Informacja o zmianie Kluczowych Informacji dla Inwestorów
KBC GLOBALNY STABILNY
Subfundusz KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego
Otwartego
z dnia 14 lutego 2014 roku
KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie, działając jako organ KBC GLOBALNY STABILNY Subfunduszu KBC
Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, niniejszym informuje o
dokonaniu poniższych zmian w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów ww.
Subfunduszu:
1. Na stronie 1 sekcja „CELE I POLITYKA INWESTYCYJNA” otrzymuje nowe
następujące brzmienie:

„CELE I POLITYKA INWESTYCYJNA
Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost
wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat
dokonywanych w papiery wartościowe i inne prawa
majątkowe. Podstawowym kryterium doboru lokat
przez Subfundusz jest analiza fundamentalna oraz
ocena trendów rynkowych. Podejmując decyzje o
stopniu zaangażowania w poszczególne rodzaje lokat
Subfundusz bierze pod uwagę także sytuację
makroekonomiczną w kraju i na świecie. Subfundusz
lokuje nie więcej niż 50 % wartości aktywów w akcje
oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze
zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania,
które zgodnie z ich statutem lub regulaminem
inwestują do 100 % aktywów w akcje. Pozostałą część
aktywów stanowić będą dłużne papiery wartościowe
oraz inne kategorie lokat, z zastrzeżeniem, że udział
dłużnych papierów wartościowych, instrumentów
rynku pieniężnego oraz depozytów nie będzie niższy
niż 50 % wartości aktywów netto Subfunduszu.
2. Na stronie 2 w sekcji „WYNIKI
W stosunku do części akcyjnej Subfunduszu
3.
stosowana
jest strategia inwestycyjna zwana
4.
podejściem
„Core – satellite”. Strategia taka polega na
5.
zbudowaniu
portfela z dwóch części:
6.
• pasywnej
– czyli rdzenia portfela („core”), którego
celem
7. jest zbudowanie ekspozycji na rynek wzorcowy.
W 8.
przypadku Subfunduszu jest to portfel mający dać

ekspozycję na szeroko rozumiany światowy rynek
akcji, a w celu minimalizacji kosztów i optymalizacji
zarządzania portfelem ta jego część budowana jest w
oparciu o tytuły uczestnictwa wybranych subfunduszy;
• oraz alokacji dodatkowej („satellite”), która ma
pozwolić na uzyskanie dodatkowej, atrakcyjnej stopy
zwrotu. Pozycje dodatkowe dają ekspozycją na
poszczególne kraje, regiony, sektory lub aktywa inne
niż akcje.
Fundusz zbywa i odkupuje jednostki uczestnictwa w
każdym dniu wyceny.
Poziom odniesienia – Subfundusz nie stosuje wzorca
(benchmarku) stanowiącego odniesienie dla oceny
realizacji celu inwestycyjnego, a w szczególności
uzyskanej stopy zwrotu z inwestycji.
Zyski z inwestycji Subfunduszu np. dywidendy są
ponownie inwestowane.
Subfundusz może stosować instrumenty pochodne w
celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego lub
sprawnego zarządzania portfelem.
Zalecenie: niniejszy Subfundusz może nie być
odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać
swoje środki w ciągu 2 lat od dnia nabycia jednostek
uczestnictwa.”

2. Na stronie 2 w sekcji „WYNIKI OSIĄGNIĘTE W PRZESZŁOŚCI” dotychczasowy
wykres zastępuje się nowym, poniższym wykresem:

1- roczne stopy zwrotu funduszu i benchmarku
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3. Na stronie 2 w sekcji „INFORMACJE PRAKTYCZNE” informacja o dacie aktualizacji
Kluczowych Informacji dla Inwestorów otrzymuje nowe poniższe brzmienie:
„Niniejsze Kluczowe Informacje dla Inwestorów zostały sporządzone według stanu na
dzień 14/02/2014 r.”
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