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Rozdział I. PODSUMOWANIE
OSTRZE ENIE:

Poni sze „Podsumowanie”
a) powinno by rozumiane jako wprowadzenie do Prospektu emisyjnego;
b) ka da decyzja o inwestycji w Certyfikaty inwestycyjne Funduszu
powinna by ka dorazowo
podejmowana w oparciu o tre całego Prospektu emisyjnego;
c) inwestor wnosz cy powództwo odnosz ce si do tre ci Prospektu emisyjnego ponosi koszty
ewentualnego tłumaczenia tego Prospektu emisyjnego przed rozpocz ciem procedury s dowej;
d) osoby sporz dzaj ce podsumowanie b d ce cz ci Prospektu emisyjnego sporz dzonego w formie
jednolitego dokumentu, ł cznie z ka dym jego tłumaczeniem, ponosz odpowiedzialno jedynie za szkod
wyrz dzon w przypadku, gdy dokument podsumowuj cy wprowadza w bł d, jest niedokładny lub sprzeczny
z innymi cz ciami Prospektu emisyjnego.

A. TO SAMO
PRZEDSTAWICIELI EMITENTA, DORADCÓW I
BIEGŁYCH REWIDENTÓW
A.1. Zarz d
W imieniu KBC Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. działaj cego jako organ Emitenta działaj
nast puj ce osoby fizyczne:
Philippe De Brouwer
– Prezes Zarz du Towarzystwa,
Piotr Habiera
– Wiceprezes Zarz du Towarzystwa,
Ludmiła Falak-Cyniak
– Członek Zarz du Towarzystwa,
Marek Król
– Członek Zarz du Towarzystwa.

A.2. Inne osoby
a) W imieniu Oferuj cego KBC Securities N.V. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce działaj :
Piotr Zdrojewski
Dariusz Stasiak

- Pełnomocnik,
- Pełnomocnik.

b) Imiona i nazwiska doradców inwestycyjnych Towarzystwa odpowiedzialnych za zarz dzanie aktywami
Funduszu:
Ludmiła Falak-Cyniak
Bogdan Jacaszek
Kazimierz Szpak

- członek Zarz du, doradca inwestycyjny (nr licencji 222);
- pracownik Towarzystwa, doradca inwestycyjny (nr licencji 149);
- pracownik Towarzystwa, doradca inwestycyjny (nr licencji 173).

A.3 Osoby odpowiedzialne za badanie sprawozda finansowych
Osob odpowiedzialn za badanie sprawozda finansowych Emitenta jest:
Marek Król
– Członek Zarz du Towarzystwa, Dyrektor Zarz dzaj cy Pionem
Operacyjno-Finansowym w Towarzystwie.

A.4. Doradcy
Emitent nie korzysta z usług adnych doradców.

A.5. Biegli rewidenci
Na dzie sporz dzenia Prospektu z Ernst & Young Audit sp. z o.o. - biegłym rewidentem została
sporz dzona umowa o sporz dzenie opinii w zakresie zgodno ci zasad wyceny Funduszu z powszechnie
obowi zuj cymi przepisami prawa.
Zgodnie z artykułem 29 ust. 6 Ustawy o funduszach inwestycyjnych, wniosek o rejestracj Funduszu
zostanie zło ony niezwłocznie po dokonaniu przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych serii A.
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B. STATYSTYKI OFERTY I PRZEWIDYWANY HARMONOGRAM
B.1. Liczba i warto

oferowanych Certyfikatów

Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii A obejmuje nie mniej ni 300.000 i nie wi cej ni 10.000.000
Certyfikatów Inwestycyjnych serii A. Ł czna warto Certyfikatów wyniesie nie mniej ni 30.000.000 i nie
wi cej ni 1.000.000.000 złotych.

B.2. Harmonogram Oferty
Otwarcie subskrypcji Certyfikatów nast pi w dniu 19 lutego 2007 r., a jej zamkni cie w dniu 6 kwietnia 2007
r. Zapisy na Certyfikaty od Inwestorów b d przyjmowane od 19 lutego 2007 r. do 6 kwietnia 2007 r., jednak
nie dłu ej ni do dnia, w którym zostanie subskrybowanych 10.000.000 Certyfikatów.
Emitent zastrzega sobie prawo zmiany terminów otwarcia i zamkni cia subskrypcji oraz terminów
przyjmowania zapisów. Informacja o zmianie przekazana zostanie niezwłocznie, nie pó niej jednak ni w
terminie 24 godzin KNF w formie aneksu do Prospektu Emisyjnego wraz z wnioskiem o jego zatwierdzenie.
Zatwierdzony przez KNF aneks do Prospektu Emisyjnego niezwłocznie zostanie podany do publicznej
wiadomo ci, w sposób okre lony w Artykule 37 ust. 1 Statutu, nie pó niej jednak ni w przeci gu 24 godzin
od dnia otrzymania decyzji o zatwierdzeniu aneksu do Prospektu Emisyjnego.
Przydział Certyfikatów zostanie dokonany w oparciu o wa nie zło one i opłacone zapisy nie pó niej ni w
terminie 5 dni roboczych od dnia zako czenia subskrypcji.

C. KLUCZOWE INFORMACJE DOTYCZ CE OFERTY
C.1. Wybrane dane finansowe
Emitent jest w trakcie organizacji i dotychczas nie sporz dził adnych sprawozda finansowych.

C.2. Kapitalizacja i zobowi zania
Emitent jest w trakcie organizacji i dotychczas nie sporz dził adnych sprawozda finansowych.

C.3. Cele inwestycyjne Funduszu
Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost warto ci aktywów Funduszu w wyniku wzrostu warto ci lokat
Funduszu dokonywanych w tytuły uczestnictwa wyemitowane przez Fund Partners Kredyt Bank
Conservative 5 – instytucj wspólnego inwestowania maj c siedzib za granic , b d c subfunduszem o
kapitale gwarantowanym funduszu inwestycyjnego o kapitale zmiennym z wydzielonymi subfunduszami,
działaj cego pod nazw Fund Partners.
Przewidywanym terminem subskrypcji tytułów uczestnictwa Subfunduszu jest 10 – 15 maja 2007 roku.
Zgodnie z Artykułem 14 Statutu Funduszu inwestycje w tytuły uczestnictwa emitowane przez Subfundusz
stanowi 100% warto ci Aktywów Funduszu, a rodki pieni ne na rachunku bankowym mog by
utrzymywane:
• wył cznie w wysoko ci niezb dnej do regulowania bie cych zobowi za Funduszu wzgl dem
Uczestników i Towarzystwa;
• w przypadku, gdyby opłata za zarz dzanie Funduszem przekroczyła limit, o którym mowa w Artykule
31 ust. 5 Statutu Funduszu. W takim przypadku Fundusz do Dnia Zapadalno ci dokonywał b dzie
lokat nadwy ki rodków pieni nych w depozytach bankowych.

C.4. Czynniki ryzyka
C.4.1. Czynniki ryzyka zwi zane z działalno ci Funduszu.
Ryzyko wyceny Warto ci Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny.
Ryzyko likwidacji Funduszu w trakcie jego trwania.
Ryzyko likwidacji Subfunduszu.
Ryzyko zawieszenia wykupywania tytułów uczestnictwa przez Subfundusz.
Ryzyko wykupienia Certyfikatów w trakcie trwania Funduszu.
Ryzyko płynno ci rynku wtórnego.
Ryzyko niedoj cia do skutku emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii A.
Ryzyko niedopuszczenia Certyfikatów Inwestycyjnych serii A do obrotu na GPW.
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Ryzyko braku wpływu na zarz dzanie Funduszem.
Ryzyko wyst pienia innych zdarze .
Ryzyko zwi zane z realizacj Gwarancji.
Ryzyko inwestycyjne.
Ryzyko kontrpartnera kontraktów SWAP.
Ryzyko walutowe.
Ryzyko okresu wypłaty rodków z tytułu realizacji da wykupienia.
Ryzyko przedłu enia okresu subskrypcji.
C.4.2. Czynniki ryzyka zwi zane z otoczeniem, w jakim Fundusz prowadzi działalno

.

Ryzyko zmiany przepisów podatkowych.
Ryzyko zmiany przepisów prawnych, w tym ryzyko zmiany Ustawy o funduszach inwestycyjnych.
Szczegółowy opis czynników ryzyka zamieszczony jest w Rozdziale II Prospektu.

D. INFORMACJE DOTYCZ CE TOWARZYSTWA
D.1. Historia i rozwój Towarzystwa.
Towarzystwo zostało zarejestrowane w dniu 15 grudnia 2001 r. pod nazw Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych Kredyt Banku S.A. w Krajowym Rejestrze S dowym pod numerem 0000073128. W dniu 14
maja 2002 r. Komisja decyzj nr DFN1 - 4030–23-1/02-1452 udzieliła zezwolenia na wykonywanie
działalno ci polegaj cej na tworzeniu funduszy inwestycyjnych i zarz dzaniu nimi, reprezentowaniu ich
wobec osób trzecich oraz zarz dzaniu zbiorczym portfelem papierów warto ciowych. W dniu 20 kwietnia
2005 r. Krajowy Rejestr S dowy zarejestrował poł czenie Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Kredyt
Banku S.A. z WARTA Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A. i WARTA Asset Management S.A. W
tym samy dniu KRS zarejestrował zmian nazwy Towarzystwa z Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych
Kredyt Banku S.A. na KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Od tego dnia Towarzystwo prowadzi
tak e działalno polegaj c na zarz dzaniu cudzym pakietem papierów warto ciowych na zlecenie. W dniu
1 maja 2005 roku Towarzystwo nabyło przedsi biorstwo KB Zarz dzanie Aktywami S.A.

D.2. Ogólny zarys działalno ci
KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna zostało utworzone na czas nieokre lony.
Towarzystwo prowadzi działalno zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych, Ustawy oraz
innymi przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej. Przedmiotem przedsi biorstwa jest:
1) tworzenie funduszy inwestycyjnych, zarz dzanie nimi, w tym po rednictwo w zbywaniu i
odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowanie ich wobec osób trzecich oraz zarz dzanie
zbiorczym portfelem papierów warto ciowych.
2) zarz dzanie cudzym pakietem papierów warto ciowych na zlecenie.

D.3. Struktura organizacyjna
Towarzystwo jest osob prawn i prowadzi działalno
pod nazw KBC Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych S.A. Organami Towarzystwa s : Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza i Zarz d. Do
składania o wiadcze woli w imieniu Towarzystwa upowa nionych jest: Prezes Zarz du jednoosobowo,
dwóch członków zarz du Towarzystwa działaj cych ł cznie lub członek zarz du Towarzystwa działaj cy
ł cznie z prokurentem. Towarzystwo działa w interesie Uczestników Funduszu.
Akcjonariuszami Towarzystwa s : Towarzystwo Ubezpiecze i Reasekuracji WARTA S.A. posiadaj ce 30%
udziału w kapitale zakładowym Towarzystwa, Kredyt Trade Sp. z o.o. posiadaj ce 30% udziału w kapitale
zakładowym Towarzystwa oraz KBC Asset Management N.V., który posiada 40% udziału w kapitale
zakładowym Towarzystwa.
Podmiotem po rednio dominuj cym wobec Towarzystwa jest KBC Group z siedzib w Brukseli (Belgia),
Havenlaan 2 - SSE, który poprzez spółki b d ce akcjonariuszami Towarzystwa po rednio posiada 88,20%
kapitału zakładowego Towarzystwa, co daje 88,20% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
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E. INFORMACJE DOTYCZ CE EMITENTA
E.1. Historia i rozwój Emitenta.
Zgodnie z artykułem 29 ust. 6 Ustawy o funduszach inwestycyjnych, wniosek o rejestracj Funduszu
zostanie zło ony niezwłocznie po dokonaniu przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych serii A. Przydział
Certyfikatów Inwestycyjnych serii A zostanie dokonany w terminie 5 dni roboczych od dnia zamkni cia
subskrypcji, o ile zebrane zostan wpłaty do Funduszu w minimalnej wysoko ci przewidzianej w Statucie
Funduszu tj. 30.000.000 złotych.
Fundusz został utworzony na czas okre lony od dnia rejestracji Funduszu w rejestrze funduszy
inwestycyjnych do dnia jego likwidacji, która rozpocznie si w dniu 31 lipca 2012 r.
Fundusz został utworzony na podstawie Ustawy o funduszach inwestycyjnych z dnia 27 maja 2004 roku (Dz.
U. Nr 146 poz. 1546, z pó n. zm.).
Stosownie do art. 29 ust. 6 Ustawy o funduszach inwestycyjnych, w zwi zku z art. 16 Ustawy o funduszach
inwestycyjnych, Towarzystwo zło y wniosek o rejestracj Funduszu w rejestrze funduszy inwestycyjnych,
prowadzonym przez S d Okr gowy w Warszawie.
Fundusz został utworzony na podstawie zezwolenia KNF z dnia 14 lutego 2007 r. o numerze
DFL/4034/2/07/V/23/22P-1/GW.

E.2. Ogólny zarys działalno ci
Fundusz jest funduszem inwestycyjnym zamkni tym w rozumieniu Ustawy o funduszach inwestycyjnych.
Fundusz został utworzony na czas okre lony od dnia jego zarejestrowania w rejestrze funduszy
inwestycyjnych do dnia jego likwidacji, która rozpocznie si 31 lipca 2012 r. Fundusz działa w imieniu
własnym i na własn rzecz. Przedmiotem działalno ci Funduszu jest lokowanie rodków w okre lone w
Statucie instrumenty w okre lony w Statucie sposób. Aktywa Funduszu w cało ci ulokowane zostan w
tytuły uczestnictwa Subfunduszu. Fundusz utrzymywa mo e rodki pieni ne jedynie w wysoko ci
niezb dnej do regulowania bie cych zobowi za Funduszu wzgl dem Uczestników i Towarzystwa.

E.3. Struktura organizacyjna
Fundusz jest osob prawn i prowadzi działalno pod nazw KBC EUROPEJSKI Fundusz Inwestycyjny
Zamkni ty. Fundusz jest funduszem inwestycyjnym zamkni tym w rozumieniu przepisów Ustawy,
działaj cym na zasadach okre lonych w Ustawie oraz w Statucie. Siedzib i adresem Funduszu jest
siedziba i adres Towarzystwa. Organami Funduszu jest Towarzystwo i Rada Inwestorów. Towarzystwo
zarz dza Funduszem i reprezentuje go w stosunkach z osobami trzecimi. Do składania o wiadcze woli w
imieniu Funduszu upowa nionych jest dwóch członków zarz du Towarzystwa działaj cych ł cznie lub
członek zarz du Towarzystwa działaj cy ł cznie z prokurentem. Towarzystwo działa w interesie
Uczestników Funduszu.

F. WYNIKI PRZEDSI BIORSTWA ORAZ SYTUACJA FINANSOWA
Emitent jest w trakcie organizacji i dotychczas nie sporz dził sprawozda finansowych.

G. INFORMACJE O DYREKTORACH, WY SZYM SZCZEBLU
ZARZ DZANIA I PRACOWNIKACH
Fundusz inwestycyjny zamkni ty nie zatrudnia adnych pracowników.

H. ZNACZ CY UCZESTNICY I TRANSAKCJE Z POWI ZANYMI
STRONAMI
Fundusz jest w trakcie organizacji.

I. INFORMACJE FINANSOWE
Fundusz jest w trakcie organizacji.
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J. SZCZEGÓŁY OFERTY I DOPUSZCZENIA DO OBROTU
J.1. Oferta i dopuszczenie do obrotu
Fundusz został utworzony na podstawie zezwolenia KNF z dnia 14 lutego 2007 r. o numerze
DFL/4034/2/07/V/23/22P-1/GW.
Wydanie przez KNF zezwolenia na utworzenie Funduszu jest równoznaczne z zatwierdzeniem niniejszego
Prospektu emisyjnego.
W ramach publicznej oferty oferowanych jest 10.000.000 /dziesi milionów/ Certyfikatów.
Emisja Certyfikatów dojdzie do skutku, je eli przynajmniej 300.000 /trzysta tysi cy/ Certyfikatów zostanie
obj tych prawidłowo zło onymi zapisami.
Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii A obejmuje nie mniej ni 300.000 /trzysta tysi cy/ i nie wi cej ni
10.000.000 /dziesi milionów/ Certyfikatów Inwestycyjnych serii A. Ł czna warto Certyfikatów wyniesie
nie mniej ni 30.000.000 /trzydzie ci milionów/ i nie wi cej ni 1.000.000.000 /miliard/ złotych polskich (PLN).

J.2. Plan dystrybucji
Wpłaty do Funduszu zbierane s w drodze zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne w ramach oferty publicznej.
Cena emisyjna jednego Certyfikatu wynosi 100,- złotych i jest cen stał , jednolit dla wszystkich
Certyfikatów obj tych zapisami. Zapis na Certyfikaty Inwestycyjne mo e obejmowa nie mniej ni 10
/dziesi / i nie wi cej ni 10.000.000 Certyfikatów. Zapis, który zło ony zostanie na mniejsz od minimalnej
liczb Certyfikatów traktowany b dzie jako niewa ny. Zapis zło ony na wi ksz ni maksymaln liczb
Certyfikatów traktowany b dzie jak zapis zło ony na maksymaln liczb Certyfikatów. Ł czna wysoko
wpłat do Funduszu nie mo e by ni sza ni 30.000.000,- złotych oraz wy sza ni 1.000.000.000,- złotych.
Towarzystwo pobiera opłat za wydanie Certyfikatów Inwestycyjnych w wysoko ci nie wy szej ni 3,00%
/trzy procent/ dokonywanej wpłaty. Opłata ta pobrana zostanie wraz z wpłat na Certyfikaty Inwestycyjne.
Wysoko
pobieranej opłaty Towarzystwo mo e uzale ni od warto ci dokonywanej wpłaty, momentu
dokonywania zapisu lub warto ci aktywów Inwestora zgromadzonych w innych funduszach inwestycyjnych
zarz dzanych przez Towarzystwo. Skala i wysoko
stawek opłaty za wydanie Certyfikatów oraz
zastosowane kryteria jej zró nicowania b d udost pnione do publicznej wiadomo ci w terminie publikacji
Prospektu emisyjnego.
Zapisy na Certyfikaty przyjmowane b d w POK. Podstaw przydziału b dzie prawidłowo wypełniony zapis
oraz wpłata pełnej kwoty na Certyfikaty obj te zapisem wraz z nale n opłat manipulacyjn . Przydział
Certyfikatów b dzie dokonywany według kolejno ci przyjmowania wa nych zapisów. Osobom, które zło yły i
opłaciły zapisy do dnia, w którym liczba Certyfikatów subskrybowanych przekroczyła liczb Certyfikatów
oferowanych, zostanie przydzielona taka liczba Certyfikatów, jaka wynika z wa nie zło onych zapisów.
Osobom, które zło yły i opłaciły zapisy w dniu, w którym liczba Certyfikatów subskrybowanych przekroczyła
liczb Certyfikatów oferowanych, Certyfikaty Inwestycyjne zostan przydzielone kolejno osobom, które w tym
dniu zło yły zapis na najwi ksz liczb Certyfikatów Inwestycyjnych - z zastrze eniem, i zapis na
Certyfikaty, przy którym przekroczona została liczba Certyfikatów b d cych przedmiotem emisji zostanie
zredukowany o tak liczb Certyfikatów, jaka przewy sza liczb Certyfikatów pozostałych do przydzielenia.
W przypadku, gdy wi cej ni jeden zapis spełniał b dzie kryteria redukcji, o kolejno ci przydziału zdecyduje
losowanie. Osobom, które zło zapis po dniu, w którym liczba Certyfikatów subskrybowanych przekroczyła
liczb Certyfikatów oferowanych, Certyfikaty nie b d przydzielane. Szczegółowy opis zasad dystrybucji
zawarty jest w Rozdziale XVI Prospektu.

J.3. Sprzedaj cy posiadacze Certyfikatów inwestycyjnych
Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii A jest pierwsz emisj Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu.

J.4. Rozwodnienie
Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii A jest pierwsz emisj Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu.

J.5. Koszty emisji
Ł czne szacunkowe koszty emisji wynios od 2.370.000 złotych do 79.000.000 złotych, w zale no ci od
liczby Certyfikatów obj tych w ramach emisji. Wy ej wymienione szacunkowe koszty emisji wynios ł cznie
7,90% warto ci emisji Certyfikatów Inwestycyjnych (przy zało eniu, e zostanie obj ta maksymalna ilo
Certyfikatów Inwestycyjnych tj. 10.000.000 sztuk). Koszty te zostan pokryte przez Towarzystwo, w tym
równie z opłaty za wydanie Certyfikatów.
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J.6. Wniosek o dopuszczenie do obrotu.
Fundusz zobowi zuje si do podj cia wszystkich niezb dnych działa w celu dopuszczenia Certyfikatów
Inwestycyjnych do obrotu na rynku regulowanym, którym b dzie GPW, w szczególno ci w ci gu 7 /siedmiu/
dni od dnia wpisania Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych Fundusz zło y wniosek o dopuszczenie
Certyfikatów Inwestycyjnych do obrotu na GPW.
W przypadku odmowy dopuszczenia Certyfikatów Inwestycyjnych do obrotu na GPW, obrót nimi mo e by
prowadzony w Alternatywnym Systemie Obrotu.

K. INFORMACJE DODATKOWE
K.1. Aktywa Funduszu
Po zebraniu wpłat do Funduszu w minimalnej wysoko ci warto
złotych.

Aktywów Funduszu wyniesie 30.000.000

K.2. Umowa i statut
Statut Funduszu został nadany w dniu 8 grudnia 2006 r. w formie aktu notarialnego sporz dzonego przed
notariuszem Magdalen Proniewicz, w jej Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Gałczy skiego 4
(Rep. A nr 18803/2006). W dniu 7 lutego 2007 r. statut został zmieniony aktem notarialnym sporz dzonym
przed notariuszem Magdalen Proniewicz, w jej Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy
Gałczy skiego 4 (Rep. A nr 2027/2007).
Przedmiot działalno ci Funduszu został okre lony w Artykuł 4 Statutu, natomiast cel inwestycyjny Funduszu
realizowany jest zgodnie z Artykułem 11 Statutu.

K.3. Dokumenty do wgl du
W okresie wa no ci Prospektu w siedzibie Towarzystwa mo na zapozna si z nast puj cymi dokumentami
(lub ich kopiami):
1. Statut Funduszu.
2. Gwarancja wystawiona przez KBC Bank.
3. Prospekt emisyjny Fund Partners.
4. Sprawozdanie finansowe Fund Partners.
5. Lista POK przyjmuj cych zapisy na Certyfikaty.
6. O wiadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozda finansowych Funduszu.
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Rozdział II. CZYNNIKI RYZYKA
1. Czynniki ryzyka zwi zane z działalno ci Funduszu.
1.1. Ryzyko wyceny Warto ci Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny.
Zgodnie z celem inwestycyjnym Funduszu zebrane w wyniku subskrypcji rodki równe warto ci emisyjnej
zostan zainwestowane w tytuły uczestnictwa Fund Partners Kredyt Bank Conservative 5. Fundusz ten jest
subfunduszem funduszu inwestycyjnego Fund Partners o kapitale chronionym, posiadaj cym dodatkowo
Gwarancj KBC Banku dotycz c ochrony warto ci emisyjnej wpłat do subfunduszu. Z uwagi jednak e na
konstrukcj subfunduszu gwarancje te dotycz jedynie dnia jego zapadalno ci. Oznacza to, e w trakcie
trwania subfunduszu wycena warto ci aktywów netto na tytuł uczestnictwa, od której uzale niona jest
wycena Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny KBC EUROPEJSKI FIZ, podlega normalnym zasadom
wyceny rynkowej. W zwi zku z powy szym w trakcie trwania Funduszu wycena ta ró ni si b dzie od
warto ci emisyjnej Certyfikatów Inwestycyjnych, a w skrajnym przypadku mo e by od niej nawet ni sza.
Inwestorzy powinni wzi
pod uwag to ryzyko przy planowaniu okresu trwania inwestycji, która posiada
Gwarancj wypłaty wpłaconego kapitału jedynie na Dzie Zapadalno ci Funduszu. Ka da decyzja dotycz ca
wykupienia Certyfikatów przed tym dniem mo e wi za si z ryzykiem poniesienia straty.
1.2. Ryzyko likwidacji Funduszu w trakcie jego trwania.
W Artykule 38 Statutu Funduszu wskazano sytuacje, w których Fundusz ulega rozwi zaniu. W przypadku
wyst pienia jednej z przesłanek likwidacji Funduszu przed Dniem Zapadalno ci (w szczególno ci w
przypadku, gdy Warto Aktywów Netto spadnie poni ej poziomu 1.500.000 zł przed Dniem Zapadalno ci
Funduszu) ulegnie on rozwi zaniu, zgodnie z procedur likwidacji Funduszu, a Uczestnikom wypłacone
zostan kwoty odpowiadaj ce aktualnej Warto ci Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny. Postanowienie
o likwidacji Funduszu mo e równie podj
Rada Inwestorów, na zasadach i warunkach opisanych w
Statucie Funduszu, a tak e mo e on zosta rozwi zany w sytuacji, gdyby zarz d lub walne zgromadzenie
Fund Partners podj ł decyzj o rozwi zaniu Subfunduszu. Poniewa Gwarancja dotyczy jedynie wykupienia
Certyfikatów w Dniu Zapadalno ci Funduszu, jego likwidacja przed tym dniem mo e oznacza wypłat kwot
ni szych ni cena emisyjna Certyfikatów. Zwraca si uwag Inwestorów, e w takim przypadku nie maj oni
wpływu na wybór momentu zako czenia inwestycji w Certyfikaty, a w zwi zku z charakterem Gwarancji
obowi zuj cych jedynie na Dzie Zapadalno ci Funduszu uzyskaj wypłat według aktualnej Warto ci
Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny.
1.3. Ryzyko likwidacji Subfunduszu.
Fund Partners jest towarzystwem inwestycyjnym o zmiennym kapitale, utworzonym zgodnie z przepisami
prawa Luksemburskiego. Kapitał Fund Partners pochodzi z wpłat wniesionych do poszczególnych
subfunduszy. Kapitał pocz tkowy Fund Partners wynosi 31.000 EUR i został w cało ci opłacony w ramach
subfunduszu Fund Partners Centea Distri Opportunity 1. Minimalny kapitał Fund Partners okre lony
przepisami prawa wynosi 1.240.000 EUR. Fund Partners mo e by w ka dym momencie rozwi zany na
mocy decyzji jego zarz du, działaj cego w sposób wymagany dla dokonania zmian statutu. Ponadto, je eli
warto kapitału Fund Partners spadłaby poni ej 2/3 minimalnego kapitału okre lonego wymogami prawa
(1.240.000 EUR), członkowie zarz du powinni zwoła walne zgromadzenie celem podj cia decyzji o
dalszym trwaniu Fund Partners. Uchwała w tej sprawie podj ta zostanie zwykł wi kszo ci głosów
obecnych na zgromadzeniu. W przypadku, gdyby warto
kapitału Fund Partners spadła poni ej ¼
minimalnej warto ci okre lonej przepisami, decyzja o rozwi zaniu Fund Partners mo e by podj ta przez
udziałowców obecnych na zgromadzeniu, dysponuj cych co najmniej 25% głosów, bez adnych wymogów
dotycz cych minimalnej frekwencji. Ponadto ka dy z subfunduszy (w tym Subfundusz) mo e zosta
rozwi zany przed dniem jego zapadalno ci na mocy decyzji zarz du Fund Partners w przypadkach
okre lonych przepisami prawa lub zmiany sytuacji gospodarczej i/lub politycznej.
Zwraca si uwag Inwestorów, e w przypadku rozwi zania Funduszu przed Dniem Zapadalno ci Funduszu
z przyczyn okre lonych powy ej, wszystkim Uczestnikom wypłacone zostan kwoty odpowiadaj ce aktualnej
Warto ci Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny, zgodnie z procedur likwidacji Funduszu. Gwarancja
dotyczy jedynie wykupienia Certyfikatów w Dniu Zapadalno ci Funduszu.
1.4. Ryzyko zawieszenia wykupywania tytułów uczestnictwa przez Subfundusz.
Subfundusze mog wstrzyma obliczanie warto ci wyceny aktywów netto na tytuł uczestnictwa, a tak e
emisj lub wykup tytułów uczestnictwa w okre lonych w prospekcie Fund Partners, nast puj cych
przypadkach: 1) przez okres, w którym jedna z głównych giełd lub innych rynków, na których notowana jest
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zasadnicza cz
inwestycji Subfunduszu, byłaby zamkni ta z powodów innych ni normalne urlopy lub w
okresie, w którym operacje na niej s zawieszone lub ograniczone z zastrze eniem, e to zamkni cie,
ograniczenie lub zawieszenie ma wpływ na wycen notowanych tam lokat Subfunduszu, lub 2) w pilnej
sytuacji, w zwi zku z któr Subfundusz nie mo e dysponowa swoimi rodkami lub nie mo e dokonywa ich
wyceny, lub 3) w przypadku awarii rodków komunikacji niezb dnych do ustalenia ceny lub warto ci
aktywów danego Subfunduszu lub gdy niedost pny jest kurs giełdowy dotycz cy aktywów Subfunduszu, lub
4) w ka dym okresie, w którym Fund Partners nie ma mo liwo ci realokacji rodków w celu dokonania
płatno ci za wykup tytułów uczestnictwa lub te je eli zdaniem zarz du Fund Partners nie mog by
dokonane po normalnym kursie wymiany transfery rodków pieni nych zwi zanych ze sprzeda
lub
nabyciem lokat lub płatno ci nale n za wykup, oraz 5) w zwi zku z ogłoszeniem zawiadomienia o
zwołaniu walnego zgromadzenia akcjonariuszy w celu podj cia decyzji o likwidacji Subfunduszu. W takich
przypadkach Fundusz nie b dzie miał mo liwo ci dokonania wykupu tytułów uczestnictwa, co oznacza
b dzie obni enie płynno ci jego inwestycji.
1.5. Ryzyko wykupienia Certyfikatów w trakcie trwania Funduszu.
Fundusz jest funduszem inwestycyjnym zamkni tym z okre lonymi Dniami Wykupu, co oznacza, e w
okre lonych Statutem terminach dokonuje wykupienia Certyfikatów na
danie Uczestników. Wypłaty
dokonywane b d w trakcie trwania Funduszu zgodnie z daniami wykupienia Certyfikatów składanymi na
poszczególne Dni Wykupu według bie cej Warto ci Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny, która mo e
by ni sza od ceny emisyjnej. W przypadku da wykupienia Certyfikatów składanych na Dni Wykupu (za
wyj tkiem wykupienia w Dniu Zapadalno ci Funduszu) Inwestorzy powinni dodatkowo uwzgl dni opłat
manipulacyjn z tytułu wykupienia Certyfikatów w wysoko ci nie wy szej ni 1,15%, zgodnie z zapisami
Artykułu 36 Statutu, która potr cona zostanie z kwoty przypadaj cej do wypłaty.
1.6. Ryzyko płynno ci rynku wtórnego.
Ryzyko płynno ci wi e si z brakiem mo liwo ci zakupu lub sprzeda y papieru warto ciowego w krótkim
czasie, w znacznej ilo ci i bez wpływania na bie cy poziom cen rynkowych. Wysoko tego ryzyka zale y
przede wszystkim od płynno ci rynku, na którym notowany jest dany papier oraz od ilo ci danych
instrumentów w obrocie. Dotychczasowe do wiadczenia w zakresie obrotu na GPW certyfikatami
inwestycyjnymi notowanymi przez inne fundusze inwestycyjne wskazuj , i obrót ten cechowała relatywnie
niska płynno . Nie mo na wykluczy , i tak e w przypadku Certyfikatów Inwestycyjnych płynno obrotu
wtórnego b dzie niska. W zwi zku z tym zbycie Certyfikatu Inwestycyjnego w trakcie trwania Funduszu na
Giełdzie Papierów Warto ciowych w Warszawie S.A. mo e by utrudnione. Nie mo na wykluczy wi c
sytuacji, e certyfikaty notowane b d po kursach ni szych od aktualnych wycen ich aktywów netto. Z tego
wzgl du Uczestnicy powinni liczy si z tym, e w przypadku zbywania Certyfikatów w czasie trwania
Funduszu mog nie uzyska za nie ceny w pełni odpowiadaj cej Warto ci Aktywów Netto na Certyfikat
Inwestycyjny. Dodatkowo nabywanie i zbywanie Certyfikatów w czasie trwania Funduszu b dzie wymagało
poniesienia kosztów prowizji maklerskiej oraz kosztów zwi zanych z posiadaniem rachunku papierów
warto ciowych. Na dzie sporz dzenia Prospektu Towarzystwo nie zawarło adnej umowy o pełnienie
funkcji animatora rynku na Giełdzie Papierów Warto ciowych w Warszawie S.A. w celu podwy szenia
płynno ci obrotu. O zawarciu takiej umowy Towarzystwo poinformuje niezwłocznie, w trybie przewidzianym
dla zmian Prospektu.
1.7. Ryzyko niedoj cia do skutku emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii A.
W przypadku, gdy zło one wa ne zapisy i wniesione wpłaty w trakcie trwania subskrypcji b d opiewa na
mniej ni wynosi minimalna liczba Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, emisja Certyfikatów Inwestycyjnych
serii A nie dojdzie do skutku. W takim przypadku Fundusz nie b dzie mógł by zarejestrowany, a osoby,
które zło yły zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii A otrzymaj , w terminie 14 dni od daty zako czenia
przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii A, zwrot wpłat wraz z po ytkami i odsetkami
naliczonymi przez Depozytariusza, o których mowa w Artykule 24 ust. 3 Statutu Funduszu.
1.8. Ryzyko niedopuszczenia Certyfikatów Inwestycyjnych serii A do obrotu na GPW.
W ci gu 7 dni od dnia wpisania Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych, Towarzystwo zło y wniosek
o dopuszczenie Certyfikatów Inwestycyjnych serii A do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez
GPW oraz doło y nale ytej staranno ci w celu prawidłowego przeprowadzenia czynno ci zmierzaj cych do
dopuszczenia Certyfikatów Inwestycyjnych serii A do obrotu na rynku regulowanym, którym b dzie GPW. W
przypadku, gdy Zarz d Giełdy Papierów Warto ciowych w Warszawie S.A. nie podejmie stosownej decyzji,
Certyfikaty Inwestycyjne serii A nie zostan dopuszczone do obrotu na tym rynku. W konsekwencji
Uczestnicy Funduszu mog by pozbawieni mo liwo ci zbywania Certyfikatów Inwestycyjnych serii A lub
mo liwo
ich zbywania mo e zosta powa nie ograniczona. W przypadku odmowy dopuszczenia
Certyfikatów do obrotu na GPW, obrót nimi b dzie prowadzony w Alternatywnym Systemie Obrotu.
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1.9. Ryzyko braku wpływu na zarz dzanie Funduszem.
Zgodnie z Ustaw , Fundusz jest zarz dzany i reprezentowany wobec osób trzecich przez Towarzystwo,
które podlega ograniczeniom okre lonym przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu Funduszu.
Niezale nie od faktu, i
w Funduszu funkcjonuje Rada Inwestorów, podmiotem ponosz cym
odpowiedzialno za zarz dzanie Funduszem jest Towarzystwo. Uczestnicy Funduszu nie s uprawnieni do
reprezentowania Funduszu ani do podejmowania decyzji dotycz cych zarz dzania Aktywami Funduszu. W
zwi zku z tym Inwestorzy powinni wzi pod uwag fakt, e Towarzystwo b dzie zobowi zane do realizacji
polityki inwestycyjnej Funduszu opisanej w niniejszym Prospekcie i Statucie Funduszu, natomiast Uczestnicy
nie s uprawnieni do podejmowania decyzji inwestycyjnych w imieniu Funduszu. Dodatkowo zwraca si
uwag Inwestorów na fakt, e z uwagi na przedmiot lokat Funduszu zakładaj cy zainwestowanie cało ci
zebranych rodków pieni nych o warto ci równej cenie emisyjnej subskrybowanych Certyfikatów w jeden
fundusz inwestycyjny z siedzib za granic , Towarzystwo ma ograniczone mo liwo ci wpływu na
zarz dzanie Funduszem.
1.10. Ryzyko wyst pienia innych zdarze .
Inwestorzy powinni zwróci uwag na mo liwo
zaistnienia nadzwyczajnych okoliczno ci, których nie
mo na przewidzie , ani zapobiec im. W szczególno ci do zdarze takich zaliczy mo na: powód , trz sienie
ziemi, po ar i inne zdarzenia b d ce wynikiem działania sił przyrody, wojn , zamieszki, atak terrorystyczny i
inne niepokoje społeczne. Czynniki takie mog mie wpływ na warto Aktywów Funduszu.
1.11. Ryzyko zwi zane z realizacj Gwarancji.
KBC Bank N.V. wystawił w dniu 27 listopada 2006 r. Gwarancj , w której zobowi zał si do pokrycia w dniu
zapadalno ci Subfunduszu ró nicy pomi dzy warto ci emisyjn tytułów uczestnictwa Subfunduszu
a ustalon na ten dzie ich wycen w przypadku, gdyby wycena ta była ni sza od ich warto ci emisyjnej.
Gwarancja dotyczy wszystkich uczestników Subfunduszu, w tym - z chwil nabycia tytułów uczestnictwa
Subfunduszu - Funduszu. Gwarancja jest nieodwołalnym zobowi zaniem KBC Banku N.V., niemniej jednak
Inwestorzy powinni wzi pod uwag ryzyko nie wywi zania si KBC Banku N.V. z zobowi zania. W takim
przypadku Fundusz b dzie mógł wyst pi na drodze s dowej z roszczeniami o odszkodowanie z tytułu
poniesionej szkody. Zwraca si uwag Inwestorów, e ewentualny spór rozstrzygany b dzie przed s dem w
Luksemburgu. Ponadto zwraca si uwag Inwestorów na fakt, e Gwarancja nie jest bezpo redni
gwarancj wystawion Uczestnikom Funduszu, lecz gwarancj wystawion na rzecz wszystkich klientów
Subfunduszu, w tym - z chwil nabycia tytułów uczestnictwa Subfunduszu - Funduszu. Dokument Gwarancji
udost pniony jest do wgl du w siedzibie Towarzystwa, a jej tre (tłumaczenie przysi głe) opublikowane
zostanie na stronie internetowej Towarzystwa www.kbctfi.pl nie pó niej ni w dniu rozpocz cia subskrypcji.
Gwarancja wystawiona przez KBC Bank dla Funduszu zawiera opis sytuacji, w których odpowiedzialno
KBC Banku jest ograniczona lub wył czona. W szczególno ci zobowi zanie Gwaranta zostanie
pomniejszone o kwoty ewentualnych podatków oraz w sytuacji, gdyby doszło do zmian prawnych
powoduj cych obci enie Gwaranta z tytułu wypłacanych wiadcze . Na dzie sporz dzenia Prospektu
wypłaty wiadcze z tytułu wystawionych Gwarancji nie s w aden sposób obci one, niemniej jednak
zwraca si uwag Inwestorów na ryzyko zmian w przepisach prawnych i podatkowych w przyszło ci.
1.12. Ryzyko inwestycyjne.
Zgodnie z zasadami polityki inwestycyjnej Funduszu cało
zebranych w okresie subskrypcji rodków
pieni nych, o warto ci obliczonej na podstawie ceny emisyjnej subskrybowanych Certyfikatów, ulokowana
zostanie w tytuły uczestnictwa wyemitowane przez Subfundusz. Oznacza to, e portfel Funduszu nie b dzie
zdywersyfikowany, gdy znajdowa si w nim b d papiery warto ciowe wył cznie jednego rodzaju. W takim
przypadku ryzyko inwestycyjne portfela jest podwy szone z uwagi na fakt, e wycena warto ci aktywów
netto uzale niona jest wył cznie od wyceny jednego aktywa znajduj cego si w portfelu Funduszu. Ryzyko
to jest jednak ograniczone przez fakt, e Subfundusz jest subfunduszem inwestycyjnym z siedzib za
granic , podlegaj cym obowi zuj cym w Unii Europejskiej regulacjom prawnym dotycz cym wymogów
dywersyfikacji swojego portfela inwestycyjnego.
1.13. Ryzyko kontrpartnera kontraktów SWAP.
W zwi zku z celem inwestycyjnym Subfunduszu, przedmiotem jego lokat b d kontrakty SWAP. W dniu
wykonania kontraktu druga jego strona zobowi zuje si do dostarczenia Subfunduszowi wiadczenia
pieni nego w okre lonej wysoko ci. Stron kontraktów SWAP s instytucje finansowe profesjonalnie
zajmuj ce si wystawianiem i obrotem tego typu instrumentami, jednak e nie mo na wykluczy sytuacji nie
wywi zania si ze zobowi zania przez tak instytucj . W takim przypadku w Dniu Zapadalno ci Funduszu
mo e on nie osi gn swojego celu inwestycyjnego.
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1.14. Ryzyko walutowe.
Tytuły uczestnictwa emitowane przez Subfundusz nominowane s w złotych polskich (PLN). Z uwagi
jednak e na przedmiot lokat tego Subfunduszu, który stanowi mog papiery warto ciowe nominowane w
innych walutach oraz inne instrumenty finansowe (w szczególno ci kontrakty SWAP dotycz ce Koszyka
spółek), wyst puje ryzyko walutowe. Ryzyko to zabezpieczone zostanie poprzez transakcje
zabezpieczaj ce, w zwi zku z czym wpływ wzajemnych zmian kursów walut wchodz cych w skład portfela
inwestycyjnego Subfunduszu na jego wyniki zostanie wyeliminowany.
1.15. Ryzyko okresu wypłaty rodków z tytułu realizacji da wykupienia.
Zgodnie ze Statutem i Prospektem Funduszu dania wykupienia Certyfikatów przyjmowane s w dniach od
10 do 23 dnia miesi ca poprzedzaj cego miesi c w którym Certyfikaty zostan wykupione, do godziny
16.00, z wyj tkiem ostatniego dnia składania da wykupu, gdy danie zło enia wykupienia Certyfikatów
powinno by zło one do godziny 12.00. Je li ostatni dzie przyjmowania da wykupu wypada w dzie
wolny od pracy, danie wykupu przyjmowane s do poprzedzaj cego dnia roboczego. Dniem Wykupu jest
10 dzie miesi ca, b d cy jednocze nie Dniem Wyceny. wiadczenia z tytułu wykupu Certyfikatów
wypłacane s przez Fundusz niezwłocznie, nie pó niej jednak ni do ko ca miesi ca kalendarzowego, w
którym przypada Dzie Wykupu. Oznacza to, i pomi dzy zło eniem
dania wykupienia a wypłat
wiadczenia przez Fundusz mo e w skrajnym przypadku upłyn
ponad miesi c. Spowodowane jest to
konieczno ci umorzenia odpowiedniej liczby tytułów uczestnictwa w Subfunduszu, których wykupienia,
zgodnie z prospektem tego Subfunduszu, odbywaj si tylko dwa razy w miesi cu kalendarzowym.
Uwzgl dniaj c konieczno zło enia stosownego dania wykupienia tytułów uczestnictwa wyemitowanych
przez Subfundusz oraz terminy wykonywania tych dyspozycji przez fundusz zagraniczny wypłata wiadcze
w skrajnym przypadku dokonana by mo e dopiero na koniec miesi ca, w którym przypada Dzie Wykupu.
1.16. Ryzyko przedłu enia okresu subskrypcji.
Zgodnie ze Statutem i Prospektem Emisyjnym Towarzystwo jest uprawnione do przedłu enia terminu
zako czenia subskrypcji. Decyzj tak Towarzystwo mo e podj w trakcie trwania zapisów, w zwi zku z
czym Inwestorzy powinni liczy si z ryzykiem zamro enia wpłat dokonanych do funduszu na dłu szy okres,
ni wynikał w pierwotnie ogłoszonym terminie.

