Wykaz zmian wprowadzonych do statutu
KBC Dobry Bonus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
które wchodzą w życie w dniu ogłoszenia tj. w dniu
8 grudnia 2009 r.

art. 12 ust. 2 oraz ust. 3 Statutu
Brzmienie dotychczasowe:
2. Cel Subfunduszu Horizon Kredyt Bank Fix Upside Coupon 3.---------------------Głównym celem Subfunduszu jest zapewnienie uczestnikom możliwie jak najwyższej
rentowności poprzez inwestowanie w zbywalne papiery wartościowe i w środki
pieniężne, z których przychód wykorzystywany jest do zawierania, zgodnie z
przepisami prawa, kontraktów „swap” ze stroną o najwyższej wiarygodności, z
zachowaniem 100% ochrony wpłaconego kapitału - kwoty odpowiadającej w terminie
zapadalności

(przed

potrąceniem

kosztów

i

opłat),

początkowej

wartości

subskrypcyjnej w wysokości 100 PLN. Cel utrzymania początkowej wartości
subskrypcji w terminie zapadalności jest przedmiotem gwarancji formalnej udzielonej
akcjonariuszom Horizon Kredyt Bank Fix Upside Coupon 3.----------------------------------3. Polityka inwestycyjna Subfunduszu Horizon Kredyt Bank Fix Upside Coupon 3:
1) Dopuszczalne kategorie aktywów: -----------------------------------------------------Subfundusz może inwestować w papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego,
tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania, depozyty, pochodne instrumenty
finansowe, środki pieniężne i wszelkiego rodzaju inne instrumenty, o ile dopuszczone
są one do obrotu obowiązującym prawem i odpowiadają celom określonym w pkt. 7
poniżej.------------------------------------------------- -------------------------------------------------------2)

Dopuszczalne transakcje na instrumentach pochodnych:------------------- --

a)

W celu realizacji celów inwestycyjnych, Subfundusz zawiera, zgodnie z

przepisami prawa kontrakty „swap” ze stroną lub stronami o najwyższej wiarygodności.

W związku z tym Subfundusz zobowiązuje się zbyć część swoich przyszłych dochodów
inwestycyjnych stronie lub stronom o najwyższej wiarygodności na okres trwania
Subfunduszu. W zamian za to strona (strony) zobowiązuje się do zapewnienia
rentowności określonej.w pkt. 7 poniżej.---------------- --------------------------------------------b)

Subfundusz zawiera również kontrakty swap dotyczące oprocentowania

w celu zoptymalizowania przepływów pieniężnych portfela zgodnie ze zobowiązaniami
podjętymi w ramach kontraktów swap, o których mowa w pkt. a).----- ----------------------c)

Subfundusz może zawierać kontrakty dotyczące ryzyka kredytowego

emitentów instrumentów dłużnych. Ryzyko kredytowe to ryzyko niewypłacalności
emitenta instrumentu. Ryzyko kredytowe dotyczy stron, których wypłacalność w chwili
zawarcia umowy jest równorzędna z wypłacalnością emitentów, których instrumenty
są w bezpośrednim posiadaniu Subfunduszu. Przed zawarciem tego rodzaju kontraktu
OPC (Instytucja wspólnego inwestowania) przedkłada konkretny program działalności
do zatwierdzenia przez CBFA.------------------------------------------- ----------------------------3)

Cechy depozytów, obligacji i papierów dłużnych: ------------------------------

Ustalona strategia inwestycyjna zakłada częściowe inwestowanie w kontrakty swap
(zgodnie z powyższym opisem), zaś w pierwszym rzędzie w konta terminowe instytucji
finansowych i/lub w papiery dłużne emitowane przez przedsiębiorstwo poddane
kontroli ostrożnościowej i mające siedzibę na terytorium Europejskiego Obszaru
Gospodarczego i/lub papiery dłużne emitowane lub gwarantowane przez państwo
członkowskie Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub też poprzez analogiczną
strukturę o takim samym stopniu ryzyka strony kontraktu. ------------------------------------Obligacje i papiery dłużne mają średni rating A w skali Standard&Poor’s lub
równorzędny w skali Moody’s lub Fitch lub też, w braku dostępnego ratingu –
odpowiadają co najmniej równorzędnemu profilowi ryzyka kredytowego. ----------------Rating obligacji i papierów dłużnych długoterminowych wynosi w chwili dokonywania
lokaty co najmniej równowartość A w skali Standard& Poor’s lub równorzędnie w skali
Moody’s lub Fitch lub też, w braku dostępnego ratingu – odpowiada co najmniej
równorzędnemu profilowi ryzyka kredytowego. Rating obligacji i papierów dłużnych
krótkoterminowych wynosi w chwili dokonywania lokaty co najmniej równowartość A1
w skali Standard& Poor’s lub równorzędnie w skali Moodys lub Fitch lub też, w braku
dostępnego ratingu – odpowiadają co najmniej równorzędnemu profilowi ryzyka
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kredytowego. Przy wyborze obligacji i skryptów dłużnych pod uwagę brane są
wszystkie okresy zapadalności.------------------------------ -----------------------------------------4)

