Wykaz zmian wprowadzanych do skrótu prospektu
informacyjnego
KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
w dniu 15 stycznia 2011 r.

Rozdział I
Dane o Funduszu
KBC Subfundusz Globalny Stabilny
Brzmienie dotychczasowe:
3. Zwięzły opis ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu lub
strategią zarządzania ze wskazaniem, że szczegółowe informacje o wszystkich ryzykach wymienionych w
skrócie prospektu są zawarte w prospekcie informacyjnym Funduszu.
Ryzyko zmiany ceny papierów wartościowych spowodowane zmianami różnych czynników rynkowych. Ponieważ
akcje oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania
mogą stanowić do 50% wartości Aktywów Subfunduszu, najważniejszą składową ryzyka rynkowego, mającą wpływ
na wartość jednostki Subfunduszu jest wysoka zmienność kursów giełdowych mająca swe odbicie w wysokiej
zmienności wartości jednostki Subfunduszu.
Z uwagi zaś na fakt, iż pozostałą część Aktywów stanowią głównie papiery dłużne emitowane przez Skarb
Państwa, Subfundusz jest równie w sposób znaczący narażony na ryzyko stopy procentowej.
Sytuacja na rynku akcji jak i poziom rynkowych stóp procentowych jest z kolei pochodną sytuacji gospodarczej,
politycznej i uwarunkowań prawnych kraju oraz oczekiwań inwestorów, co do przyszłości powyższych czynników.
Ryzyko rynkowe.
Przyjęta polityka inwestycyjna Subfunduszu i jak również strategia zarządzania Subfunduszem wiążą się również z
następującymi ryzykami:
1) Ryzyko kredytowe.
2) Ryzyko rozliczenia.
3) Ryzyko płynności.
4) Ryzyko walutowe.
5) Ryzyko związane z przechowywaniem Aktywów.
6) Ryzyko związane z koncentracją Aktywów lub rynków.
7) Ryzyko związane z inwestycjami w instrumenty pochodne
8) Ryzyko nie osiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa, z uwzględnieniem
czynników mających wpływ na poziom ryzyka związanego z inwestycją,
9) Ryzyko związane z zawarciem określonych umów,
10) Ryzyko związane ze szczególnymi warunkami zawartych przez Subfundusz transakcji,
11) Ryzyka wystąpienia szczególnych okoliczności, na wystąpienie których Uczestnik Funduszu nie ma wpływu
lub ma ograniczony wpływ:
Otwarcie likwidacji Funduszu i Subfunduszu.
Przejęcie zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo.
Zmiana Depozytariusza lub podmiotu obsługującego Fundusz.

Połączenie Funduszu z innym funduszem.
Zmiana polityki inwestycyjnej Subfunduszu.
12) Ryzyko inflacji.
13) Ryzyko związane z regulacjami prawnymi dotyczącymi Funduszu, w szczególności w zakresie prawa
podatkowego.
Szczegółowe informacje o wszystkich ryzykach wymienionych w skrócie prospektu są zawarte w
prospekcie informacyjnym Funduszu.