2. Czynniki ryzyka zwi zane z otoczeniem, w jakim Fundusz prowadzi
działalno .
2.1) Ryzyko zmiany przepisów podatkowych.
W przypadku zmiany przepisów podatkowych dotycz cych inwestycji w fundusze inwestycyjne, istnieje
mo liwo , e inwestowanie w Fundusz zwi zane b dzie z wi kszymi obci eniami podatkowymi dla
Uczestników Funduszu, co spowoduje zmniejszenie opłacalno ci inwestowania w Certyfikaty Inwestycyjne.
Ponadto Inwestorzy powinni wzi pod uwag ryzyko zmiany przepisów podatkowych, które nało wi ksze
od obecnych obci enia podatkowe na Fundusz, zwi kszaj c w ten sposób koszty Funduszu, co b dzie
miało negatywny wpływ na wyniki osi gane przez Fundusz.
2.2) Ryzyko zmiany przepisów prawnych, w tym ryzyko zmiany Ustawy o Funduszach
Inwestycyjnych.
Zmiany w przepisach maj cych zastosowanie do Funduszu mog spowodowa utrudnienie jego
działalno ci, zmniejszenie opłacalno ci lokowania Aktywów Funduszu w okre lone kategorie lokat lub
spowodowa nało enie dodatkowych obowi zków na Fundusz. Zmiany mog
równie dotyczy
poszczególnych rodzajów funduszy inwestycyjnych, w szczególno ci poprzez konieczno
ich
przekształcenia w fundusze innego rodzaju, a tym samym negatywnie wpływa na mo liwo wykupienia
Certyfikatów przez Fundusz w trakcie jego trwania.
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Rozdział III. OSOBY ODPOWIEDZIALNE
1. Wskazanie osób odpowiedzialnych za informacje zamieszczone w
Prospekcie.
1.1.Emitent i Towarzystwo.
1.1.a. Nazwa, siedziba i adres Emitenta.
Nazwa:
Nazwa skrócona:
Siedziba:
Adres:
Numery telekomunikacyjne:
Adres strony internetowej:
Adres poczty elektronicznej:

KBC EUROPEJSKI
Fundusz Inwestycyjny Zamkni ty (w organizacji)
KBC EUROPEJSKI FIZ
Warszawa
Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa
tel. (0 prefiks 22) 581 2332
faks (0 prefiks 22) 581 2333
www.kbctfi.pl
biuro@kbctfi.pl

1.1.b. Nazwa, siedziba i adres Towarzystwa.
Nazwa:
Siedziba:
Adres:
Numery telekomunikacyjne:
Adres strony internetowej:
Adres poczty elektronicznej:

KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Warszawa
Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa
tel. (0 prefiks 22) 581 2332
faks (0 prefiks 22) 581 2333
www.kbctfi.pl
biuro@kbctfi.pl

1.1.c. Osoby fizyczne działaj ce w imieniu Towarzystwa jako organy Funduszu.
W imieniu KBC Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. działaj cego jako organ Emitenta działaj
nast puj ce osoby fizyczne:
Philippe De Brouwer
Piotr Habiera
Ludmiła Falak-Cyniak
Marek Król

– Prezes Zarz du,
– Wiceprezes Zarz du,
– Członek Zarz du,
– Członek Zarz du.

Osoby działaj ce w imieniu Towarzystwa odpowiedzialne s za wszystkie informacje zawarte w
Prospekcie z wyj tkiem informacji zawartych w nast puj cych jego cz ciach: Rozdział I pkt. A.2, B oraz
J.2, Rozdział III pkt. 1.2 oraz 2.2, Rozdział VIII pkt. 3 (w cz ci dotycz cej Oferuj cego) oraz pkt. 5.1,
Rozdział XVI pkt. 1.3 do 1.8 oraz pkt. 2.1., 2.3, 2.4 i 4.1.

1.2. Oferuj cy KBC Securities N.V. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce.
1.2.a. Firma, siedziba i adres sporz dzaj cego Prospekt.
Firma:
Nazwa skrócona:
Adres:
Numery telekomunikacyjne:

KBC Securities N.V. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce
KBCS
00 - 805 Warszawa, ul. Chmielna 85/87
tel. (0 prefiks 22) 581 08 00
faks. (0 prefiks 22) 581 08 01
Adres strony internetowej:
www.kbcmakler.pl
Adres poczty elektronicznej: makler@kbcsecurities.pl
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1.2.b. Osoby fizyczne działaj ce w imieniu sporz dzaj cego Prospekt.
W imieniu sporz dzaj cego Prospekt działaj :
Piotr Zdrojewski
Dariusz Stasiak

- Pełnomocnik,
– Pełnomocnik.

Osoby działaj ce w imieniu KBC Securities N.V. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce
odpowiedzialne s za informacje zawarte w Prospekcie w nast puj cych jego cz ciach: Rozdział
I pkt. A.2, B oraz J.2, Rozdział III pkt. 1.2 oraz 2.2, Rozdział VIII pkt. 3 (w cz ci dotycz cej
Oferuj cego) oraz pkt. 5.1, Rozdział XVI pkt. 1.3 do 1.8 oraz pkt. 2.1., 2.3, 2.4 i 4.1.

2. O wiadczenia osób odpowiedzialnych za informacje zamieszczone
w Prospekcie.
2.1.O wiadczenie o odpowiedzialno ci osób wymienionych w pkt.1.1.c.
Niniejszym o wiadczamy, e zgodnie z nasz najlepsz wiedz przy doło eniu nale ytej staranno ci by
zapewni taki stan, informacje zawarte w Prospekcie, z wyj tkiem tych informacji za które nie jeste my
odpowiedzialni, tj. Rozdział I pkt. A.2, B oraz J.2, Rozdział III pkt. 1.2 oraz 2.2, Rozdział VIII pkt. 3 (w
cz ci dotycz cej Oferuj cego) oraz pkt. 5.1, Rozdział XVI pkt. 1.3 do 1.8 oraz pkt. 2.1., 2.3, 2.4 i 4.1,
s prawdziwe, rzetelne, i zgodne ze stanem faktycznym i nie pomijaj
adnych faktów, których
ujawnienie mogłoby wpływa na znaczenie Prospektu.
Philippe De Brouwer
Prezes Zarz du

Piotr Habiera
Wiceprezes Zarz du

Ludmiła Falak-Cyniak
Członek Zarz du

Marek Król
Członek Zarz d

2.2. O wiadczenie o odpowiedzialno ci osób wymienionych w pkt. 1.2.b.
Niniejszym o wiadczamy, e zgodnie z nasz najlepsz wiedz przy doło eniu nale ytej staranno ci by
zapewni taki stan, informacje zawarte w Rozdział I pkt. A.2, B oraz J.2, Rozdział III pkt. 1.2 oraz 2.2,
Rozdział VIII pkt. 3 (w cz ci dotycz cej Oferuj cego) oraz pkt. 5.1, Rozdział XVI pkt. 1.3 do 1.8 oraz
pkt. 2.1., 2.3, 2.4 i 4.1 Prospektu, s prawdziwe, rzetelne, i zgodne ze stanem faktycznym i nie pomijaj
adnych faktów, których ujawnienie mogłoby wpływa na znaczenie Prospektu. Równocze nie
o wiadczamy, e Oferuj cy Certyfikaty Inwestycyjne w ofercie publicznej, KBC Securities N.V. (Spółka
Akcyjna) Oddział w Polsce, doło ył nale ytej zawodowej staranno ci przy przygotowaniu i
przeprowadzeniu oferty.
Piotr Zdrojewski
Pełnomocnik

Dariusz Stasiak
Pełnomocnik

Rozdział IV. BIEGLI REWIDENCI
KBC EUROPEJSKI FIZ jest w trakcie organizacji. Na dzie sporz dzenia Prospektu z Ernst & Young Audit
sp. z o.o. - biegłym rewidentem została sporz dzona umowa o sporz dzenie opinii w zakresie zgodno ci
zasad wyceny Funduszu z powszechnie obowi zuj cymi przepisami prawa.
Zgodnie z artykułem 29 ust. 6 Ustawy o funduszach inwestycyjnych, wniosek o rejestracj Funduszu
zostanie zło ony niezwłocznie po dokonaniu przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych serii A.

Rozdział V. WYBRANE DANE FINANSOWE

KBC EUROPEJSKI FIZ jest w trakcie organizacji i nie rozpocz ł działalno ci w zwi zku z czym według stanu
na dzie sporz dzenia Prospektu nie zostało sporz dzone adne sprawozdanie finansowe.
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Rozdział VI. DANE O TOWARZYSTWIE
1. Historia i rozwój Towarzystwa
1.1 Prawna (statutowa) i handlowa nazwa Towarzystwa
Nazwa statutowa: KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna.
Nazwa handlowa (skrócona): KBC TFI S.A., KBC TFI.

1.2. Miejsce rejestracji Towarzystwa oraz jego numer rejestracyjny
W dniu 15 grudnia 2001 r., Towarzystwo zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze S dowym pod
numerem 0000073128.

1.3. Data utworzenia Towarzystwa oraz czas na jaki zostało utworzone
W dniu 14 maja 2002 r. Komisja decyzj nr DFN1 - 4030–23-1/02-1452 udzieliła zezwolenia na
wykonywanie działalno ci polegaj cej na tworzeniu funduszy inwestycyjnych i zarz dzaniu nimi,
reprezentowaniu ich wobec osób trzecich oraz zarz dzaniu zbiorczym portfelem papierów warto ciowych.
Towarzystwo posiada tak e zezwolenie na zarz dzanie cudzym pakietem papierów warto ciowych na
zlecenie.
Towarzystwo zostało utworzone na czas nieokre lony.

1.4. Pozostałe dane dotycz ce Towarzystwa
Siedziba:
Forma prawna:
Przepisy prawa na podstawie
których i zgodnie z którymi
działa Towarzystwo:
Kraj siedziby:

Warszawa
spółka akcyjna

Adres siedziby statutowej:
Numery telekomunikacyjne:

Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa
tel. (0 prefiks 22) 581 2332
faks (0 prefiks 22) 581 2333
www.kbctfi.pl
biuro@kbctfi.pl

Adres strony internetowej:
Adres poczty elektronicznej:

Towarzystwo zostało utworzone i działa zgodnie przepisami Ustawy
Polska

1.5. Istotne zdarzenia w rozwoju działalno ci gospodarczej Towarzystwa.
W dniu 20 kwietnia 2005 r. Krajowy Rejestr S dowy zarejestrował poł czenie Towarzystwa Funduszy
Inwestycyjnych Kredyt Banku S.A. z WARTA Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A. i WARTA Asset
Management S.A. W tym samy dniu KRS zarejestrował zmian nazwy Towarzystwa z Towarzystwa
Funduszy Inwestycyjnych Kredyt Banku S.A. na KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Od tego
dnia Towarzystwo prowadzi działalno
polegaj c
na zarz dzaniu cudzym pakietem papierów
warto ciowych na zlecenie. W dniu 1 maja 2005 roku Towarzystwo nabyło przedsi biorstwo KB Zarz dzanie
Aktywami S.A.

2. Główni akcjonariusze Towarzystwa oraz informacja o podmiocie
dominuj cym wobec Towarzystwa
Akcjonariuszami Towarzystwa s :
1. Towarzystwo Ubezpiecze i Reasekuracji WARTA S.A. z siedzib w Warszawie ul. Chmielna 85/87,
które posiada ł cznie 7.577.395 /siedem milionów pi set siedemdziesi t siedem tysi cy trzysta
dziewi dziesi t pi / akcji imiennych serii C o numerach od 10.000.001 do 17.577.395, co stanowi 30%
udziału w kapitale zakładowym Towarzystwa i daje 7.577.395 głosów na Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy Towarzystwa. Akcjonariusz nie posiada innych ni wskazanych w zdaniu poprzednim głosów
na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Towarzystwa.
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2. Kredyt Trade Sp. z o.o. z siedzib w Warszawie, ul. Kasprzaka 2/8, który posiada 4.577.395 akcji
imiennych serii A od numeru 2.422.606 do numeru 7.000.000 oraz 3.000.000 akcji imiennych serii B od
numeru 7.000.001, tj. ł cznie 7.577.395 /siedem milionów pi set siedemdziesi t siedem tysi cy trzysta
dziewi dziesi t pi /, co stanowi 30% udziału w kapitale zakładowym Towarzystwa i daje 7.577.395 głosów
na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Towarzystwa. Akcjonariusz nie posiada innych ni wskazanych w
zdaniu poprzednim głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Towarzystwa.
3. KBC Asset Management N.V. z siedzib w Brukseli (Belgia), Havenlaan 2, który posiada 2.422.605 akcji
imiennych serii A od numeru 0000001 do numeru 2.422.605 oraz 7.680.588 akcji serii C od numeru
17.577.396 do numeru 25.257.983, tj. ł cznie 10.103.193 /dziesi
milionów sto trzy tysi ce sto
dziewi dziesi t trzy/ akcji, co stanowi 40% udziału w kapitale zakładowym Towarzystwa i daje 10.103.193
głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Towarzystwa. Akcjonariusz nie posiada innych ni
wskazanych w zdaniu poprzednim głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Towarzystwa.
Podmiotem po rednio dominuj cym wobec Towarzystwa jest:
KBC Group z siedzib w Brukseli (Belgia), Havenlaan 2 - SSE, który poprzez spółki b d ce akcjonariuszami
Towarzystwa po rednio posiada 88,17% kapitału akcyjnego Towarzystwa, co daje 88,17% głosów na
Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Podmiotami maj cymi po redni udział w kapitale Towarzystwa s :
- KBC Insurance N.V. z siedzib w Leuven, Belgia, b d cy podmiotem dominuj cym wobec Towarzystwa
Ubezpiecze i Reasekuracji WARTA Spółka Akcyjna i posiadaj cym wraz z podmiotami zale nymi 75,13 %
głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Towarzystwa Ubezpiecze i Reasekuracji WARTA Spółka
Akcyjna.
- Kredyt Bank S.A. z siedzib w Warszawie, b d cy podmiotem dominuj cym wobec Kredyt Trade Sp. z
o.o. i posiadaj cym 99,99% głosów na walnym zgromadzeniu udziałowców Kredyt Trade Sp. z o.o.
- KBC Bank N.V. z siedzib w Brukseli, Havenlaan 2, B-1080 Bruksela. KBC Bank N.V. posiada ł cznie
85,53% udziału w kapitale Kredyt Banku S.A i 75% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Kredyt
Banku S.A.
Towarzystwo o wiadcza, i nie s mu znane adne ustalenia, których realizacja mo e w pó niejszej dacie
spowodowa zmiany w sposobie kontroli Towarzystwa.

3. Wysoko

kapitału własnego Towarzystwa

Na dzie 30.06.2006 r. kapitały własne Towarzystwa wynosz 32 322 918,38,zł.
Wysoko składników kapitału własnego na dzie 30.06.2006 r.:
1) Kapitał zakładowy: 25.257.983,00 zł;
2) Nale ne lecz nie wniesione wpłaty na kapitał zakładowy: 0 zł;
3) Kapitał zapasowy: 4 539 658,78 zł;
4) Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny: 0 zł;
5) Pozostałe kapitały rezerwowe: 0 zł;
6) Wynik finansowy netto z lat ubiegłych: 0 zł
7) Bie cy wynik na działalno ci: 2 525 276,60 zł.

Rozdział VII. INFORMACJA O EMITENCIE
1. Historia i rozwój Emitenta
1.1. Prawna (statutowa) i handlowa nazwa Emitenta
Nazwa statutowa: KBC EUROPEJSKI Fundusz Inwestycyjny Zamkni ty (w organizacji)
Nazwa handlowa (skrócona): KBC EUROPEJSKI FIZ.
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1.2. Miejsce rejestracji Emitenta oraz jego numer rejestracyjny
Na dzie sporz dzenia Prospektu Fundusz nie został zarejestrowany w zwi zku z czym nie posiada numeru
rejestracyjnego. Wniosek o rejestracj Funduszu zostanie zło ony niezwłocznie po dokonaniu przydziału
Certyfikatów.
Stosownie do art. 29 ust. 6 Ustawy o funduszach inwestycyjnych, w zwi zku z art. 16 Ustawy o funduszach
inwestycyjnych, Towarzystwo zło y wniosek o rejestracj Funduszu w rejestrze funduszy inwestycyjnych,
prowadzonym przez S d Okr gowy w Warszawie.

1.3. Data utworzenia Emitenta oraz czas na jaki został utworzony
Fundusz został utworzony na podstawie zezwolenia KNF z dnia 14 lutego 2007 r. o numerze
DFL/4034/2/07/V/23/22P-1/GW.
Fundusz został utworzony na czas okre lony od dnia rejestracji Funduszu w rejestrze funduszy
inwestycyjnych do dnia jego likwidacji, która rozpocznie si w dniu 31 lipca 2012 r.

1.4. Pozostałe dane dotycz ce Emitenta
Siedziba:
Forma prawna:
Przepisy prawa na podstawie
których i zgodnie z którymi
działa Emitent:
Kraj siedziby:
Adres siedziby statutowej:
Numery telekomunikacyjne:
Adres strony internetowej:
Adres poczty elektronicznej:

Warszawa
fundusz inwestycyjny zamkni ty
Fundusz został utworzony na podstawie Ustawy o funduszach
inwestycyjnych z dnia 27 maja 2004 roku.
(Dz. U. Nr 146 poz. 1546 z pó n. zm.).
Polska
Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa
tel. (0 prefiks 22) 581 2332
faks (0 prefiks 22) 581 2333
www.kbctfi.pl
biuro@kbctfi.pl

1.5. Istotne zdarzenia w rozwoju działalno ci gospodarczej Emitenta.
Fundusz jest w trakcie organizacji.

2. Struktura organizacyjna Funduszu
Fundusz inwestycyjny nie posiada struktury organizacyjnej. Podmiotem zarz dzaj cym Funduszem jest
Towarzystwo.

3. Przegl d sytuacji operacyjnej i finansowej Funduszu
3.1. Sytuacja finansowa.
Fundusz jest w trakcie organizacji i dotychczas nie sporz dził sprawozda finansowych.

3.2. Informacje dotycz ce istotnych czynników maj cych wpływ na wynik z
działalno ci operacyjnej.
Fundusz jest w trakcie organizacji i dotychczas nie sporz dził sprawozda finansowych.

4. Prognozy wyników lub wyniki szacunkowe Funduszu
Fundusz nie sporz dził adnych prognoz i szacunków wyników.
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5. Organy administracyjne, zarz dzaj ce i nadzorcze oraz inne osoby
5.1. Imiona, nazwiska, adresy miejsca pracy i stanowiska członków organów
administracyjnych, zarz dzaj cych i nadzorczych.
Zgodnie z zapisami Artykułu 4 Ustawy Towarzystwo tworzy Funduszu, zarz dza nim i reprezentuje Fundusz
w stosunkach z osobami trzecimi.
W skład Zarz du Towarzystwa wchodz :
Philippe De Brouwer
– Prezes Zarz du, miejsce pracy: KBC TFI S.A.,
ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa;
Piotr Habiera
– Wiceprezes Zarz du, miejsce pracy: KBC TFI S.A.,
ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa;
Ludmiła Falak-Cyniak
– Członek Zarz du, miejsce pracy: KBC TFI S.A.,
ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa;
Marek Król
– Członek Zarz du, miejsce pracy: KBC TFI S.A.,
ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa.
Podmiotem nadzoruj cym działalno Towarzystwa jest Rada Nadzorcza, w skład której wchodz :
Stefan Duchateau - Prezes Zarz du KBC Asset Management N.V., Havenlaan 2, B-1080 Bruksela;
Erwin Schoeters - Członek Zarz du - Dyrektor Zarz dzaj cy KBC Asset Management N.V. Havenlaan 2, B1080 Bruksela;
Artur Biskupski - Wiceprezes Zarz du TUiR WARTA S.A., ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa;
Nedialko Radikov - Wiceprezes Zarz du TUiR WARTA S.A. w Polsce, ul. Chmielna 85/87, 00-805
Warszawa;
Johan De Ryck – Prezes Zarz du CSOB Investment Company, Perlova 371/5, 110 00 Praha 1;
Johan Daemen - Senior General Menager w Insurance Central Europe, Havenlaan 2, B-1080 Brussels.
Zgodnie z zapisami Artykułu 140 ust. 1 Ustawy oraz Artykułu 5 Statutu Funduszu w Funduszu działa Rada
Inwestorów, jako organ kontrolny. Tryb działania Rady Inwestorów został opisany w Rozdziale XVII pkt. 2.4
Prospektu.

5.2. Inne osoby
Imiona i nazwiska doradców inwestycyjnych Towarzystwa odpowiedzialnych za zarz dzanie aktywami
Funduszu:
Ludmiła Falak-Cyniak, członek Zarz du, doradca inwestycyjny (nr licencji 222), miejsce pracy: KBC TFI
S.A., ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa;
Bogdan Jacaszek, pracownik Towarzystwa, doradca inwestycyjny (nr licencji 149), miejsce pracy: KBC TFI
S.A., ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa;
Kazimierz Szpak, pracownik Towarzystwa, doradca inwestycyjny (nr licencji 173), miejsce pracy: KBC TFI
S.A., ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa.

5.3. Konflikt interesów w organach administracyjnych, zarz dzaj cych i
nadzorczych oraz w ród osób zarz dzaj cych wy szego szczebla.
adna z osób wymienionych w pkt. 5.1oraz pkt. 5.2. niniejszego Rozdziału nie pełni funkcji konkurencyjnej
oraz nie prowadzi działalno ci konkurencyjnej w stosunku do działalno ci Emitenta

5.3. Certyfikaty wyemitowane przez Emitenta posiadane przez osoby
wskazane w pkt. 5.1 oraz pkt. 5.2.
Fundusz jest w trakcie organizacji i subskrypcja pierwszej emisji Certyfikatów odb dzie w terminie
wskazanym w Rozdziale XVI pkt. 1.3 Prospektu.
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6. Wynagrodzenia i inne wiadczenia.
6.1. Wysoko

wypłaconego osobom wskazanym w pkt. 5.1. wynagrodzenia.

Fundusz nie wypłaca wynagrodze ani adnych innych wiadcze osobom wskazanym w pkt. 5.1 oraz pkt.
5.2.

6.2. Ogólna kwota wydzielona przez Fundusz na
emerytalne lub podobne.

wiadczenia rentowe,

Fundusz nie wydziela ani nie gromadzi adnych kwot na wiadczenia rentowe, emerytalne i temu podobne.

