Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego:
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty
(KBC Parasol FIO) w dniu 21 marca 2016 r.
1. Na stronie tytułowej dodaje się informacje o dacie ostatniej aktualizacji. Nowa data
ostatniej aktualizacji: 21 marca 2016 r.
2. W Rozdziale V „Dane o podmiotach obsługujących Fundusz” w pkt 2 po ppkt 18
dodany zostaje ppkt 19 w następującym brzmieniu:
„19. Netfund.pl Sp. z o.o.
a) firma, siedziba, adres, wraz z numerami telekomunikacyjnymi
Firma:
Netfund.pl Sp. z o.o.
Siedziba i adres:
ul. Świerkowa 1f lok. 10, 55-040 Bielany Wrocławskie;
Telefon:
+48 71 70 70 432;
Adres e-mail:
kontakt@netfund.pl;
b) zakres świadczonych usług
Dystrybucja Jednostek Uczestnictwa Funduszu obejmuje:
 przyjmowanie zleceń nabycia, odkupienia, zamiany, konwersji Jednostek Uczestnictwa, innych
oświadczeń woli składanych przez Uczestników i klientów Funduszu oraz dokumentów
wymaganych prawem związanych z uczestnictwem w Funduszu,
 udzielanie informacji na temat inwestowania w Fundusz.
c) wskazanie miejsca, gdzie można uzyskać informacje o punktach zbywających i odkupujących
Jednostki Uczestnictwa.
Siedziba Netfund.pl Sp. z o.o.”

3. W Rozdziale VI „Informacje dodatkowe” w pkt 1 po ppkt 5) dodany zostaje ppkt 6) w
następującym brzmieniu:
„6) Stosowane w strategii typu CPPI zabezpieczenie poziomu minimalnego polega na połączeniu aktywnie
zarządzanego portfela inwestycyjnego z modelem zarządzania, którego celem jest utrzymanie wartości inwestycji
powyżej określonego poziomu minimalnego bez względu na okoliczności.
Ochronę poziomu minimalnego stosuje się w przypadku inwestycji, dla których nie określono dnia ostatecznej
zapadalności. W tym przypadku celem mechanizmu jest niedopuszczenie do spadku wartości inwestycji poniżej
uprzednio określonej wartości minimalnej w ustalonym okresie. Poziom minimalny wynosi 90% wartości aktywów
netto na początku danego okresu. W przypadku gdy wartość inwestycji znacząco zbliża się do ustalonego
poziomu minimalnego, zarządzający portfelem inwestycyjnym ogranicza pozycje w akcjach i obligacjach,
zamieniając je na płynne instrumenty rynku pieniężnego, np. środki pieniężne i lokaty terminowe. W razie
konieczności zarządzający może ulokować nawet 100% kapitału w płynnych instrumentach rynku pieniężnego.
Zabezpieczenie poziomu minimalnego pomaga ograniczyć negatywne skutki gwałtownych spadków na rynkach
finansowych. Nie stanowi jednak gwarancji prawnej zysku ani ceny wykupu. Podmiot zarządzający, podejmuje w
odpowiednim czasie wszelkie możliwe działania, aby nie dopuścić do spadku wartości inwestycji poniżej poziomu
minimalnego.
Wartość poziomu minimalnego może obowiązywać na przykład przez jeden rok, a następnie pod koniec tego
okresu jest ustalana ponownie na kolejny rok. Jeżeli na koniec danego roku wartość inwestycji wzrosła, wówczas
podwyższa się wartość poziomu minimalnego, zabezpieczając w ten sposób wypracowane zyski. W razie spadku
wartości inwestycji obniża się poziom minimalny. Z kolei w przypadku rozczarowujących wyników na rynkach
finansowych przez kilka lat z rzędu wartość poziomu minimalnego może być obniżana wielokrotnie. W związku z
tym w dłuższym horyzoncie czasowym inwestorzy mogą stracić znaczną część zainwestowanego kapitału.”