Zobowiązania krótkoterminowe: ----------------------------------------------------

Subfundusz może zaciągać zobowiązania do wysokości 10% swoich aktywów netto, o
ile będą to zobowiązania krótkoterminowe, mające na celu rozwiązanie problemów
płynności o charakterze czasowym.-----------------------------------------------------------------5)

Pożyczki instrumentów finansowych:----------------------------------------------

Subfundusz może udzielać pożyczek w postaci instrumentów finansowych w
granicach ustalonych obowiązującymi przepisami prawa.------------------------------------6)

Ochrona aktywów przed wahaniami kursów instrumentów finansowych:-

W celu ochrony aktywów przed wahaniami kursowymi, zgodnie z zasadami
wynikającymi ze statutu Sicav, Subfundusz może dokonywać transakcji sprzedaży
kontraktów terminowych dotyczących walut i sprzedaży opcji call lub zakupu opcji put
dotyczących

walut.

negocjowanych

na

Transakcje
rynkach

te

mogą

regulowanych

dotyczyć
i

wyłącznie

prawidłowo

kontraktów

funkcjonujących,

dopuszczonych do funkcjonowania i otwartych dla ludności, lub też kontraktów
negocjowanych z licencjonowaną instytucją finansową o najwyższej wiarygodności,
wyspecjalizowaną w tego rodzaju transakcjach, która prowadzi również swoją
działalność na rynkach opcji „over the counter” (OTC). W tym samym celu,
Subfundusz może również sprzedawać w ramach kontraktów terminowych walutę lub
dokonywać na tych zasadach zamiany w ramach transakcji niestandaryzowanych z
instytucjami finansowymi o najwyższej wiarygodności, wyspecjalizowanymi w tego
rodzaju transakcjach. W ramach realizacji celu w zakresie zabezpieczenia
powyższych transakcji, zakłada się, że istnieje bezpośrednia relacja między tymi
transakcjami a zabezpieczonymi aktywami. Wynika z tego zasadniczo, że transakcje
wyrażone w danej walucie nie mogą z punktu widzenia ich wielkości przekraczać
wartości wyceny aktywów nominowanych w tej walucie, ani też okresu posiadania
tych aktywów.---------------------------------------------------------------------------------------------7)

Obowiązująca strategia:---------------------------------------------------------------

Subfundusz realizuje dwa cele inwestycyjne: pierwszym z nich jest utrzymanie
początkowej wartości subskrypcyjnej w terminie zapadalności, drugim - po uzyskaniu
zgody walnego zgromadzenia Sicav – podział dywidendy za dany okres. Dla każdego
okresu zmienna dywidenda określana jest odpowiednio do zmian wartości koszyka 30
akcji renomowanych przedsiębiorstw (zgodnie z poniższą definicją), które cechuje
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wysoka kapitalizacja giełdowa i niska relacja kurs/zysk, obliczona w oparciu o strukturę
„Fix Upside Coupon” o poniższej charakterystyce: ewentualny wzrost wartości tego
Koszyka akcji w danym okresie ((wartość końcowa Koszyka w okresie minus wartość
początkowa Koszyka) podzielić przez wartość początkową Koszyka) ustalony zostanie i
wypłacony w wysokości 100% jako dywidenda za okres, przy czym w celu ustalenia
wartości końcowej danej akcji w okresie, zastosowana zostanie metoda obliczania
opisana w punkcie „wartość końcowa danej akcji w okresie”. Wyniki ujemne nie są
brane pod uwagę. Dywidenda za okres wynosi co najmniej YY%. Od wypłaconej
dywidendy należna jest zaliczka na podatek od dochodów z papierów wartościowych w
wysokości 15%, z zastrzeżeniem zmian w obowiązujących przepisach. Dywidenda za
każdy okres płatna jest ostatniego dnia pracy banków miesiąca następującego po
zakończeniu okresu. Dywidenda za ostatni okres jest wypłacana w terminie
zapadalności.--------------------------------------------------- ------------------------------------------8) Termin zapadalności: 28 czerwca 2013 r. --------------------------------------------9) Waluta: złoty polski (PLN).