7. Praktyki organu administracyjnego, zarz dzaj cego i nadzoruj cego.
7.1. Szczegółowy opis wiedzy i do wiadczenia w zarz dzaniu osób
wskazanych w pkt. 5.1. i 5.2., data zako czenia obecnej kadencji oraz okres
przez jaki wskazane osoby sprawowały swoje funkcje.
Zarz d Towarzystwa:
Philippe De Brouwer - Prezes Zarz du KBC TFI S.A. Kadencja upływa z dniem odbycia walnego
zgromadzenia zatwierdzaj cego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2006. W dniu 30 czerwca 2004 r.
został powołany przez Rad Nadzorcz WARTA TFI S.A. na stanowisko Prezesa Zarz du WARTA TFI S.A.,
a od 1 lipca 2004 r. był tak e Prezesem Zarz du WARTA Asset Management S.A. Funkcje Prezesa Zarz du
WARTA Asset Management S.A. oraz Prezesa Zarz du WARTA TFI S.A. pełnił do dnia 19 kwietnia 2005
roku tj. do dnia poprzedzaj cego dzie poł czenia WARTA Asset Management S.A., WARTA TFI S.A. z
Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych Kredyt Banku S.A. Od dnia 20 kwietnia 2005 roku pełni obowi zki
Prezesa Zarz du KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Piotr Habiera – Wiceprezes Zarz du KBC TFI S.A.. Kadencja upływa z dniem odbycia walnego
zgromadzenia zatwierdzaj cego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2006. W czerwcu 2002 r. został
powołany na stanowisko Prezesa Zarz du Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Kredyt Banku S.A.
Funkcje Prezesa Zarz du Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Kredyt Banku S.A. pełnił do dnia 19
kwietnia 2005 roku tj. do dnia poprzedzaj cego dzie poł czenia WARTA Asset Management S.A., WARTA
TFI S.A. z Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych Kredyt Banku S.A. Od dnia 20 kwietnia 2005 roku pełni
w KBC TFI S.A. funkcj Wiceprezesa Zarz du odpowiedzialnego za Pion Sprzeda y i Rozwoju Produktów.
Ludmiła Falak–Cyniak – Od dnia 29 kwietnia 2005 roku pełni w KBC TFI S.A. funkcj Członka Zarz du
odpowiedzialnego za Pion Inwestycyjny. Jest jednocze nie doradc inwestycyjnym (nr licencji 222).
Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego. Uko czyła Podyplomowe Studium Inwestycji w Szkole Głównej
Handlowej. Pocz tkowo zatrudniona w spółkach grupy ARMADA Sp. z o.o. (Spółka zarz dzaj ca
funduszem Venture Capital – obecnie Copernicus) w latach 1998 – 2000 na stanowisku Analityka
Finansowego, w latach 2000 – 2001 na stanowisku Managera Projektów. Nast pnie od lipca 2001 do
wrze nia 2001 pracowała w Erste Securities Polska S.A. na stanowisku Analityka Finansowego. Od
listopada 2001 roku zatrudniona w WARTA Asset Management S.A. na stanowisku Kierownika Zespołu
Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego. Jest Przewodnicz c RN Drukarni Sofal Sp. z o.o. Była słuchaczk
licznych kursów m.in. z zakresu wyceny instrumentów pochodnych i in ynierii finansowej. Od 1999 r.
posiada licencj maklera papierów warto ciowych nr 1748, a od 2004 r. roku licencj doradcy
inwestycyjnego nr 222. Posiada równie tytuł Chartered Financial Analyst (CFA) przyznany przez CFA
Institute. Kadencja Członka Zarz du upływa z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzaj cego
sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2006.
Marek Król – Członek Zarz du KBC TFI S.A. Jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Energetyki i
Lotnictwa Politechniki Warszawskiej oraz Podyplomowych Studiów Mened erskich na Wydziale Zarz dzania
i Marketingu Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1994 – 1998 pracował w Domu Maklerskim Banku
l skiego S.A., pocz tkowo na stanowisku Maklera Giełdowego, pó niej jako Makler Specjalista. Nast pnie,
w latach 1996 – 1997 pełnił funkcj Kierownika Zespołu Dealerskiego w Pionie Inwestycyjnym, za w okresie
1997 - 1998 był Mened erem Płynno ci i Ryzyka w Zespole Zarz dzania Płynno ci i Ryzykiem. W TUiR
WARTA S.A. pracował od 1998 roku. Pocz tkowo jako Naczelnik Wydziału Płynno ci Finansowej w Biurze
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Skarbu, a od 2000 roku do kwietnia 2006 roku pełnił funkcj Zast pcy Dyrektora Biura Skarbu. Od 2001 roku
do dnia 19 kwietnia 2005 roku był Członkiem Zarz du – dyrektorem ds. operacyjnych i finansowych w
WARTA Asset Management S.A. Został powołany na członka Rady Nadzorczej WARTA TFI S.A. w dniu 30
czerwca 2004 roku. Od dnia 20 kwietnia 2005 roku jest pracownikiem KBC Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych S.A., firmy, która powstała w dniu 20 kwietnia 2005 r. w wyniku poł czenia Towarzystwa
Funduszy Inwestycyjnych Kredyt Banku S.A., WARTA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., WARTA
Asset Management S.A. Od dnia 6 lipca 2005 roku do 20 grudnia 2005 roku był prokurentem KBC TFI S.A.
Z dniem 21 grudnia 2005 roku powołany został na stanowisko Członka Zarz du KBC TFI S.A. - Dyrektora
Zarz dzaj cego Pionem Operacyjno-Finansowym.
Rada Nadzorcza Towarzystwa:
Stefan Duchateau - Przewodnicz cy Rady Nadzorczej. Powołany na członka Rady Nadzorczej
Towarzystwa w dniu 28 kwietnia 2004 roku. Kadencja upływa z dniem odbycia walnego zgromadzenia
zatwierdzaj cego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2006.
Od stycznia 2000 r. Prezes Zarz du KBC Asset Management N.V. z siedzib w Brukseli, Havenlaan 2, B1080 Bruksela, wcze niej zajmował stanowiska zarz dcze w belgijskich instytucjach finansowych, spółkach
zarz dzaj cych aktywami oraz domach brokerskich. W chwili obecnej pełni równie funkcj Dyrektora
Generalnego KBC Banku N.V. z siedzib w Brukseli, Havenlaan 2, a tak e Przewodnicz cego Belgijskiego
Stowarzyszenia Funduszy Inwestycyjnych oraz Wiceprzewodnicz cego Belgijskiej federacji instytucji
finansowych Fibelfin (Belgian Federation of financial institutions). Profesor w Sint Aloysius School of
Economics (EHSAL). Pełnił w przeszło ci lub pełni w chwili obecnej funkcje osoby nadzoruj cej lub
zarz dzaj cej w nast puj cych funduszach inwestycyjnych lub podmiotach zwi zanych z funduszami, które
w okresie jego kadencji znalazły si (decyzjami walnych zgromadze ) w stanie likwidacji: International
Property Fund, SA, Luxemburg, KB Business Fund, SA, Belgium, Sicaro, SA Luxemburg, KB Fixobli SA
Luxemburg, BR&A Portfolio SA Luxemburg, Cera Cash Fund SA Luxemburg, Belicav SA Luxemburg,IPF
BELGIE 1 SA Belgium, IPF BELGIE 2 SA Belgium, IMMO PROPERTIES SA Belgium, IPF Conseil SA
Luxemburg.
Erwin Schoeters - Członek Rady Nadzorczej. Powołany na członka Rady Nadzorczej Towarzystwa w dniu
28 kwietnia 2004 roku. Kadencja upływa z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzaj cego
sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2006.
W latach 1998 – 2000 – Dyrektor Departamentu Marketingu i Rozwoju Produktów Inwestycyjnych, KBC
Bank N.V. Po wydzieleniu działalno ci w zakresie zarz dzania aktywami w latach 2000 – 2001 – Dyrektor
Departamentu Marketingu i Rozwoju Produktów, KBC Asset Management N.V. z siedzib w Brukseli,
Havenlaan 2, B-1080 Bruksela. Od 2001 roku zajmuje stanowisko Członka Zarz du - Dyrektora
Zarz dzaj cego KBC Asset Management. W chwili obecnej pełni równie funkcj Członka Zarz du
Belgijskiego Stowarzyszenia Funduszy Inwestycyjnych (Belgian Association of Investment Funds). Członek
Zarz du KBC Asset Management International Ltd, Dublin, a tak e wielu funduszy inwestycyjnych z siedzib
w Luksemburgu i Belgii. Członek Rad Nadzorczych CSOB Asset Management (Czechy) i CSOB Asset
Management (Słowacja). Pełnione funkcje i prowadzona działalno nie s konkurencyjne w stosunku do
działalno ci Towarzystwa.
Pełnił w przeszło ci funkcje osoby nadzoruj cej lub zarz dzaj cej w funduszu inwestycyjnym Diamond Bank
Fund SA Luxemburg (SICAV), który w okresie jego kadencji znalazł si (decyzj walnego zgromadzenia) w
stanie likwidacji.
Artur Biskupski - Wiceprzewodnicz cy Rady Nadzorczej. Powołany na członka Rady Nadzorczej
Towarzystwa w dniu 20 kwietnia 2005 roku. Kadencja upływa z dniem odbycia walnego zgromadzenia
zatwierdzaj cego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2006.
Od 1990 r. jest pracownikiem TUiR WARTA S.A. Do połowy 1992 r. pracował na stanowisku Specjalisty w
Samodzielnym Zespole Aktuarialnym w Centrali TUiR WARTA S.A. Od sierpnia 1992 r. do ko ca 1993 r. był
Doradc Prezesa Zarz du TUiR WARTA S.A. W latach 1994 - 1998 Z-ca Dyrektora Biura Analiz i Rozwoju
Centrali, a od maja 1998 r. Dyrektor Biura Aktuarialnego. Od wrze nia 1998 r. jest Wiceprezesem Zarz du
TUiR WARTA S.A. odpowiedzialnym za nadzór i koordynacj działalno ci Pionu Ekonomiczno Finansowego.
Nedialko Radikov – Członek Rady Nadzorczej. Powołany na Członka Rady Nadzorczej Towarzystwa w
dniu 24 lutego 2006 roku. Kadencja upływa z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzaj cego
sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2006. Od sierpnia 1993 r. do grudnia 1997 r. pełnił funkcj Desk
Officer w Komisji Europejskiej w Belgii. Od wrze nia 1999 r. do pa dziernika 2000 r. pełnił funkcj consulting
Project Manager w INBIS Ltd., w Luxemburgu. Od listopada 2000 r. do marca 2002 r. był pracownikiem KBC
Bank w Belgii. Od kwietnia 2002 r. do stycznia 2004 r. był Zast pc Dyrektora w Departamencie Audytu
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Wewn trznego w Kredyt Banku S.A. w Polsce. Od lutego 2004 r. do pa dziernika 2005 r. był Dyrektorem
Zarz dzaj cym Pionem Zarz dzania Kredytami Zagro onymi i Windykacji Nale no ci w Kredyt Banku S.A.
w Polsce. Od listopada 2005 r. pełni funkcj Wiceprezesa Zarz du TUiR WARTA S.A. w Polsce.
Johan De Ryck – Członek Rady Nadzorczej. Powołany na Członka Rady Nadzorczej Towarzystwa w dniu
28 lipca 2006 roku. W latach 1988 – 1992 uko czył studia licencjackie na wydziale ekonomii, specjalizacja:
ekonomia stosowana (VRIJE Universiteit Brussels). Jest absolwentem Boston University (1992 – 1993
uko czył studia wy sze na wydziale finansów), w latach 1993 – 1994 uko czył studia wy sze na wydziale
prawa mi dzynarodowego (The Johns Hopkins University). Od wrze nia 1992 do lipca 1993 – pracował w
mi dzynarodowej firmie doradczej Pragma Consulting (Bruksela, Belgia). Od lipca 1994 do stycznia 1995 –
pracował w European Federation for Retirement Provision (EFRP), (sze ciomiesi czny projekt zlecony
EFRP przez Komisj Europejsk maj cy na celu zbadanie roli funduszy emerytalnych na europejskich
rynkach kapitałowych). Od stycznia 1995 do sierpnia 1996 pełnił funkcj konsultanta w Pragma Consulting
(przedstawiciel EFRP).
Od sierpnia 1996 do czerwca 2002 – pracował jako Menager w zespole produktów instytucjonalnych i
funduszy emerytalnych w KBC Asset Management. Od czerwca 2002 do chwili obecnej pełni funkcj
Dyrektora Generalnego na Europ Centraln KBC Asset Management, jest Prezesem Zarz du CSOB
Investment Company. Jest Członkiem organów nadzorczych spółek z grupy ubezpieczeniowo – finansowej
KBC.
Johan Daemen – Członek Rady Nadzorczej. Powołany na Członka Rady Nadzorczej Towarzystwa w dniu
28 lipca 2006 roku. W 1979 roku uko czył studia wy sze na wydziale matematyki (K.U. Leuven). W 1981
roku uko czył studia wy sze na wydziale nauk aktuarialnych (K.U. Leuven). Od 1982 roku do 1994 roku
pracował na stanowisku Aktuariusza w KBC Life Insurance. Od 1994 roku do 2006 roku pełnił funkcj
Senior General Menager Life & Health Insurance KBC. Od 2006 roku do chwili obecnej pełni funkcj Senior
General Menager w Insurance Central Europe w grupie ubezpieczeniowo – finansowej KBC. Jest Członkiem
organów nadzorczych spółek z grupy ubezpieczeniowo – finansowej KBC.
Doradcy inwestycyjni Towarzystwa odpowiedzialni za zarz dzanie aktywami Funduszu:
Ludmiła Falak-Cyniak – informacje zostały zamieszczone w pkt. 7.1.
Bogdan Jacaszek – jest absolwentem Uniwersytetu Toru skiego. Pocz tkowo zatrudniony w Południowo Zachodnim Domu Maklerskim SA we Wrocławiu na stanowisku maklera i kierownika działu rynku
pierwotnego. Od 1996 r. pracownik Wydziału Rynku Pierwotnego w Domu Maklerskim Banku Zachodniego
S.A. we Wrocławiu. Nast pnie, od 1998 r., pracownik Zespołu Analiz i Rekomendacji w Domu Maklerskim
Banku Zachodniego S.A. Od 1999 r. na stanowisku doradcy inwestycyjnego, zajmował si mi dzy innymi
tworzeniem Wydziału Zarz dzania. W WARTA TFI S.A. był zatrudniony od maja 2000 r. na stanowisku
Zarz dzaj cego Funduszami. Od lutego 2002 roku pracował w WARTA Asset Management S.A. na
stanowisku Zarz dzaj cego Portfelem. Od dnia 20 kwietnia 2005 roku, w zwi zku z poł czeniem WARTA
Asset Management S.A., WARTA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z Towarzystwem Funduszy
Inwestycyjnych Kredyt Banku S.A., pełni obowi zki Dyrektora Biura Zarz dzania Aktywami w KBC TFI S.A.
Od 1994 r. posiada licencj maklera papierów warto ciowych nr 912, a od 1999 r. roku licencj doradcy
inwestycyjnego nr 149.
Kazimierz Szpak – Absolwent Moskiewskiego Instytutu Energetycznego w Moskwie (Uniwersytet
Techniczny), Wydział Fizyki. Posiada licencj doradcy inwestycyjnego nr 173. W latach 2000 – 2001
pracował w 7 NFI S.A. na stanowisku Dyrektora Działu Analiz. Nast pnie do ko ca 2002 r. w Private Equity
Poland Sp. z o.o. – spółce zarz dzaj cej 7 NFI, 10 NFI i 14 NFI - był Dyrektorem Zespołu Analiz, gdzie
specjalizował si w wycenach i analizach spółek Portfela Wiod cego funduszy. Ponadto w latach 2000 2003 zasiadał w radach nadzorczych nast puj cych spółek: Odratrans S.A. we Wrocławiu, Zakłady
Porcelany i Porcelitu Chodzie S.A. w Chodzie y, Zakłady Urz dze Mechanicznych Chofum S.A. w
Chocianowie, Mifama S.A. w Mikołowie, Lusatia Noble Mode S.A. w arach, Polskie Zakłady Optyczne S.A.
w Warszawie oraz Małopolski Przemysł Drzewny S.A. w Ła cucie. Od kwietnia 2003 r. pracował w WARTA
Asset Management S.A. Od dnia 20 kwietnia 2005 roku, w zwi zku z poł czeniem WARTA Asset
Management S.A., WARTA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z Towarzystwem Funduszy
Inwestycyjnych Kredyt Banku S.A. pracuje w KBC TFI S.A.
Zgodnie z wiedz Towarzystwa wynikaj c ze zło onych przez wskazane w niniejszym podpunkcie osoby
o wiadcze wynika, i :
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a) adna z osób nie została publicznie oskar ona,
b) nie została skazana wyrokiem zwi zanym z przest pstwem oszustwa,
c) na adn z osób nie została nało ona sankcja przez organy władzy ustawowej lub regulacyjnej (w tym
uznane organizacje zawodowe)
d) adna z osób w okresie poprzednich pi ciu lat nie otrzymała s dowego zakazu pełnienia funkcji członka
organów administracyjnych, zarz dzaj cych lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta, lub zakazu
uczestniczenia w zarz dzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta
e) poza wskazanymi powy ej informacjami, adna z osób nie pełniła funkcji w organach administracyjnych,
zarz dzaj cych i nadzorczych, a tak e funkcji zarz dzaj cych wy szego szczebla w podmiotach, które w
okresie co najmniej poprzednich pi ciu lat znalazły si w stanie upadło ci, zarz du komisarycznego lub
likwidacji
f) pomi dzy wskazanymi powy ej osobami nie istniej adne powi zania rodzinne.

7.2. Informacja o umowach o wiadczenie usług przez osoby wymienione w
pkt. 5.1. z Funduszem wypłacane w chwili rozwi zania stosunku pracy.
Fundusz nie zawiera umów o prac oraz adnych innych o podobnym charakterze.

7.3. Informacje o komisji ds. audytu i komisji ds. wynagrodze emitenta,
Komitet Wynagrodze .
Zgodnie z decyzj Rady Nadzorczej z dnia 29.04.2005 roku, w Towarzystwie powołany został Komitet
Wynagrodze . Pełni on funkcje doradcze i opiniotwórcze wobec Rady Nadzorczej. Członkami Komitetu
mog by wył cznie członkowie Rady Nadzorczej. W skład Komitetu Wynagrodze wchodz : Erwin
Schoeters, Johan De Ryck oraz Artur Biskupski. Komitet Wynagrodze odpowiedzialny jest za
przygotowywanie opinii w zakresie wprowadzania lub zmiany systemu wynagrodze w Towarzystwie oraz w
zakresie ustalania wysoko ci wynagrodze Członków Zarz du.
Komitet ds. Audytu
Zgodnie z decyzj Rady Nadzorczej z dnia 29.07.2005 roku, w Towarzystwie powołany został Komitet
Audytu. Członkami Komitetu mog by wył cznie członkowie Rady Nadzorczej. W skład Komitetu Audytu
wchodz : Stefan Duchateau; Erwin Schoeters, Johan De Ryck oraz Artur Biskupski. Komitet Audytu pełni
funkcje doradcze i opiniotwórcze wobec Rady Nadzorczej.

8. Główni Uczestnicy i transakcje z powi zanymi stronami.
Subskrypcja Certyfikatów odb dzie si w okresie wskazanym w Rozdziale XVI pkt. 1.3 Prospektu i na dzie
jego sporz dzenia nie jest mo liwe wskazanie ewentualnych głównych uczestników Funduszu.
Fundusz jest funduszem inwestycyjnym zamkni tym w rozumieniu Ustawy o funduszach inwestycyjnych.
Fundusz działa w imieniu własnym i na własn rzecz, a zatem nie mo e bezpo rednio lub po rednio zale e
od innego podmiotu b d by przez taki podmiot kontrolowany.

9. Przedmiot i polityka inwestycyjna Funduszu.
9.1. Cel inwestycyjny i polityka inwestycyjna.
Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost warto ci aktywów Funduszu w wyniku wzrostu warto ci lokat
Funduszu dokonywanych w tytuły uczestnictwa wyemitowane przez Fund Partners Kredyt Bank
Conservative 5 – instytucj wspólnego inwestowania maj c siedzib za granic , b d c subfunduszem o
kapitale gwarantowanym funduszu inwestycyjnego o kapitale zmiennym z wydzielonymi subfunduszami,
działaj cego pod nazw Fund Partners.
Przewidywanym terminem subskrypcji tytułów uczestnictwa Subfunduszu jest 10 – 15 maja 2007 roku.
Zgodnie z Artykułem 14 Statutu Funduszu inwestycje w tytuły uczestnictwa emitowane przez Subfundusz
stanowi 100% warto ci Aktywów Funduszu, a rodki pieni ne na rachunku bankowym mog by
utrzymywane:
1) wył cznie w wysoko ci niezb dnej do regulowania bie cych zobowi za Funduszu
wzgl dem Uczestników i Towarzystwa;
2) w przypadku, gdyby opłata za zarz dzanie Funduszem przekroczyła limit, o którym
mowa w Artykule 31 ust. 5 Statutu Funduszu. W takim przypadku Fundusz do Dnia
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Zapadalno ci dokonywał b dzie lokat nadwy ki rodków pieni
bankowych.

nych w depozytach

9.2. Warto Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny w Dniu Zapadalno ci
Funduszu (Cena Wykonania).
9.2.1. Z zastrze eniem pkt. 9.2.2 – 9.2.6, w zwi zku z dopuszczalnym przedmiotem lokat Funduszu oraz
celem i zasadami polityki inwestycyjnej Fund Partners Kredyt Bank Conservative 5 Fundusz d y do
osi gni cia w Dniu Zapadalno ci stopy zwrotu z inwestycji w Certyfikaty w wysoko ci równej lepszej z
warto ci: Minimalnej Stopy Zwrotu lub stopy zwrotu z inwestycji równej iloczynowi wzrostu warto ci Koszyka
wyra onego w procentach i Partycypacji, zgodnie z poni szym wzorem:
SZ = Max {MSZ, [SUMA(i=1, n) (Zi * W i)] * P}
Gdzie:
SZ – Stopa Zwrotu z inwestycji w Certyfikaty, wyra ona w procentach;
Max – oznacza, i Stopa Zwrotu z inwestycji w Certyfikaty jest lepsz z warto ci wskazanych w formule MSZ
lub SUMA(i=1, n) (Zi * W i) * P.
MSZ – Minimalna Stopa Zwrotu wyra ona procentowo;
n – liczba spółek wchodz cych w skład Koszyka Subfunduszu na dzie jego zapadalno ci;
Zi – wyra ona w procentach stopa zwrotu dla ka dej spółki wchodz cej w skład Koszyka Subfunduszu,
wyliczana zgodnie z poni szym wzorem:
Zi = [(Kwi – Kpi) / Kpi ] * 100 %
Kwi (Kurs Wykonania dla i-tej spółki) – obliczany dla i-tej spółki z Koszyka, stanowi redni arytmetyczn
kursów zamkni cia cen akcji tej spółki z ostatniego dnia sesji giełdowych w kolejnych 12 miesi cach,
pocz wszy od czerwca 2011 r. do maja 2012 r. (ł cznie z tymi miesi cami);
Kpi (Kurs Pocz tkowy dla i-tej spółki) – obliczany dla i-tej spółki z Koszyka, stanowi redni arytmetyczn
kursów zamkni cia cen akcji tej spółki z pierwszych 10 sesji giełdowych pocz wszy od dnia 22 maja 2007 r.
(ł cznie z tym dniem);
W i - waga dla i-tej spółki wchodz cej w skład Koszyka, gdzie jednocze nie spełnione s poni sze warunki:
1) dla ka dej i-tej spółki: 0 ≤ Wi ≤ 1 ,
2)

Wi = 1 .

i =1,...,n

P – Partycypacja, tj. wysoko

udziału w zmianie warto ci Koszyka.

9.2.2. Towarzystwo otrzymało dokumenty Gwarancji wystawionej w dniu 27 listopada 2006 r. przez KBC
Bank, na mocy której KBC Bank nieodwołalnie zagwarantował wszystkim uczestnikom Subfunduszu, w tym,
z chwil nabycia tytułów uczestnictwa Subfunduszu – Funduszowi, wypłat w dniu zapadalno ci
Subfunduszu ró nicy pomi dzy cen wykonania wynikaj c z wyceny tytułów uczestnictwa a ich cen
emisyjn , od ka dego tytułu uczestnictwa – w przypadku, gdyby cena wykonania była ni sza od ceny
emisyjnej. Fundusz o wiadcza, e cało
wiadcze otrzymanych w wyniku realizacji tego zobowi zania
powi kszy jego Aktywa bez adnych potr ce . W zwi zku z powy szym w sytuacji, gdyby w Dniu
Zapadalno ci Cena Wykonania była ni sza od ceny emisyjnej Certyfikatów, o której mowa w Artykule 16 ust.
2 Statutu, w wyniku wykupienia Certyfikatów przez Fundusz Uczestnicy uzyskaj wypłat
wiadczenia w
wysoko ci 100 złotych na ka dy Certyfikat, a wi c bez uwzgl dnienia opłaty za wydanie Certyfikatów, o
której mowa w Artykule 16 ust. 5 Statutu. Jednocze nie zwraca si uwag Inwestorów na mo liwo ci
pomniejszenia zobowi za gwaranta oraz gwarantowanej kwoty z tytułu wystawionej Gwarancji,
szczegółowo opisane w Rozdziale II pkt. 1.12 niniejszego Prospektu („Ryzyko zwi zane z realizacj
Gwarancji”). W takim wypadku uczestnicy Subfunduszu, w tym Fundusz, w wyniku wykupienia tytułów
uczestnictwa pomimo Gwarancji mog nie uzyska wypłaty wiadcze równej cenie emisyjnej tytułów
uczestnictwa.
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9.2.3. Towarzystwo nie pó niej ni do dnia poprzedzaj cego otwarcie subskrypcji uzgodni z KBC Bankiem
warunki transakcji okre laj ce wysoko Minimalnej Stopy Zwrotu (MSZ) oraz Partycypacji (P). Warto ci te
zostan podane do publicznej wiadomo ci najpó niej w dniu rozpocz cia subskrypcji w sposób okre lony w
Artykule 37 ust. 2 i 3 Statutu Funduszu.
9.2.4. Fundusz o wiadcza, e cało
wiadcze otrzymanych w wyniku realizacji opisanych powy ej
zobowi za , powi kszy jego Aktywa bez adnych potr ce , z tym zastrze eniem, e wysoko uzyskanej
stopy zwrotu z inwestycji w Certyfikaty nie uwzgl dnia podatków zwi zanych z dochodami uzyskiwanymi z
tytułu uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, je eli z obowi zuj cych przepisów prawa wynika
obowi zek ich uiszczenia.
9.2.5. Otrzymanie Gwarancji i uzgodnienie warunków transakcji, o których mowa powy ej, nie ogranicza
odpowiedzialno ci Towarzystwa wobec Uczestników Funduszu za szkody spowodowane niewykonaniem lub
nienale ytym wykonaniem swych obowi zków wynikaj cych z zarz dzania Funduszem.
9.2.6. Fundusz nie gwarantuje osi gni cia celu inwestycyjnego, ale doło y wszelkich stara
realizacji.

do jego

9.3. Limit zaci gania kredytów.
Fundusz mo e zaci ga wył cznie w bankach krajowych, instytucjach kredytowych lub bankach
zagranicznych po yczki i kredyty w ł cznej wysoko ci nie przekraczaj cej 75% /siedemdziesi t pi procent/
warto ci Aktywów Netto Funduszu w chwili zawarcia umowy po yczki lub kredytu.
Fundusz nie mo e udziela po yczek pieni nych.
Fundusz nie mo e udziela por cze ani gwarancji.
Fundusz nie mo e ustanawia adnych obci e na swoich Aktywach, w tym emitowa obligacji.

9.4. Status prawny Funduszu oraz Organ nadzoru w kraju jego siedziby.
9.4.1. Status prawny Emitenta.
KBC EUROPEJSKI FIZ (w organizacji) jest funduszem inwestycyjnym zamkni tym utworzonym na
podstawie na podstawie Ustawy o funduszach inwestycyjnych z dnia 27 maja 2004 roku (Dz. U. Nr 146 poz.
1546, z pó n. zm.).
9.4.2. Organ nadzoru.
Organem nadzoru nad rynkiem kapitałowy w Polsce, w tym nad działalno ci funduszy inwestycyjnych jest
Komisja Nadzoru Finansowego z siedzib w Warszawie, ul. Plac Powsta ców Warszawy 1.

9.5. Profil typowego inwestora.
Fundusz inwestycyjny kierowany jest do inwestorów, którzy poszukuj stopy zwrotu przewy szaj cej
oprocentowanie lokat bankowych, instrumentów finansowych o charakterze dłu nym, a jednocze nie stroni
od ryzykownych inwestycji zwi zanych z rynkiem akcji. Z uwagi na fakt, e wysoko
mo liwej do
osi gni cia stopy zwrotu w Dniu Zapadalno ci uzale niona b dzie od zmian warto ci spółek wchodz cych w
skład Koszyka, obliczonych zgodnie z Artykułem 35 Statutu Funduszu, na jego wyniki wpływ miała b dzie
koniunktura na rynkach zagranicznych. Dobra koniunktura gospodarcza sprzyja b dzie rozwojowi
przedsi biorstw notowanych na rynkach zagranicznych, a tym samym powodowa b dzie wzrost kursów
spółek wchodz cych w skład indeksów z Koszyka i wzrost Warto ci Aktywów Netto na Certyfikat
Inwestycyjny. Słabe wyniki gospodarcze oraz ewentualne załamania rynku kapitałowego w Europie b d w
sposób negatywny oddziaływa na wysoko potencjalnej stopy zwrotu. Gwarancja wystawiona przez Bank
KBC N.V. stanowi dodatkowe zabezpieczenie dla inwestorów.

10. Ograniczenia w inwestowaniu
10.1. O wiadczenie w sprawie ogranicze inwestycyjnych.
Przedmiotem lokat Funduszu mog by wył cznie tytuły uczestnictwa wyemitowane przez Subfundusz. Te
papiery warto ciowe stanowi do 100% warto ci aktywów netto Funduszu.
Waluty obce oraz EURO nie mog by przedmiotem lokat Funduszu.
rodki Funduszu mog by przedmiotem lokat w bankach krajowych i zagranicznych. Na rachunku
bankowym mog by utrzymywane rodki pieni ne wył cznie w wysoko ci niezb dnej do regulowania

27

bie cych zobowi za Funduszu wzgl dem Uczestników i Towarzystwa. W przypadku, gdyby opłata za
zarz dzanie Funduszem przekroczyła limit, o którym mowa w Artykule 31 ust. 5 Statutu Funduszu,
nadwy ka powi ksza Aktywa Funduszu. W takim przypadku Fundusz do Dnia Zapadalno ci dokonywał
b dzie lokat nadwy ki rodków pieni nych w depozytach bankowych.
Statut Funduszu nie przewiduje mo liwo ci lokowania Aktywów Funduszu w akcje oraz udziały spółek z
ograniczon odpowiedzialno ci , a tak e adne inne kategorie lokat dopuszczanych przepisami Ustawy
poza tytułami uczestnictwa wyemitowanymi przez Subfundusz.
Fundusz nie b dzie dokonywał inwestycji w przedsi biorstwa o podwy szonym ryzyku inwestycyjnym.
Podmiotem zarz dzaj cym Aktywami Funduszu jest Towarzystwo. Decyzje inwestycyjne dotycz ce
Aktywów Funduszu podejmowane s przez doradców inwestycyjnych zatrudnionych w Towarzystwie. Z
uwagi na okre lony w Statucie Funduszu dopuszczany przedmiot lokat, zarz dzanie sprowadza si b dzie
do zło enia jednorazowego zapisu subskrypcyjnego na tytuły uczestnictwa emitowane przez Subfundusz
oraz krótkoterminowego lokowania rodków pieni nych wyst puj cych w aktywach Funduszu w zwi zku z
bie c regulacj jego zobowi za wzgl dem Uczestników Funduszu (spowodowanych wykupem
Certyfikatów) lub lokowania nadwy ki rodków pieni nych w depozyty bankowe, powstałej wskutek
przekroczyła limitu, o którym mowa w Artykule 31 ust. 5 Statutu Funduszu.
Zarz dzanie Funduszem b dzie przebiegało według jednej strategii i portfel inwestycyjny nie b dzie dzielony
na poszczególne cz ci.

10.2. Informacje dotycz ce Fund Partners.
10.2.1. Informacje ogólne.
a) Zarz d.
Prezes:
Pan Stefan DUCHETEAU
Członkowie Zarz du :
Pan Erwin SCHOETERS

Przewodnicz cy Rady Dyrektorów, KBC Asset Management
S.A.
2 avenue du Port, B-1080 Bruksela
Członek zarz du pełnomocny, KBC Asset Management S.A.
2, avenue du Port, B-1080 Bruksela

Pan Rafik FISCHER

Zast pca Dyrektora, Kredietbank S.A. Luxembourgeoise
43 boulevard Royal, L-2955 Luksemburg

Pan Luc SEBREHTS

Członek zarz du pełnomocny, CENTEA S.A.
Mechelsesteenweg 180, B-2080 Antwerpia

b) Siedziba.
11 rue Aldringen, L-1118 Luksemburg
c) Administracja centralna.
Kredietrust Luxembourg S.A., 11 rue Aldringen, L-2960 Luksemburg
d) Bank depozytowy i bank wypłacaj cy.
KREDIETBANK S.A. Luxembourgeoise, 43 Boulevard Royal, L-2955 Luksemburg
e) Doradca inwestycyjny.
KBC FUND PARTNERS CONSEIL HOLDING S.A., 11 rue Aldringen, L-1118 Luksemburg
f) Biegły Rewident.
Ernst & Young
6 rue Jean Monnet
L-2180 Luksemburg
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g) Obsługa finansowa.
W Luksemburgu:
Kredietbank S.A. Luxembourgeoise, 43 boulevard Royal, L-2955 (...)
10.2.2. Fund Partners.
Fund Partners – jest funduszem zagranicznym w rozumieniu art. 2 pkt 9 Ustawy i jednocze nie spółk
inwestycyjn o zmiennym kapitale z wydzielonymi subfunduszami (SICAV - Societe d’Investissement a
Capitale Variable) działaj c zgodnie z prawem luksemburskim, utworzon dnia 10 kwietnia 2002 roku na
czas nieoznaczony.
Siedzib Fund Partners jest Luksemburg, 11, rue Aldringen. Fund Partners wpisany jest do rejestru
handlowego w Luksemburgu pod numerem B 86.828. Siedziba spółki mie ci si w Luksemburgu.
Statut Fund Partners ogłoszony został w Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations (Mémorial,
Rejestr specjalny Spółek i Stowarzysze ) („Memoriał”), b d cy dziennikiem ustaw Wielkiego Ksi stwa
Luksemburga, w dniu 4 maja 2002 roku oraz zło ony w Kancelarii S du Okr gowego Luksemburga wraz ze
wzmiank ustawow o emisji i sprzeda y tytułów uczestnictwa. Ka da zainteresowana osoba mo e uda si
do Kancelarii S du Okr gowego w Luksemburgu w celu wgl du lub uzyskania kopii statutu oraz wzmianki
ustawowej.
Statut jest równie zło ony do akt Kancelarii S du Okr gowego w Brukseli.
Kapitał pocz tkowy Fund Partners wynosi 31.000 EUR. Kapitał dzieli si na 31 tytułów uczestnictwa bez
ustalonej warto ci i został w cało ci opłacony w zakresie subfunduszu Fund Partners Centea Distri
Opportunity 1. Minimalny kapitał Fund Partners wynosi 1.240.000 EUR. Warto ta osi gni ta zostanie w
terminie sze ciu miesi cy po dopuszczeniu Fund Partners do prowadzenia działalno ci.
Fund Partners jest towarzystwem inwestycyjnym o kapitale zmiennym regularnie emituj c i wykupuj c
tytuły uczestnictwa zgodnie z zasadami okre lonymi w prospekcie w rozdziale „Emisje, wykup i konwersja
tytułów uczestnictwa”. Zmiany kapitału zakładowego nast puj automatycznie bez konieczno ci ogłaszania
ich ani wpisywania do rejestru firm, przewidzianych dla podwy sze lub obni ek kapitału spółek akcyjnych.
W drodze odst pstwa od zasad wynikaj cych ze zmienionej ustawy z dnia 10 sierpnia 1915 roku o spółkach
prawa handlowego, wypłata na rzecz uczestników warto ci tytułów uczestnictwa w zwi zku z obni eniem
kapitału nie podlega adnym ograniczeniom.
Zgodnie ze statutem tytuły uczestnictwa mog zosta wyemitowane na podstawie decyzji Zarz du w ramach
poszczególnych subfunduszy spółki. Dla ka dego subfunduszu tworzona jest odr bna pula rodków, które
inwestowane s zgodnie z celami inwestycyjnymi obowi zuj cymi dla danego subfunduszu. W zwi zku z
tym Fund Partners jest w zało eniu spółk zło on z ró nych subfunduszy, umo liwiaj cych inwestorom
dokonanie wyboru mi dzy poszczególnymi celami inwestycyjnymi w jednym lub kilku subfunduszach
tworz cych aktywa spółki (...).
Zarz d mo e w ka dym momencie postanowi , e Fund Partners wyemituje tytuły uczestnictwa nale ce do
poszczególnych subfunduszy, których cele, co do lokat s identyczne lub inne od celów istniej cych
subfunduszy.
W przypadku utworzenia innych subfunduszy, jego prospekt zostanie odpowiednio zaktualizowany.
Kwota kapitału zakładowego Fund Partners b dzie w ka dej chwili równa warto ci aktywów netto wszystkich
subfunduszy ł cznie. Walut rozliczeniow jest EUR.
Ka dy tytuł uczestnictwa subfunduszy b dzie mógł zosta wyemitowany jako tytuł uczestnictwa o
charakterze kapitałowym lub tytułu uczestnictwa z prawem do dywidendy – decyzja nale y do akcjonariusza
– chyba, e zarz d postanowi inaczej w odniesieniu do niektórych subfunduszy; w takim wypadku w
niniejszym prospekcie zostanie poczyniona odpowiednia wzmianka (...).
Uczestnicy upowa nieni s do wnioskowania o konwersj tytułów uczestnictwa, które posiadaj w danym
pakiecie na tytuły uczestnictwa z innego subfunduszu (...).
Ka dy akcjonariusz mo e zło y dyspozycj wykupu swoich tytułów uczestnictwa przez Fund Partners
zgodnie z zasadami i na warunkach opisanych w prospekcie.
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Zarówno w stosunkach z akcjonariuszami, jak i wobec osób trzecich, ka dy subfundusz traktowany jest jako
odr bna jednostka posiadaj ca własne aktywa, dochody zyski i straty kapitałowe i jako taka sama ponosi
odpowiedzialno za własne zobowi zania.
10.2.3. Doradca inwestycyjny.
Zarz d Fund Partners posiada najszersze uprawnienia do działania w ka dych okoliczno ciach w imieniu
Fund Partners, z zastrze eniem uprawnie jednoznacznie zastrze onych dla zgromadze uczestników.
Zarz d Fund Partners odpowiada za kierowanie sprawami Fund Partners, a tak e za ustalanie polityki
inwestycyjnej dla ka dego subfunduszu.
Na mocy umowy z 2 maja 2002 roku mi dzy Fund Partners a KBC FUND PARTNERS CONSEIL HOLDING
S.A., ta ostatnia spółka została wybrana na doradc inwestycyjnego. KBC FUND PARTNERS CONSEIL
HOLDING S.A. sprawuje funkcje doradcy inwestycyjnego wył cznie wobec Fund Partners.
Zgodnie z powy sz umow , doradca inwestycyjny udziela b dzie Fund Partners rekomendacji, porad oraz
przedstawia opinie odno nie wyboru inwestycji oraz wyboru papierów warto ciowych i innych rodków,
które maj zosta wł czone do portfela poszczególnych subfunduszy Fund Partners. Na koniec ka dego
półrocza Fund Partners wypłaca b dzie doradcy inwestycyjnemu prowizj . (....)
KBC FUND PARTNERS CONSEIL HOLDING S.A. jest spółk prawa luksemburskiego z siedzib w
Luksemburgu przy 11, rue Aldringen. Spółka ta zawi zana została w Luksemburgu w dniu 23 grudnia 1999
roku pod firm KBC FIXOBLI CONSEIL HOLDING S.A., w formie spółki akcyjnej na czas nieokre lony,
zgodnie z ustaw luksembursk z dnia 10 sierpnia 1915 roku ze zmianami. Spółka wpisana jest do rejestru
handlowego w Luksemburgu pod numerem 73072. Kapitał zakładowy ustalony został na 75.000 EUR. Akt
zało ycielski spółki zło ony został w Kancelarii S du Okr gowego w Luksemburgu. Po raz ostatni statut
zmieniony został aktem notarialnym z dnia 28 marca 2002 roku, ogłoszonym w Memoriale C z dnia 6 maja
2002 r.
10.2.4. Bank depozytowy i agent obsługi finansowej.
Aktywa Fund Partners zdeponowane s w Kredietbank S.A. Luxembourgeoise.
Bank depozytowy wypełnia w pełnym zakresie zwyczajowe obowi zki z tytułu depozytu rodków pieni nych
i przyszłych papierów warto ciowych. Prowadzi zwłaszcza wszelkie operacje finansowe i wiadczy wszelkie
usługi bankowe zgodnie z dyspozycjami Fund Partners.
Zgodnie z prawem, bank depozytowy winien nadto:
zapewni , e sprzeda , emisja, wykup i umorzenie tytułów uczestnictwa dokonywane przez
Fund Partners lub na jego rzecz odbywaj si zgodnie z prawem i statutem Fund Partners;
- zapewni, e w operacjach dotycz cych aktywów Fund Partners, równowarto przekazana
jest jej w zwyczajowym terminie,
- zapewni , e produkty Fund Partners stosowane s zgodnie ze statutem.
Bank depozytowy ma prawo powierzy na własn odpowiedzialno ochron materialn udziałów - a w
szczególno ci udziałów negocjowanych za granic lub dopuszczonych do obrotu na giełdach zagranicznych
lub te przyj tych do obrotu przez spółki clearingowe - tego rodzaju spółkom lub bankowi lub bankom
korespondenckim.
-