Brzmienie obecne:
3. Zwięzły opis ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu lub
strategią zarządzania ze wskazaniem, że szczegółowe informacje o wszystkich ryzykach wymienionych w
skrócie prospektu są zawarte w prospekcie informacyjnym Funduszu.
Ryzyko zmiany ceny papierów wartościowych spowodowane zmianami różnych czynników rynkowych. Ponieważ
akcje oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania
mogą stanowić do 50% wartości Aktywów Subfunduszu, najważniejszą składową ryzyka rynkowego, mającą wpływ
na wartość jednostki Subfunduszu jest wysoka zmienność kursów giełdowych mająca swe odbicie w wysokiej
zmienności wartości jednostki Subfunduszu.
Z uwagi zaś na fakt, iż pozostałą część Aktywów stanowią głównie papiery dłużne emitowane przez Skarb
Państwa, Subfundusz jest równie w sposób znaczący narażony na ryzyko stopy procentowej.
Sytuacja na rynku akcji jak i poziom rynkowych stóp procentowych jest z kolei pochodną sytuacji gospodarczej,
politycznej i uwarunkowań prawnych kraju oraz oczekiwań inwestorów, co do przyszłości powyższych czynników.
Ryzyko rynkowe.
Przyjęta polityka inwestycyjna Subfunduszu i jak również strategia zarządzania Subfunduszem wiążą się również z
następującymi ryzykami:
1) Ryzyko kredytowe.
2) Ryzyko rozliczenia.
3) Ryzyko płynności.
4) Ryzyko walutowe.
5) Ryzyko związane z przechowywaniem Aktywów.
6) Ryzyko związane z koncentracją Aktywów lub rynków.
7) Ryzyko związane z inwestycjami w instrumenty pochodne
8) Ryzyko nie osiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa, z uwzględnieniem
czynników mających wpływ na poziom ryzyka związanego z inwestycją,
9) Ryzyko związane z zawarciem określonych umów,
10) Ryzyko związane ze szczególnymi warunkami zawartych przez Subfundusz transakcji,
11) Ryzyka wystąpienia szczególnych okoliczności, na wystąpienie których Uczestnik Funduszu nie ma wpływu
lub ma ograniczony wpływ:
Otwarcie likwidacji Funduszu i Subfunduszu.
Przejęcie zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo.
Zmiana Depozytariusza lub podmiotu obsługującego Fundusz.
Połączenie Funduszu z innym funduszem.
Zmiana polityki inwestycyjnej Subfunduszu.
12) Ryzyko inflacji.
13) Ryzyko związane z regulacjami prawnymi dotyczącymi Funduszu, w szczególności w zakresie prawa
podatkowego.
14) Dodatkowe ryzyko, o którym mowa w art. 101 ust. 2 Ustawy, związane z lokatami Subfunduszu.
Szczegółowe informacje o wszystkich ryzykach wymienionych w skrócie prospektu są zawarte w
prospekcie informacyjnym Funduszu.

KBC Subfundusz Globalny Aktywny
Brzmienie dotychczasowe:
3. Zwięzły opis ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu lub
strategią zarządzania ze wskazaniem, że szczegółowe informacje o wszystkich ryzykach wymienionych w
skrócie prospektu są zawarte w prospekcie informacyjnym Funduszu.
Wysokość stopy zwrotu, jaką Uczestnicy uzyskają w wyniku inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu,
uzależniona jest od zmian kursów rynkowych papierów wartościowych i wyceny pozostałych lokat wchodzących w
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skład Aktywów Subfunduszu. Z uwagi na charakter lokat Subfunduszu, którego od 30% do 70% Aktywów może
być inwestowane w akcje oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje
wspólnego inwestowania stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa uzależniona będzie głównie od
koniunktury giełdowej. Wzrost gospodarczy powodujący poprawę wyników finansowych spółek powodował będzie
wzrost ich kursów na GPW a tym samym – wzrost Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa. Ryzyko
rynkowe.
Przyjęta polityka inwestycyjna Subfunduszu i jak również strategia zarządzania Subfunduszem wiążą się również z
następującymi ryzykami:
1)
Ryzyko kredytowe.
2)
Ryzyko rozliczenia.
3)
Ryzyko płynności.
4)
Ryzyko walutowe.
5)
Ryzyko związane z przechowywaniem Aktywów.
6)
Ryzyko związane z koncentracją Aktywów lub rynków.
7)
Ryzyko związane z inwestycjami w instrumenty pochodne.
8)
Ryzyko nie osiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa, z uwzględnieniem
czynników mających wpływ na poziom ryzyka związanego z inwestycją,
9)
Ryzyko związane z zawarciem określonych umów,
10)
Ryzyko związane ze szczególnymi warunkami zawartych przez Subfundusz transakcji,
11)
Ryzyka wystąpienia szczególnych okoliczności, na wystąpienie których Uczestnik Funduszu nie ma wpływu
lub ma ograniczony wpływ:
- Otwarcie likwidacji Funduszu i Subfunduszu.
- Przejęcie zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo.
- Zmiana Depozytariusza lub podmiotu obsługującego Fundusz.
- Połączenie Funduszu z innym funduszem.
- Zmiana polityki inwestycyjnej Subfunduszu.
12)
Ryzyko inflacji.
13)
Ryzyko związane z regulacjami prawnymi dotyczącymi Funduszu, w szczególności w zakresie prawa
podatkowego.
Szczegółowe informacje o wszystkich ryzykach wymienionych w skrócie prospektu są zawarte w
prospekcie informacyjnym Funduszu.