------------------------------------------------------------

10) Wartość początkowa akcji: --------------------------------------------------------------Dla każdej akcji w Koszyku średnia kursów z pięciu pierwszych dni wyceny licząc od
30 listopada 2009 r. (włącznie).----------------------------------------------------------------------11) Wartość końcowa akcji za okres: -------------------------------------------------------

Scenariusz 1: jeżeli kurs końcowy okresu dla danej akcji jest wyższy od

wartości początkowej tej akcji, niezależnie od tego, jak wielka jest różnica, w wartości
końcowej okresu tej akcji uwzględniony zostanie, wzrost o F% względem wartości
początkowej tej akcji w bieżącym okresie. ---------------------------------------------------------

Scenariusz 2: jeżeli kurs końcowy okresu dla danej akcji będzie niższy lub

równy wartości początkowej tej akcji, w wartości końcowej okresu dla tej akcji
uwzględniony zostanie kurs końcowy tej akcji w bieżącym okresie.------------------------Wzrost i spadek wartości danej akcji na koniec okresu będzie każdorazowo obliczany
na podstawie wartości początkowej akcji, która ustalana będzie wyłącznie jeden raz
bez możliwości zmiany. -------------------------------------------------------------------------------12)

Wartość początkowa Koszyka: ------------------------------------------------------

Średnia ważona wartości początkowej akcji w Koszyku.--------------------------------------13) Wartość końcowa Koszyka w okresie:-----------------------------------------------Średnia ważona wartości końcowej akcji w Koszyku za okres.------------------------------14) Kurs:--------------------------------------------------------------------------------------------4-

Dla wszystkich akcji za wyjątkiem akcji notowanych na mediolańskiej giełdzie papierów
wartościowych - kurs zamknięcia, tj. kurs akcji z Koszyka obliczony i ogłoszony na
zamknięciu giełdy przez organ odpowiedzialny za giełdę, na której tytuł jest notowany
(lub jego następcę prawnego). Dla akcji notowanych na mediolańskiej giełdzie
papierów wartościowych - kurs referencyjny.----------------------------------------- -------------15)

Dzień wyceny:----------------------------------------------------------------------------

Dla każdej akcji w Koszyku w dniu funkcjonowania giełdy, w odniesieniu do giełdy, na
której akcja jest notowana i dla najważniejszej giełdy, na której opcje tej akcji są
notowane, o ile nie wystąpi zdarzenie prowadzące do zakłóceń na rynku, mające
odniesienie do tej akcji (zawieszenie lub ograniczenie wymiany w odniesieniu do tej
akcji) lub też wcześniejsze zamknięcie (organ odpowiedzialny za giełdę ogłosi, że w
tym dniu giełda zostanie zamknięta wcześniej niż w pozostałe dni giełdowe). W
przypadku zdarzenia wywołującego zakłócenia na rynku lub wcześniejszego
zamknięcia giełdy, ze skutkiem dla akcji w Koszyku pierwotny dzień wyceny dla tej
akcji zastąpiony jest pierwszym dniem giełdowym, w którym nie występuje zdarzenie
zakłócające funkcjonowania rynku ani też nie dochodzi do wcześniejszego zamknięcia
giełdy, o ile dzień ten nie jest już pierwotnym dniem wyceny i nie zastępuje już innego
dnia wyceny w związku z wystąpieniem zakłóceń w funkcjonowaniu rynku lub
wcześniejszym zamknięciem.--------------------------------------- ----------------------------------Jeżeli jednak przez wszystkie kolejne osiem dni giełdowych po pierwotnym dniu
wyceny wystąpiłoby zdarzenie zakłócające sytuację na rynku lub też doszłoby do
wcześniejszego zamknięcia giełdy, wówczas (i) ostatni z ośmiu dni giełdowych uznany
zostanie za pierwotny dzień wyceny, (ii) Sicav ustali w dobrej wierze, w porozumieniu
ze stroną (stronami) o najwyższej wiarygodności, z którą (z którymi) zawarła kontrakt
swap, kurs akcji notowanej na ww. ósmego dnia giełdowego (iii) Sicav poinformuje
uczestników o (a) zdarzeniu zakłócającym rynek lub o wcześniejszym zamknięciu,
mających skutek dla jednej lub więcej akcji (b) zmienionych warunkach ustalania
wartości Początkowej i/lub wartości końcowej oraz (c) warunkach dotyczących wypłaty
kwot zgodnie z realizowanymi celami inwestycyjnymi.------------------------------------------16) Okresy: -------------------------------------------------------------------------------------Okres
1) 12/2009-11/2010

