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Prospekt informacyjny KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Rozdział I
Osoby odpowiedzialne za informacje
zawarte w prospekcie
1.

Imiona, nazwiska i funkcje osób fizycznych działających w imieniu Towarzystwa.(aktualizacja poprzez
zmianę Prezesa Zarządu Towarzystwa oraz dodanie członka zarządu Towarzystwa).
Osobami fizycznymi działającymi w imieniu Towarzystwa są:
Katarzyna Szczepkowska – Prezes Zarządu Towarzystwa,
Piotr Habiera
– Wiceprezes Zarządu Towarzystwa.
Paweł Niemiec
– Członek Zarządu Towarzystwa,

2.

Niniejszym oświadczamy, że informacje zawarte w prospekcie są prawdziwe i rzetelne oraz nie pomijają żadnych
faktów ani okoliczności, których ujawnienie w prospekcie jest wymagane przepisami prawa, a także, że wedle naszej
najlepszej wiedzy nie istnieją, poza ujawnionymi w prospekcie, okoliczności, które mogłyby wywrzeć znaczący wpływ
na sytuację prawną, majątkową i finansową Funduszu.

Katarzyna
Szczepkowska
Prezes Zarządu
KBC TFI S.A.

Piotr
Habiera
Wiceprezes Zarządu
KBC TFI S.A.

Paweł Niemiec
Członek Zarządu
KBC TFI S.A.

Rozdział II
Dane o Towarzystwie Funduszy
Inwestycyjnych
7.

Imiona i nazwiska: (aktualizacja poprzez odwołanie członka zarządu Towarzystwa, zmiana Prezesa Zarządu
Towarzystwa, dodanie członka zarządu Towarzystwa, odwołanie ze stanowiska Przewodniczącego Rady
Nadzorczej oraz członka Rady Nadzorczej, powołanie nowego członka Rady Nadzorczej oraz powołanie na
stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej).
a.
członków Zarządu Towarzystwa, ze wskazaniem pełnionych funkcji w Zarządzie
Philippe De Brouwer
– Prezes Zarządu,
Piotr Habiera
– Wiceprezes Zarządu,
Ludmiła Falak-Cyniak
– Członek Zarządu,
Katarzyna Szczepkowska
– Członek Zarządu.
Paweł Niemiec
– Członek Zarządu.
b.
członków Rady Nadzorczej Towarzystwa, ze wskazaniem Przewodniczącego
Erwin Schoeters
– Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Luc Popelier
– Przewodniczący Rady Nadzorczej,
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Nedialko Radikov
Johan De Ryck
Johan Daemen
Krzysztof Kudelski

– Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
– Członek Rady Nadzorczej,
– Członek Rady Nadzorczej,
– Członek Rady Nadzorczej.

9, Nazwy innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo: (aktualizacja listy Funduszy)
1. KBC ALFA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
2. KBC Akcji Małych i Średnich Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
3. KBC BETA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
4. KBC GAMMA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
5. KBC PORTFEL VIP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
6. KBC Akcji Małych Spółek Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
7. KBC Dolar Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
8. KBC Index Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
9. KBC Byki i Niedźwiedzie Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
10. KBC KLIK PLUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
11. KBC Elita II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
12. KBC PLUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
13. KBC Index Światowych Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
14. KBC Finansowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
15. KBC Atlantycki Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
16. KBC Dalekowschodni Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
17. KBC Europejski Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
18. KBC Kapitał Plus IV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
19. KBC Rynków Azjatyckich Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
20. KBC Index Nieruchomości II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
21. KBC BRIC Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
22. KBC Nowa Europa Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
23. KBC Kapitał 50 Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
24. KBC Polska 2012 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
25. KBC Extra Profit Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
26. KBC Index Małych i Średnich Spółek Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
27. KBC Extra Profit II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
28. KBC BRIC II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
29. KBC Exclusive Booster 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
30. KBC Światowych Spółek Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
31. KBC Rynków Wschodzących Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
32. KBC Premia Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
33. KBC Premia Plus II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
34. KBC Roczna Premia Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