Brzmienie obecne:
3. Zwięzły opis ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu lub
strategią zarządzania ze wskazaniem, że szczegółowe informacje o wszystkich ryzykach wymienionych w
skrócie prospektu są zawarte w prospekcie informacyjnym Funduszu.
Wysokość stopy zwrotu, jaką Uczestnicy uzyskają w wyniku inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu,
uzależniona jest od zmian kursów rynkowych papierów wartościowych i wyceny pozostałych lokat wchodzących w
skład Aktywów Subfunduszu. Z uwagi na charakter lokat Subfunduszu, którego od 30% do 70% Aktywów może
być inwestowane w akcje oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje
wspólnego inwestowania stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa uzależniona będzie głównie od
koniunktury giełdowej. Wzrost gospodarczy powodujący poprawę wyników finansowych spółek powodował będzie
wzrost ich kursów na GPW a tym samym – wzrost Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa. Ryzyko
rynkowe.
Przyjęta polityka inwestycyjna Subfunduszu i jak również strategia zarządzania Subfunduszem wiążą się również z
następującymi ryzykami:
1) Ryzyko kredytowe.
2) Ryzyko rozliczenia.
3) Ryzyko płynności.
4) Ryzyko walutowe.
5) Ryzyko związane z przechowywaniem Aktywów.
6) Ryzyko związane z koncentracją Aktywów lub rynków.
7) Ryzyko związane z inwestycjami w instrumenty pochodne.
8) Ryzyko nie osiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa, z uwzględnieniem
czynników mających wpływ na poziom ryzyka związanego z inwestycją,
9) Ryzyko związane z zawarciem określonych umów,
10) Ryzyko związane ze szczególnymi warunkami zawartych przez Subfundusz transakcji,
11) Ryzyka wystąpienia szczególnych okoliczności, na wystąpienie których Uczestnik Funduszu nie ma wpływu
lub ma ograniczony wpływ:
Otwarcie likwidacji Funduszu i Subfunduszu.
Przejęcie zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo.
Zmiana Depozytariusza lub podmiotu obsługującego Fundusz.
Połączenie Funduszu z innym funduszem.
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Zmiana polityki inwestycyjnej Subfunduszu.
12) Ryzyko inflacji.
13) Ryzyko związane z regulacjami prawnymi dotyczącymi Funduszu, w szczególności w zakresie prawa
podatkowego.
14) Dodatkowe ryzyko, o którym mowa w art. 101 ust. 2 Ustawy, związane z lokatami Subfunduszu.
Szczegółowe informacje o wszystkich ryzykach wymienionych w skrócie prospektu są zawarte w
prospekcie informacyjnym Funduszu.