Czas trwania
okresu
12 miesięcy

2) 12/2010-11/2011

12 miesięcy

3) 12/2011-05/2013

18 miesięcy

Kurs końcowy okresu
Dla każdej akcji w koszyku średnia kursów pięciu pierwszych dni wyceny licząc od
grudnia 2010 r.
Dla każdej akcji w koszyku średnia kursów pięciu pierwszych dni wyceny licząc od
grudnia 2011 r.
Dla każdej akcji w koszyku średnia kursów pięciu pierwszych dni wyceny licząc od
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czerwca 2013 r.

Brzmienie obecne:
2. Cel Subfunduszu Horizon Kredyt Bank Fix Upside Coupon 3.--------------------- spłata początkowej ceny subskrypcyjnej za tytuł uczestnictwa tj. 100 PLN w terminie
zapadalności. Cel ten osiągnięty jest dzięki istnieniu gwarancji formalnej udzielonej
uczestnikom Subfunduszu przez KBC Bank S.A. Gwarancja kapitału nie obejmuje
uczestnika, który zbywa swoje tytuły uczestnictwa przed terminem zapadalności. ------ zapewnienie potencjalnej rentowności poprzez inwestowanie w kontrakty „swap”
(kontrakty zamiany), o których mowa w art. 12 ust. 3 pkt 3 Statutu, na potrzeby
których Subfundusz zbywa część przyszłych dochodów z inwestycji opisanych w art.
12 ust. 3 pkt 1 Statutu. Cel ten nie jest przedmiotem gwarancji.-----------------------------3. Polityka inwestycyjna Subfunduszu Horizon Kredyt Bank Fix Upside Coupon 3:
1) Kategorie dopuszczalnych aktywów: --------------------------------------------------------Subfundusz może inwestować w zbywalne papiery wartościowe (zwłaszcza obligacje i
inne instrumenty dłużne), instrumenty rynku pieniężnego, tytuły uczestnictwa instytucji
wspólnego inwestowania, depozyty, produkty pochodne (pochodne instrumenty
finansowe), środki pieniężne i wszelkiego rodzaju inne instrumenty, o ile dopuszczone
są one do obrotu zgodnie z obowiązującym prawem. Inwestycje te mogą mieć różne
terminy zapadalności i daty wypłaty dywidendy dostosowane do terminów
zapadalności zobowiązań Subfunduszu wynikających z kontaktów „swap” opisanych
w pkt 3).---------------------------------------- -------------------------------------------------------------Subfundusz może zwłaszcza inwestować w obligacje notowane na giełdzie emitowane
przez „Special Purpose Vehicules” (SPV) zarządzane przez KBC Asset Management
S.A

lub

jego

spółki zależne.

Obligacje

SPV

emitowane są

w oparciu

o

zdywersyfikowany portfel depozytów emitowanych przez instytucje finansowe, a także
o obligacje i inne papiery wartościowe. Wybór aktywów bazowych opiera się na
kryteriach dotyczących dywersyfikacji i wypłacalności i służy