Tytułem wynagrodzenia za usługi depozytariusza bank pobiera b dzie normalne prowizje bankowe
dotycz ce depozytów rodków i przechowywania papierów warto ciowych.
Ka da ze stron b dzie mogła rozwi za tak umow za trzymiesi cznym wypowiedzeniem, przy czym bank
depozytowy zobowi zany b dzie kontynuowa wykonywanie powierzonych mu zada do momentu
wskazania innego banku depozytowego i przelania do tego nowego banku wszelkich rodków Fund
Partners.
Kredietbank S.A. Luxembourgeoise jest spółk akcyjn prawa luksemburskiego. Spółka ta zawi zana
została w Luksemburgu dnia 23 maja 1949 roku. Siedzib spółki jest Luksemburg 43, Boulevard Royal;
spółka prowadzi działalno
bankow od chwili powstania. Na dzie 31 grudnia 2001 roku, kapitał
zakładowy spółki wynosił 1.017.237.986 Euro (...).
10.2.5. Administracja centralna.
KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A. wybrany został na Bank Wypłacaj cy, Agenta Administracyjnego i
Agenta ds. Rejestracji i Transferu.
Rejestr imienny uczestników prowadzony jest przez KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A. i przechowywany
w siedzibie Fund Partners.
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Umowy z Bankiem wypłacaj cym, Agentem Administracyjnym i Agentem ds. Rejestracji i Transferu zawarte
s na czas nieokre lony i mog by rozwi zane przez ka d ze stron za trzymiesi cznym wypowiedzeniem.
KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A. został zawi zany dnia 16 lutego 1973 roku w formie spółki akcyjnej
prawa luksemburskiego. Siedzib spółki jest L-2960 Luksemburg, 11, rue Aldringen.
KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A. jest spółk zale n Kredietbank SA Luxembourgeoise.
KREDIETRUST LUXEMBOURG, jako Agent Administracyjny i Agent ds. Rejestracji i Transferu b dzie mógł
korzysta
siedzib

na własn

odpowiedzialno

z usług European Fund Administration, spółki akcyjnej EFA z

w Luksemburgu w odniesieniu do wszystkich lub cz

ci spraw wchodz cych w zakres jego

uprawnie .
10.2.6. Zasady polityki inwestycyjnej Fund Partners.
Zasady stosowanej polityki inwestycyjnej, kryteria doboru lokat i zasady ich dywersyfikacji opisane s w
prospekcie emisyjnym Fund Partners. Statut Fund Partners przyznaje zarz dowi prawo do okre lania w
granicach ustalonych tym statutem polityki inwestycyjnej dla ka dego subfunduszu. Głównym celem
inwestycyjnym SICAV jest zapewnienie jak najwy szego wzrostu warto ci zainwestowanych rodków,
przestrzegaj c zasad dywersyfikacji ryzyka. Z wył czeniem przypadku opisanego w pkt. C. ppkt. 3) i 4)
poni ej oraz z braku innego postanowienia, do poszczególnych subfunduszy zastosowanie maj okre lone
limity.
A. Dopuszczalne instrumenty:
W skład lokat dokonywanych przez OPCVM wchodzi mog wył cznie:
1) Notowane papiery warto ciowe i instrumenty rynku pieni nego:
a) papiery warto ciowe i instrumenty rynku pieni nego notowane lub b d ce w obrocie na rynku
regulowanym,
b) papiery warto ciowe i instrumenty rynku pieni nego b d ce w obrocie na innym oficjalnym rynku
regulowanym pa stwa członkowskiego Unii Europejskiej, prawidłowo funkcjonuj cym, uznanym i otwartym
dla ludno ci,
c) papiery warto ciowe i instrumenty rynku pieni nego dopuszczone do oficjalnego obrotu na giełdzie
papierów warto ciowych pa stwa nie b d cego członkiem Unii Europejskiej lub znajduj ce si w obrocie na
innym rynku pa stwa, które nie wchodzi w skład Unii Europejskiej, regulowanym, prawidłowo
funkcjonuj cym, uznanym i otwartym dla ludno ci, o ile wybór giełdy lub rynku przewidziany został
prospektem Fund Partners,
d) nowoemitowane papiery warto ciowe i instrumenty rynku pieni nego, pod warunkiem, e:
- warunki emisji przewiduj zobowi zanie, e zło ony zostanie wniosek o dopuszczenie do oficjalnego
obrotu na giełdzie papierów warto ciowych lub na innym rynku regulowanym, prawidłowo funkcjonuj cym,
uznanym i otwartym dla ludno ci, oraz o ile wybór giełdy i rynku został dopuszczony został prospektem Fund
Partners,
- dopuszczenie do obrotu nast pi najpó niej przed ko cem okresu jednego roku od chwili emisji,
e) zarz d Fund Partners umocowany jest - zgodnie z zasad dywersyfikacji ryzyka - do zainwestowania do
100% /sto procent/ aktywów netto ka dego subfunduszu w papiery warto ciowe emitowane lub
gwarantowane przez pa stwo członkowskie Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) lub
przez organizacje mi dzynarodowe o charakterze publicznym, do której nale y jeden lub wi cej krajów
członkowskich Unii Europejskiej, lub te przez samorz d terytorialny pa stwa członkowskiego Unii
Europejskiej, pod warunkiem, e papiery warto ciowe nale ce do danej emisji nie przekrocz 30%
/trzydzie ci procent/ całkowitej kwoty aktywów.
2) Tytuły uczestnictwa:
a) tytuły uczestnictwa emitowane przez OPCVM – organizacje wspólnego inwestowania dopuszczone
zgodnie z dyrektyw Rady Unii Europejskiej nr 85/611/CEE,
b) tytuły uczestnictwa emitowane przez pozostałe OPC w rozumieniu art. 1 § 2, pierwszy i drugi my lnik
dyrektywy Rady Unii Europejskiej nr 85/611/CEE,
niezale nie od tego, czy pochodz z kraju członkowskiego Unii Europejskiej czy nie, pod warunkiem, e:
- wskazane w lit. b) powy ej pozostałe OPC zostan dopuszczone zgodnie z przepisami przewiduj cymi, e
instytucje te podlegaj nadzorowi uznanemu przez CSSF za równorz dny z nadzorem przewidzianym
ustawodawstwem wspólnotowym, oraz e współpraca pomi dzy organami nadzoru zagwarantowana jest na
odpowiednim poziomie,
- poziom ochrony gwarantowanej posiadaczom tytułów uczestnictwa pozostałych OPC jest równorz dny z
przewidzianym dla posiadaczy tytułów uczestnictwa OPCVM, a w szczególno ci - e zasady dotycz ce
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podziału aktywów, po yczek zaci gni tych, po yczek udzielonych, sprzeda y papierów warto ciowych bez
pokrycia i instrumentów rynku pieni nego s równorz dne z wymogami dyrektywy Rady Unii Europejskiej
nr 85/611/CEE,
- działalno pozostałych OPC stanowi przedmiot półrocznych i rocznych sprawozda , które umo liwiaj
wycen aktywów i pasywów, zysków i operacji w badanym okresie,
- całkowity udział nabywanych aktywów OPCVM lub pozostałych OPC, jaki zgodnie z dokumentami
zało ycielskimi mo e zosta zainwestowany w tytuły uczestnictwa innych OPCVM lub pozostałych OPC, nie
przekracza 10% /dziesi procent/.
3) Depozyty w instytucjach kredytowych podlegaj ce wypłacie lub wycofaniu na
danie, lub o terminie
zapadalno ci krótszym lub równym dwunastu miesi com, pod warunkiem, e instytucja kredytowa ma swoj
siedzib statutow w kraju członkowskim Unii Europejskiej lub – je eli siedziba statutowa instytucji
kredytowej znajduje si w kraju trzecim - e działa zgodnie z zasadami bezpiecze stwa uznanymi przez
CSSF za równorz dne z tymi, jakie nakłada ustawodawstwo wspólnotowe;
4) Instrumenty pochodne:
a) pochodne instrumenty finansowe, w tym instrumenty pokrewne powoduj ce rozliczenia gotówkowe,
notowane na rynku regulowanym, o którym mowa w niniejszej cz ci A. 1) lit. a), b) i c) niniejszego punktu;
b) pochodne instrumenty finansowe znajduj ce si w obrocie bezpo rednim („instrumenty pochodne rynku
bezpo redniego”), pod warunkiem e:
- do udziałów obj tych opcj zastosowanie maj instrumenty, o których mowa w lit. a) powy ej, indeksy
finansowe, stopy procentowe, kursy wymiany lub waluty, w których OPCVM mo e dokona lokat zgodnie z
zasadami jego prospektu,
- strony transakcji realizowanej z u yciem instrumentów pochodnych rynku bezpo redniego s instytucjami
podlegaj cymi nadzorowi w zakresie bezpiecze stwa i nale cymi do grupy zaakceptowanej przez CSSF,
oraz
- instrumenty pochodne w obrocie bez po redników poddawane s wiarygodnej i weryfikowalnej ocenie
dziennej oraz, na wniosek OPCVM, mog zosta sprzedane, spieni one lub wycofane za pomoc
transakcji odwrotnej w ka dym momencie i w odpowiedniej wysoko ci.
Powy sze instrumenty pochodne mog zosta u yte w celach zabezpieczaj cych, jak równie w celu
osi gni cia celów inwestycyjnych.
5) Nie notowane instrumenty rynku pieni nego - instrumenty rynku pieni nego inne ni notowane na rynku
regulowanym, o ile emisja i emitent tych e instrumentów podlegaj takim samym przepisom chroni cym
inwestorów i oszcz dno ci oraz pod warunkiem, e instrumenty te s :
a) emitowane lub gwarantowane przez władze centralne, regionalne lub lokalne, bank centralny pa stwa
członkowskiego, Europejski Bank Centralny, Uni Europejsk lub Europejski Bank Inwestycyjny, przez
pa stwo trzecie lub w przypadku pa stwa federalnego - przez jednego z członków federacji lub
mi dzynarodow instytucj publiczn , do której nale y kraj lub nale kraje członkowskie, lub
b) emitowane przez przedsi biorstwo, którego udziały znajduj si w obrocie na rynkach regulowanych, o
których mowa w pkt. 1) lit. a), b) i c) niniejszego punktu, lub
c) emitowane lub gwarantowane przez instytucj obj t nadzorem bezpiecze stwa, zgodnie z kryteriami
okre lonymi prawem wspólnotowym, lub przez instytucj , która podlega i działa zgodnie z zasadami
bezpiecze stwa uznanymi przez CSSF za co najmniej równie surowe, jak te nało one przez ustawodawstwo
europejskie, lub
d) emitowane przez inne podmioty nale ce do grupy uznanych przez CSSF, o ile inwestowanie w te
instrumenty podlega zasadom ochrony inwestorów równorz dnym z tymi, jakie wskazane s w lit. a) – c)
powy ej, oraz e emitent jest spółk , której kapitał zakładowy i rezerwowy wynosi co najmniej 10.000.000
/dziesi milionów/ EUR i który przedstawia i ogłasza roczne sprawozdania zgodnie z czwart dyrektyw
Rady Unii Europejskiej 78/660/CEE, tj. podmiotem, który w ramach grupy spółek obejmuj cej notowan
spółk lub spółki zapewnia finansowanie grupy lub jest podmiotem, który zajmuje si wykupem
wierzytelno ci zbywanych nast pnie w postaci emisji papierów warto ciowych, korzystaj cym z bankowej
linii kredytowej.
6) rodki płynne mog by utrzymywane okresowo.
7) Inne:
a) OPCVM mo e inwestowa do 10% /dziesi procent/ swoich aktywów płynnych w papiery warto ciowe i
instrumenty pieni ne inne ni wymienione powy ej,
b) OPCVM mo e nabywa rzeczy ruchome i nieruchomo ci niezb dne do bezpo redniego prowadzenia
działalno ci,
c) OPCVM nie mo e nabywa metali szlachetnych ani wiadectw na nie.
B. Stosowane techniki i instrumenty finansowe.
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1) OPCVM uprawniony jest do korzystania z technik i instrumentów, których przedmiotem s papiery
warto ciowe i instrumenty rynku pieni nego na warunkach i w granicach okre lonych przez CSSF, o ile
techniki te i instrumenty stosowane s w celu skutecznego zarz dzania portfelem. W przypadku, gdy
operacje te polegaj na korzystaniu z instrumentów pochodnych, powy sze warunki i ograniczenia powinny
by zgodne z przepisami prawa. W adnym razie operacje te nie powinny prowadzi do odst pienia przez
OPCVM od realizacji celów inwestycyjnych okre lonych w jego prospekcie;
2) OPCVM czuwa b dzie, aby ogólne ryzyka zwi zane z instrumentami pochodnymi nie przekroczyły
całkowitej warto ci jego portfela. Ryzyka te obliczane s z uwzgl dnieniem bie cej warto ci aktywów
tytułów uczestnictwa obj tych opcjami, ryzykiem zwi zanym z drug stron umowy swap, przewidywalnym
rozwojem rynków oraz czasem niezb dnym do likwidacji pozycji. Powy sze zasady stosuje si równie do
kolejnych ust pów. OPCVM w ramach prowadzonej polityki inwestycyjnej oraz w granicach okre lonych w
cz ci C. ppkt. 1) lit. e) inwestuje w instrumenty finansowe pochodne o ile ogólne ryzyka, na jakie nara one
s aktywa obj te opcj nie wychodz poza ograniczenia inwestycyjne okre lone w cz ci C. ppkt. 1). W
przypadku, gdy OPCVM inwestuje w pochodne instrumenty finansowe oparte o indeks, inwestycje te nie
musz by koniecznie poddane ograniczeniom okre lonym w cz ci C. ppkt. 1). W przypadku, gdy papier
warto ciowy lub instrument rynku pieni nego zawiera instrument pochodny, taki instrument pochodny
uwzgl dniony zostanie zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu.
C. Dywersyfikacja lokat.
1) Zasady ogólne:
a) OPCVM nie mo e zainwestowa wi cej ni 10% /dziesi
procent/ swoich aktywów w papiery
warto ciowe lub instrumenty rynku pieni nego emitowane przez jeden podmiot. OPCVM nie mo e
zainwestowa wi cej ni 20% /dwadzie cia procent/ swoich aktywów w depozyty zło one w jednym
podmiocie. Ryzyko OPCVM dotycz ce strony transakcji w ramach transakcji bezpo rednich na
instrumentach pochodnych zawieranych bez po rednika nie mo e przekroczy 10% /dziesi
procent/
aktywów wówczas, gdy stron jest instytucja finansowa, o której mowa w cz ci. A. ppkt. 3), lub 5% /pi
procent/ aktywów w innych przypadkach,
b) całkowita warto papierów warto ciowych i instrumentów rynku pieni nego, b d cych w posiadaniu
OPCVM i pochodz cych od emitentów, w których OPCVM zainwestował powy ej 5% /pi procent/ swoich
aktywów, nie mo e przekroczy 40% /czterdzie ci procent/ warto ci aktywów. Limit ten nie ma zastosowania
do depozytów w instytucjach finansowych obj tych nadzorem bezpiecze stwa oraz bezpo rednich transakcji
na instrumentach pochodnych zawieranych bez po rednika, realizowanych z tymi instytucjami.
Niezale nie od indywidualnych limitów okre lonych w pkt. 1) lit a) powy ej, OPCVM nie mo e ł czy :
- inwestycji w papiery warto ciowe i instrumenty rynku pieni nego emitowane przez jeden i ten sam
podmiot,
- depozytów w jednym podmiocie i / lub,
- ryzyk wynikaj cych z bezpo rednich transakcji na instrumentach pochodnych zawieranych bez
po redników, realizowanych z jednym podmiotem,
powy ej 20% /dwadzie cia procent/ swoich aktywów.
c) limit okre lony w pkt. 1) lit a) zdanie pierwsze mo e zosta podwy szony maksymalnie do 35%
/trzydzie ci pi procent/, o ile papiery warto ciowe lub instrumenty rynku pieni nego emitowane s lub
gwarantowane przez pa stwo członkowskie Unii Europejskiej, jego samorz dy terytorialne, pa stwo trzecie
lub mi dzynarodowe organizacje publiczne, do których nale y pa stwo lub nale pa stwa członkowskie,
d) limit opisany w pkt. 1) lit a) zdanie pierwsze mo e zosta podwy szony maksymalnie do 25%
/dwadzie cia pi
procent/ w przypadku niektórych obligacji, o ile s one emitowane przez instytucj
kredytow , która ma swoj siedzib statutow w kraju członkowskim Unii Europejskiej i zgodnie z prawem
podlega specjalnemu nadzorowi władz publicznych, którego celem jest ochrona posiadaczy obligacji. W
szczególno ci, kwoty wynikaj ce z emisji tych obligacji winny by inwestowane zgodnie z przepisami w
aktywa, które – przez cały okres wa no ci obligacji – mog zabezpieczy wierzytelno ci z tytułu tych
obligacji, oraz które w razie upadło ci emitenta przeznaczone zostan w pierwszym rz dzie na spłat
kapitału i zapłat odsetek. W przypadku inwestowania przez OPCVM ponad 5% /pi procent/ aktywów w
obligacje, o których mowa w pierwszym ust pie, emitowane przez jednego emitenta, całkowita warto
inwestycji nie mo e przekroczy 80% /osiemdziesi t procent/ warto ci aktywów OPCVM,
e) Papiery warto ciowe i instrumenty rynku pieni nego, o których mowa w lit. c) i d) powy ej nie s
uwzgl dniane przy zastosowaniu limitu 40% /czterdzie ci procent/, o którym mowa w lit. b) powy ej. Limity, o
których mowa w lit. a) – d) powy ej nie mog by kumulowane. W zwi zku z powy szym inwestycje w
papiery warto ciowe lub instrumenty rynku pieni nego emitowane przez ten sam podmiot, w depozyty lub
w instrumenty pochodne, dokonane w tym podmiocie na zasadach okre lonych w lit. a) – d) powy ej nie
mog przekroczy całkowitej warto ci 35% /trzydzie ci pi procent/ aktywów OPCVM. Spółki wchodz ce w
zakres konsolidacji ksi gowej w rozumieniu dyrektywy Rady Unii Europejskiej 83/349/CEE lub zgodnie z
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uznanymi mi dzynarodowymi zasadami ksi gowymi dla celów obliczenia limitów zgodnie z niniejszym
artykułem traktowane s jak jeden podmiot. Jeden OPC mo e zainwestowa ł cznie do 20% /dwadzie cia
procent/ swoich aktywów w papiery warto ciowe i instrumenty rynku pieni nego tej samej grupy.
2) Powielanie Indeksu.
a) bez uszczerbku dla limitów ustalonych w cz ci D 6 limity okre lone w pkt. 1) powy ej ulegaj
podwy szeniu maksymalnie do 20% /dwadzie cia procent/ w stosunku do inwestycji w akcje i / lub obligacje
wyemitowane przez jeden podmiot, o ile zgodnie z dokumentami zało ycielskimi OPCVM polityka
inwestycyjna OPCVM ma na celu powielenie składników konkretnego indeksu akcji lub obligacji uznanego
przez CSSF na podstawie poni szych kryteriów:
- składniki indeksu charakteryzuje wystarczaj ca dywersyfikacja,
- indeks stanowi reprezentatywn prób rynku, do którego si odnosi,
- podlega nale ytej publikacji.
b) limit ustalony w lit. a) powy ej wynosi 35% /trzydzie ci pi procent/ w przypadku, gdy jest to uzasadnione
nadzwyczajnymi warunkami rynkowymi; dotyczy to w szczególno ci rynków regulowanych, gdzie udział
okre lonych papierów warto ciowych lub instrumentów rynku pieni nego znacznie przewy sza udział
innego rodzaju papierów lub instrumentów. Powy szy limit mo e mie zastosowanie wył cznie do inwestycji
w tytuły jednego emitenta.
3) Odst pstwa od zasad dywersyfikacji.
W drodze odst pstwa od zasad okre lonych w pkt. 1) powy ej CSSF mo e upowa ni OPCVM do
zainwestowania zgodnie z zasad dywersyfikacji ryzyka do 100% /sto procent/ swoich aktywów w
poszczególne emisje papierów warto ciowych i instrumentów rynku pieni nego, emitowanych lub
gwarantowanych przez pa stwo członkowskie Unii Europejskiej lub przez mi dzynarodowe instytucje o
charakterze publicznym, do których nale y pa stwo lub nale
pa stwa Unii Europejskiej. W takim
przypadku OPCVM powinno posiada papiery nale ce co najmniej do sze ciu ró nych emisji, przy czym
warto jednej emisji nie mo e przekroczy 30% /trzydzie ci procent/ całkowitej kwoty, a OPCVM powinno
jednoznacznie wskaza w jego prospekcie pa stwa, samorz dy terytorialne lub instytucje mi dzynarodowe
emituj ce lub gwarantuj ce papiery warto ciowe, w których ma zamiar zainwestowa ponad 35%
/trzydzie ci pi procent/ ich aktywów.
4) Zakup tytułów uczestnictwa w innych funduszach.
a) OPCVM mo e nabywa tytuły uczestnictwa innych OPCVM lub innych OPC, o których mowa w cz ci A.
ppkt. 2) pod warunkiem, i nie przekrocz 20% /dwadzie cia procent/ aktywów w jednym OPCVM lub innym
OPC. Na potrzeby zastosowania powy szego limitu inwestycyjnego, ka dy subfundusz OPC zło onego z
wielu subfunduszy powinien zosta uznany za odr bnego emitenta, pod warunkiem zapewnienia
zastosowania zasady oddzielenia zobowi za poszczególnych subfunduszy wobec osób trzecich,
b) inwestycje w udziały OPC inne ni OPCVM nie mog ł cznie przekroczy 30% /trzydzie ci procent/
aktywów OPCVM. W przypadku nabycia przez OPCVM udziałów OPCVM i / lub innych OPC, aktywa
OPCVM lub innych OPC nie s ł czone ze sob do celów obliczania limitów, o których mowa w cz ci C.
ppkt. 1 powy ej),
c) w przypadku, gdy OPCVM inwestuje w udziały innych OPCVM i / lub innych OPC, które zarz dzane s
bezpo rednio lub przez po rednika, przez t sam spółk zarz dzaj c lub przez ka d inn spółk , z któr
spółka zarz dzaj ca posiada zwi zki w postaci wspólnego zarz du, kontroli lub w postaci znacznego udziału
bezpo redniego lub po redniego, taka spółka zarz dzaj ca lub inna spółka nie mo e obci a OPCVM
opłatami za subskrypcj lub kosztami wykupu innych OPCVM lub innych OPC. OPCVM, które inwestuje
znaczn cz
swoich aktywów w inne OPCVM i / lub inne OPC okre la w swoim prospekcie maksymalny
poziom prowizji za zarz dzanie, którymi mo e zosta obci ony zarówno OPCVM jak i inne OPCVM i / lub
inne OPC, w których zamierza zainwestowa . W rocznym sprawozdaniu okre la maksymalny procentowy
limit kosztów zarz dzania, poniesionych zarówno na poziomie OPCVM, jak i na poziomie poszczególnych
OPCVM i / lub innych OPC, w których tytuły uczestnictwa inwestuje.
D. Limity udziałów.
1) SICAV mo e naby akcje z prawem głosu pozwalaj ce mu na uzyskanie znacz cego wpływu na
zarz dzanie emitentem;
2) Ponadto OPCVM nie mo e naby powy ej:
a) 10% /dziesi procent/ akcji bez prawa głosu pochodz cych od jednego emitenta,
b) 10% /dziesi procent/ obligacji jednego emitenta,
c) 25% /dwadzie cia pi procent/ tytułów uczestnictwa w jednym OPCVM i/lub pozostałych OPC,
d) 10% /dziesi procent/ instrumentów rynku pieni nego emitowanych przez tego samego emitenta.
3) Limity, o których mowa w lit. b) – d) nie musz by zachowane w chwili nabycia, o ile w tym momencie
kwota brutto obligacji lub instrumentów rynku pieni nego lub kwota netto wyemitowanych tytułów
uczestnictwa nie mo e zosta obliczona.
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4) Postanowienia pkt. 1) i 2) powy ej nie maj zastosowania do:
a) papierów warto ciowych i instrumentów rynku pieni nego emitowanych lub gwarantowanych przez kraj
członkowski Unii Europejskiej lub jej samorz dy terytorialne,
b) papierów warto ciowych i instrumentów rynku pieni nego emitowanych przez kraj nie b d cy członkiem
Unii Europejskiej,
c) papierów warto ciowych i instrumentów rynku pieni nego emitowanych przez mi dzynarodowe instytucje
o charakterze publicznym, do których nale y pa stwo lub nale pa stwa Unii Europejskiej,
d) udziałów b d cych w posiadaniu OPCVM reprezentuj cych kapitał spółki inwestycyjnej z kraju nie
nale cego do Unii Europejskiej, inwestuj cej swoje aktywa w szczególno ci w akcje emitentów
pochodz cych z tego kraju, w przypadku, gdy zgodnie z prawem tego kraju, udział taki stanowi dla OPCVM
jedyn mo liwo
inwestowania w akcje emitentów tego kraju. Odst pstwo to b dzie miało jednak e
zastosowanie wył cznie pod warunkiem, e spółka inwestycyjna kraju nie b d cego członkiem Unii
Europejskiej przestrzega, w ramach polityki inwestycyjnej, limitów ustalonych w cz ci C pkt. 1) i 4) oraz
cz ci D pkt. 2). W razie przekroczenia limitów, o których mowa w cz ci C 5 pkt. 1) i 4), postanowienia
cz ci E stosuje si odpowiednio,
e) b d cych w posiadaniu funduszu inwestycyjnego udziałów w kapitale jednostek zale nych zajmuj cych
si zarz dzaniem, doradztwem lub marketingiem wył cznie w swoim własnym imieniu.
E. Odst pstwa od zasad polityki inwestycyjnej.
1) OPCVM jest bezwzgl dnie zobowi zane do przestrzegania opisanych limitów w trakcie wykonywania
prawa poboru papierów warto ciowych i instrumentów rynku pieni nego wchodz cych w skład ich aktywów.
Przestrzegaj c zasady dywersyfikacji ryzyka, nowo utworzone OPCVM mog odst pi od realizacji zasad
okre lonych w cz ci C. w okresie sze ciu miesi cy od dnia ich dopuszczenia;
2) W przypadku, gdyby przekroczenie limitów, o których mowa w pkt. 1) powy ej nast piło wbrew woli
OPCVM lub w zwi zku z wykonaniem prawa poboru, OPCVM powinno w ramach prowadzonych operacji
sprzeda y postawi sobie za nadrz dny cel uregulowanie tej sytuacji z uwzgl dnieniem interesu
uczestników;
3) Je eli emitent jest podmiotem prawnym zło onym z wielu subfunduszy, gdzie aktywa danego
subfunduszu dotycz wył cznie praw inwestorów do tego subfunduszu oraz wierzycieli, których
wierzytelno powstała w zwi zku z utworzeniem, funkcjonowaniem lub likwidacj tego subfunduszu, ka dy
z tych subfunduszy traktowany b dzie jako odr bny emitent na potrzeby zastosowania zasad dywersyfikacji
ryzyka, o których mowa w cz ci C. ppkt. 1), 2) i 4).
F. Zakazy.
1) OPCVM nie mo e zaci ga po yczek. Jednak e OPCVM mo e nabywa waluty za po rednictwem
po yczek bezpo rednich;
2) W odst pstwie od postanowie pkt. 1) powy ej, OPCVM mo e zaci ga po yczki:
a) do wysoko ci 10% /dziesi procent/ swoich aktywów, o ile s to po yczki czasowe;
b) do wysoko ci 10% /dziesi procent/ swoich aktywów w spółkach inwestycyjnych, o ile s to po yczki,
które powinny umo liwi nabycie nieruchomo ci niezb dnych do bezpo redniego prowadzenia działalno ci;
w takim wypadku, po yczki te, oraz po yczki, o których mowa w lit. a) powy ej nie mog przekroczy ł cznie
15% /pi tna cie procent/ aktywów;
3) Bez uszczerbku dla zastosowania postanowie cz ci. A. i cz ci B, OPCVM nie mo e udziela kredytów
ani by gwarantem wobec osób trzecich. Zakaz ten nie uniemo liwia zakupu przez OPCVM papierów
warto ciowych, instrumentów rynku pieni nego i innych instrumentów finansowych, o których mowa w
cz ci A. ppkt. 2), 4) i 5), a które nie zostały w cało ci opłacone;
4) OPCVM nie mo e dokonywa sprzeda y bez pokrycia papierów warto ciowych, instrumentów rynku
pieni nego i innych instrumentów finansowych, o których mowa w cz ci A. ppkt. 2), 4) i 5).
G. Cel i polityka inwestycyjna subfunduszy o kapitale chronionym.
Osi gni cie celów inwestycyjnych nie mo e zosta zagwarantowane uczestnikom pomimo zastosowania w
tym celu odpowiednich rodków zabezpieczaj cych. Pomimo podj cia przez SICAV wszelkich działa w celu
osi gni cia celów inwestycyjnych s one nara one na okre lone ryzyka, takie jak zmiana prawa
gospodarczego lub podatkowego. W zwi zku z powy szym nie jest mo liwe udzielenie adnych gwarancji w
tym zakresie. Niemniej uczestnicy danego subfunduszu mog uzyska formaln gwarancj odzyskania
pierwotnej warto ci subskrypcyjnej na zasadach okre lonych w zał cznikach do prospektu emisyjnego Fund
Partners. W razie przyznania takiej gwarancji, jej zasady okre li opis danego subfunduszu.
Polityka inwestycyjna subfunduszy o kapitale chronionym ma na celu zapewnienie uczestnikom osi gni cie
zysku z pozytywnych zmian indeksu danego koszyka w terminie zapadalno ci lub we wcze niej ustalonym
okresie, przy czym kapitał zainwestowany przez uczestników w OPCVM (bez ewentualnych kosztów,
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prowizji, podatków i ewentualnych opłat) powinien zosta przez nich odzyskany po zako czeniu tego okresu
wraz z ewentualn cz ciow zwy k indeksu lub Koszyka, której wynik stanowi b dzie ich zysk.
H. Podstawowe zasady polityki inwestycyjnej Fund Partners Kredyt Bank Conservative 5.
W zwi zku z okre lonym celem inwestycyjnym Fund Partners Kredyt Bank Conservative 5 jako subfundusz
funduszu Fund Partners:
1) inwestuje swoje aktywa w obligacje emitowane lub gwarantowane przez kraj członkowski Unii
Gospodarczo-Walutowej lub innych emitentów posiadaj cych ocen inwestycyjn [investment grade] (a nie
spekulacyjn [speculative grade]), z zachowaniem zasady dywersyfikacji ryzyka. W ka dym przypadku b d
one

papierami

warto ciowymi

notowanymi

na

prawidłowo

funkcjonuj cym, renomowanym

rynku

regulowanym, otwartym dla ludno ci krajów członkowskich Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
(OECD). Zwa ywszy e nie jest mo liwe znalezienie na rynku portfela obligacji, z których wszystkie b d
miały termin płatno ci przypadaj cy na dzie zapadalno ci subfunduszu, subfundusz inwestuje w obligacje
emitowane lub gwarantowane przez kraj członkowski Unii Gospodarczo-Walutowej lub innych emitentów
posiadaj cych ocen

inwestycyjn

termin wykupu przypada
Zapadalno

[investment grade] (a nie spekulacyjn

b dzie na dat

wzgl dnie blisk

[speculative grade]), których

terminowi zapadalno ci subfunduszu.

tych obligacji mo e przypada wcze niej lub pó niej w stosunku do zapadalno ci subfunduszu;

2) w ramach zawieranych zawieranych kontraktów swap typu: „obligacje wyemitowane lub gwarantowane
przez kraj członkowski Unii Gospodarczo-Walutowej lub emitentów posiadaj cych rating pierwszej kategorii,
w zamian za indeks powi zany z akcjami”, subfundusz zobowi zuje si do przenoszenia na Drug Stron
takiego kontraktu dochodów netto z tych obligacji (kupony roczne) przez czas trwania subfunduszu;
3) został nale ycie upowa niony do ulokowania, z zachowaniem zasady dywersyfikacji ryzyka, do 100%
aktywów netto ka dego subfunduszu w papierach warto ciowych emitowanych lub gwarantowanych przez
pa stwo członkowskie Unii Europejskiej, jednostki samorz du terytorialnego tego pa stwa, przez pa stwo
członkowskie Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, przez organizacje mi dzynarodowe o
charakterze publicznym, do których nale y jedno lub wi cej pa stw członkowskich Unii Europejskiej, pod
warunkiem

e papiery te pochodz

z co najmniej sze ciu ró nych emisji, przy czym udział papierów

warto ciowych jednej emisji nie mo e przekroczy 30% całkowitej warto ci subfunduszu;
4) pomocniczo utrzymuje pozostałe posiadane aktywa jako aktywa płynne.
zgodnie ze zmienn

stop

Ulokowanie tych aktywów

PLZ-WIBOR-WIBO generuje przychody (odsetki) przez czas trwania

subfunduszu. Subfundusz zawiera równocze nie kontrakt swap typu: „PLZ-WIBOR-WIBO w zamian za opcj
swap powi zan z akcjami”, na mocy którego zobowi zuje si do przenoszenia uzyskiwanych dochodów
odsetkowych netto dwa razy w ci gu roku na Drug Stron takiego kontraktu;
5) w zamian za powy sze dochody Druga Strona tych dwóch kontraktów swap zobowi zuje si do zapłaty
subfunduszowi w Dniu Zapadalno ci okre lonych
pieni

rodków pieni

nych.