KBC Subfundusz Globalny Akcyjny
Brzmienie dotychczasowe:
Wysokość stopy zwrotu, jaką Uczestnicy uzyskają w wyniku inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu,
uzależniona jest od zmian kursów rynkowych papierów wartościowych i wyceny pozostałych lokat wchodzących w
skład Aktywów Subfunduszu. Z uwagi na charakter lokat Subfunduszu, którego do 100% Aktywów lecz nie mniej
niż 70% Wartości Aktywów Netto, Fundusz może inwestować w akcje oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez
fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania, stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa
uzależniona będzie głównie od koniunktury giełdowej. Ryzyko rynkowe.
Przyjęta polityka inwestycyjna Subfunduszu i jak również strategia zarządzania Subfunduszem wiążą się również z
następującymi ryzykami:
1)
Ryzyko kredytowe.
2)
Ryzyko rozliczenia.
3)
Ryzyko płynności.
4)
Ryzyko walutowe.
5)
Ryzyko związane z przechowywaniem Aktywów.
6)
Ryzyko związane z koncentracją Aktywów lub rynków.
7)
Ryzyko związane z inwestycjami w instrumenty pochodne
8)
Ryzyko nie osiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa, z uwzględnieniem
czynników mających wpływ na poziom ryzyka związanego z inwestycją,
9)
Ryzyko związane z zawarciem określonych umów,
10)
Ryzyko związane ze szczególnymi warunkami zawartych przez Subfundusz transakcji,
11)
Ryzyka wystąpienia szczególnych okoliczności, na wystąpienie których Uczestnik Funduszu nie ma wpływu
lub ma ograniczony wpływ:
Otwarcie likwidacji Funduszu i Subfunduszu.
Przejęcie zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo.
Zmiana Depozytariusza lub podmiotu obsługującego Fundusz.
Połączenie Funduszu z innym funduszem.
Zmiana polityki inwestycyjnej Subfunduszu.
12)
Ryzyko inflacji.
13)
Ryzyko związane z regulacjami prawnymi dotyczącymi Funduszu, w szczególności w zakresie prawa
podatkowego.
Szczegółowe informacje o wszystkich ryzykach wymienionych w skrócie prospektu są zawarte w
prospekcie informacyjnym Funduszu.

Brzmienie obecne:
Wysokość stopy zwrotu, jaką Uczestnicy uzyskają w wyniku inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu,
uzależniona jest od zmian kursów rynkowych papierów wartościowych i wyceny pozostałych lokat wchodzących w
skład Aktywów Subfunduszu. Z uwagi na charakter lokat Subfunduszu, którego do 100% Aktywów lecz nie mniej
niż 70% Wartości Aktywów Netto, Fundusz może inwestować w akcje oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez
fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania, stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa
uzależniona będzie głównie od koniunktury giełdowej. Ryzyko rynkowe.
Przyjęta polityka inwestycyjna Subfunduszu i jak również strategia zarządzania Subfunduszem wiążą się również z
następującymi ryzykami:
1) Ryzyko kredytowe.
2) Ryzyko rozliczenia.
3) Ryzyko płynności.
4) Ryzyko walutowe.
5) Ryzyko związane z przechowywaniem Aktywów.
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6)
7)
8)
9)
10)
11)
-

12)
13)
14)

Ryzyko związane z koncentracją Aktywów lub rynków.
Ryzyko związane z inwestycjami w instrumenty pochodne
Ryzyko nie osiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa, z uwzględnieniem
czynników mających wpływ na poziom ryzyka związanego z inwestycją,
Ryzyko związane z zawarciem określonych umów,
Ryzyko związane ze szczególnymi warunkami zawartych przez Subfundusz transakcji,
Ryzyka wystąpienia szczególnych okoliczności, na wystąpienie których Uczestnik Funduszu nie ma wpływu
lub ma ograniczony wpływ:
Otwarcie likwidacji Funduszu i Subfunduszu.
Przejęcie zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo.
Zmiana Depozytariusza lub podmiotu obsługującego Fundusz.
Połączenie Funduszu z innym funduszem.
Zmiana polityki inwestycyjnej Subfunduszu.
Ryzyko inflacji.
Ryzyko związane z regulacjami prawnymi dotyczącymi Funduszu, w szczególności w zakresie prawa
podatkowego.
Dodatkowe ryzyko, o którym mowa w art. 101 ust. 2 Ustawy, związane z lokatami Subfunduszu.

Szczegółowe informacje o wszystkich ryzykach wymienionych w skrócie prospektu są zawarte w
prospekcie informacyjnym Funduszu.
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