ograniczeniu ryzyka

drugiej strony kontraktu. Inne informacje dotyczące kryteriów obowiązujących depozyty,
obligacje i inne papiery wartościowe zawarte są w prospektach bazowych SPV.
Prospekty te dostępne są na stronie internetowej [http://www.kbc.be/prospectus/spv]. Z
prezentacją inwestycji Subfunduszu oraz SPV inwestorzy Subfunduszu zapoznać
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mogą się w rocznym sprawozdaniu i półrocznym sprawozdaniu Sicav, do którego
należy Subfundusz. Roczne i półroczne sprawozdanie dostępne są na stronie
[http://www.kbc.be/]. ------------------------------------------------------------------------------------2) Cechy depozytów, obligacji i papierów dłużnych.-----------------------------------Średni rating obligacji i innych instrumentów dłużnych w czasie trwania Subfunduszu
wynosi minimum „A-" wg skali Standard & Poor’s lub jest równorzędny wg skali
Moody’s lub Fitch, lub w przypadku braku ratingu, średni profil ryzyka kredytowego
jest co najmniej równorzędny w ocenie zarządzającego.--------------------------------------Średni rating obligacji i innych instrumentów dłużnych długoterminowych w chwili
rozpoczęcia inwestycji wynosi minimum „A-" wg skali Standard & Poor’s lub jest
równorzędny wg skali Moody’s lub Fitch, lub w przypadku braku ratingu, średni profil
ryzyka kredytowego jest co najmniej równorzędny w ocenie zarządzającego.----------Średni rating obligacji i innych instrumentów dłużnych krótkoterminowych w chwili
rozpoczęcia inwestycji wynosi minimum „A-1” wg skali Standard & Poor’s lub jest
równorzędny wg skali Moody’s lub Fitch, lub w przypadku braku ratingu, średni profil
ryzyka kredytowego jest co najmniej równorzędny w ocenie zarządzającego.-- ------3) Dopuszczalne transakcje „swap”:--------------------------------------------------------- ----Opisane poniżej kontrakty „swap” zawierane są ze stroną lub stronami o najwyższej
wiarygodności w granicach określonych prawem. ----------------------------------------------Zastosowanie opisanych poniżej kontraktów „swap” pozostaje bez wpływu na profil
ryzyka Subfunduszu.------------------------------------------------------------------------------------a)

W celu osiągnięcia potencjalnej rentowności, Subfundusz zawiera kontrakty

„swap”. W ramach ww. kontraktów Subfundusz zbywa część swoich przyszłych
dochodów ze swoich inwestycji opisanych w pkt 1 stronie lub stronom na czas trwania
Subfunduszu. W zamian, strona lub strony zobowiązuje się zaoferować potencjalną
rentowność opisaną w pkt 7. --------------------------------------------------------------------------Kontrakty „swap” opisane powyżej są niezbędne dla osiągnięcia celów inwestycyjnych
Subfunduszu; technika ta zaś umożliwia osiągnięcie potencjalnej rentowności. ---------b)

W razie potrzeby Subfundusz zawiera kontrakty „swap” w celu skorelowania

czasów trwania zobowiązań Subfunduszu z przepływami pieniężnymi związanymi z
inwestycjami opisanymi w pkt 1. Powyższe kontrakty „swap” niezbędne są do
realizacji celów inwestycyjnych, zważywszy na niewystarczającą ilość obligacji i
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innych instrumentów dłużnych na rynku, których terminy wypłaty dywidendy i terminy
zapadalności dopasowane byłyby w pełni do terminów zapadalności zobowiązań
Subfunduszu. ---------------------------------------------------------------------------------------------c)

Subfundusz może również zawierać kontrakty „swap” w celu ochrony przed

ryzykiem kredytowym ze strony emitentów obligacji i innych instrumentów dłużnych.
Dzięki tego rodzaju kontraktowi „swap„ strona lub strony przejmują, w zamian za
premię płatną przez Subfundusz, ryzyko niewypłacalności emitenta obligacji lub
innego instrumentu dłużnego znajdującego się w portfelu Subfunduszu. Kontrakty
„swap” opisane powyżej zapewniają ochronę ryzyka kredytowego. -----------------------4) Zobowiązania krótkoterminowe: ---------------------------------------------------Subfundusz może zaciągać zobowiązania do wysokości 10% swoich aktywów netto, o
ile będą to zobowiązania krótkoterminowe, mające na celu rozwiązanie problemów
płynności o charakterze czasowym.-----------------------------------------------------------------5) Pożyczki instrumentów finansowych:---------------------------------------------Subfundusz może udzielać pożyczek w postaci instrumentów finansowych w
granicach ustalonych obowiązującymi przepisami prawa.------------------------------------6)

Ochrona aktywów przed wahaniami kursów instrumentów finansowych:-

W celu ochrony aktywów przed wahaniami kursowymi, zgodnie z zasadami
wynikającymi ze statutu Sicav, Subfundusz może dokonywać transakcji sprzedaży
kontraktów terminowych dotyczących walut i sprzedaży opcji call lub zakupu opcji put
dotyczących

walut.