Kwota powy szych

rodków

nych b dzie równa warto ci „Best Of” (Minimalnej Stopie Zwrotu) lub wzrostowi warto ci Koszyka

pomno onemu przez Stop

Udziału - zale nie od tego, która z powy szych kwot b dzie wi ksza, z

zastrze eniem Poziomu Maksymalnego.;
6) mo e ulokowa (uwzgl dniaj c zasad dywersyfikacji ryzyka) do 100% /sto procent/ aktywów netto w
papierach warto ciowych wyemitowanych w Polsce.
10.2.7. Wycena
10.2.7.a. Obliczanie warto ci aktywów netto na tytuł uczestnictwa
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W odniesieniu do subfunduszy z ochron kapitału warto aktywów netto na jeden tytuł uczestnictwa oraz
ceny emisyjne i wykupu, b d obliczane dwa razy w miesi cu, siedemnastego dnia ka dego miesi ca (lub
nast pnego dnia roboczego, je eli dzie ten nie jest dniem roboczym, w którym banki w Luksemburgu s
otwarte w celu prowadzenia działalno ci) i pierwszego dnia roboczego ka dego miesi ca (lub nast pnego
dnia roboczego, je eli dzie ten nie jest dniem roboczym, w którym banki w Luksemburgu s otwarte w celu
prowadzenia działalno ci) na podstawie ostatnich znanych cen i warto ci aktywów przechowywanych dla
danego subfunduszu.
Warto
aktywów netto na jeden tytuł uczestnictwa dla ka dej klasy tytułów uczestnictwa w ka dym
subfunduszu b dzie wyra ana w walucie danego subfunduszu i ustalana jako iloraz, w dniu wyceny,
aktywów netto subfunduszu odpowiadaj cych ka dej klasie tytułu uczestnictwa - tj. odno ny udział aktywów
pomniejszony o odno ny udział pasywów zwi zanych z t klas tytułu uczestnictwa w danym dniu wyceny - i
liczby tytułów uczestnictwa w danej klasie, wyemitowanych w tym czasie, zgodnie z opisanymi poni ej
zasadami wyceny.
Ustalona w ten sposób warto aktywów netto na jeden tytuł uczestnictwa mo e by zaokr glona w gór lub
w dół do najbli szej jednostki danej waluty, zgodnie z postanowieniami Zarz du. Warto aktywów netto
ró nych subfunduszy b dzie obliczana w sposób nast puj cy:
A)
Warto
(1)

(2)
(3)
(4)

(5)

Wycena aktywów:
aktywów b dzie okre lana w sposób nast puj cy:
warto
rodków pieni nych w kasie lub na rachunkach bankowych, skryptów dłu nych i weksli
płatnych na
danie oraz nale no ci, koszty przyszłych okresów, dywidend oraz odsetek
zadeklarowanych lub naliczonych, lecz jeszcze nieotrzymanych, b dzie ich warto ci nominaln .
Jednak w przypadku ewentualno ci nieotrzymania pełnej kwoty tych aktywów, zostan one
wycenione poprzez zastosowanie dyskonta, które Fund Partners uzna za stosowne w celu
odzwierciedlenia ich rzeczywistej warto ci,
warto wszystkich papierów warto ciowych b d cych przedmiotem obrotu lub notowanych na
giełdzie papierów warto ciowych b dzie oparta na ostatniej dost pnej cenie,
warto
wszystkich papierów warto ciowych b d cych przedmiotem obrotu na innej giełdzie
regulowanej oparta jest na ostatniej dost pnej cenie,
je eli papiery warto ciowe wchodz ce w skład portfela nie s przedmiotem obrotu, ani nie s
notowane na giełdzie papierów warto ciowych lub innym rynku regulowanym, lub je eli cena
papierów warto ciowych notowanych lub b d cych przedmiotem obrotu na takiej giełdzie lub
rynku regulowanym, okre lona zgodnie z punktami (2) lub (3) powy ej, nie odzwierciedla ich
rzeczywistej warto ci, wówczas te papiery warto ciowe zostan wycenione na podstawie
przewidywalnej warto ci realizacji, która zostanie oszacowana z zachowaniem zasady
ostro no ci i w dobrej wierze,
Wycen stosowanych kontraktów swap przeprowadza si za pomoc nast puj cej metody:
(a)
przepływy rodków pieni nych otrzymanych przez Fund Partners (przyszłe przepływy
generowane przez portfel obligacji i lokowanie aktywów płynnych) i wypłaconych przez
Fund Partners drugiej stronie w ramach kontraktów swap musz by zdyskontowane na
dzie wyceny według stopy dla kontraktu swap zerokuponowego, odpowiadaj cej dacie
zapadalno ci ka dego przepływu,
(b)
przepływy rodków wypłaconych Fund Partners przez drug stron za ka d wypłat
dywidendy w roku (tj. kwoty przypadaj ce do zapłaty w dniu zapadalno ci ka dego
okresu referencyjnego) zostan zdyskontowane w dniu wyceny według stopy dla
kontraktu swap zerokuponowego odpowiadaj cej dacie zapadalno ci tego przepływu.
Przepływy rodków pieni nych wypłaconych Fund Partners przez drug stron w dniu
zapadalno ci subfunduszu (tj. kapitał przypadaj cy do wypłaty w dniu zapadalno ci) s
dyskontowane na dzie wyceny według stopy dla kontraktu swap zerokuponowego
odpowiadaj cej dacie zapadalno ci tego przepływu. Warto kontraktów swap wynika z
ró nicy pomi dzy tymi dwiema operacjami dyskontowania. W zwi zku z tym warto
aktywów subfunduszu w du ej mierze b dzie równa warto ci rynkowej obligacji i aktywów
płynnych powi kszonej (lub pomniejszonej) o warto kontraktów swap.
(c)
Poniewa kwota odpowiadaj ca zmianom indeksu i/lub koszyka do dnia zapadalno ci
jest niepewna, przy wycenie tych przepływów płatno ci (obliczeniu warto ci aktywów)
rynek opiera si na powszechnie stosowanej metodzie wyceny, uwzgl dniaj cej ró ne
elementy, takie jak zmienno indeksu i/lub koszyka, stopa procentowa, rednia stopa
dywidendy indeksu i/lub koszyka oraz ich poziom. Jest to zatem wycena przewidywalnej
kwoty do zapłaty Fund Partners w ramach kontraktu swap przez drug stron po
osi gni ciu przez subfundusz dnia zapadalno ci. Metoda stosowana do wyceny
kontraktów swap oparta jest na metodach Black & Scholes oraz Monte Carlo.
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(6)

Wszelkie pozostałe aktywa b d wyceniane na podstawie ich prawdopodobnej warto ci
realizacji, oszacowanej z zachowaniem zasady ostro no ci i w dobrej wierze.
Warto
wszelkich aktywów i pasywów niewyra onych w walucie subfunduszu zostanie przeliczona na
walut subfunduszu według ostatnich znanych kursów wymiany. Je eli kursy te nie s dost pne, kurs
wymiany zostanie okre lony z zachowaniem zasady ostro no ci i w dobrej wierze oraz zgodnie z
procedurami ustalonymi przez Zarz d.
Zarz d mo e według własnego uznania zezwoli na zastosowanie innej metody wyceny, je eli uzna, e
lepiej odzwierciedliłaby prawdopodobn warto realizacji aktywa posiadanego przez Fund Partners.
B)
Wycena Pasywów:
Dla celów wyceny pasywów Fund Partners uwzgl dnia wszelkie ponoszone przez siebie wydatki, w tym
mi dzy innymi wydatki zwi zane z utworzeniem, wynagrodzenie doradcy inwestycyjnego, prowizje płatne na
rzecz banku depozytowego i jego banków-korespondentów, agentów siedziby i agentów administracyjnych,
agentów rejestracyjno-transferowych, wszystkich agentów płatno ci, dystrybutorów i stałych przedstawicieli
we wszystkich lokalizacjach, w których Fund partners podlega wymogowi rejestracji, a tak e pozostałych
pracowników Fund Partners, wynagrodzenie dyrektorów i wydatki, jakie mog zasadnie ponie , koszty
ubezpieczenia i uzasadnione koszty podró y zarz du, wynagrodzenie prawników oraz koszt badania
rocznych sprawozda finansowych towarzystwa, koszt zło enia zgłosze rejestracyjnych w organach
rz dowych i giełdach papierów warto ciowych w Wielkim Ksi stwie Luksemburga lub w innych pa stwach,
wydatki na reklam , w tym koszt przygotowania, druku i dystrybucji prospektu, raportów okresowych i
zgłosze rejestracyjnych, koszt sprawozda dla uczestników, wszelkie podatki i obci enia nakładane przez
organa rz dowe i podobne podatki, wszelkie koszty operacyjne, w tym koszt nabycia i sprzeda y aktywów,
odsetki, koszty finansowe, prowizje bankowe lub dla po redników, koszty przesyłek pocztowych, koszty
zwi zane z korzystaniem z telefonu i teleksu.
Fund Partners mo e uwzgl dnia wydatki administracyjne i inne o charakterze stałym lub okresowym,
dokonuj c szacunkowego wyliczenia na jeden rok lub inny okres czasu.
C)
Obliczanie warto ci aktywów netto
W celu obliczenia warto ci aktywów netto na jeden tytuł uczestnictwa, warto aktywów netto subfunduszu
dla ka dej klasy tytułów uczestnictwa w tym subfunduszu zostanie podzielona przez ł czn liczb tytułów
uczestnictwa tej klasy wyemitowanych na dany dzie wyceny, zgodnie z opisanymi powy ej zasadami
wyceny, lub w przypadku, gdy zasady te nie maj zastosowania, w sposób uznany przez Zarz d za rzetelny
i sprawiedliwy. Wszystkie te zasady wyceny i zbywania b d interpretowane i b d zgodne z powszechnie
przyj tymi standardami rachunkowo ci.
Z zastrze eniem braku złej wiary, niedbalstwa lub oczywistego bł du, wszelkie decyzje podejmowane przy
obliczaniu warto ci aktywów netto przez Zarz d lub bank, spółk lub inn organizacj , któr Zarz d mo e
wyznaczy w celu obliczenia warto ci aktywów netto („przedstawiciel Zarz du), b d ostateczne i wi
ce
dla Fund Partners oraz obecnych, wcze niejszych i przyszłych uczestników.
Je eli od dnia, w którym okre lono warto aktywów netto, wyst piła istotna zmiana cen na rynkach, na
których znaczna cz
inwestycji Fund Partners zwi zanych z dan klas tytułów uczestnictwa jest
przedmiotem obrotu lub jest notowana, Fund Partners mo e uniewa ni pierwsz wycen i przeprowadzi
drug wycen w celu zabezpieczenia interesów wszystkich uczestników oraz Fund Partners.
10.2.7.b. Publikacja warto ci aktywów netto na tytuł uczestnictwa
Informacje na temat warto ci aktywów netto na jeden tytuł uczestnictwa ka dego subfunduszu oraz cen
emisyjnych i wykupu mo na uzyska w siedzibie Fund Partners lub od banku depozytowego lub podmiotów
wiadcz cych usługi finansowe i ich oddziałów.
10.2.8. Zawieszenie wyceny oraz sposób informowania inwestorów o zawieszeniu
Fund Partners mo e zawiesi obliczanie warto ci aktywów netto na jeden tytuł uczestnictwa ka dego
subfunduszu, a tak e emisj i wykup tytułów uczestnictwa oraz zamian tytułów uczestnictwa danej klasy na
tytuły uczestnictwa innej klasy w tym samym subfunduszu lub zamian tytułów uczestnictwa w jednym
subfunduszu na tytuły uczestnictwa innego subfunduszu w nast puj cych okoliczno ciach:
a)
w okresie, w którym jeden z głównych rynków papierów warto ciowych lub innych rynków, na
których notowana jest znaczna cz
inwestycji Fund Partners zwi zanych z tym subfunduszem,
zostanie zamkni ty z przyczyn innych ni zwyczajowe dni wolne, lub w którym transakcje na tych
rynkach s ograniczone lub zawieszone, pod warunkiem e takie zamkni cie, ograniczenie lub
zawieszenie wpływa na wycen inwestycji subfunduszu notowanych na takim rynku, lub
b)
w czasie sytuacji krytycznej, uniemo liwiaj cej subfunduszowi rozporz dzanie lub wycen swych
aktywów zwi zanych z dan klas tytułów uczestnictwa,
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c)

w czasie awarii rodków komunikowania si niezb dnych do ustalenia ceny lub warto ci
inwestycji subfunduszu lub cen b d warto ci aktywów dowolnej klasy tytułów uczestnictwa na
giełdzie papierów warto ciowych,
d)
w okresie, w którym Fund Partners nie ma mo liwo ci swobodnego dysponowania funduszami na
potrzeby dokonania płatno ci w celu wykupu tytułów uczestnictwa danej klasy, lub w którym
przeniesienie funduszy zaanga owanych w realizacj lub nabycie inwestycji lub płatno ci
nale nych z tytułu wykupu tytułów uczestnictwa nie mo e by - zdaniem Zarz du - dokonane
według normalnych kursów wymiany,
e)
w chwili publikacji zawiadomienia o zwołaniu walnego zgromadzenia uczestników w celu podj cia
uchwały o likwidacji Fund Partners.
Zawiadomienie o pocz tku i ko cu okresu zawieszenia b dzie publikowane na łamach Luxemburger Wort
lub innej gazety codziennej, uznanej przez Zarz d za odpowiedni .
Zawiadomienie o zawieszeniu b dzie przekazywane uczestnikom, którzy zło yli wniosek o nabycie, wykup
lub zamian tytułów uczestnictwa, w stosunku do których obliczanie warto ci aktywów netto jest
niewykonalne lub zostało zawieszone.
Powy sze zawieszenie w stosunku do jednego subfunduszu nie wpływa na obliczanie warto ci aktywów
netto lub ceny emisyjnej, ceny wykupu lub ceny zamiany tytułów uczestnictwa w innych subfunduszach.
10.2.9. Zobowi zania wzajemne.
Zasady dywersyfikacji inwestycji w tytuły uczestnictwa instytucji zbiorowego inwestowania zostały opisane w
pkt. C ppkt. 4) niniejszego Rozdziału.
10.2.10. Prowizje, opłaty i koszty
Fund Partners b dzie ponosi wszelkie koszty przypadaj ce do zapłaty przez Fund Partners, w tym mi dzy
innymi koszt zmiany statutu oraz koszty operacyjne, obejmuj ce mi dzy innymi:
a)
Koszty dystrybucji:
Fund Partners mo e wypłaca prowizje od sprzeda y dystrybutorom wprowadzaj cym do obrotu tytuły
uczestnictwa. W takim przypadku sposób naliczania i wysoko procentowa prowizji zostan wskazane w
opisie danego subfunduszu.
b)
Pozostałe koszty
- prowizja dla doradcy inwestycyjnego,
- prowizja dla banku depozytowego oraz ewentualnie jego banków-korespondentów (wyliczana na podstawie
zwyczajowych opłat bankowych z tytułu deponowania aktywów i przechowywania papierów warto ciowych,
płatna co kwartał jako kwota procentowa aktywów netto),
- koszty administracyjne i zwi zane z utrzymaniem siedziby,
- prowizje dla biegłych rewidentów,
- opłaty za usługi prawnicze,
- wydatki na publikacj prospektu oraz rocznych i półrocznych sprawozda Sicav oraz pozostałych informacji
dla uczestników, a tak e opłaty i podatki, prowizje dla po redników i opłaty rejestracyjne, opłaty za druk
papierów warto ciowych i wszelkie kwoty nale ne organom nadzorczym krajów, w których tytuły
uczestnictwa s oferowane w sprzeda y,
- wydatki zwi zane z rejestracj spółki, szacowane na 12.500 EUR, które b d amortyzowane przez okres
pi ciu lat od pierwszego dnia nast puj cego po zako czeniu okresu pierwotnej subskrypcji.
Poszczególne subfundusze Fund Partners b d ponosi wszelkie koszty i wydatki z nimi zwi zane. Koszty
bie ce b d potr cane w pierwszej kolejno ci z dochodu z inwestycji, a nast pnie z kapitału.
Wydatki zwi zane z utworzeniem nowego subfunduszu b d dzielone pomi dzy wszystkie dotychczasowe
subfundusze; w zamian nowy subfundusz równie pokryje cz
pierwotnych wydatków zwi zanych z
utworzeniem, które nie zostały zamortyzowane w chwili uruchomienia subfunduszu.
Je eli nowy subfundusz zostanie uruchomiony po upływie pierwszych pi ciu lat od uruchomienia Fund
Partners, wydatki na utworzenie tego subfunduszu zostan w pełni zamortyzowane niezwłocznie po ich
poniesieniu.
Wydatków, o których mowa w niniejszym rozdziale, nie opłaca bezpo rednio inwestor, lecz Fund Partners.
Jednak wspomniane prowizje, opłaty i koszty znajd odzwierciedlenie w warto ci aktywów netto danego
subfunduszu i w konsekwencji po rednio wpłyn na inwestora.
10.2.11. Opis subfunduszu Fund Partners Kredyt Bank Conservative 5
(a) Polityka inwestycyjna-/-/Cel, jakim jest ochrona Pocz tkowej Warto ci Subskrypcyjnej na Dzie
gwarantowany uczestnikom Fund Partners Kredyt Bank Conservative 5.-/-

Zapadalno ci, jest formalnie
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-/Dzie Zapadalno ci:
Koszyk:
Waluta:

30 czerwca 2012 r. -/Koszyk akcji okre lony poni ej.-/PLN, zmiany kursów wymiany walut lokalnych dla akcji w Koszyku
wzgl dem PLN podlegaj zabezpieczeniu. W zwi zku z powy szym
wszelkie wzrosty lub spadki kursów wymiany odpowiednich walut nie
b d miały adnego wpływu na wyniki osi gane przez subfundusz.-/-

-/Best Of:
-/Stopa Udziału:
Poziom Maksymalny:
-/Warto Pocz tkowa:
-/Warto

0%-/100% -/do ustalenia -/dla ka dej akcji w Koszyku, rednia Warto ci Zamkni cia w pierwszych 10
Dniach Referencyjnych od wtorku, 22 maja 2007 r. (wł cznie). -/-

Ko cowa:

dla ka dej akcji w Koszyku, rednia Warto ci Zamkni cia w ostatnim Dniu
Referencyjnym miesi ca za ostatnie 12 miesi cy przed Dniem
Zapadalno ci, tj. od czerwca 2011 r. do maja 2012 r. (wł cznie).-/-

-/Cechy szczególne:

w Dniu Zapadalno ci warto
aktywów netto podlegaj cych likwidacji
b dzie obejmowa co najmniej:-/- Pocz tkow Warto Subskrypcyjn , -/- wi ksz z poni szych warto ci: „Best Of” pomno on przez Pocz tkow
Warto Subskrypcyjn lub ewentualny wzrost warto ci Koszyka (Warto
Ko cowa pomniejszona o Warto Pocz tkow podzielona przez Warto
Pocz tkow ) pomno ony przez Stop Udziału i Pocz tkow Warto
Subskrypcyjn , której warto b dzie podlega ograniczeniu.-/-

Koszyk: -/Poni sza tabela przedstawia w kolumnach od lewej do prawej: numer porz dkowy akcji, jej nazw , kod
Bloomberg, giełd , na której jest notowana, oraz jej pocz tkow wag w koszyku.-/-/1.

CREDIT AGRICOLE SA

ACA FP equity

Pary

3,33(3)…%

2.

AEGON NV

AGN NA equity

Amsterdam

3,33(3)…%

3.

ALLIANZ AG-REG

ALV GY equity

Frankfurt

3,33(3)…%

4.

BAYER AG

BAY GY Equity

Frankfurt

3,33(3)…%

5.

BANCA INTESA SPA

BIN IM EQUITY

Mediolan

3,33(3)…%

6.

BNP PARIBAS

BNP FP Equity

Pary

3,33(3)…%

7.

BANCO POPOLARE DI VERONA E N

BPVN IM equity

Mediolan

3,33(3)…%

8.

CARREFOUR SA

CA FP Equity

Pary

3,33(3)…%

9.

CAPITALIA SPA

CAP IM equity

Mediolan

3,33(3)…%

10.

DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED

DBK GY equity

Frankfurt

3,33(3)…%

11.

DAIMLERCHRYSLER AG-REG

DCX GY Equity

Frankfurt

3,33(3)…%

12.

DEXIA

DEXB BB Equity

Bruksela

3,33(3)…%

13.

DEUTSCHE TELEKOM AG-REG

DTE GY equity

Frankfurt

3,33(3)…%

14.

ENDESA SA

ELE SM equity

Madryt

3,33(3)…%

15.

BOUYGUES

EN FP equity

Pary

3,33(3)…%

16.

ENEL SPA

ENEL IM equity

Mediolan

3,33(3)…%

17.

FRESENIUS MEDICAL CARE AG &

FME GY equity

Frankfurt

3,33(3)…%

18.

TOTAL SA

FP FP Equity

Pary

3,33(3)…%

19.

FRANCE TELECOM SA

FTE FP equity

Pary

3,33(3)…%

20.

ASSICURAZIONI GENERALI

G IM equity

Mediolan

3,33(3)…%

21.

MUENCHENER RUECKVER AG-REG

MUV2 GY equity

Frankfurt

3,33(3)…%
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22.

NORDEA BANK AB

23.

NESTLE SA-REG

24.
25.
26.

NDA SS Equity

Sztokholm

3,33(3)…%

NESN VX Equity

Virt-X

3,33(3)…%

RWE AG

RWE GY equity

Frankfurt

3,33(3)…%

BANCO SANTANDER CENTRAL
HISP

SAN SM equity

Madryt

3,33(3)…%

COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN

SGO FP equity

Pary

3,33(3)…%

27.

TELEFONICA SA

TEF SM Equity

Madryt

3,33(3)…%

28.

TELECOM ITALIA SPA

TIT IM equity

Mediolan

3,33(3)…%

29.

THYSSENKRUPP AG

TKA GY equity

Frankfurt

3,33(3)…%

30.

TNT NV

TNT NA equity

Amsterdam

3,33(3)…%

Kryteria wyboru akcji do Koszyka: -/Akcje mog nale e do Koszyka wył cznie, je eli: (i) zostały dopuszczone do oficjalnego obrotu na
giełdzie papierów warto ciowych, (ii) s uwzgl dnione w głównym indeksie akcji, (iii) maj wystarczaj c
kapitalizacj rynku i niski współczynnik P/E (Cena/Zysk) oraz (iv) Zarz d Sicav zatwierdził wł czenie
akcji do Koszyka („Kryteria Wyboru”). -/Zmiany Koszyka po poł czeniu, przej ciu, podziale, nacjonalizacji, ogłoszeniu upadło ci lub
dyskwalifikacji: -/-/Poł czenie lub przej cie-/Je eli jeden lub wi cej emitentów akcji w Koszyku uczestniczy w poł czeniu lub przej ciu w czasie
trwania subfunduszu, akcje emitentów, które spełniaj kryteria wyboru po przeprowadzeniu takiej
transakcji, otrzymaj wag w Koszyku równ sumie wag akcji wszystkich emitentów uczestnicz cych w
poł czeniu lub przej ciu. Je eli aden z powy szych emitentów nie spełnia kryteriów wyboru po
poł czeniu lub przej ciu, podj te zostan działania okre lone w cz ci „Nacjonalizacja, upadło
lub
dyskwalifikacja”. -/-/Podział-/Je eli emitent akcji w Koszyku przejdzie podział, waga przypisywana danej akcji zostanie podzielona
równo pomi dzy akcje wszystkich emitentów wynikaj ce z podziału, które spełniaj kryteria wyboru. -/Je eli aden z powy szych emitentów nie spełnia kryteriów wyboru po podziale, podj te zostan
działania okre lone w cz ci „Nacjonalizacja, upadło lub dyskwalifikacja”. -/-/Nacjonalizacja, upadło lub dyskwalifikacja-/Je eli emitent akcji w Koszyku zostanie znacjonalizowany, ogłoszona zostanie jego upadło
lub
przestanie spełnia kryteria wyboru („Dyskwalifikacja), akcje zostan sprzedane po ostatniej znanej cenie
sprzed usuni cia akcji z Koszyka. Wpływy ze sprzeda y b d nast pnie inwestowane do Dnia
Zapadalno ci według kursu rynkowego obowi zuj cego na rynku pieni nym lub obligacji w chwili
usuni cia akcji, przez okres odpowiadaj cy okresowi pozostałemu do Dnia Zapadalno ci subfunduszu.
Wpływy ze sprzeda y oraz odsetki zostan nast pnie uwzgl dnione w Dniu Zapadalno ci jako zysk z
akcji w celu obliczenia ostatecznego wzrostu warto ci Koszyka w Dniu Zapadalno ci. -/-/-/(b) Aktywa-/Dla realizacji powy szych celów inwestycyjnych z uwzgl dnieniem limitów opisanych w cz ci 7) Polityka
inwestycyjna Instytucji Zbiorowego Inwestowania w Zbywalne Papiery Warto ciowe (UCITS), instrumenty
pochodne mog by wykorzystywane w celach innych ni zabezpieczenie. Skład aktywów okre lony
zostanie w nast puj cy sposób: -/-/(1) -/-/W pierwszej kolejno ci subfundusz inwestuje swoje aktywa w obligacje emitowane lub gwarantowane
przez kraj członkowski Unii Gospodarczo-Walutowej lub innych emitentów posiadaj cych ocen
inwestycyjn [investment grade] (a nie spekulacyjn [speculative grade]), z zachowaniem zasady
dywersyfikacji ryzyka. W ka dym przypadku b d one papierami warto ciowymi notowanymi na
prawidłowo funkcjonuj cym, renomowanym rynku regulowanym, otwartym dla ludno ci krajów
członkowskich Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Zwa ywszy e nie jest mo liwe
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znalezienie na rynku portfela obligacji, z których wszystkie b d miały termin płatno ci przypadaj cy na
dzie zapadalno ci subfunduszu, subfundusz inwestuje w obligacje emitowane lub gwarantowane przez
kraj członkowski Unii Gospodarczo-Walutowej lub innych emitentów posiadaj cych ocen inwestycyjn
[investment grade] (a nie spekulacyjn [speculative grade]), których termin wykupu przypada b dzie na
dat wzgl dnie blisk terminowi zapadalno ci subfunduszu. Zapadalno tych obligacji mo e przypada
wcze niej lub pó niej w stosunku do zapadalno ci subfunduszu. -/W ramach zawieranych kontraktów swap typu: „obligacje wyemitowane lub gwarantowane przez kraj
członkowski Unii Gospodarczo-Walutowej lub emitentów posiadaj cych rating pierwszej kategorii, w
zamian za indeks powi zany z akcjami”, subfundusz zobowi zuje si do przenoszenia na Drug Stron
takiego kontraktu dochodów netto z tych obligacji (kupony roczne) przez czas trwania subfunduszu. -/-/W drodze derogacji od limitów zawartych w „Ogólnych warunkach okre laj cych polityk
inwestycyjn ”, Sicav zostało nale ycie upowa nione do ulokowania, z zachowaniem zasady
dywersyfikacji ryzyka, do 100% aktywów netto ka dego subfunduszu w papierach warto ciowych
emitowanych lub gwarantowanych przez pa stwo członkowskie Unii Europejskiej, jednostki
samorz du terytorialnego tego pa stwa, przez pa stwo członkowskie Organizacji Współpracy
Gospodarczej i Rozwoju, przez organizacje mi dzynarodowe o charakterze publicznym, do
których nale y jedno lub wi cej pa stw członkowskich Unii Europejskiej, pod warunkiem e
papiery te pochodz z co najmniej sze ciu ró nych emisji, przy czym udział papierów
warto ciowych jednej emisji nie mo e przekroczy 30% całkowitej warto ci subfunduszu. -/-/(2) -/-/Ponadto subfundusz pomocniczo utrzymuje pozostałe posiadane aktywa jako aktywa płynne.
Ulokowanie tych aktywów zgodnie ze zmienn stop PLZ-WIBOR-WIBO generuje przychody (odsetki)
przez czas trwania subfunduszu. -/Subfundusz zawiera równocze nie kontrakt swap typu: „PLZ-WIBOR-WIBO w zamian za opcj swap
powi zan z akcjami”, na mocy którego zobowi zuje si do przenoszenia uzyskiwanych dochodów
odsetkowych netto dwa razy w ci gu roku na Drug Stron takiego kontraktu.-/(3) -/-/W zamian za powy sze dochody Druga Strona tych dwóch kontraktów swap zobowi zuje si do zapłaty
subfunduszowi w Dniu Zapadalno ci okre lonych rodków pieni nych. Kwota powy szych rodków
pieni nych b dzie równa warto ci „Best Of” lub wzrostowi warto ci Koszyka pomno onemu przez Stop
Udziału - zale nie od tego, która z powy szych kwot b dzie wi ksza, z zastrze eniem Poziomu
Maksymalnego.-/-/Inwestorzy powinni wzi pod uwag , e subfundusz mo e inwestowa (maj c na uwadze zasad
dywersyfikacji ryzyka) do 100% warto ci aktywów netto w papiery warto ciowe emitowane w
Polsce. -/Informuje si potencjalnych inwestorów, e inwestycja w tytuły uczestnictwa subfunduszu jest
nara ona na ryzyka, jakie nie s na ogół spotykane na wi kszo ci rynków Europy Zachodniej,
Ameryki Północnej lub na innych rozwini tych rynkach. -/Ryzyka te mog mie charakter polityczny, ekonomiczny, walutowy, prawny czy podatkowy. -/Wyst puj tak e ryzyka strat zwi zane z brakiem wła ciwych systemów transferu, wyceny,
rozrachunku, ksi gowania i rejestracji papierów warto ciowych, przechowywania papierów
warto ciowych i rozliczania transakcji; ryzyka takie nie wyst puj cz sto w Europie Zachodniej,
Ameryce Północnej albo na innych rozwini tych rynkach. Potencjalni inwestorzy powinni by
wiadomi, e banki-korespondenci nie zawsze b d prawnie zobowi zane i finansowo
odpowiedzialne za działania i zaniedbania ich organów i pracowników. Niemniej jednak, bank
depozytowy podejmie wszelkie racjonalne działania w celu wyboru najlepszych bankówkorespondentów. -/Powy sze okoliczno ci ujemnie wpływaj na zmienno
i płynno
inwestycji w sytuacji, gdy
kapitalizacja rynku jest mniejsza ni w przypadku rynków rozwini tych. -/Bior c pod uwag rzeczywisty poziom ryzyka, subfundusz dedykowany jest wył cznie
zorientowanym inwestorom, zdolnym do akceptacji istotnego poziomu ryzyka zwi zanego z
produktem, z zastrze eniem e inwestycja jest zgodna z ich potrzebami i celami finansowymi;
rekomenduje si inwestowanie jedynie cz ci aktywów w ten produkt. -/-/(c) Profil ryzyka-/-
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-/Profil ryzyka subfunduszu-/Profil ryzyka subfunduszu:
(do ustalenia) w skali od ∅ (niskie ryzyko) do VI (wysokie ryzyko).-/Ryzyko kursowe:
(do ustalenia)-/Ryzyko rynkowe:
(do ustalenia)-/Ryzyko stopy procentowej:
(do ustalenia)-/Ryzyko rynkowe wynika głównie z kontraktów swap. Ryzyko drugiej strony kontraktów swap, na które
nara one jest Sicav, dotyczy wył cznie KBC Banku S.A. -/-/Profil ryzyka dla docelowego inwestora-/Subfundusz został utworzony dla inwestorów (do ustalenia).-/-/(d) Emisja, wykup i prowizje-/Tytuły uczestnictwa subfunduszu o charakterze kapitałowym b d emitowane od dnia 10 maja 2007 r. do
15 maja 2007 r. po cenie pocz tkowej 100 PLN. Inwestorzy nie b d obci ani adn prowizj
subskrypcyjn . Niemniej jednak pierwotne subskrypcje mog skutkowa prowizj od sprzeda y płatn
przez subfundusz. Wynagrodzenie takie b dzie obliczone na podstawie kwoty subskrypcji w okresie
pierwotnej subskrypcji i nie przekroczy 4% tej kwoty. -/Zapłata za pierwotnie subskrybowane tytuły uczestnictwa subfunduszu musi zosta wpłacona Sicav nie
pó niej ni do dnia 22 maja 2007 r. -/Po okresie pierwotnej subskrypcji prowizja subskrypcyjna wyniesie 3%, z czego 2% dla zawodowych
po redników i 1% dla subfunduszu. -/Cena subskrypcyjna za ka dy tytuł uczestnictwa powinna wpłyn
do Sicav w terminie 7 dni
kalendarzowych od Dnia Wyceny, pod rygorem uniewa nienia subskrypcji. -/Subfundusz emituje wył cznie tytuły uczestnictwa o charakterze kapitałowym, chyba e Zarz d
postanowi w pó niejszym terminie o emisji tytułów uczestnictwa z prawem do dywidendy. W takim
przypadku niniejszy prospekt zostanie aktualizowany. -/Obecnie nie pobiera si
adnej prowizji za wykup w Dniu Zapadalno ci. Niemniej jednak dyspozycje
wykupu tytułów uczestnictwa przed Dniem Zapadalno ci obci one b d prowizj w wysoko ci 1%
warto ci aktywów netto za ka dy tytuł uczestnictwa, płatn na rzecz danego subfunduszu w celu pokrycia
kosztów wykupu przed Dniem Zapadalno ci subfunduszu. -/Cena wykupu wypłacona zostanie w terminie 7 dni kalendarzowych od Dnia Wyceny obowi zuj cego dla
wykupu, jednak nie wcze niej ni w dniu otrzymania wiadectw przez agenta siedziby, je eli przypadnie
on pó niej. -/Zamiana tytułów uczestnictwa traktowana b dzie jako subskrypcja z jednoczesnym wykupem. Oprócz
prowizji na rzecz wła ciwych subfunduszy nie b d pobierane adne inne prowizje.-/Zlecenia subskrypcji, wykupu i zamiany tytułów uczestnictwa mog by składane w podmiotach
wiadcz cych usługi finansowe. -/Zapłata za tytuły uczestnictwa posiadane przez inwestorów do Dnia Zapadalno ci nast pi w terminie 7
dni kalendarzowych od Dnia Zapadalno ci subfunduszu. Po osi gni ciu Dnia Zapadalno ci subfundusz
zostanie rozwi zany. -/W ramach wynagrodzenia za usługi wiadczone w zakresie administrowania subfundusz b dzie
wypłaca Podmiotowi Zarz dzaj cemu prowizj w maksymalnej wysoko ci 0,047% w skali roku.-/W ramach wynagrodzenia za usługi wiadczone przez bank depozytowy subfundusz b dzie wypłaca
Bankowi Depozytowemu prowizj w maksymalnej wysoko ci 0,038% w skali roku.-/W ramach wynagrodzenia za wiadczone usługi doradztwa inwestycyjnego subfundusz b dzie wypłaca
Doradcy Inwestycyjnemu na koniec ka dego półrocza wynagrodzenie stanowi ce półroczn prowizj w
maksymalnej wysoko ci 2 PLN za tytuł uczestnictwa znajduj cy si w obrocie na pocz tku danego
półrocza.-/W ramach wynagrodzenia za wiadczone usługi zarz dzania, dystrybucji i zarz dzania ryzykiem,
subfundusz b dzie wypłaca Podmiotowi Zarz dzaj cemu na koniec ka dego półrocza wynagrodzenie
stanowi ce półroczn prowizj w maksymalnej wysoko ci 2 PLN za tytuł uczestnictwa znajduj cy si w
obrocie na pocz tku danego półrocza powi kszon o prowizj w maksymalnej wysoko ci 0,1% w skali
roku.-/Ł czne wynagrodzenie uiszczone za doradztwo inwestycyjne z jednej strony oraz za zarz dzanie,
dystrybucj i zarz dzanie ryzykiem z drugiej strony nigdy nie przekroczy półrocznej prowizji w maksymalnej
wysoko ci 2 PLN za tytuł uczestnictwa znajduj cy si w obrocie na pocz tku danego półrocza
powi kszon o prowizj w maksymalnej wysoko ci 0,1% w skali roku.-/-

10.2.12. Informacje finansowe
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Subfundusz, o którym mowa w pkt. 10.2.11 jest w trakcie organizacji i na dzie sporz dzenia Prospektu nie
opublikował adnych sprawozda ani wyników finansowych.

