Wykaz zmian wprowadzonych do skrótu prospektu
informacyjnego
KBC GAMMA
Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
w dniu 17 marca 2011 r.

Rozdział I
Dane o Funduszu
Brzmienie dotychczasowe:
3. Zwięzły opis zasad polityki inwestycyjnej, w tym w szczególności:
a.
wskazanie głównych kategorii lokat Funduszu i ich dywersyfikacji charakteryzujących specyfikę
Funduszu, a także jeżeli Fundusz będzie odzwierciedlał skład uznanego indeksu akcji lub dłużnych
papierów wartościowych - wskazanie tego indeksu, rynku, którego indeks dotyczy, oraz stopnia
odzwierciedlenia indeksu przez Fundusz.
Fundusz lokuje:
1)
do 100% wartości Aktywów Funduszu w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego,
przy czym udział dłużnych papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego w Aktywach
Netto Funduszu nie będzie niższy niż 80% Wartości Aktywów Netto Funduszu,
2)
pozostałą część wartości Aktywów Funduszu w inne niż dłużne papiery wartościowe i instrumenty
rynku pieniężnego kategorie lokat określone w art. 9 – 9a Statutu.
Fundusz nie lokuje swoich Aktywów w akcje oraz waluty. Fundusz może nabywać obligacje zamienne na
akcje, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku wykorzystania prawa do zamiany, Fundusz niezwłocznie
podejmie działania zmierzające do zbycia objętych w ten sposób akcji, przy uwzględnieniu najlepiej pojętego
interesu Uczestników.
Fundusz lokuje swoje Aktywa w: papiery wartościowe z wyłączeniem akcji, wierzytelności z wyjątkiem
wierzytelności wobec osób fizycznych, instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty
pochodne, instrumenty rynku pieniężnego – pod warunkiem że są one zbywalne.
Fundusz lokuje Aktywa przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe,
których termin zapadalności lub okres odsetkowy nie przekracza jednego roku.
Fundusz nie odzwierciedla składu uznanego indeksu akcji lub dłużnych papierów wartościowych.

Brzmienie obecne:
3. Zwięzły opis zasad polityki inwestycyjnej, w tym w szczególności:
a.
wskazanie głównych kategorii lokat Funduszu i ich dywersyfikacji charakteryzujących specyfikę
Funduszu, a także jeżeli Fundusz będzie odzwierciedlał skład uznanego indeksu akcji lub dłużnych
papierów wartościowych - wskazanie tego indeksu, rynku, którego indeks dotyczy, oraz stopnia
odzwierciedlenia indeksu przez Fundusz.
Fundusz lokuje:

1)

do 100% wartości Aktywów Funduszu w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego
oraz depozyty, przy czym udział dłużnych papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego
oraz depozytów w Aktywach Netto Funduszu nie będzie niższy niż 80% Wartości Aktywów Netto
Funduszu,
2)
pozostałą część wartości Aktywów Funduszu w inne niż dłużne papiery wartościowe i instrumenty
rynku pieniężnego kategorie lokat określone w art. 9 – 9a Statutu.
Fundusz nie lokuje swoich Aktywów w akcje oraz waluty. Fundusz może nabywać obligacje zamienne na
akcje, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku wykorzystania prawa do zamiany, Fundusz niezwłocznie
podejmie działania zmierzające do zbycia objętych w ten sposób akcji, przy uwzględnieniu najlepiej pojętego
interesu Uczestników.
Fundusz lokuje swoje Aktywa w: papiery wartościowe z wyłączeniem akcji, wierzytelności z wyjątkiem
wierzytelności wobec osób fizycznych, instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty
pochodne, instrumenty rynku pieniężnego – pod warunkiem że są one zbywalne.
Fundusz lokuje Aktywa przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe,
których termin zapadalności lub okres odsetkowy nie przekracza jednego roku.
Fundusz nie odzwierciedla składu uznanego indeksu akcji lub dłużnych papierów wartościowych.
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