negocjowanych

na

Transakcje
rynkach

te

mogą

regulowanych

dotyczyć
i

wyłącznie

prawidłowo

kontraktów

funkcjonujących,

dopuszczonych do funkcjonowania i otwartych dla ludności, lub też kontraktów
negocjowanych z licencjonowaną instytucją finansową o najwyższej wiarygodności,
wyspecjalizowaną w tego rodzaju transakcjach, która prowadzi również swoją
działalność na rynkach opcji „over the counter” (OTC). W tym samym celu,
Subfundusz może również sprzedawać w ramach kontraktów terminowych walutę lub
dokonywać na tych zasadach zamiany w ramach transakcji niestandaryzowanych z
instytucjami finansowymi o najwyższej wiarygodności, wyspecjalizowanymi w tego
rodzaju transakcjach. W ramach realizacji celu w zakresie zabezpieczenia
powyższych transakcji, zakłada się, że istnieje bezpośrednia relacja między tymi
transakcjami a zabezpieczonymi aktywami. Wynika z tego zasadniczo, że transakcje
wyrażone w danej walucie nie mogą z punktu widzenia ich wielkości przekraczać
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wartości wyceny aktywów nominowanych w tej walucie, ani też okresu posiadania
tych aktywów.---------------------------------------------------------------------------------------------7)

Obowiązująca strategia:---------------------------------------------------------------

Subfundusz realizuje dwa cele inwestycyjne: pierwszym z nich jest utrzymanie
początkowej wartości subskrypcyjnej w terminie zapadalności, drugim - po uzyskaniu
zgody walnego zgromadzenia Sicav – podział dywidendy za dany okres. Dla każdego
okresu zmienna dywidenda określana jest odpowiednio do zmian wartości koszyka 30
akcji renomowanych przedsiębiorstw (zgodnie z poniższą definicją), które cechuje
wysoka kapitalizacja giełdowa i niska relacja kurs/zysk, obliczona w oparciu o strukturę
„Fix Upside Coupon” o poniższej charakterystyce: ewentualny wzrost wartości tego
Koszyka akcji w danym okresie względem wartości początkowej Koszyka ((wartość
końcowa Koszyka w okresie minus wartość początkowa Koszyka) podzielić przez
wartość początkową Koszyka) ustalony zostanie i wypłacony w wysokości 100% jako
dywidenda za okres, przy czym w celu ustalenia wartości końcowej danej akcji w
okresie, zastosowana zostanie metoda obliczania opisana w punkcie „wartość końcowa
danej akcji w okresie”. Wyniki ujemne nie są brane pod uwagę. Dywidenda za okres
wynosi co najmniej 2%. Od wypłaconej dywidendy należna jest zaliczka na podatek od
dochodów z papierów wartościowych w wysokości 15%, z zastrzeżeniem zmian w
obowiązujących przepisach. Dywidenda za każdy okres, z wyłączeniem ostatniego
okresu płatna jest ostatniego dnia pracy banków miesiąca następującego po
zakończeniu okresu. Dywidenda za ostatni okres jest wypłacana w terminie
zapadalności.----------------------------------------------------------- -------------------------------------8) Termin zapadalności: 28 czerwca 2013 r. ---------------------------------------------9) Waluta: złoty polski (PLN). Inwestor nie podlega ochronie przed
ewentualnym spadkiem wartości waluty Subfunduszu względem EUR.-----------10) Wartość początkowa akcji: ---------------------------------------------------------------Dla każdej akcji w Koszyku średnia kursów z pięciu pierwszych dni wyceny licząc
od 30 listopada 2009 r. (włącznie).----------------------------------------------------------------11) Wartość końcowa akcji za okres: -------------------------------------------------------