KBC Subfundusz Papierów Dłużnych
1. Zwięzły opis polityki inwestycyjnej.
5.Wskazanie, iż Subfundusz może zawierać umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w
tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne wraz z określeniem wpływu zawarcia takich umów, w
tym umów, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne, na ryzyko związane z
przyjętą polityką inwestycyjną. (aktualizacja poprzez nadanie nowego brzmienia)
Zgodnie z art. 10 Części I Statutu Funduszu, Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot
instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, w celu zapewnienia sprawnego
zarządzania portfelem inwestycyjnym Funduszu lub ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego ze
zmianą:
a) kursów, cen lub wartości papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego, wchodzących w skład
portfela inwestycyjnego Subfunduszu, albo papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego, które
Subfundusz zamierza nabyć w przyszłości,
b) kursów walut w związku z lokatami znajdującymi się w portfelu inwestycyjnym Subfunduszu lub
planowanymi lokatami,
c) wysokości stóp procentowych w związku z lokatami w depozyty, dłużne papiery wartościowe i instrumenty
rynku pieniężnego lub planowanymi lokatami oraz Aktywami utrzymywanymi na zaspokojenie bieżących
zobowiązań Subfunduszu.
Celem zawierania takich umów jest ograniczenie kosztów transakcyjnych lub ryzyka niskiej płynności na
rynku instrumentów bazowych oraz wykorzystanie nieefektywności wyceny rynku instrumentów pochodnych,
w tym nie wystandaryzowanych instrumentów pochodnych, względem rynku instrumentów bazowych oraz

-3-

Prospekt informacyjny KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego z papierami wartościowymi, instrumentami rynku pieniężnego
lub innymi prawami majątkowymi, które Fundusz zamierza nabyć w przyszłości.
2.Opis ryzyka związanego z inwestowaniem w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu, w tym ryzyka
inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu.
1.Opis ryzyka inwestycyjnego związanego z polityką inwestycyjną Subfunduszu, z uwzględnieniem
strategii zarządzania i szczególnych strategii inwestycyjnych stosowanych w odniesieniu do inwestycji
na określonym obszarze geograficznym, w określonej branży lub sektorze gospodarczym albo w
odniesieniu do określonej kategorii lokat, albo w celu odzwierciedlenia indeksu akcji lub dłużnych
papierów wartościowych. (aktualizacja poprzez dodanie nowego zapisu)
Ryzyko związane z inwestycjami w instrumenty pochodne.
Z inwestycjami w instrumenty pochodne wiążą się następujące rodzaje ryzyk: Ryzyko instrumentu bazowego
czyli ryzyko zmiany wartości instrumentu w wyniku zmiany kursów, cen lub wartości papierów wartościowych,
poziomu stóp procentowych, indeksów giełdowych bądź kursów walutowych. Ryzyko kontrahenta w przypadku
niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych czyli ryzyko niewywiązania się z umowy transakcji
podmiotu będącego jej drugą stroną; Ryzyko rozliczenia transakcji w przypadku niewystandaryzowanych
instrumentów pochodnych występuje w sytuacji, w której druga strona zawartej transakcji nie wywiąże się z
warunków tej transakcji. Z takim rodzajem ryzyka mają do czynienia Inwestorzy zawierający transakcje na
rynku nieregulowanym, na którym nie ma gwarantowanego systemu rozliczeń. Ryzyko płynności w przypadku
niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych wiąże się z brakiem możliwości zamknięcia pozycji w
instrumencie pochodnym lub zawarcia transakcji przeciwstawnej w krótkim czasie i bez wpływania na bieżący
poziom cen rynkowych. Wysokość tego ryzyka zależy przede wszystkim od płynności rynku, na którym
notowany jest dany instrument oraz od ilości danych instrumentów w obrocie.