10.3. Towary giełdowe
Zgodnie z celem inwestycyjnym wskazanym w Rozdziale VII pkt. 9.1. Fundusz nie mo e inwestowa w
towary giełdowe.

10.4. Inwestycje w nieruchomo ci.
Zgodnie z celem inwestycyjnym wskazanym w Rozdziale VII pkt. 9.1. Fundusz nie mo e inwestowa w
nieruchomo ci.

10.5.
pieni

Finansowe
nego/waluty.

instrumenty

pochodne/instrumenty

rynku

Zgodnie z celem inwestycyjnym wskazanym w Rozdziale VII pkt. 9.1. Fundusz nie mo e inwestowa w
instrumenty pochodne lub instrumenty rynku pieni nego ani waluty.

Rozdział VIII. USŁUGODAWCY WNIOSKODAWCY
1. Warto
wszystkich istotnych opłat ponoszonych bezpo rednio lub
po rednio przez Fundusz.
Na dzie sporz dzenia Prospektu Fundusz nie poniósł adnych opłat. Zgodnie z zapisami Artykułu 32
Statutu Funduszu Towarzystwo pokrywa wszelkie koszty działalno ci Funduszu.
1.1. Koszty obci aj ce Fundusz.
Subfundusz obci any b dzie nast puj cymi kosztami:
1) półroczn prowizj w wysoko ci nie wy szej ni 2 /dwa/ złote od ka dego tytułu uczestnictwa
znajduj cego si w obrocie na pocz tku danego półrocza, wypłacan na rzecz doradcy inwestycyjnego;
2) półroczn prowizj w maksymalnej wysoko ci 2 /dwa/ złote od ka dego tytułu uczestnictwa znajduj cego
si w obrocie na pocz tku danego półrocza powi kszon o prowizj w maksymalnej wysoko ci 0,1% w skali
roku, wypłacan podmiotowi zarz dzaj cemu;
3) prowizj na rzecz agenta administracyjnego w maksymalnej wysoko ci 0,047% /czterdzie ci siedem
tysi cznych procenta/ w skali roku;
4) prowizj na rzecz banku depozytowego w maksymalnej wysoko ci 0,038% /trzydzie ci osiem tysi cznych
procenta/ w skali roku;
5) ł czn prowizj uiszczon za doradztwo inwestycyjne okre lone w pkt 1) oraz za zarz dzanie, dystrybucj
i zarz dzanie ryzykiem, okre lone w pkt 2), która nigdy nie przekroczy półrocznej prowizji w maksymalnej
wysoko ci 2 /dwa/ złote za tytuł uczestnictwa znajduj cy si w obrocie na pocz tku danego półrocza
powi kszon o prowizj w maksymalnej wysoko ci 0,1% /jednej dziesi tej procenta/ w skali roku;
6) ewentualn prowizj od sprzeda y tytułów uczestnictwa w okresie pierwotnej subskrypcji płatn przez
Subfundusz w wysoko ci nie przekraczaj cej 4% /cztery procent/.
Z opłaty, o której mowa w pkt. 1.1.1) powy ej, Fundusz, jako znacz cy klient, otrzymywał b dzie dodatkowe
dochody, które stanowi b d wynagrodzenie Towarzystwa za zarz dzanie i reprezentowanie Funduszu.
Towarzystwo jest uprawnione do pobierania wynagrodzenia za zarz dzanie i reprezentowanie Funduszu.
Na wynagrodzenie za zarz dzanie składaj si :
1) wszelkie dochody, o których mowa powy ej;
2) odsetki od rodków pieni nych zgromadzonych na rachunkach bankowych i przeznaczonych na bie ce
regulowanie zobowi za Funduszu wzgl dem Uczestników i Towarzystwa;
3) odsetki naliczone przez Depozytariusza od rachunku Funduszu, na którym gromadzone b d wpłaty, w
wysoko ci nie wy szej ni 1,50% /półtora procenta/ warto ci emisyjnej zgromadzonych wpłat na Certyfikaty.
Opłata ta pobrana zostanie przez Towarzystwo z Aktywów Funduszu w dniu opłacenia zapisu na tytuły
uczestnictwa emitowane przez Subfundusz, przy czym ł czne wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1, 2 i 3
powy ej nie mo e by wy sze ni 3 /trzy/ złote w skali roku od ka dego Certyfikatu, przy czym zapisy
Artykułu 14 ust. 3 Statutu stosuje si wprost.
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2. Opis pozostałych opłat nie wymienionych w punkcie.1, a które maj
lub mog mie istotne znaczenie.
Zgodnie z zapisami Artykułu 32 Statutu Funduszu Towarzystwo pokrywa wszelkie koszty działalno ci
Funduszu.

3. Opis korzy ci usługodawców Funduszu otrzymywanych od osób
trzecich (innych ni Fundusz) z tytułu wiadczenia usług na rzecz
Funduszu.
KBC Securities N.V. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce otrzymuje wynagrodzenie od Towarzystwa z tytułu
pełnienia funkcji oferuj cego oraz z tytułu wykonania czynno ci zwi zanych z przygotowaniem i
przeprowadzeniem sprzeda y Certyfikatów w ramach oferty pierwotnej.
Depozytariusz - Kredyt Bank Spółka Akcyjna otrzymuje wynagrodzenie od Towarzystwa z tytułu
prowadzenia rejestru Aktywów Funduszu i innych czynno ci okre lonych w Rozdziale X pkt. 5.

4. Podmiot odpowiedzialny za okre lenie i wyliczenie Warto ci Netto
Aktywów Funduszu.
Okre lenie i wyliczenie Warto ci Aktywów Netto wykonywane jest przez Fundusz.

5. Konflikty interesów u usługodawców Funduszu.
5.1. KBC Securities N.V. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce
KBC Securities N.V. Oddział w Polsce prowadzi działalno jako zagraniczny oddział biura maklerskiego i z
tytułu prowadzenia działalno ci maklerskiej mo e pełni funkcje oferuj cego dla innych funduszy, co mo e
powodowa powstanie potencjalnych konfliktów interesów pomi dzy obowi zkami wobec Funduszu. Na
dzie sporz dzenia Prospektu emisyjnego i zgodnie z o wiadczeniem Oferuj cego nie ma on podpisanej
umowy o oferowanie Funduszu inwestycyjnego innego towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

5.2. Kredyt Bank S.A.
Z tytułu pełnionej przez Kredyt Bank S.A. funkcji Depozytariusza do jego zakresu obowi zków wobec
Uczestników Funduszu nale y niezwłoczne zawiadomienie KNF w przypadku, gdy Fundusz działa z
naruszeniem prawa lub nienale ycie uwzgl dnia interes uczestników Funduszu.
Równocze nie Depozytariusz jest obowi zany do wyst powania w imieniu Uczestników z powództwem
przeciwko Towarzystwu z tytułu szkody spowodowanej niewykonaniem lub nienale ytym wykonaniem
obowi zków w zakresie zarz dzania Funduszem i jego reprezentacji.
Powy sze mo e by przyczyn powstania konfliktu interesów pomi dzy Funduszem a obowi zkami
Depozytariusza wobec uczestników Funduszu.

Rozdział IX. ZARZ DZAJ CY INWESTYCJAMI/DORADCY
INWESTYCYJNI.
Podmiotem zarz dzaj cym Aktywami Funduszu jest Towarzystwo.
Towarzystwo odpowiada wobec uczestników Funduszu za wszelkie szkody spowodowane niewykonaniem
lub nienale ytym wykonaniem swoich obowi zków w
zakresie zarz dzania funduszem, chyba e
niewykonanie lub nienale yte wykonanie obowi zków jest spowodowane okoliczno ciami, za które
Towarzystwo odpowiedzialno ci nie ponosi.
W Towarzystwie nie wyznaczono osoby odpowiedzialnej za zarz dzanie Aktywami Funduszu. W ramach
struktur KBC TFI S.A. za zarz dzanie Aktywami Funduszu odpowiadaj :
1) Ludmiła Falak-Cyniak – nr licencji doradcy inwestycyjnego: 222;
2) Bogdan Jacaszek – nr licencji doradcy inwestycyjnego: 149;
3) Kazimierz Szpak - nr licencji doradcy inwestycyjnego: 173.
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Rozdział X. DEPOZYTARIUSZ.
1. Prawna (statutowa) i handlowa nazwa Depozytariusza.
Prawna nazwa Depozytariusza: Kredyt Bank Spółka Akcyjna
Handlowa nazwa Depozytariusza: Kredyt Bank S.A.

2. Miejsce rejestracji Depozytariusza oraz jego numer rejestracyjny.
Depozytariusz został zarejestrowany przez S d Rejestrowy dla m. ST. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego pod numerem KRS: 0000019597.

3. Data utworzenia Depozytariusza oraz czas na jaki został utworzony.
Kredyt Bank Spółka Akcyjna został utworzony aktem notarialnym z dnia 4 wrze nia 1990 roku, wpisany do
Rejestru Handlowego na podstawie postanowienia S du z dnia 26 wrze nia 1990 roku. Kredyt Bank Spółka
Akcyjna został utworzony na czas nieoznaczony.

4. Pozostałe dane dotycz ce Depozytariusza.
Siedziba Depozytariusza: Warszawa
Przepisy prawa na podstawie których i zgodnie z którymi działa Depozytariusz: przepisy prawa polskiego,
a w szczególno ci prawo bankowe, kodeks spółek handlowych, ustawa o funduszach inwestycyjnych.
Kraj siedziby: Polska
Adres: ul. Kasprzaka 2/8
01-211 Warszawa
tel. 0 22 634 50 49,
fax. 0 22 634 60 85.

5. Obowi zki Depozytariusza wynikaj ce z umowy o przechowywanie
aktywów Funduszu.
1) prowadzenie rejestru aktywów Funduszu zapisywanych na wła ciwych rachunkach oraz
przechowywanych przez Depozytariusza i inne podmioty na mocy odr bnych przepisów lub na podstawie
umów zawartych na polecenie Funduszu;
2) zapewnienie, aby emitowanie, wydawanie i wykup certyfikatów inwestycyjnych odbywało si zgodnie z
przepisami prawa i statutem funduszu inwestycyjnego;
3) zapewnienie, aby rozliczanie umów dotycz cych Aktywów Funduszu nast powało bez nieuzasadnionego
opó nienia oraz kontrolowanie terminowo ci rozliczania umów z uczestnikami funduszu;
4) zapewnienie, aby Warto Netto Aktywów Funduszu i Warto Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny
były obliczane zgodnie z przepisami prawa i Statutem Funduszu,
5) zapewnienie, aby dochody Funduszu były wykorzystywane w sposób zgodny z przepisami prawa i
Statutem;
6) wykonywanie polece Funduszu, chyba e s sprzeczne z prawem lub Statutem Funduszu;
7) przeprowadzenie likwidacji Funduszu w przypadkach wskazanych w Statucie Funduszu lub wynikaj cych
z obowi zuj cych w tym zakresie przepisów;
8) zobowi zanie monitorowania zdarze mog cych mie wpływ na aktywa Funduszu;
9) zapewnienie zgodnego z przepisami prawa i statutem Funduszu wykonywania zada i obowi zków
Funduszu, poprzez sprawowanie stałej kontroli nad czynno ciami faktycznymi i prawnymi dokonywanymi
przez Towarzystwo w zakresie zarz dzania Funduszem i jego reprezentacji oraz doprowadzenie do
zgodno ci tych czynno ci z przepisami prawa i statutem Funduszu.

6. Wszelkie przekazane obowi zki powiernicze.
Depozytariusz wykonuje wszystkie swoje zadania samodzielnie.
Na dzie sporz dzenia Prospektu Depozytariusz obsługuje jedynie fundusze inwestycyjne zarz dzane przez
Towarzystwo.
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Rozdział XI. WYCENA
1. Opis cz stotliwo ci, zasad oraz metody Wyceny Aktywów Netto
Funduszu.
1.1. Fundusz dokonuje Wyceny Aktywów Funduszu i ustalenia Warto ci Aktywów Netto Funduszu oraz
Warto ci Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny w ka dym Dniu Wyceny. Dniem Wyceny jest ka dy 10
dzie miesi ca, a tak e dzie przypadaj cy na 7 dni przed rozpocz ciem przyjmowania zapisów na
Certyfikaty kolejnych emisji, z zastrze eniem dokonania stosownych zmian Statutu w tym zakresie. Je eli
dzie ten jest dniem wolnym od pracy Dniem Wyceny jest kolejny, najbli szy dzie roboczy. Dzie Wyceny
jest równie Dniem Wykupu Certyfikatów. Je eli dzie ten jest dniem wolnym od pracy, Dniem Wyceny jest
kolejny, najbli szy roboczy dzie .
1.2. Aktywa Funduszu wycenia si , a zobowi zania Funduszu ustala si w Dniu Wyceny oraz na dzie
sporz dzenia sprawozdania finansowego według wiarygodnie oszacowanej warto ci godziwej, o której
mowa w art. 28 ust. 6 ustawy o rachunkowo ci.
1.3. Warto
Aktywów Netto Funduszu jest równa warto ci Aktywów Funduszu, pomniejszonej o
zobowi zania Funduszu. Warto Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny jest równa Warto ci Aktywów
Netto Funduszu w Dniu Wyceny podzielonej przez aktualn liczb Certyfikatów Inwestycyjnych.
1.4. Tytuły uczestnictwa Subfunduszu nie s notowane na Aktywnym rynku.
1.5. Za wiarygodnie oszacowan warto godziw uznaje si warto tytułów uczestnictwa Subfunduszu
wyznaczon przez wyspecjalizowan , niezale n jednostk , wiadcz c tego rodzaju usługi. Instytucj t
jest European Fund Administration SA (EFA) z siedzib w Luksemburgu, PO Box 1725, 2 Rue d'
Alsace, L1017 Luxembourg.
1.6. Tytuły uczestnictwa Subfunduszu wycenia si według ostatniej ogłoszonej do godz. 18.00 w Dniu
Wyceny warto ci aktywów netto na tytuł uczestnictwa obliczonej zgodnie z pkt. 1.5. Ze wzgl du na fakt, e
według tej ceny nast puj rozliczenia pieni ne wynikaj ce z wykupienia tytułów uczestnictwa Subfunduszu
przez Fundusz, warto ta jest warto ci godziw .
1.7. Tytuły uczestnictwa emitowane przez Subfundusz wycenia si w walucie, w której papier warto ciowy
jest nominowany. Walut t jest złoty polski (PLN).
1.8. Odsetki od utrzymywanych na rachunkach bankowych
zastosowaniu Efektywnej stopy procentowej.

rodków pieni

nych s

obliczane przy

1.9. Stosowane przez Fundusz zasady i metody wyceny Aktywów Funduszu okre lone zostały szczegółowo
w Artykułach 27 – 29 Statutu Funduszu.

2. Przekazywanie informacji o bie

cej Warto ci Aktywów Netto.

2.1. Fundusz udost pnia informacje o Warto ci Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny za po rednictwem
infolinii (0 – 801 – 100 – 834) oraz na stronie internetowej Towarzystwa (www.kbctfi.pl).

3. Okoliczno ci zawieszenia wyceny
informowania inwestorów o zawieszeniu.

oraz

wskazanie

sposobu

Nie przewiduje si zawieszenia wyceny Aktywów Netto Funduszu.

Rozdział XII. ZOBOWI ZANIA WZAJEMNE
1. O wiadczenie w sprawie wszystkich zobowi za wzajemnych.
Fundusz nie jest utworzony jako fundusz inwestycyjny z wydzielonymi subfunduszami. Zgodnie z zapisami
Rozdziału VII pkt. 9.1 przedmiotem lokat Funduszu mog by wył cznie tytuły uczestnictwa wyemitowane
przez Subfundusz. Te papiery warto ciowe stanowi do 100% warto ci aktywów netto Funduszu.
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Rozdział XIII. INFORMACJE FINANSOWE
O wiadczamy, e Fundusz jest w trakcie organizacji i według stanu na dzie sporz dzenia Prospektu nie
zostało sporz dzone adne sprawozdanie finansowe.
Philippe De Brouwer
Prezes Zarz du

Piotr Habiera
Wiceprezes Zarz du

Ludmiła Falak-Cyniak
Członek Zarz du

Marek Król
Członek Zarz d

Rozdział XIV: RYNKOWE CZYNNIKI RYZYKA
Szczegółowy opis czynników ryzyka zwi zanych z emitowanymi Certyfikatami został zamieszczony w
Rozdziale II Prospektu. W szczególno ci dla potrzeb oceny ryzyka rynkowego powi zanego z emitowanymi
Certyfikatami nale y zwróci uwag na ryzyka zamieszczone w Rozdziale II pkt. 1.7) oraz 1.10) Prospektu.

Rozdział XV. INFORMACJA O OFEROWANYCH PAPIERACH
WARTO CIOWYCH
1. Opis typu i rodzaju oferowanych papierów warto ciowych wł cznie z
kodami ISIN.
Zgodnie z art. 117 Ustawy fundusz inwestycyjny zamkni ty emituje certyfikaty inwestycyjne. Oferowane
Certyfikaty b d publicznymi certyfikatami inwestycyjnymi. Wydanie przez KNF zezwolenia na utworzenie
funduszu inwestycyjnego zamkni tego jest równoznaczne z zatwierdzeniem niniejszego Prospektu
umo liwiaj cego rozpocz cie oferty publicznej Certyfikatów.
Zgodnie z zapisami Artykułu 10 ust. 1 Statutu Funduszu przed rozpocz ciem subskrypcji Towarzystwo w
imieniu Funduszu zawarło z KDPW umow , której przedmiotem jest rejestracja w KDPW Certyfikatów i
otrzymanie kodu ISIN: PLKBCER00015 pod warunkiem doj cia do skutku emisji Certyfikatów, dokonania ich
przydziału oraz dokonania wpisu Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych.

2. Przepisy prawne na mocy których zostały utworzone Certyfikaty.
Fundusz został utworzony na podstawie Ustawy o funduszach inwestycyjnych z dnia 27 maja 2004 roku (Dz.
U. Nr 146 poz. 1546 z pó n. zm.). Zgodnie z Artykułem 14 tej Ustawy fundusz mo e by utworzony
wył cznie przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, po uzyskaniu zgody KNF.
Stosownie do art. 29 ust. 6 Ustawy o funduszach inwestycyjnych, w zwi zku z art. 16 Ustawy o funduszach
inwestycyjnych, Towarzystwo zło y wniosek o rejestracj Funduszu w rejestrze funduszy inwestycyjnych,
prowadzonym przez S d Okr gowy w Warszawie. Zgodnie z Artykułem 15 ust. 6 Ustawy fundusz
inwestycyjny nabywa osobowo prawn z chwil wpisu do rejestru funduszy inwestycyjnych.

3. Forma emitowanych Certyfikatów.
Emitowane Certyfikaty s papierami warto ciowymi na okaziciela i maj form zdematerializowan . Zgodnie
z tre ci Artykułu 10 Statutu zapisy na Certyfikaty w zwi zku z ich subskrypcj w obrocie pierwotnym
uwa ane b d za rachunki papierów warto ciowych, prowadzone przez podmiot przyjmuj cy te zapisy, o ile
identyfikowa b d one osoby, którym przysługiwa b d prawa z Certyfikatów.
Podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie rejestru b dzie podmiot prowadz cy rachunek papierów
warto ciowych na którym zostan zapisane Certyfikaty.

4. Waluta emitowanych Certyfikatów.
Walut emitowanych Certyfikatów jest polski złoty (PLN).

5. Opis praw i ogranicze
wykonywania tych praw.

zwi zanych z Certyfikatami oraz procedury

5.1. Podstawowe uprawnienia:
Uczestnicy Funduszu maj prawo do:
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1) zbycia lub zastawienia Certyfikatów Inwestycyjnych;
2) udziału w Radzie Inwestorów na zasadach okre lonych w Artykule 7 Statutu oraz Ustawie;
3) dania wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych przez Fundusz, na zasadach okre lonych w pkt. 5.2
niniejszego Prospektu;
4) wypłaty rodków finansowych w przypadku likwidacji Funduszu;
5) pierwsze stwa w obj ciu certyfikatów inwestycyjnych kolejnej emisji.
Dochody Funduszu nie s wypłacane jego uczestnikom, a powi kszaj warto Aktywów Netto i
odpowiednio Warto Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny.
Z posiadaniem Certyfikatów Inwestycyjnych nie s zwi zane jakiekolwiek ograniczenia i obowi zki.

5.2. Sposób i szczegółowe warunki wykupywania Certyfikatów.
5.2.1. Wykupienie Certyfikatów Inwestycyjnych w Dniu Zapadalno ci Funduszu.
W Dniu Zapadalno ci Funduszu wszystkie Certyfikaty zostan bezwarunkowo wykupione przez Fundusz bez
obowi zku zgłaszania jakichkolwiek
da
przez Uczestników. Ustalenie Dnia Zapadalno ci
zdeterminowane jest terminem wyceny tytułów uczestnictwa Subfunduszu, o którym mowa w Rozdziale VII
pkt. 10.2.11 Prospektu. W przypadku dokonywania wykupu Certyfikatów przez Fundusz w Dniu
Zapadalno ci blokada Certyfikatów w Rejestrze Sponsora Emisji i na rachunku papierów warto ciowych, na
którym zaksi gowane s Certyfikaty wykonywana jest pierwszego dnia roboczego miesi ca lipca 2012 roku.
Cena wykupienia Certyfikatów w Dniu Zapadalno ci Funduszu (Cena Wykonania) równa b dzie Warto ci
Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny w Dniu Zapadalno ci. W zwi zku z przedmiotem lokat Funduszu
oraz celem i zasadami polityki inwestycyjnej Subfunduszu Fundusz d y do osi gni cia w Dniu
Zapadalno ci stopy zwrotu z inwestycji w Certyfikaty zgodnie z zasadami okre lonymi w Rozdziale VII pkt.
9.2 Prospektu. Wykupienie Certyfikatów nast puje z chwil wykre lenia Certyfikatów z rachunku papierów
warto ciowych na którym s zaksi gowane Certyfikaty lub z Rejestru Sponsora Emisji. Certyfikaty te s
wówczas umarzane z mocy prawa. wiadczenie z tytułu wykupu Certyfikatów w Dniu Zapadalno ci
wypłacane jest przez Fundusz niezwłocznie, nie pó niej jednak ni do dnia rozpocz cia likwidacji Funduszu,
za po rednictwem domu maklerskiego prowadz cego rachunek papierów warto ciowych, na którym
zdeponowane s Certyfikaty, przelewem na rachunek pieni ny Uczestnika w tym domu maklerskim. W
sytuacji, gdy Certyfikaty zapisane s w Rejestrze Sponsora Emisji realizacja wiadczenia nast pi przelewem
na rachunek Uczestnika wskazany w formularzu zapisu, a w przypadku osób fizycznych mo liwy jest tak e
odbiór rodków gotówk w miejscu zło enia zapisu, o ile taka dyspozycja została zło ona wraz z zapisem.
Rachunek wskazany w zapisie mo e zosta zmieniony przez Inwestora w trakcie trwania Funduszu poprzez
zło enie stosownej dyspozycji w POK. wiadczenie z tytułu wykupu Certyfikatów wypłacone zostanie z
zachowaniem obowi zuj cych przepisów prawa, regulaminów i procedur działania KDPW. W dniu wypłaty
Fundusz przekazuje do dyspozycji KDPW kwot wiadcze w złotych polskich przeznaczon do wypłaty z
tytułu wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych.
5.2.2. Wykupienie Certyfikatów w jednym z Dni Wykupu.
Fundusz dokonuje wykupienia Certyfikatów na
danie Uczestników dwana cie razy w ci gu roku
kalendarzowego w Dniu Wykupu, którym jest ka dy Dzie Wyceny b d cy 10-tym dniem ka dego miesi ca,
przy czym pierwszym Dniem Wykupu b dzie 10 sierpnia 2007 roku. Je eli tak okre lony Dzie Wykupu jest
dniem wolnym od pracy, Dniem Wykupu jest kolejny, najbli szy roboczy dzie . Ustalenie Dni Wykupu
zdeterminowane jest terminem wyceny tytułów uczestnictwa Subfunduszu, o którym mowa w Rozdziale VII
pkt. 10.2.11 Prospektu. Fundusz publikuje list Dni Wykupu oraz terminy składania
da wykupienia
Certyfikatów w sposób okre lony w Artykule 37 ust. 3 Statutu Funduszu (na stronach internetowych
Towarzystwa www.kbctfi.pl oraz za po rednictwem infolinii 0-801-100-834). Informacje te Fundusz
udost pnia równie w sieci Punktów Obsługi Klientów. Uczestnik składa danie wykupienia Certyfikatów w
dniach od 10 do 23 dnia miesi ca poprzedzaj cego miesi c, w którym przypada Dzie Wykupu, przed
godzin 16.00, z wyj tkiem ostatniego dnia składania
da wykupu, gdy
danie zło enia wykupienia
Certyfikatów powinno by zło one przed godzin 12.00. Je eli 23 dzie miesi ca poprzedzaj cego Dzie
Wykupu jest dniem wolnym od pracy, wówczas ostatnim dniem składania
da wykupu jest najbli szy,
poprzedzaj cy dzie , nie b d cy dniem wolnym od pracy.
danie wykupienia Certyfikatów jest
nieodwołalne. Ostatnim okresem składania da wykupienia Certyfikatów jest 10 – 23 maja 2012 roku, do
godziny 16.00, z wyj tkiem ostatniego dnia składania
da wykupu, gdy
danie zło enia wykupienia
Certyfikatów powinno by zło one przed godzin 12.00.
danie wykupienia składane jest w domu
maklerskim prowadz cym rachunek papierów warto ciowych Uczestnika na którym zaksi gowane s
Certyfikaty lub w jednym z POK lub siedzibie podmiotu prowadz cego Rejestr Sponsora Emisji - w

49

przypadku, gdy Certyfikaty s zaewidencjonowane w Rejestrze Sponsora Emisji. W dniu zło enia dania
wykupienia Certyfikatów na jeden z Dni Wykupu dom maklerski dokonuje ich blokady na rachunku papierów
warto ciowych lub s one blokowane w Rejestrze Sponsora Emisji. Cena wykupu Certyfikatów równa jest
Warto ci Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny w Dniu Wykupu. Wykupienie Certyfikatów nast puje z
chwil wykre lenia Certyfikatów z rachunku papierów warto ciowych Uczestnika lub Rejestrze Sponsora
Emisji, a Certyfikaty s wówczas umarzane z mocy prawa. Zwraca si uwag Inwestorów, e w zwi zku z
charakterem Gwarancji posiadanych przez Fundusz wykupienie Certyfikatów przez Fundusz przed Dniem
Zapadalno ci Funduszu odbywa si po aktualnej Warto ci Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny, która
mo e by ni sza od ich warto ci emisyjnej, w zwi zku z czym Inwestorzy decyduj cy si na zło enie takiej
dyspozycji mog nie osi gn
zakładanego celu inwestycyjnego. Gwarancja ceny wykupu Certyfikatów
dotyczy wył cznie wykupienia Certyfikatów w Dniu Zapadalno ci Funduszu – 10 lipca 2012 roku –
dokonanego na podstawie Statutu przez Fundusz bez odr bnych dyspozycji Inwestorów.
wiadczenie z tytułu wykupu Certyfikatów wypłacane jest przez Fundusz niezwłocznie, nie pó niej jednak
ni do ko ca miesi ca kalendarzowego, w którym przypada Dzie Wykupu, za po rednictwem domu
maklerskiego przelewem na rachunek pieni ny Uczestnika w domu maklerskim lub przelewem na jego
rachunek wskazany w daniu wykupienia, a w przypadku osób fizycznych – gotówk w miejscu zło enia
dania wykupienia, o ile taka dyspozycja została zło ona wraz z tym
daniem. wiadczenie z tytułu
wykupu Certyfikatów wypłacone zostanie z zachowaniem obowi zuj cych przepisów prawa, regulaminów i
procedur działania KDPW. W dniu wypłaty Fundusz przekazuje do dyspozycji KDPW kwot wiadcze w
złotych polskich przeznaczon do wypłaty z tytułu wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych.

6. Uchwały, zezwolenia lub zgody na podstawie których zostały
wyemitowane Certyfikaty.
Statut Funduszu został nadany w dniu 8 grudnia 2006 r. w formie aktu notarialnego sporz dzonego przed
notariuszem Magdalen Proniewicz, w jej Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Gałczy skiego 4
(Rep. A nr 18803/2006). W dniu 7 lutego 2007 r. statut został zmieniony aktem notarialnym sporz dzonym
przed notariuszem Magdalen Proniewicz, w jej Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy
Gałczy skiego 4 (Rep. A nr 2027/2007).
Przedmiotem działalno ci Funduszu został okre lony w Artykuł 4 Statutu, natomiast cel inwestycyjny
Funduszu realizowany jest zgodnie z Artykułem 11 Statutu. Stosowny fragment Statutu Funduszu (Artykuł
16 ust. 1) dotycz cy ilo ci emitowanych Certyfikatów Inwestycyjnych ma nast puj ce brzmienie:
„Przedmiotem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne b dzie nie mniej ni 300.000 /trzysta tysi cy/ oraz nie
wi cej ni 10.000.000 /dziesi milionów / Certyfikatów Inwestycyjnych serii A.”
Statutu Funduszu stanowi Zał cznik do Prospektu.
Fundusz został utworzony na podstawie zezwolenia KNF z dnia 14 lutego 2007 r. o numerze
DFL/4034/2/07/V/23/22P-1/GW.

7. Przewidywana data emisji Certyfikatów.
Otwarcie subskrypcji Certyfikatów nast pi w dniu 19 lutego 2007 r., a jej zamkni cie w dniu 6 kwietnia 2007
r. Zapisy na Certyfikaty od Inwestorów b d przyjmowane od 19 lutego 2007 r. do 6 kwietnia 2007 r., jednak
nie dłu ej ni do dnia, w którym zostanie subskrybowanych 10.000.000 Certyfikatów. Emitent zastrzega
sobie prawo zmiany terminów otwarcia i zamkni cia subskrypcji oraz terminów przyjmowania zapisów.
Informacja o zmianie przekazana zostanie niezwłocznie, nie pó niej jednak ni w terminie 24 godzin KNF w
formie aneksu do Prospektu Emisyjnego wraz z wnioskiem o jego zatwierdzenie. Zatwierdzony przez KNF
aneks do Prospektu Emisyjnego niezwłocznie zostanie podany do publicznej wiadomo ci, w sposób
okre lony w Artykule 37 ust. 1 Statutu, nie pó niej jednak ni w przeci gu 24 godzin od dnia otrzymania
decyzji o zatwierdzeniu aneksu do Prospektu Emisyjnego.
Przydział Certyfikatów zostanie dokonany w oparciu o wa nie zło one i opłacone zapisy nie pó niej ni w
terminie 5 dni roboczych od dnia zako czenia subskrypcji.