Scenariusz 1: jeżeli kurs końcowy okresu dla danej akcji jest wyższy od

wartości początkowej tej akcji, niezależnie od tego, jak wielka jest różnica, w wartości
końcowej okresu tej akcji uwzględniony zostanie, wzrost o 12% względem wartości
początkowej tej akcji w bieżącym okresie. ---------------------------------------------------------
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Scenariusz 2: jeżeli kurs końcowy okresu dla danej akcji będzie niższy lub

równy wartości początkowej tej akcji, w wartości końcowej okresu dla tej akcji
uwzględniony zostanie kurs końcowy tej akcji w bieżącym okresie.------------------------Wzrost i spadek wartości danej akcji na koniec okresu będzie każdorazowo obliczany
na podstawie wartości początkowej akcji, która ustalana będzie wyłącznie jeden raz
bez możliwości zmiany. --------------------------------------------------------------------------------12) Wartość początkowa Koszyka: --------------------------------------------------------Średnia ważona wartości początkowej akcji w Koszyku.--------------------------------------13) Wartość końcowa Koszyka w okresie:-----------------------------------------------Średnia ważona wartości końcowej akcji w Koszyku za okres.------------------------------14) Kurs:-------------------------------------------------------------------------------------------Dla wszystkich akcji za wyjątkiem akcji notowanych na mediolańskiej giełdzie papierów
wartościowych - kurs zamknięcia, a zwłaszcza kurs akcji z Koszyka obliczony i
ogłoszony na zamknięciu giełdy przez organ odpowiedzialny za giełdę, na której tytuł
jest notowany (lub jego następcę prawnego). Dla akcji notowanych na mediolańskiej
giełdzie papierów wartościowych stosuje się kurs referencyjny.----------- ------------------15) Dzień wyceny:---------------------------------------------------------------------------- ---Dzień wyceny ustalany jest odrębnie dla każdej notowanej akcji w Koszyku: -----------Dniem wyceny jest dzień, który jednocześnie jest dniem otwarcia giełd, a mianowicie:
i)

giełdy, na której notowana jest akcja oraz ,-----------------------------------------------

ii)

giełdy, której działalność ma znaczny wpływ na negocjowanie opcji i kontraktów

terminowych dotyczących papierów wartościowych dotyczących tej akcji,
w dalszym ciągu zwanych „właściwymi giełdami”.-----------------------------------------------Jeżeli w dniu wyceny:-----------------------------------------------------------------------------------a)

jedna z właściwych giełd zostanie niespodziewanie zamknięta, lub----------------

b)

wystąpi zdarzenie powodujące zakłócenia na rynku w odniesieniu do

właściwych giełd, lub,-----------------------------------------------------------------------------------c)

nastąpi wcześniejsze zamknięcie jednej z właściwych giełd,-------------------------

pierwotny dzień wyceny zastąpiony jest dniem giełdowym, w którym nie występuje
zdarzenie opisane w p. a), b) lub c) powyżej. Zamknięcie, nie licząc zwyczajnego
zamknięcia, które ogłoszone zostanie w odpowiednim czasie nie jest uznawane za
wcześniejsze zamknięcie. ------------------------------------------------------------------------------
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W przypadku wyceny dokonywanej na podstawie kolejnych dni wyceny, dzień
zastępujący pierwotny dzień wyceny (i) nie może występować w tym samym
momencie co inny pierwotny dzień wyceny i (ii) nie może być dniem giełdowym, który
zastępuje już inny pierwotny dzień wyceny. ------------------------------------------------------Niemniej w przypadku wystąpienia zdarzenia opisanego w p. a), b) lub c) powyżej w
trakcie jednego z kolejnych ośmiu dni giełdowych po pierwotnym dniu wyceny: -------(i) ósmy dzień giełdowy uznany zostanie za pierwotny dzień wyceny, --------------------(ii) Sicav wyceni w dobrej wierze – w porozumieniu ze stroną (stronami) o najwyższej
wiarygodności, z którą (z którymi) zawarła kontrakt swap – kurs indeksu, który
zostałby obliczony rzeczonego ósmego dnia giełdowego, oraz ----------------------------(iii) Sicav poinformuje uczestników o zmianach dotyczących ustalenia wartości
początkowej i/lub wartości końcowej i o warunkach płatności.-------------------------------16) Okresy: -------------------------------------------------------------------------------------Okres

1) 12/200911/2010
2) 12/201011/2011
3) 12/201105/2013

Czas
trwania
okresu
12 miesięcy
12 miesięcy
18 miesięcy

Kurs końcowy okresu

Dla każdej akcji w koszyku średnia kursów pięciu pierwszych dni wyceny
licząc od grudnia 2010 r.
Dla każdej akcji w koszyku średnia kursów pięciu pierwszych dni wyceny
licząc od grudnia 2011 r.
Dla każdej akcji w koszyku średnia kursów pięciu pierwszych dni wyceny
licząc od czerwca 2013 r.
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