KBC Subfundusz Pieniężny
1. Zwięzły opis polityki inwestycyjnej.
5.Wskazanie, iż Subfundusz może zawierać umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w
tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne wraz z określeniem wpływu zawarcia takich umów, w
tym umów, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne, na ryzyko związane z
przyjętą polityką inwestycyjną. (aktualizacja poprzez nadanie nowego brzmienia)
Zgodnie z art. 10 Części I Statutu Funduszu, Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot
instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, w celu zapewnienia sprawnego
zarządzania portfelem inwestycyjnym Funduszu lub ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego ze
zmianą:
a) kursów, cen lub wartości papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego, wchodzących w skład
portfela inwestycyjnego Subfunduszu, albo papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego, które
Subfundusz zamierza nabyć w przyszłości,
b) kursów walut w związku z lokatami znajdującymi się w portfelu inwestycyjnym Subfunduszu lub
planowanymi lokatami,
c) wysokości stóp procentowych w związku z lokatami w depozyty, dłużne papiery wartościowe i instrumenty
rynku pieniężnego lub planowanymi lokatami oraz Aktywami utrzymywanymi na zaspokojenie bieżących
zobowiązań Subfunduszu.
Celem zawierania takich umów jest ograniczenie kosztów transakcyjnych lub ryzyka niskiej płynności na
rynku instrumentów bazowych oraz wykorzystanie nieefektywności wyceny rynku instrumentów pochodnych,
w tym nie wystandaryzowanych instrumentów pochodnych, względem rynku instrumentów bazowych oraz
ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego z papierami wartościowymi, instrumentami rynku pieniężnego
lub innymi prawami majątkowymi, które Fundusz zamierza nabyć w przyszłości.
2.Opis ryzyka związanego z inwestowaniem w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu, w tym ryzyka
inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu.
1.Opis ryzyka inwestycyjnego związanego z polityką inwestycyjną Subfunduszu, z uwzględnieniem
strategii zarządzania i szczególnych strategii inwestycyjnych stosowanych w odniesieniu do inwestycji
na określonym obszarze geograficznym, w określonej branży lub sektorze gospodarczym albo w
odniesieniu do określonej kategorii lokat, albo w celu odzwierciedlenia indeksu akcji lub dłużnych
papierów wartościowych. (aktualizacja poprzez dodanie nowego zapisu)
Ryzyko związane z inwestycjami w instrumenty pochodne.
Z inwestycjami w instrumenty pochodne wiążą się następujące rodzaje ryzyk: Ryzyko instrumentu bazowego
czyli ryzyko zmiany wartości instrumentu w wyniku zmiany kursów, cen lub wartości papierów wartościowych,
poziomu stóp procentowych, indeksów giełdowych bądź kursów walutowych. Ryzyko kontrahenta w przypadku
niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych czyli ryzyko niewywiązania się z umowy transakcji
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podmiotu będącego jej drugą stroną; Ryzyko rozliczenia transakcji w przypadku niewystandaryzowanych
instrumentów pochodnych występuje w sytuacji, w której druga strona zawartej transakcji nie wywiąże się z
warunków tej transakcji. Z takim rodzajem ryzyka mają do czynienia Inwestorzy zawierający transakcje na
rynku nieregulowanym, na którym nie ma gwarantowanego systemu rozliczeń. Ryzyko płynności w przypadku
niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych wiąże się z brakiem możliwości zamknięcia pozycji w
instrumencie pochodnym lub zawarcia transakcji przeciwstawnej w krótkim czasie i bez wpływania na bieżący
poziom cen rynkowych. Wysokość tego ryzyka zależy przede wszystkim od płynności rynku, na którym
notowany jest dany instrument oraz od ilości danych instrumentów w obrocie.

KBC Subfundusz Stabilny
1. Zwięzły opis polityki inwestycyjnej.
5.Wskazanie, iż Subfundusz może zawierać umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w
tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne wraz z określeniem wpływu zawarcia takich umów, w
tym umów, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne, na ryzyko związane z
przyjętą polityką inwestycyjną. (aktualizacja poprzez nadanie nowego brzmienia)
Zgodnie z art. 10 Części I Statutu Funduszu, Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot
instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, w celu zapewnienia sprawnego
zarządzania portfelem inwestycyjnym Funduszu lub ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego ze
zmianą:
a) kursów, cen lub wartości papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego, wchodzących w skład
portfela inwestycyjnego Subfunduszu, albo papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego, które
Subfundusz zamierza nabyć w przyszłości,
b) kursów walut w związku z lokatami znajdującymi się w portfelu inwestycyjnym Subfunduszu lub
planowanymi lokatami,
c) wysokości stóp procentowych w związku z lokatami w depozyty, dłużne papiery wartościowe i instrumenty
rynku pieniężnego lub planowanymi lokatami oraz Aktywami utrzymywanymi na zaspokojenie bieżących
zobowiązań Subfunduszu.
Celem zawierania takich umów jest ograniczenie kosztów transakcyjnych lub ryzyka niskiej płynności na
rynku instrumentów bazowych oraz wykorzystanie nieefektywności wyceny rynku instrumentów pochodnych,
w tym nie wystandaryzowanych instrumentów pochodnych, względem rynku instrumentów bazowych oraz
ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego z papierami wartościowymi, instrumentami rynku pieniężnego
lub innymi prawami majątkowymi, które Fundusz zamierza nabyć w przyszłości.
2.Opis ryzyka związanego z inwestowaniem w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu, w tym ryzyka
inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu.
1.Opis ryzyka inwestycyjnego związanego z polityką inwestycyjną Subfunduszu, z uwzględnieniem
strategii zarządzania i szczególnych strategii inwestycyjnych stosowanych w odniesieniu do inwestycji
na określonym obszarze geograficznym, w określonej branży lub sektorze gospodarczym albo w
odniesieniu do określonej kategorii lokat, albo w celu odzwierciedlenia indeksu akcji lub dłużnych
papierów wartościowych. (aktualizacja poprzez dodanie nowego zapisu)
Ryzyko związane z inwestycjami w instrumenty pochodne.
Z inwestycjami w instrumenty pochodne wiążą się następujące rodzaje ryzyk: Ryzyko instrumentu bazowego
czyli ryzyko zmiany wartości instrumentu w wyniku zmiany kursów, cen lub wartości papierów wartościowych,
poziomu stóp procentowych, indeksów giełdowych bądź kursów walutowych. Ryzyko kontrahenta w przypadku
niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych czyli ryzyko niewywiązania się z umowy transakcji
podmiotu będącego jej drugą stroną; Ryzyko rozliczenia transakcji w przypadku niewystandaryzowanych
instrumentów pochodnych występuje w sytuacji, w której druga strona zawartej transakcji nie wywiąże się z
warunków tej transakcji. Z takim rodzajem ryzyka mają do czynienia Inwestorzy zawierający transakcje na
rynku nieregulowanym, na którym nie ma gwarantowanego systemu rozliczeń. Ryzyko płynności w przypadku
niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych wiąże się z brakiem możliwości zamknięcia pozycji w
instrumencie pochodnym lub zawarcia transakcji przeciwstawnej w krótkim czasie i bez wpływania na bieżący
poziom cen rynkowych. Wysokość tego ryzyka zależy przede wszystkim od płynności rynku, na którym
notowany jest dany instrument oraz od ilości danych instrumentów w obrocie.