8. Opis ogranicze w swobodzie przenoszenia Certyfikatów.
Nie istniej
adne ograniczenia co do przenoszenia praw z oferowanych Certyfikatów. Z oferowanymi
Certyfikatami nie jest zwi zany obowi zek dodatkowych wiadcze ani zabezpiecze .
Postanowienia Statutu Funduszu i przepisy prawa, w tym w szczególno ci Ustawa nie przewiduj adnych
obowi zków lub dokonania zawiadomie w przypadku zbywania lub nabywania Certyfikatów Inwestycyjnych.
Zgodnie z Prawem dewizowym ograniczeniom podlega zbywanie w kraju przez nierezydentów z krajów
trzecich, a tak e przez organizacje mi dzynarodowe, do których nie nale y Rzeczpospolita Polska, zarówno
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bezpo rednio, jak i za po rednictwem innych podmiotów papierów warto ciowych, a tak e nabywanie tych
papierów w kraju przez nierezydentów z krajów trzecich.
Fundusz zobowi zuje si do podj cia wszystkich niezb dnych działa w celu dopuszczenia Certyfikatów
Inwestycyjnych do obrotu na rynku regulowanym, którym b dzie GPW. Obrót Certyfikatami odbywał si
b dzie zgodnie z aktualnie obowi zuj cymi regulacjami GPW. Certyfikaty znajduj ce si w obrocie na GPW
b d mogły by zbywane przez Uczestników po cenie rynkowej, okre lanej zgodnie z regulacjami GPW,
która mo e odbiega od aktualnej wyceny warto ci Aktywów Netto przypadaj cej na jeden Certyfikat.
W przypadku odmowy dopuszczenia Certyfikatów Inwestycyjnych do obrotu na GPW, obrót nimi mo e by
prowadzony w Alternatywnym Systemie Obrotu.

9. Informacja
Funduszu.

na

temat

obowi zków

podatkowych

Uczestników

9.1. Opodatkowanie dochodów zwi zanych z posiadaniem i obrotem
Certyfikatami Inwestycyjnymi.
9.1.1. Obowi zki podatkowe uczestników Funduszu b d cych osobami fizycznymi.
Zgodnie z art. 30b ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych (UPDOF), dochody z tytułu
odpłatnego zbycia papierów warto ciowych s opodatkowane w formie ryczałtu podatkiem w wysoko ci
19% wypłacanej kwoty dochodu. Jak wspomniano powy ej, przedmiotem opodatkowania jest dochód, a
wi c przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania.
Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt. 5) UPDOF zryczałtowanym podatkiem w wysoko ci 19% opodatkowany jest
tak e dochód z tytułu udziału w funduszach kapitałowych. Dochody z udziału w funduszach inwestycyjnych
s realizowane w momencie umarzania lub wykupienia certyfikatów inwestycyjnych w tych funduszach,
tak e w zwi zku z likwidacj funduszu.
Płatnikiem tego podatku jest podmiot prowadz cy rachunek papierów warto ciowych, na którym zapisane s
Certyfikaty.
Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 38) UPDOF wydatki na obj cie lub nabycie certyfikatów inwestycyjnych stanowi
koszty uzyskania przychodów. Wydatki te s kosztem uzyskania przychodów przy ustalaniu dochodu z
odpłatnego zbycia certyfikatów inwestycyjnych, a tak e dochodu z tytułu wykupu przez emitenta papierów
warto ciowych.
W zwi zku z dostosowaniem ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (zmiana opublikowana w
Dz. U. z 2004 r. nr 93, poz. 894) do przepisów Dyrektywy Rady UE 2003/48/EC z dnia 3 czerwca 2003 w
sprawie opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych,
pocz wszy od lipca 2005 r. podmiot prowadz cy rachunki papierów warto ciowych ma obowi zek
sporz dza informacje o dochodach osi gni tych przez osoby fizyczne b d ce nierezydentami z tytułu
uczestnictwa w Funduszu i przekazywa te informacje w terminie do ko ca stycznia ka dego roku
kalendarzowego do Urz du Skarbowego wła ciwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych oraz
Uczestnikowi Funduszu. Minister wła ciwy do spraw finansów publicznych przekazuje powy sze informacje
wła ciwym władzom krajów i terytoriów, których rezydentami podatkowymi s osoby, które osi gn ły
dochody wymienione w art. 42c ust 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Powy sza
regulacja prawna dotyczy osób fizycznych, które ze wzgl du na miejsce zamieszkania podlegaj
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od cało ci swoich dochodów w innym kraju Unii Europejskiej ni
Rzeczpospolita Polska, jak równie rezydentów podatkowych Ksi stwa Andory, Ksi stwa Liechtensteinu,
Ksi stwa Monako, Republiki San Marino i Konfederacji Szwajcarskiej, lub na terytoriach zale nych lub
terytoriach stowarzyszonych Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Królestwa
Niderlandów, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy w sprawie opodatkowania przychodów
(dochodów) z oszcz dno ci osób fizycznych.
Dla okre lenia obowi zków podatkowych w odniesieniu do osób fizycznych, które nie maj na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej miejsca zamieszkania lub pobytu, konieczne jest uwzgl dnienie charakteru ustroju
podatkowego obowi zuj cego w kraju ich zamieszkania oraz tre ci umów mi dzynarodowych w sprawie
zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu zawartych przez Rzeczpospolit Polsk z krajami zamieszkania
tych osób. Jednak e zastosowanie stawki wynikaj cej z tych umów albo nie pobieranie podatku zgodnie z
tymi umowami jest mo liwe wył cznie po przedstawieniu Funduszowi przez podatnika za wiadczenia o jego
miejscu zamieszkania za granic do celów podatkowych wydanego przez wła ciw zagraniczn
administracje podatkow .
W przypadku, gdy osoba składaj ca zapis na certyfikaty inwestycyjne jest nierezydentem w rozumieniu art. 2
ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe (Dz.U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1178 z pó n.
zm.), aby umo liwi płatnikowi zastosowanie wła ciwych dla niej przepisów prawa podatkowego, powinna
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przedło y za wiadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych (tzw. certyfikat
rezydencji podatkowej) w jednej z nast puj cych placówek:
- podmiotu przyjmuj cego zapisy na certyfikaty inwestycyjne;
- podmiotu prowadz cego rachunek papierów warto ciowych, na którym zostały zapisane certyfikaty
inwestycyjne;
– Sponsora emisji, w przypadku gdy certyfikaty inwestycyjne s zapisane na rejestrze Sponsora emisji.
Certyfikat rezydencji podatkowej powinien zosta zło ony nie pó niej ni w dniu zło enia dania wykupu
certyfikatów inwestycyjnych, przy czym do składanych certyfikatów rezydencji podatkowej stosuje si
odpowiednie procedury obowi zuj ce w tym zakresie w danej instytucji finansowej, z zastrze eniem zdania
nast pnego.
Aby certyfikat rezydencji podatkowej został uznany za wa ny przez płatnika podatku powinien co najmniej
zosta :
- przedło ony jako oryginał lub uwierzytelniony notarialnie odpis, wyci g lub kopia;
- przetłumaczony na j zyk polski przez tłumacza przysi głego chyba, e pracownik instytucji przyjmuj cej
certyfikat rezydencji podatkowej uzna, i został on sporz dzony w j zyku przyj tym w sferze
mi dzynarodowych finansów;
- zaktualizowany raz w roku."
9.1.2. Obowi zki podatkowe uczestników Funduszu, b d cych osobami prawnymi lub jednostkami
organizacyjnymi nie posiadaj cymi osobowo ci prawnej.
Przychody z tytułu zbycia Certyfikatów uzyskane przez osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie
posiadaj ce osobowo ci prawnej, z wyj tkiem spółek nie posiadaj cych osobowo ci prawnej, które
podlegaj nieograniczonemu obowi zkowi podatkowemu, s opodatkowane stawk w wysoko ci 19%
podstawy opodatkowania. Stosownie do art. 3 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych
(UPDOP) podatnicy b d cy osobami prawnymi, które nie maj na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
siedziby lub zarz du, podlegaj obowi zkowi podatkowemu z tytułu podatku dochodowego tylko od
dochodów, które osi gaj na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Sposób opodatkowania oraz stawka
podatku maj ca zastosowanie w stosunku do tych osób mo e by inna od zasad i stawek stosowanych do
polskich podmiotów ze wzgl du na tre umów mi dzynarodowych w sprawie zapobiegania podwójnemu
opodatkowaniu, ł cz cych Rzeczpospolit Polsk i kraje, w których dane podmioty maj siedzib lub zarz d.
Zatem dla dokonania oceny zakresu zobowi za podatkowych osób prawnych nie maj cych siedziby lub
zarz du w Rzeczpospolitej Polskiej, konieczne jest uwzgl dnienie postanowie odpowiednich umów.

9.2. Podatek od czynno ci cywilnoprawnych.
Sprzeda Certyfikatów Inwestycyjnych za po rednictwem podmiotów prowadz cych działalno brokersk
nie podlega podatkowi od czynno ci cywilnoprawnych, stosownie do art. 9 pkt. 9 ustawy z dnia 9 wrze nia
2000 r. o podatku od czynno ci cywilnoprawnych (Dz.U. Nr. 86, poz. 959 z pó n. zm).
Sprzeda Certyfikatów Inwestycyjnych dokonywana bez po rednictwa podmiotów prowadz cych działalno
brokersk
podlega podatkowi od czynno ci cywilnoprawnych w wysoko ci 1% liczonej od warto ci
sprzedanych Certyfikatów Inwestycyjnych. Obowi zek uiszczania tego podatku ci y solidarnie na
kupuj cym i sprzedaj cym.

9.3. Szczegółowe zasady dotycz ce opodatkowania.
W celu ustalenia szczegółowych zasad opodatkowania wskazane jest skontaktowanie si z doradc
podatkowym.

Rozdział XVI. INFORMACJE O WARUNKACH OFERTY
1. Warunki, statystyka i przewidywany harmonogram oferty oraz tryb
składania zapisów na Certyfikaty.
1.1. Warunki oferty.
W ramach publicznej oferty oferowanych jest 10.000.000 Certyfikatów.
Emisja Certyfikatów dojdzie do skutku, je eli przynajmniej 300.000 Certyfikatów zostanie obj tych
prawidłowo zło onymi zapisami.
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1.2. Wielko

ogółem oferty.

Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii A obejmuje nie mniej ni 300.000 i nie wi cej ni 10.000.000
Certyfikatów Inwestycyjnych serii A. Ł czna warto Certyfikatów wyniesie nie mniej ni 30.000.000 i nie
wi cej ni 1.000.000.000 złotych polskich (PLN).

1.3. Okres obowi zywania oferty i tryb składania zapisów.
Otwarcie subskrypcji Certyfikatów nast pi w dniu 19 lutego 2007 r., a jej zamkni cie w dniu 6 kwietnia 2007
r. Zapisy na Certyfikaty od Inwestorów b d przyjmowane od 19 lutego 2007 r., a jej zamkni cie w dniu 6
kwietnia 2007 r., jednak nie dłu ej ni do dnia, w którym zostanie subskrybowanych 10.000.000
Certyfikatów. Emitent zastrzega sobie prawo zmiany terminów otwarcia i zamkni cia subskrypcji oraz
terminów przyjmowania zapisów. Informacja o zmianie przekazana zostanie niezwłocznie, nie pó niej jednak
ni w terminie 24 godzin KNF w formie aneksu do Prospektu Emisyjnego wraz z wnioskiem o jego
zatwierdzenie. Zatwierdzony przez KNF aneks do Prospektu Emisyjnego niezwłocznie zostanie podany do
publicznej wiadomo ci, w sposób okre lony w Artykule 37 ust. 1 Statutu, nie pó niej jednak ni w przeci gu
24 godzin od dnia otrzymania decyzji o zatwierdzeniu aneksu do Prospektu Emisyjnego.
Osoba zapisuj ca si na Certyfikaty Inwestycyjne powinna w miejscu dokonywania zapisu zło y wypełniony
w trzech egzemplarzach formularz, zawieraj cy nast puj ce informacje:
- imi i nazwisko osoby fizycznej lub firm albo nazw osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie
posiadaj cej osobowo ci prawnej;
- adres zamieszkania osoby fizycznej lub siedzib osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie
posiadaj cej osobowo ci prawnej;
- adres korespondencyjny;
- w przypadku rezydentów: numer PESEL, seri i numer dowodu osobistego lub paszportu w odniesieniu
do osób fizycznych albo numer REGON w odniesieniu do osób prawnych lub jednostek organizacyjnych
nie posiadaj cych osobowo ci prawnej;
- w przypadku nierezydentów: numer paszportu w odniesieniu do osób fizycznych albo numer rejestru
wła ciwego dla kraju pochodzenia w odniesieniu do osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie
posiadaj cych osobowo ci prawnej;
- liczb Certyfikatów Inwestycyjnych obj tych zapisem;
- kwot wpłaty na Certyfikaty Inwestycyjne;
- okre lenie sposobu płatno ci;
- okre lenie sposobu zwrotu wpłaconej kwoty w przypadku niedoj cia emisji do skutku lub zwrotu
ewentualnych nadpłat na Certyfikaty Inwestycyjne;
- nazw domu maklerskiego i numer rachunku papierów warto ciowych osoby zapisuj cej si na
Certyfikaty Inwestycyjne, w przypadku składania „Dyspozycji przeniesienia Certyfikatów Inwestycyjnych”;
Formularz zapisu uzupełniony jest o o wiadczenie, w którym osoba zapisuj ca si na Certyfikaty
Inwestycyjne stwierdza, e:
- zapoznała si z tre ci Prospektu Emisyjnego oraz zaakceptowała tre Statutu Funduszu i warunki
przyjmowania zapisów,
- wyra a zgod na przydzielenie jej mniejszej liczby Certyfikatów Inwestycyjnych, ni obj ta zapisami lub
nie przydzielenie ich wcale stosownie do zasad przydziału okre lonych w Artykule 25 i Artykule 26
Statutu Funduszu oraz w Prospekcie,
- w przypadku zło enia „Dyspozycji przeniesienia Certyfikatów” potwierdza poprawno danych w niej
zawartych, zobowi zuje si do poinformowania POK, w którym zło ył zapis o wszelkich zmianach
dotycz cych rachunku papierów warto ciowych oraz stwierdza nieodwołalno decyzji.
- wyra a zgod na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezb dnym do prowadzenia
ewidencji osób, które zło yły zapisy i dokonały wpłat na Certyfikaty, realizacji praw zwi zanych z
posiadaniem Certyfikatów, wykonywania przez Fundusz obowi zków wynikaj cych z obowi zuj cych
przepisów prawa i Statutu oraz dokonania rozlicze pomi dzy Funduszem, Oferuj cym i podmiotami
przyjmuj cymi zapisy. Administratorami danych osobowych s Fundusz, Oferuj cy, i podmioty
przyjmuj ce zapisy. Uczestnik posiada prawo wgl du do swoich danych osobowych oraz prawo ich
poprawiania.
Formularz zostaje podpisany w trzech egzemplarzach przez osob składaj c zapis na Certyfikaty lub przez
jej pełnomocnika. Nast pnie formularz zostaje podpisany przez pracownika POK upowa nionego do
przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne.
Osoba dokonuj ca zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne powinna okaza w miejscu przyjmowania zapisów:
- dokument to samo ci: dowód osobisty lub paszport – osoby fizyczne;
- aktualny wypis z wła ciwego rejestru – osoby prawne;
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-

akt zawi zania jednostki organizacyjnej nie posiadaj cej osobowo ci prawnej lub inny dokument, z
którego wynika umocowanie do składania o wiadcze woli – jednostki organizacyjne nie posiadaj ce
osobowo ci prawnej.
Na dowód przyj cia zapisu osoba składaj ca zapis na Certyfikaty Inwestycyjne otrzyma jeden egzemplarz
zło onego formularza zapisu oraz pisemne potwierdzenie dokonania wpłaty. Pozostałe egzemplarze zapisu
przeznaczone s dla podmiotu przyjmuj cego zapis i Oferuj cego. Przed przyj ciem zapisu osoba
składaj ca zapis zobowi zana jest okaza pracownikowi przyjmuj cemu zapis dowód wpłaty lub dyspozycj
wykonania przelewu na tak liczb Certyfikatów, jaka wynika z formularza zapisu.
Osoby składaj ce zapis w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadaj cej osobowo ci
prawnej obowi zane s przedstawi w miejscu przyjmowania zapisów wła ciwe dokumenty za wiadczaj ce
o ich uprawnieniach do reprezentowania tych podmiotów, oraz powinny okaza dowód osobisty lub
paszport. W miejscu przyjmowania zapisów pozostaje oryginał lub kopia wyci gu z wła ciwego rejestru lub
innego dokumentu urz dowego, zawieraj cego podstawowe dane o osobie zapisuj cej si , z których wynika
jej status prawny oraz sposób reprezentacji, a tak e imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji.
Inwestorzy b d cy osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadaj cymi osobowo ci
prawnej posiadaj cy rachunek bankowy lub rachunek papierów warto ciowych w Kredyt Banku S.A. lub
rachunek papierów warto ciowych i rachunek pieni ny w KBC SECURITIES N.V. (SPÓŁKA AKCYJNA)
ODDZIAŁ W POLSCE mog zosta zwolnieni z obowi zku przedkładania powy szych dokumentów, poza
okazaniem dokumentów to samo ci, o ile wska
numer rachunku bankowego lub rachunku papierów
warto ciowych i na podstawie dokumentacji doł czonej do tych rachunków pracownik przyjmuj c zapis jest
w stanie dokona weryfikacji uprawnie tych osób do reprezentowania tych podmiotów i do zło enia zapisu
zgodnie z zasadami opisanymi powy ej.
Osoby prowadz ce działalno polegaj c na zarz dzaniu cudzym pakietem papierów warto ciowych na
zlecenie mog zło y jeden zbiorczy zapis na ł czn liczb certyfikatów inwestycyjnych b d cych sum
liczby zamawianych certyfikatów dla poszczególnych klientów oraz doł czaj list tych klientów wraz z
wymaganymi do zło enia prawidłowego zapisu informacjami, a tak e o wiadczenie, e zapis jest składany
na podstawie umowy o zarz dzanie pakietem papierów warto ciowych na zlecenie zawartej z osob
wymienion na doł czonej li cie i w imieniu której składany jest zapis. Do zapisu powinny by doł czone
dokumenty wymienione powy ej. Zapis i o wiadczenie powinny by podpisane zgodnie z zasadami
reprezentacji okre lonymi w przedstawionym wyci gu z rejestru.
Mał onkowie mog składa wspólne zapisy na Certyfikaty, o wiadczaj c o znajomo ci zasad dotycz cych
zarz du maj tkiem wspólnym, okre lonych w przepisach ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks
rodzinny i opieku czy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 z pó n. zm.) w szczególno ci o zasadach dokonywania
sprzeciwu wobec czynno ci zarz du maj tkiem wspólnym zamierzonej przez drugiego mał onka oraz
skutkach niezło enia sprzeciwu w sposób przewidziany w przepisach ustawy Kodeks rodzinny i opieku czy.
Ponadto mał onkowie zobowi zani s do:
- wskazania wspólnego adresu, na który przesyłane b dzie przesyłana korespondencja,
- zawiadomienia Funduszu o ustaniu wspólno ci maj tkowej, zło one w formie pisemnej w siedzibie
Funduszu, Towarzystwa lub za po rednictwem Punktu Obsługi Klienta.
Dopuszcza si przyjmowanie dyspozycji składanych za po rednictwem telefonu i innych no ników informacji,
o ile Inwestorzy podpisali umow z domem maklerskim, w którym posiadaj rachunek papierów
warto ciowych, umo liwiaj c składanie dyspozycji przez telefon oraz za po rednictwem innych no ników
informacji. W celu zło enia dyspozycji Inwestorzy podaj wszystkie informacje niezb dne do wypełnienia
formularza zapisu na oferowane certyfikaty inwestycyjne, w tym do zło enia „Dyspozycji deponowania
certyfikatów” oraz akceptuje o wiadczenia b d ce tre ci formularza zapisu. Dom Maklerski sporz dza
zapis w imieniu klienta na podstawie jego dyspozycji telefonicznej. Sporz dzenie zapisu odbywa si na
podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez klienta dla domu maklerskiego udzielonego zgodnie z umow
i regulaminem obowi zuj cym w domu maklerskim, w którym Inwestor posiada rachunek papierów
warto ciowych.
Wszelkie konsekwencje wynikaj ce z niewła ciwego lub niepełnego wypełnienia formularza zapisu na
Certyfikaty Inwestycyjne, ponosi osoba zapisuj ca si .
Dla wa no ci zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne wymagane jest w terminie przyjmowania zapisów zło enie
wła ciwie i w pełni wypełnionego formularza zapisu oraz dokonanie wpłaty zgodnie z zasadami opisanymi w
pkt. 1.8 niniejszego rozdziału Prospektu. Zwraca si uwag Inwestorów, e warunkiem wa no ci zapisu jest
w szczególno ci otrzymanie przez podmiot przyjmuj cy zapis rodków na pokrycie zapisu w terminie trwania
subskrypcji, zgodnie z pkt. 1.8 niniejszego Rozdziału Prospektu.

Dyspozycja przeniesienia Certyfikatów Inwestycyjnych.
Osoba zapisuj ca si na Certyfikaty Inwestycyjne wraz z formularzem zapisu mo e zło y nieodwołaln
„Dyspozycj przeniesienia Certyfikatów Inwestycyjnych”. Osobom, które zło yły „Dyspozycj przeniesienia
Certyfikatów Inwestycyjnych”, zapisanie przydzielonych Certyfikatów Inwestycyjnych na ich rachunkach
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papierów warto ciowych – wskazanych w dyspozycji, nast pi po ostatecznej rejestracji Certyfikatów w
KDPW Formularze „Dyspozycji przeniesienia Certyfikatów Inwestycyjnych” dost pne b d w ka dym POK
przyjmuj cym zapisy na Certyfikaty.
Osoba składaj ca „Dyspozycj
przeniesienia Certyfikatów Inwestycyjnych” zobowi zuje si
do
poinformowania POK, w którym zło yła zapis o wszelkich zmianach dotycz cych jej rachunku papierów
warto ciowych.
Wszelkie konsekwencje wynikaj ce z niewła ciwego wypełnienia formularza „Dyspozycji przeniesienia
Certyfikatów Inwestycyjnych” z przyczyn le cych po stronie osoby zapisuj cej si na Certyfikaty
Inwestycyjne ponosi ta osoba. Zwraca si uwag , e w przypadku składania „Dyspozycji przeniesienia
certyfikatów” do zapisu zło onego przez współmał onków podany rachunek papierów warto ciowych
powinien by tak e rachunkiem wspólnym współmał onków.
Działanie przez pełnomocnika.
Czynno ci zwi zane z dokonywaniem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne mog by wykonywane osobi cie
lub przez pełnomocnika. Do czynno ci tych nale y w szczególno ci:
- zło enie zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne;
- wskazanie formy zwrotu gotówki w przypadku nieprzydzielenia Certyfikatów;
- zło enia „Dyspozycji przeniesienia Certyfikatów Inwestycyjnych”;
- odbioru potwierdzenia nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych.
Pełnomocnikiem mo e by wył cznie osoba fizyczna posiadaj ca pełn zdolno do czynno ci prawnych
lub osoba prawna.
Liczba pełnomocnictw nie jest ograniczona.
Pełnomocnictwo powinno by udzielone w formie pisemnej, z podpisem po wiadczonym notarialnie b d
zło onym w obecno ci pracownika Punktu Obsługi Klientów.
Pełnomocnictwo powinno zawiera nast puj ce dane dotycz ce Pełnomocnika i mocodawcy:
- dla osób fizycznych: imi , nazwisko, adres, numer dowodu osobistego i numer PESEL b d numer
paszportu;
- dla rezydentów b d cych osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadaj cymi
osobowo ci prawnej: firm , siedzib i adres, oznaczenie wła ciwego rejestru i numer, pod którym
podmiot jest zarejestrowany, imiona i nazwiska osób wchodz cych w skład organu uprawnionego do
reprezentacji podmiotu, numer REGON;
- dla nierezydentów b d cych osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadaj cymi
osobowo ci prawnej: nazw , adres, numer lub oznaczenie rejestru lub jego odpowiednika dla
podmiotów zagranicznych, imiona i nazwiska osób wchodz cych w skład organu uprawnionego do
reprezentacji podmiotu chyba, e Oferuj cy, w oparciu o obowi zuj c u niego procedur działania
przez pełnomocnika, zaakceptuje pełnomocnictwo zawieraj ce inne lub tylko niektóre ze wskazanych
powy ej danych.
Oprócz pełnomocnictwa osoba wyst puj ca w charakterze pełnomocnika zobowi zana jest przedstawi
nast puj ce dokumenty:
- dowód osobisty lub paszport (osoba fizyczna);
- wyci g z wła ciwego dla siedziby pełnomocnika rejestru lub inny dokument urz dowy zawieraj cy
podstawowe dane o pełnomocniku, z którego wynika jego status prawny, sposób reprezentacji, a tak e
imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji (osoba prawna). W przypadku nierezydentów,
je eli przepisy prawa lub umowy mi dzynarodowej, której stron jest Rzeczpospolita Polska nie
stanowi inaczej, ww. wyci g powinien by uwierzytelniony przez polskie przedstawicielstwo
dyplomatyczne lub urz d konsularny i nast pnie przetłumaczony przez tłumacza przysi głego na j zyk
polski,
- wyci g z wła ciwego dla siedziby osoby nabywaj cej Certyfikaty Inwestycyjne rejestru lub inny
dokument urz dowy zawieraj cy podstawowe dane o niej, z którego wynika jej status prawny, sposób
reprezentacji, a tak e imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji (osoba prawna). W
przypadku nierezydentów, je eli przepisy prawa lub umowy mi dzynarodowej, której stron jest
Rzeczpospolita Polska nie stanowi inaczej, ww. wyci g powinien by uwierzytelniony przez polskie
przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urz d konsularny i nast pnie przetłumaczony przez tłumacza
przysi głego na j zyk polski.
Powy sze zasady dotycz ce udzielania pełnomocnictwa nie dotycz pełnomocnictw udzielonych osobom
prowadz cym działalno polegaj c na zarz dzaniu cudzym pakietem papierów warto ciowych na zlecenie
przez ich klientów, poza pełnomocnictwem do reprezentowania tego podmiotu.
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Pełnomocnictwo udzielane poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej musi by uwierzytelnione przez polskie
przedstawicielstwo dyplomatyczne lub polski urz d konsularny, chyba e przepisy prawa lub umowy
mi dzynarodowej, której stron jest Rzeczpospolita Polska, stanowi inaczej.
Tekst pełnomocnictwa udzielonego w j zyku innym ni polski musi zosta przetłumaczony przez tłumacza
przysi głego na j zyk polski chyba, e Oferuj cy lub podmiot przyjmuj cy zapisy w oparciu o obowi zuj c u
niego procedur działania zaakceptuje pełnomocnictwo w j zyku obcym.
Wyci g z rejestru lub inny dokument urz dowy zawieraj cy podstawowe dane o pełnomocniku i osobie
nabywaj cej Certyfikaty, z którego wynika ich status prawny, sposób reprezentacji, a tak e imiona i nazwiska
osób uprawnionych do reprezentacji i dokument pełnomocnictwa lub ich kopie pozostaj w domu maklerskim
przyjmuj cym zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne.

1.4. Okoliczno ci wycofania lub zawieszenia oferty.
Do czasu rozpocz cia oferty, w przypadku niekorzystnej sytuacji rynkowej Towarzystwo mo e podj
decyzj o wycofaniu lub zawieszeniu oferty. O tym fakcie Towarzystwo niezwłocznie, nie pó niej jednak ni
w terminie 24 godzin poinformuje Komisj Nadzoru Finansowego i Giełd Papierów Warto ciowych w
Warszawie S.A., a po upływie 20 minut od przekazania informacji tym instytucjom, przeka e t informacj do
publicznej wiadomo ci. Informacja ta zostanie równie niezwłocznie opublikowana w Gazecie Giełdy
„Parkiet” nie pó niej ni na jeden dzie przed zmian terminu subskrypcji.
Nie dopuszcza si wycofania z oferty po jej rozpocz ciu.

1.5. Redukcja zapisów oraz sposób zwrotu nadpłaconych kwot inwestorom.
Przydział Certyfikatów b dzie dokonywany według kolejno ci przyjmowania wa nych zapisów. Osobom,
które subskrybowały certyfikaty, a wi c zło yły zapis, a wpłata na jego pokrycie znalazła si na Rachunku
Subskrypcji przed dniem, w którym liczba Certyfikatów obj tych zapisami osi gn ła 10.000.000, zostan
przydzielone Certyfikaty Inwestycyjne w liczbie, jaka wynika z wa nie zło onych zapisów.
Osobom, które subskrybowały certyfikaty w dniu, w którym liczba Certyfikatów Inwestycyjnych obj tych
zapisem osi gn ła 10.000.000, Certyfikaty Inwestycyjne zostan przydzielone kolejno osobom, które w tym
dniu zło yły zapis na najwi ksz liczb Certyfikatów Inwestycyjnych w liczbie wynikaj cej z wa nie
zło onego zapisu - z zastrze eniem, i zapis na Certyfikaty, w zwi zku z którym przekroczona została liczba
Certyfikatów b d cych przedmiotem emisji zostanie zredukowany o tak liczb Certyfikatów, jaka
przewy sza liczb Certyfikatów pozostałych do przydzielenia. W przypadku, gdy zostanie zło ony wi cej ni
jeden zapis, który mo e podlega redukcji, wybór zapisu jaki zostanie zredukowany przeprowadzony b dzie
w drodze losowania. Je eli b dzie to konieczne, wówczas w drodze losowania wybrane zostan równie
zapisy nie podlegaj ce redukcji. Losowanie nast pi w siedzibie Oferuj cego według przedstawionej poni ej
procedury losowania. Na pozostałe zapisy (zło one w dniu, w którym liczba Certyfikatów obj tych zapisami
przekroczyła liczb Certyfikatów b d cych przedmiotem emisji), które nie zostały wylosowane, nie zostan
przydzielone Certyfikaty. Losowanie odbywa si w nast puj cy sposób:
• informacje o ka dym zapisie bior cym udział w losowaniu to jest: wskazanie liczby certyfikatów
obj tych zapisem, imi i nazwisko lub nazw podmiotu, który zło ył dany zapis umieszcza si na
oddzielnych kartkach papieru zwanych dalej "losami", a nast pnie zabezpiecza przed ich
odczytaniem przez osob dokonuj c losowania;
• losy umieszcza si w pojemniku;
• losowanie nast puje w obecno ci komisji, w skład której wchodzi dwóch przedstawicieli
wyznaczonych przez Oferuj cego i jeden przedstawiciel wyznaczony przez Towarzystwo,
przewodnicz cym komisji jest przedstawiciel wyznaczony przez Oferuj cego;
• losowania dokonuje osoba wskazana przez komisj ; osoba dokonuj ca losowania nie mo e by
członkiem komisji;
• komisja zapoznaje si z wynikami losowania i przekazuje wyniki Oferuj cemu;
• wyniki losowania umieszcza si w protokole podpisanym przez członków komisji;
• wszelkie w tpliwo ci proceduralne w trakcie losowania rozstrzyga przewodnicz cy komisji.
Ułamkowe cz ci Certyfikatów nie b d przydzielane. Osobie składaj cej zapis na Certyfikaty w adnym
przypadku nie zostanie przydzielona wi ksza liczba Certyfikatów, ni liczba, na któr zło yła zapis.
Osobom, które zło yły zapis w okresie trwania subskrypcji, a wpłata na jego pokrycie znalazła si na
Rachunku Subskrypcji po dniu, w którym liczba Certyfikatów obj tych zapisem osi gn ła 10.000.000,
Certyfikaty nie b d przydzielane.
W przypadku osób, w stosunku do których z zasad przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych wynika, e nie
zostan im przydzielone przez Fundusz Certyfikaty w liczbie wynikaj cej ze zło onego zapisu i dokonanej
wpłaty, w odniesieniu do cz ci wpłat, za które nie zostan im przydzielone Certyfikaty Towarzystwo dokona
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zwrotu tych cz ci wpłat do Funduszu oraz opłat za wydanie Certyfikatów bez jakichkolwiek odsetek,
po ytków lub odszkodowa osobom, które dokonały wpłat do Funduszu niezwłocznie, jednak nie pó niej ni
w terminie 14 dni od dnia zako czenia przyjmowania zapisów.
Nie przydzielenie Certyfikatów mo e by spowodowane:
1) niewa no ci zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne w przypadku:
a) nie dokonania wpłaty lub nie dokonania pełnej wpłaty na Certyfikaty
Inwestycyjne,
b) nieprawidłowego, niepełnego lub nieczytelnego wypełnienia formularza zapisu,
2) decyzj
Funduszu o redukcji zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne lub nie
przydzieleniu Certyfikatów Inwestycyjnych zgodnie z zasadami opisanymi w
Prospekcie Emisyjnym.
3) nie zebraniem przez Towarzystwo w okre lonym w Statucie terminie na dokonanie
zapisów na Certyfikaty wpłat w minimalnej wysoko ci, okre lonej w Statucie.
4) w przypadku zło enia o wiadczenia, o którym mowa w pkt. 1.7.3. niniejszego
Rozdziału.
Przydzielenie Certyfikatów Inwestycyjnych staje si bezskuteczne w przypadku:
1) cofni cia przez KNF zezwolenia na utworzenie Funduszu, do dnia wpisania
Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych, z powodu naruszenia przez
Towarzystwo przepisów Ustawy, Statutu lub warunków zezwolenia na utworzenie
Funduszu przy przeprowadzaniu zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne;
2) wyga ni cia zezwolenia na utworzenie Funduszu z powoduje zło enia przez
Towarzystwo w terminie 6 miesi cy od dnia dor czenia zezwolenia na utworzenie
Funduszu wniosku o wpisanie Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych.
W przypadku niewa no ci zapisu, nie dokonania wpłaty lub nie dokonania pełnej wpłaty, jak równie
zło enia prawidłowego o wiadczenia, o którym mowa w pkt. 1.7.3. niniejszego Rozdziału, Towarzystwo
dokona zwrotu wpłat do Funduszu oraz opłat za wydanie Certyfikatów bez jakichkolwiek odsetek, po ytków
lub odszkodowa osobom, które dokonały wpłat do Funduszu niezwłocznie, jednak nie pó niej ni w
terminie 14 dni od dnia zako czenia przyjmowania zapisów.
Towarzystwo dokona zwrotu pobranych opłat za wydanie Certyfikatów oraz wpłat do Funduszu wraz z
warto ci otrzymanych po ytków i odsetkami od tych wpłat naliczonymi przez Depozytariusza, niezwłocznie,
nie pó niej jednak ni w ci gu 14 (czternastu) dni od daty wyst pienia jednego z ni ej wskazanych zdarze :
1) w którym postanowienie o odmowie wpisu Funduszu do rejestru stało si
prawomocne;
2) w którym decyzja KNF o cofni ciu zezwolenia na utworzenie Funduszu stała si
ostateczna;
3) w którym wygasło zezwolenie na utworzenie Funduszu na skutek:
a) nie zebrania przez Towarzystwo wpłat w minimalnej wysoko ci w okre lonym w
Statucie terminie na dokonywanie zapisów,
b) nie zło enia przez Towarzystwo przed upływem 6 miesi cy licz c od dnia
dor czenia zezwolenia na utworzenie Funduszu wniosku o jego wpisanie do
rejestru.
Odsetki b d naliczone od dnia wpływu rodków pieni nych na wydzielony rachunek Towarzystwa
prowadzony przez Depozytariusza do dnia wystawienia przez Towarzystwo polecenia zwrotu wpłaconych
rodków według stawek oprocentowania obowi zuj cych u Depozytariusza dla tego rachunku. Zwrot wpłat
nast pi przelewem, na wskazany rachunek w zapisie, którego wła cicielem lub współwła cicielem jest osoba
składaj ca zapis. Osoby fizyczne mog równie osobi cie odebra zwrot wpłaty gotówk , w miejscu
dokonania zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne, o ile taka dyspozycja została zło ona wraz z zapisem.