KBC Subfundusz Aktywny
1. Zwięzły opis polityki inwestycyjnej.
5.Wskazanie, iż Subfundusz może zawierać umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w
tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne wraz z określeniem wpływu zawarcia takich umów, w
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tym umów, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne, na ryzyko związane z
przyjętą polityką inwestycyjną. (aktualizacja poprzez nadanie nowego brzmienia)
Zgodnie z art. 10 Części I Statutu Funduszu, Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot
instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, w celu zapewnienia sprawnego
zarządzania portfelem inwestycyjnym Funduszu lub ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego ze
zmianą:
a) kursów, cen lub wartości papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego, wchodzących w skład
portfela inwestycyjnego Subfunduszu, albo papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego, które
Subfundusz zamierza nabyć w przyszłości,
b) kursów walut w związku z lokatami znajdującymi się w portfelu inwestycyjnym Subfunduszu lub
planowanymi lokatami,
c) wysokości stóp procentowych w związku z lokatami w depozyty, dłużne papiery wartościowe i instrumenty
rynku pieniężnego lub planowanymi lokatami oraz Aktywami utrzymywanymi na zaspokojenie bieżących
zobowiązań Subfunduszu.
Celem zawierania takich umów jest ograniczenie kosztów transakcyjnych lub ryzyka niskiej płynności na
rynku instrumentów bazowych oraz wykorzystanie nieefektywności wyceny rynku instrumentów pochodnych,
w tym nie wystandaryzowanych instrumentów pochodnych, względem rynku instrumentów bazowych oraz
ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego z papierami wartościowymi, instrumentami rynku pieniężnego
lub innymi prawami majątkowymi, które Fundusz zamierza nabyć w przyszłości.
2.Opis ryzyka związanego z inwestowaniem w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu, w tym ryzyka
inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu.
1.Opis ryzyka inwestycyjnego związanego z polityką inwestycyjną Subfunduszu, z uwzględnieniem
strategii zarządzania i szczególnych strategii inwestycyjnych stosowanych w odniesieniu do inwestycji
na określonym obszarze geograficznym, w określonej branży lub sektorze gospodarczym albo w
odniesieniu do określonej kategorii lokat, albo w celu odzwierciedlenia indeksu akcji lub dłużnych
papierów wartościowych. (aktualizacja poprzez dodanie nowego zapisu)
Ryzyko związane z inwestycjami w instrumenty pochodne.
Z inwestycjami w instrumenty pochodne wiążą się następujące rodzaje ryzyk: Ryzyko instrumentu bazowego
czyli ryzyko zmiany wartości instrumentu w wyniku zmiany kursów, cen lub wartości papierów wartościowych,
poziomu stóp procentowych, indeksów giełdowych bądź kursów walutowych. Ryzyko kontrahenta w przypadku
niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych czyli ryzyko niewywiązania się z umowy transakcji
podmiotu będącego jej drugą stroną; Ryzyko rozliczenia transakcji w przypadku niewystandaryzowanych
instrumentów pochodnych występuje w sytuacji, w której druga strona zawartej transakcji nie wywiąże się z
warunków tej transakcji. Z takim rodzajem ryzyka mają do czynienia Inwestorzy zawierający transakcje na
rynku nieregulowanym, na którym nie ma gwarantowanego systemu rozliczeń. Ryzyko płynności w przypadku
niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych wiąże się z brakiem możliwości zamknięcia pozycji w
instrumencie pochodnym lub zawarcia transakcji przeciwstawnej w krótkim czasie i bez wpływania na bieżący
poziom cen rynkowych. Wysokość tego ryzyka zależy przede wszystkim od płynności rynku, na którym
notowany jest dany instrument oraz od ilości danych instrumentów w obrocie.

KBC Subfundusz Akcyjny
1. Zwięzły opis polityki inwestycyjnej.
5.Wskazanie, iż Subfundusz może zawierać umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w
tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne wraz z określeniem wpływu zawarcia takich umów, w
tym umów, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne, na ryzyko związane z
przyjętą polityką inwestycyjną. (aktualizacja poprzez nadanie nowego brzmienia)
Zgodnie z art. 10 Części I Statutu Funduszu, Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot
instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, w celu zapewnienia sprawnego
zarządzania portfelem inwestycyjnym Funduszu lub ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego ze
zmianą:
a) kursów, cen lub wartości papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego, wchodzących w skład
portfela inwestycyjnego Subfunduszu, albo papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego, które
Subfundusz zamierza nabyć w przyszłości,
b) kursów walut w związku z lokatami znajdującymi się w portfelu inwestycyjnym Subfunduszu lub
planowanymi lokatami,
c) wysokości stóp procentowych w związku z lokatami w depozyty, dłużne papiery wartościowe i instrumenty
rynku pieniężnego lub planowanymi lokatami oraz Aktywami utrzymywanymi na zaspokojenie bieżących
zobowiązań Subfunduszu.
Celem zawierania takich umów jest ograniczenie kosztów transakcyjnych lub ryzyka niskiej płynności na
rynku instrumentów bazowych oraz wykorzystanie nieefektywności wyceny rynku instrumentów pochodnych,
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w tym nie wystandaryzowanych instrumentów pochodnych, względem rynku instrumentów bazowych oraz
ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego z papierami wartościowymi, instrumentami rynku pieniężnego
lub innymi prawami majątkowymi, które Fundusz zamierza nabyć w przyszłości.
2.Opis ryzyka związanego z inwestowaniem w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu, w tym ryzyka
inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu.
1.Opis ryzyka inwestycyjnego związanego z polityką inwestycyjną Subfunduszu, z uwzględnieniem
strategii zarządzania i szczególnych strategii inwestycyjnych stosowanych w odniesieniu do inwestycji
na określonym obszarze geograficznym, w określonej branży lub sektorze gospodarczym albo w
odniesieniu do określonej kategorii lokat, albo w celu odzwierciedlenia indeksu akcji lub dłużnych
papierów wartościowych. (aktualizacja poprzez dodanie nowego zapisu)
Ryzyko związane z inwestycjami w instrumenty pochodne.
Z inwestycjami w instrumenty pochodne wiążą się następujące rodzaje ryzyk: Ryzyko instrumentu bazowego
czyli ryzyko zmiany wartości instrumentu w wyniku zmiany kursów, cen lub wartości papierów wartościowych,
poziomu stóp procentowych, indeksów giełdowych bądź kursów walutowych. Ryzyko kontrahenta w przypadku
niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych czyli ryzyko niewywiązania się z umowy transakcji
podmiotu będącego jej drugą stroną; Ryzyko rozliczenia transakcji w przypadku niewystandaryzowanych
instrumentów pochodnych występuje w sytuacji, w której druga strona zawartej transakcji nie wywiąże się z
warunków tej transakcji. Z takim rodzajem ryzyka mają do czynienia Inwestorzy zawierający transakcje na
rynku nieregulowanym, na którym nie ma gwarantowanego systemu rozliczeń. Ryzyko płynności w przypadku
niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych wiąże się z brakiem możliwości zamknięcia pozycji w
instrumencie pochodnym lub zawarcia transakcji przeciwstawnej w krótkim czasie i bez wpływania na bieżący
poziom cen rynkowych. Wysokość tego ryzyka zależy przede wszystkim od płynności rynku, na którym
notowany jest dany instrument oraz od ilości danych instrumentów w obrocie.
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