1.6. Minimalna i maksymalna wielko

zapisu.

Zapis na Certyfikaty Inwestycyjne mo e obejmowa od 10 do 10.000.000 Certyfikatów. Zapis jednej osoby
na liczb Certyfikatów wi ksz ni 10.000.000 b dzie traktowany jak zapis na 10.000.000. Zapis na
mniejsz liczb Certyfikatów ni 10 jest niewa ny.
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1.7. Mo liwo

wycofania zapisu.

1.7.1.Z zastrze eniem postanowie pkt. 1.7.3. poni ej zapis na Certyfikaty Inwestycyjne jest bezwarunkowy,
nieodwołalny i nie mo e zawiera jakichkolwiek zastrze e .
1.7.2. Zapis na Certyfikaty Inwestycyjne oraz ich przydział staje si bezskuteczny z mocy prawa w
przypadku, gdy:
1) decyzja KNF o cofni ciu zezwolenia na utworzenie Funduszu stała si ostateczna;
2) s d prawomocnym postanowieniem odmówi wpisu Funduszu do rejestru funduszy;
3) wyga nie zezwolenie na utworzenie Funduszu z powodu nie zło enia przez
Towarzystwo w terminie 6 miesi cy od dnia dor czenia zezwolenia na utworzenie
Funduszu wniosku o wpisanie Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych ;
4) Fundusz podejmie decyzj o nie przydzieleniu Certyfikatów, zgodnie z pkt. 1.5
niniejszego Rozdziału Prospektu.
1.7.3. Je eli w okresie trwania subskrypcji Fundusz poda do publicznej wiadomo ci informacj o zdarzeniu
które zaistniało w czasie trwania subskrypcji, lub o którym Fundusz powzi ł wiadomo w tym czasie, a
zdarzenie to mogłoby w znacz cy sposób wpłyn na ocen papieru warto ciowego, osoba, która zło yła
zapis przed przekazaniem tej informacji do publicznej wiadomo ci, ma prawo uchylenia si od skutków
prawnych zło onego zapisu w terminie 2 dni roboczych od dnia przekazania danej informacji do publicznej
wiadomo ci. Uchylenie si od skutków prawnych zapisu nast puje poprzez o wiadczenie na pi mie zło one
Oferuj cemu.

1.8. Sposób i tryb dokonywania wpłat na Certyfikaty oraz ich dostarczenie.
Wpłata na Certyfikaty musi zosta dokonana w walucie polskiej.
Wpłaty na Certyfikaty Inwestycyjne mog by dokonywane gotówk w POK lub przelewem na Rachunek
Subskrypcji, z którego niezwłocznie przekazywane s na wydzielony rachunek Towarzystwa prowadzony
przez Depozytariusza.
Przelewy i wpłaty kasowe powinny zawiera adnotacj : „Wpłata na Certyfikaty Inwestycyjne KBC
EUROPEJSKI FIZ”.
Kwota dokonanej wpłaty powinna by równa iloczynowi liczby Certyfikatów, na które dokonano zapisu i ceny
emisyjnej Certyfikatu, powi kszonej o opłat manipulacyjn za wydanie Certyfikatów, wysoko ci nie wy szej
ni 3,0% warto ci wpłacanej kwoty. Wysoko
obowi zuj cych stawek opłaty manipulacyjnej ogłoszona
zostanie przez Towarzystwo w terminie publikacji prospektu, a tak e dost pna b dzie w POK oraz za
po rednictwem infolinii i na stronie internetowej Towarzystwa.
Forma dokonywania wpłat.
• gotówk w złotych polskich w Punkcie Obsługi Klienta na Rachunek Subskrypcji;
• przelewem w złotych na Rachunek Subskrypcji;
• ł cznie wy ej wymienionymi formami płatno ci.
Przelewy i wpłaty kasowe powinny zawiera adnotacj : „Wpłata na Certyfikaty Inwestycyjne KBC
EUROPEJSKI FIZ”. W przypadku wpłat gotówk powinny one zosta dokonane najpó niej w dniu składania
zapisu, a w przypadku wpłat przelewem dyspozycja jego wykonania powinna zosta zło ona najpó niej w
dniu dokonania zapisu. Zapis zostanie przyj ty, o ile klient oka e pracownikowi przyjmuj cemu zapis dowód
dokonania wpłaty lub dyspozycje zło enia przelewu na Rachunek Subskrypcji.
Niezale nie od formy płatno ci dla wa no ci zapisu konieczne jest, aby rodki pieni ne na jego pokrycie
wpłyn ły na Rachunek Subskrypcji najpó niej w ostatnim dniu przyjmowania zapisów w godzinach pracy
Oferuj cego lub podmiotu przyjmuj cego zapis. Za dat zło enia wa nego zapisu uznaje si dat wpływu
rodków na Rachunek Subskrypcji, o ile nast pi to w okresie przyjmowania zapisów.
Brak rodków pieni nych na Rachunku Subskrypcji w wysoko ci pełnej wpłaty do ostatniego dnia
przyjmowania zapisów skutkuje niewa no ci przyj tego zapisu.
Zwraca si uwag Inwestorów, e wpłaty dokonywane przez podmioty prowadz ce działalno gospodarcz
powinny by zgodne z zasadami okre lonymi w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1807, z pó n. zm.).
Zgodnie z ustaw z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego
warto ci maj tkowych pochodz cych z nielegalnych lub nieujawnionych ródeł (Dz. U. Nr 116, poz. 1216 z
pó n. zm.) dom maklerski ma obowi zek rejestracji transakcji, gdy jej okoliczno ci wskazuj , e rodki mog
pochodzi z nielegalnych lub nieujawnionych ródeł, bez wzgl du na warto transakcji i jej charakter lub
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gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, e ma ona zwi zek z popełnieniem przest pstwa, o którym mowa w
art. 299 Kodeksu karnego (Dz. U. Nr 88, poz. 553 i Nr 128, poz. 840).
Stosownie do art. 106 ust. 1 Prawa Bankowego bank jest obowi zany przeciwdziała wykorzystywaniu
swojej działalno ci dla celów maj cych zwi zek z przest pstwem, o którym mowa w art. 299 Kodeksu
karnego lub w celu ukrycia działa przest pczych. W razie uzasadnionego podejrzenia zaistnienia
okoliczno ci, o których mowa powy ej, bank zawiadamia o tym prokuratora. Ponadto zgodnie z art. 106 ust.
4 Prawa bankowego bank jest zobowi zany do prowadzenia rejestru wpłat gotówkowych powy ej okre lonej
kwoty oraz danych osób dokonuj cych wpłaty i na których rzecz wpłata została dokonana. Wysoko kwoty i
warunki prowadzenia rejestru, o którym mowa powy ej, oraz tryb post powania banków w przypadkach, o
których mowa w art. 299 Kodeksu karnego ustala Komisja Nadzoru Bankowego.
Pracownik banku, który wbrew swoim obowi zkom nie zawiadamia o okoliczno ciach wymienionych w art.
106 ust. 1 Prawa Bankowego, nie przestrzega zasad post powania okre lonych w art. 106 ust. 4 Prawa
Bankowego, ponosi odpowiedzialno porz dkow , co nie wyklucza odpowiedzialno ci karnej, je eli czyn
wypełnia znamiona przest pstwa.
Zgodnie z art. 108 Prawa Bankowego, bank nie ponosi odpowiedzialno ci za szkod , która mo e wynikn z
wykonania w dobrej wierze obowi zków okre lonych w art. 106 ust. 1 i 3 Prawa bankowego. W takim
przypadku, je eli okoliczno ci, o których mowa w art. 106 ust. 1 Prawa Bankowego, nie miały zwi zku z
przest pstwem lub ukrywaniem działa przest pczych, odpowiedzialno za szkod wynikł ze wstrzymania
czynno ci bankowych ponosi Skarb Pa stwa.
Przydział Certyfikatów zostanie dokonany w oparciu o wa nie zło one i opłacone zapisy nie pó niej ni w
terminie 5 dni roboczych od dnia zako czenia subskrypcji .
Podstaw przydziału stanowi:
1) prawidłowo wypełniony formularz zapisu;
2) pełna wpłata na Certyfikaty dokonana na Rachunek Subskrypcji w okresie trwania subskrypcji;
w przypadku wpłaty niepełnej zapis na Certyfikaty jest niewa ny.
Niezwłocznie po wpisaniu Funduszu do rejestru funduszy i zarejestrowaniu Certyfikatów w KDPW Fundusz
wydaje Certyfikaty Inwestycyjne, które zostan zaewidencjonowane w Rejestrze Sponsora Emisji, b d na
rachunku papierów warto ciowych wskazanym przez Uczestnika w „Dyspozycji przeniesienia Certyfikatów
Inwestycyjnych”, o której mowa w pkt. 1.3 powy ej.

1.9. Sposób i termin podania wyników oferty do publicznej wiadomo ci.
W ci gu 14 dni od dnia zamkni cia subskrypcji Towarzystwo poinformuje KNF o wynikach oferty oraz
zamie ci stosowny komunikat na stronie internetowej Towarzystwa www. kbctfi.pl.
O nie doj ciu emisji do skutku Towarzystwo niezwłocznie, nie pó niej jednak ni w terminie 24 godzin
poinformuje KNF i GPW, a po przekazaniu informacji tym instytucjom, informacja ta zostanie równie
niezwłocznie opublikowana na stronie internetowej Towarzystwa www.kbctfi.pl.

1.10. Prawo pierwokupu, zbywalno
praw do subskrypcji oraz sposób
post powania z prawami do subskrypcji, które nie zostały wykonane.
Emitowane Certyfikaty nie posiadaj prawa pierwokupu ani praw do subskrypcji.

2. Zasady dystrybucji i przydziału.
2.1. Osoby uprawnione do składania zapisów na Certyfikaty.
Oferta przeprowadzana b dzie na rynku Rzeczypospolitej Polskiej.
Osobami uprawnionymi do dokonywania zapisów na Certyfikaty s osoby fizyczne, osoby prawne oraz
jednostki organizacyjne nie posiadaj ce osobowo ci prawnej, zarówno rezydenci jak i nierezydenci w
rozumieniu Prawa dewizowego.
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2.2. Ewentualne okre lenie czy członkowie organów zarz dzaj cych,
nadzorczych lub administracyjnych Emitenta zamierzaj uczestniczy w
subskrypcji oraz czy którakolwiek z osób zamierza obj ponad pi procent
oferty.
Na dzie sporz dzenia Prospektu Fundusz nie posiadał informacji czy członkowie organów zarz dzaj cych,
nadzorczych lub administracyjnych
Towarzystwa zamierzaj uczestniczy w subskrypcji oraz czy
którakolwiek z tych osób zamierza obj ponad pi procent oferty

2.3. Ujawnienia przed przydziałem.
2.3.a. Podział oferty na transze
Oferta nie jest podzielona na transze.
2.3.b. Zasady okre laj ce sytuacj , w której mo e doj do zmiany wielko ci transz.
Oferta nie jest podzielona na transze.
2.3.c. Metoda lub metody przydziału w przypadku nadsubskrypcji w poszczególnych transzach.
Oferta nie jest podzielona na transze.
2.3.d. Opis wszystkich wcze niej ustalonych sposobu preferencyjnego traktowania okre lonych
rodzajów inwestorów.
Nie przewidziano adnych preferencji w zakresie traktowania okre lonych rodzajów inwestorów.
2.3.e. Czy o sposobie traktowania subskrypcji w trakcie przydziału mo na zdecydowa na podstawie
firmy za po rednictwem której lub przez któr s one dokonywane.
Zasady przydziału nie uzale niaj sposobu traktowania subskrypcji od miejsca zło enia zapisu.
2.3.f. Docelowa minimalna wielko pojedynczego przydziału.
Minimalny zapis na Certyfikaty Inwestycyjne musi obejmowa 10 Certyfikatów. Minimalna wielko
pojedynczego przydziału mo e wynosi 1 Certyfikat..
2.3.g. Zasady zamkni cia oferty, jak równie najwcze niejsza dopuszczalna data, w której mo e doj
do jej zamkni cia.
Zamkni cie oferty nast pi nast pnego dnia, w którym zostanie subskrybowanych 10.000.000 Certyfikatów
lub nie pó niej ni 6 kwietnia 2007 roku, przy czym Emitent zastrzega sobie prawo zmiany terminów
zamkni cia subskrypcji oraz terminów przyjmowania zapisów. Informacja o zmianie terminów zamkni cia
subskrypcji przekazana zostanie niezwłocznie, nie pó niej jednak ni w terminie 24 godzin KNF w formie
aneksu do Prospektu Emisyjnego wraz z wnioskiem o jego zatwierdzenie. Zatwierdzony przez KNF aneks do
Prospektu Emisyjnego niezwłocznie zostanie podany do publicznej wiadomo ci, w sposób okre lony w
Artykule 37 ust. 1 Statutu, nie pó niej jednak ni w przeci gu 24 godzin od dnia otrzymania decyzji o
zatwierdzeniu aneksu do Prospektu Emisyjnego.
2.3.h. Wielokrotne zapisy.
Osoba zapisuj ca si na Certyfikaty mo e zło y wi cej ni 1 zapis. W przypadku zło enia wi kszej liczby
zapisów przez jedn osob , b d one traktowane jako oddzielne zapisy.

2.4. Tryb zawiadamiania inwestorów o liczbie przydzielonych Certyfikatów ze
wskazaniem.
Niezwłocznie po wpisaniu Funduszu do rejestru funduszy i zarejestrowaniu Certyfikatów w KDPW Fundusz
wydaje Certyfikaty Inwestycyjne, które zostan zaewidencjonowane w Rejestrze Sponsora Emisji, b d na
rachunku papierów warto ciowych wskazanym przez Uczestnika w „Dyspozycji przeniesienia Certyfikatów
Inwestycyjnych”, o której mowa w pkt. 1.3 powy ej. Informacja o liczbie zapisanych Certyfikatów w Rejestrze
Sponsora Emisji podmiot prowadz cy Rejestr Sponsora Emisji prze le listem zwykłym na adres
korespondencyjny wskazany w formularzu zapisu. Informacja o liczbie zapisanych Certyfikatów na
rachunkach papierów warto ciowych Uczestników składaj cych „Dyspozycj przeniesienia Certyfikatów
inwestycyjnych” przekazywana jest zgodnie z Regulaminem prowadzenia rachunków papierów
warto ciowych przez podmioty prowadz ce te rachunki.

2.5. Nadmierny przydział i opcja typu „green shoe”.
Nie przewidziano opcji nadmiernego przydziału oraz opcji „green shoe”.
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3. Cena.
3.1. Wskazanie ceny po której b d oferowane Certyfikaty.
W ramach oferty Certyfikaty oferowane s po cenie emisyjnej równej 100 złotych polskich (PLN) za jeden
Certyfikat.

3.2. Zasady podania do publicznej wiadomo ci ceny Certyfikatów w ofercie.
Cena Certyfikatów zostanie podana do publicznej wiadomo ci wraz z upublicznieniem Prospektu.

4. Plasowanie i gwarantowanie.
4.1. Nazwa i adres koordynatora oferty oraz podmiotów zajmuj cych si
plasowaniem.
Podmiotem oferuj cym Certyfikaty w publicznym obrocie jest:
KBC Securities N.V. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce
Ul. Chmielna 85/87
00-805 Warszawa
tel.: (0 prefiks 22) 581 08 00
fax.: (0 prefiks 22) 581 08 01
adres strony internetowej: www.kbcmakler.pl
adres poczty elektronicznej: makler@kbcsecurities.pl
Podmiotem uczestnicz cym w plasowaniu Certyfikatów jest:
Kredyt Bank SA
ul. Kasprzaka 2/8
01-211 Warszawa
tel. (0 prefix 22) 634-54-00
fax. (0 prefix 22) 634-53-36
adres strony internetowej: www.kredytbank.pl
Zapisy na Certyfikaty przyjmowane b d we wszystkich POK, których lista opublikowana zostanie na
stronach internetowych Towarzystwa wraz z publikacj Prospektu.

4.2. Nazwa i adres po redników usług finansowych i po redników usług
depozytowych.
Oferta przeprowadzana jest tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Po rednikiem usług finansowych i
depozytowych jest Krajowy Depozyt Papierów Warto ciowych S.A., ul. Ksi
ca 4, 00-498 Warszawa.

4.3. Nazwa i adres podmiotów, które podj ły si gwarantowania emisji.
Na dzie sporz dzania Prospektu nie zawarto umowy o subemisj
planuje podpisania tych umów.

usługow

i inwestycyjn . Emitent nie

4.4. Data sfinalizowania umowy o gwarantowanie emisji.
Emitent nie planuje podpisania umów o subemisj inwestycyjn lub subemisj usługow .

5. Dopuszczenie Certyfikatów do obrotu.
5.1. Wskazanie czy Certyfikaty b d przedmiotem wniosku o dopuszczenie do
obrotu.
Fundusz zobowi zuje si do podj cia wszystkich niezb dnych działa w celu dopuszczenia Certyfikatów
Inwestycyjnych do obrotu na rynku regulowanym, którym b dzie GPW, w szczególno ci w ci gu 7 /siedmiu/
dni od dnia wpisania Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych Fundusz zło y wniosek o dopuszczenie
Certyfikatów Inwestycyjnych do obrotu na GPW.
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W przypadku odmowy dopuszczenia Certyfikatów Inwestycyjnych do obrotu na GPW, obrót nimi mo e by
prowadzony w Alternatywnym Systemie Obrotu.

5.2. Wszystkie rynki regulowane lub rynki równowa ne, na których s
dopuszczone do obrotu papiery warto ciowe tej samej klasy co oferowane
Certyfikaty.
Na dzie sporz dzenia Prospektu emisyjnego zgodnie z informacjami posiadanymi przez Towarzystwo na
regulowanym rynku giełdowym - GPW notowanych było 32 funduszy inwestycyjnych zamkni tych, a na
regulowanym rynku pozagiełdowym - CeTO – 1 fundusz inwestycyjny zamkni ty, które emituj papiery
warto ciowe tej samej klasy co Fundusz.

5.3. Ewentualne informacje dotycz ce subskrypcji lub plasowania innych
papierów warto ciowych ni oferowane Certyfikaty.
Fundusz jest w trakcie organizacji. Emisja obj ta niniejszym Prospektem jest pierwsz emisj Certyfikatów.
Fundusz nie prowadzi równolegle emisji innych papierów warto ciowych na rynku publicznym i
niepublicznym.

5.4. Animatorzy.
Na dzie sporz dzenia Prospektu emisyjnego Fundusz nie zawarł umowy z animatorem. Niezwłocznie po
zawarciu takiej umowy Towarzystwo poda te informacj do publicznej wiadomo ci poprzez ogłoszenie na
stronie internetowej Towarzystwa – www.kbctfi.pl.

5.5. Stabilizacja.
Fundusz nie zamierza podj

działa stabilizuj cych cen .

6. Koszty emisji lub oferty.
6.1. Wpływy pieni
kosztów oferty.

ne netto ogółem oraz szacunkowa wielko

wszystkich

Ł czna wysoko wpłat do Funduszu nie mo e by ni sza ni 30.000.000,- /trzydzie ci milionów/ złotych
oraz wy sza ni 1.000.000.000,- /jeden miliard/ złotych.
Ł czne szacunkowe koszty emisji obejmuj :
1) koszty sporz dzenia Prospektu: do 70.000 złotych, w tym doradztwo: 0,00 złotych;
2) szacunkowy koszt promocji oferty: 300.000 zł;
3) koszt wynagrodzenia Subemitenta: na dzie sporz dzenia Prospektu Towarzystwo
nie podpisało umowy o subemisj usługow i inwestycyjn : 0 zł.;
4) pozostałe szacunkowe koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: od 2.000.000
złotych do 78.630.000 złotych, w zale no ci od liczby Certyfikatów obj tych w ramach
emisji.
Ł czne szacunkowe koszty emisji wymienione w pkt. 1) - 4) powy ej wynios od 2.370.000 złotych do
79.000.000 złotych, w zale no ci od liczby Certyfikatów obj tych w ramach emisji. Wy ej wymienione
szacunkowe koszty emisji wynios ł cznie 7,90% warto ci emisji Certyfikatów Inwestycyjnych (przy
zało eniu, e zostanie obj ta maksymalna ilo Certyfikatów Inwestycyjnych tj. 10.000.000 sztuk). Koszty te
zostan pokryte przez Towarzystwo, w tym równie z opłaty za wydanie Certyfikatów.
Powy sze koszty zostan rozliczone w ksi gach Towarzystwa jako koszty bie cej działalno ci.

7. Rozwodnienie
7.1. Wielko
i warto
spowodowanego ofert .

procentowa natychmiastowego

rozwodnienia

Fundusz jest w trakcie organizacji i jest to pierwsza emisja Certyfikatów.
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8. Informacje dodatkowe
8.1. Kapitał zakładowy Towarzystwa
Informacje dotycz ce wysoko ci kapitału własnego Towarzystwa (w tym wielko ci kapitału zakładowego)
znajduj si w Rozdziale VI pkt. 3 Prospektu.

8.2. Post powanie s dowe i administracyjne
W ci gu ostatnich 12 miesi cy przeciwko Towarzystwu nie toczyły si adne post powania przed organami
rz dowymi, administracyjnymi lub s dowymi maj ce istotny wpływ na sytuacj finansow lub rentowno
Towarzystwa.

8.3. Doradcy zwi zani z emisj i zakres ich działa .
Fundusz nie zawarł umów dotycz cych wiadczenia usług doradczych na rzecz Funduszu.

Rozdział XVII. INFORMACJE DODATKOWE
1. Aktywa Funduszu
Po zebraniu wpłat do Funduszu w minimalnej wysoko ci warto
złotych.

Aktywów Funduszu wyniesie 30.000.000

2. Umowa i statut
2.1. Opis przedmiotu i celu działalno ci Funduszu.
Zgodnie z zapisami Artykuł 4 Statutu przedmiotem działalno ci Funduszu jest lokowanie publicznie
zebranych rodków pieni nych w tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucj wspólnego inwestowania
maj c siedzib za granic , tj. w tytuły uczestnictwa emitowane przez Fund Partners Kredyt Bank
Conservative 5.
Zgodnie z Artykułem 11 Statutu celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost warto ci Aktywów w wyniku
wzrostu warto ci lokat.

2.2. Postanowienia Statutu Funduszu odnosz ce si
administracyjnych, zarz dzaj cych i nadzorczych.

do członków organów

Zgodnie z zapisami Artykułu 6 ust. 3 Statutu Funduszu do składania o wiadcze woli w imieniu Funduszu
upowa nionych jest dwóch członków zarz du Towarzystwa działaj cych ł cznie lub członek zarz du
Towarzystwa działaj cy ł cznie z prokurentem. Dodatkowo zapisy ust. 4 tego Artykułu mówi
e
Towarzystwo działa w interesie Uczestników Funduszu.
Zapisy Artykułu 7 Statutu okre laj sposób i tryb działania Rady Inwestorów, która jest organem kontrolnym
Funduszu. W szczególno ci zapisy ust. 11 tego Artykułu wskazuj , e wynikaj ce z członkostwa w Radzie
uprawnienia i obowi zki Uczestnik wykonuje osobi cie, a w przypadku Uczestników nie b d cych osobami
fizycznymi - przez osoby uprawnione do reprezentacji Uczestnika Funduszu. Dodatkowo ust. 15 mówi, e
członkom Rady Inwestorów nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji.

2.3. Opis praw, przywilejów i ogranicze wynikaj cych z Certyfikatów.
Zgodnie z zapisami Artykułu 18 ust. 3 Statutu Uczestnikowi przysługuje prawo do:
1) zbycia lub zastawienia Certyfikatów Inwestycyjnych;
2) udziału w Radzie Inwestorów;
3)

dania wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych przez Fundusz w Dniach Wykupu;

4) wypłaty rodków finansowych w przypadku likwidacji Funduszu;
5) pierwsze stwa do obj cia certyfikatów inwestycyjnych kolejnej emisji.
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Z posiadaniem Certyfikatów Inwestycyjnych nie s zwi zane jakiekolwiek ograniczenia i obowi zki.

2.4. Rada Inwestorów.
W Funduszu mo e działa Rada Inwestorów, która jest organem Funduszu. Zasady działania Rady
Inwestorów okre laj : Ustawa o funduszach inwestycyjnych, Statut Funduszu oraz regulamin okre laj cy
tryb jej działania. W skład Rady Inwestorów mo e wej Uczestnik Funduszu, który spełnia nast puj ce
warunki:
1) reprezentuje ponad 5% ogólnej liczby Certyfikatów,
2) wyraził pisemn zgod na udział w Radzie Inwestorów oraz
3) dokonał blokady Certyfikatów Inwestycyjnych na rachunku papierów warto ciowych w
liczbie stanowi cej ponad 5% ogólnej liczby Certyfikatów inwestycyjnych.
Rada Inwestorów rozpoczyna działalno , gdy co najmniej trzech Uczestników Funduszu spełni powy sze
warunki. Rada Inwestorów kontroluje realizacj celu inwestycyjnego Funduszu i polityki inwestycyjnej oraz
stosowanie ogranicze inwestycyjnych. W tym celu członkowie Rady mog przegl da ksi gi i dokumenty
Funduszu oraz
da wyja nie od Towarzystwa. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowo ci Rada
Inwestorów wzywa Towarzystwo do niezwłocznego usuni cia nieprawidłowo ci oraz zawiadamia o nich
KNF.
Rada Inwestorów mo e postanowi o rozwi zaniu Funduszu. Uchwała do swej wa no ci wymaga w tej
sprawie wymaga podj cia jej wi kszo ci co najmniej 2/3 głosów reprezentuj cych wszystkie Certyfikaty
Funduszu.

3. Istotne umowy.
W dniu 27 listopada 2006 roku KBC Bank zło ył o wiadczenia woli („Gwarancja”) na mocy którego KBC
Bank zagwarantował wszystkim uczestnikom Subfunduszu, w tym, z chwil nabycia tytułów uczestnictwa Funduszowi, wypłat
w dniu zapadalno ci Subfunduszu ró nicy pomi dzy warto ci
emisyjn
subskrybowanych tytułów uczestnictwa a cen ich wykonania wynikaj c z wyceny warto ci aktywów netto
na jeden tytuł uczestnictwa w przypadku, gdyby cena ta była ni sza od ich ceny emisyjnej. Dokument
Gwarancji stanowi Zał cznik do niniejszego Prospektu. Ponadto dokument Gwarancji udost pniony jest do
wgl du w siedzibie Towarzystwa, a jego tre (tłumaczenie przysi głe) udost pniony zostanie na stronach
internetowych Towarzystwa www.kbctfi.pl wraz z publikacj Prospektu.

4. Informacje osób trzecich
i o wiadczenia o udziałach.

oraz

o wiadczenia

ekspertów

Fundusz nie korzystał z pomocy adnych osób trzecich ani ekspertów.

5. Dokumenty do wgl du.
O wiadczamy, e w okresie wa no ci Prospektu w siedzibie Towarzystwa mo na zapozna
nast puj cymi dokumentami (lub ich kopiami):
1. Statut Funduszu.
2. Gwarancja wystawiona przez KBC Bank.
3. Prospekt emisyjny Fund Partners.
4. Sprawozdanie finansowe Fund Partners.
5. Lista POK przyjmuj cych zapisy na Certyfikaty.
6. O wiadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozda finansowych Funduszu.

si

z

Kopie wy ej wymienionych dokumentów s tak e dost pne w miejscach przyjmowania zapisów oraz w
formie elektronicznej na stronie internetowej Towarzystwa.
Philippe De Brouwer
Prezes Zarz du

Piotr Habiera
Wiceprezes Zarz du

Ludmiła Falak-Cyniak
Członek Zarz du

Marek Król
Członek Zarz d

6. Informacja o udziałach w innych przedsi biorstwach.
Fundusz inwestycyjny jest w trakcie organizacji i jest to pierwsza emisja Certyfikatów inwestycyjnych.
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Rozdział XVIII. DEFINICJE I SKRÓTY
U yte w niniejszym Prospekcie okre lenia maj nast puj ce znaczenie:
1) Towarzystwo – KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.;
2) Fundusz – KBC EUROPEJSKI Fundusz Inwestycyjny Zamkni ty;
3) KBC Bank – KBC Bank N.V. z siedzib w Brukseli (Belgia), Havenlaan 2, B-1080 Bruksela;
4) Uczestnik Funduszu lub Uczestnik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie
posiadaj ca osobowo ci prawnej, b d ca posiadaczem Certyfikatów Inwestycyjnych zapisanych na
rachunku papierów warto ciowych;
5) Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat Inwestycyjny serii A lub Certyfikat – publiczny certyfikat inwestycyjny na
okaziciela, b d cy papierem warto ciowym wyemitowanym przez Fundusz, reprezentuj cy jednakowe
prawa maj tkowe Uczestników Funduszu, emitowany w drodze publicznego proponowania nabycia
certyfikatów inwestycyjnych;
6) Aktywa Funduszu lub Aktywa – mienie Funduszu obejmuj ce rodki pieni

ne zebrane w drodze

publicznego proponowania nabycia certyfikatów inwestycyjnych lokowane w tytuły uczestnictwa
subfunduszu Fund Partners Kredyt Bank Conservative 5;
7) Warto

Aktywów Netto Funduszu – warto

Aktywów Funduszu pomniejszona o zobowi zania

Funduszu;
8) Warto

Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny – Warto

Aktywów Netto Funduszu w Dniu Wyceny

podzielona przez aktualn liczb Certyfikatów Inwestycyjnych;
9) Dzie Wyceny – ka dy 10 /dziesi ty/ dzie miesi ca, a tak e dzie przypadaj cy na 7 dni przed
rozpocz ciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty kolejnych emisji, z zastrze eniem dokonania
stosownych zmian Statutu w tym zakresie. Dniem Wyceny jest równie ka dy Dzie Wykupu Certyfikatów.
Je eli dzie ten jest dniem wolnym od pracy, Dniem Wyceny jest kolejny, najbli szy roboczy dzie ;
10) Depozytariusz – Kredyt Bank S.A z siedzib w Warszawie, z którym zawarta została umowa o
prowadzenie rejestru Aktywów Funduszu;
11) Komisja, KNF – organ wła ciwy w sprawach nadzoru nad rynkiem kapitałowym;
12) GPW – Giełda Papierów Warto ciowych w Warszawie S.A.;
13) KDPW – Krajowy Depozyt Papierów Warto ciowych S.A.;
14) Ustawa o ofercie publicznej – Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
(Dz. U. 2005 nr 184 poz. 1539);
15) Ustawa – Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 roku Nr 146, poz.
1546, z pó n. zm.);
16) Prawo dewizowe – Ustawa z dnia 27 lipca 2002 Prawo dewizowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 141 poz. 1178, z
pó n. zm.);
17) Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi – Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi (Dz. U. 2005 nr 183 poz. 1538, z pó n. zm.);
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18) Alternatywny System Obrotu - alternatywny system obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt. 2. Ustawy o
obrocie instrumentami finansowymi,
19) Oferuj cy – KBC Securities N.V. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, oferuj cy Certyfikaty Inwestycyjne
w obrocie pierwotnym na podstawie umowy zawartej z Towarzystwem;
20) Punkt Obsługi Klientów, POK – Punkt obsługi klientów Oferuj cego i innych podmiotów proponuj cych
nabycie Certyfikatów Inwestycyjnych;
21) Statut – Statut KBC Europejski Funduszu Inwestycyjnego Zamkni tego;
22) Prospekt Emisyjny lub Prospekt – prospekt emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych sporz dzony w formie
jednolitego dokumentu zgodnie z Ustaw o ofercie publicznej oraz Rozporz dzeniem Komisji Europejskiej
(WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. wykonuj cych dyrektyw 2003/71/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, wł czenia przez
odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam;
23) Cena Wykonania – Warto

Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny w Dniu Zapadalno ci Funduszu;

24) Minimalna Stopa Zwrotu, MSZ – stopa zwrotu, której wysoko

podana zostanie do publicznej

wiadomo ci nie pó niej ni w dniu opublikowania Prospektu Emisyjnego w sposób okre lony w Artykule 37
ust. 2 i 3 Statutu, z inwestycji w Certyfikaty obliczona według ich ceny emisyjnej, jak uzyskaj Uczestnicy
Funduszu w Dniu Zapadalno ci w sytuacji, gdy stopa zwrotu obliczona zgodnie z zasadami okre lonymi w
Artykule 35 ust. 2 b dzie ni sza od Minimalnej Stopy Zwrotu. Gwarancja, o której mowa w pkt. 28) poni ej,
nie obejmuje wypłaty Minimalnej Stopy Zwrotu.
25) Kurs Pocz tkowy, KPi – dla ka dego indeksu z Koszyka, stanowi redni arytmetyczn jego warto ci
zamkni cia z pierwszych 10 sesji giełdowych pocz wszy od dnia 22 maja 2007 r. (ł cznie z tym dniem);
26) Kurs Wykonania, KW i – dla ka dego indeksu z Koszyka, stanowi redni arytmetyczn jego warto ci
zamkni cia z ostatniego dnia kwotowania ka dego miesi ca, pocz wszy od czerwca 2011 r. do maja 2012
r. (ł cznie z tymi miesi cami);
27) Partycypacja – okre lona liczbowo wysoko

udziału w zmianie warto ci Koszyka, słu

ca do

wyznaczenia wysoko ci stopy zwrotu przez Fundusz w Dniu Zapadalno ci Funduszu, zgodnie z zasadami
okre lonymi w Artykule 35 Statutu. Wysoko

udziału zostanie podana do publicznej wiadomo ci nie pó niej

ni na jeden dzie przed rozpocz ciem subskrypcji w sposób okre lony w Artykule 37 ust. 2 i 3 Statutu;
28) Gwarancja – o wiadczenie woli zło one przez KBC Bank w dniu 27 listopada 2006 roku, na mocy
którego KBC Bank zagwarantował wszystkim uczestnikom Fund Partners Kredyt Bank Conservative 5, w
tym, z chwil nabycia tytułów uczestnictwa - Funduszowi, wypłat w dniu zapadalno ci subfunduszu Fund
Partners Kredyt Bank Conservative 5 ró nicy pomi dzy warto ci emisyjn subskrybowanych tytułów
uczestnictwa a cen ich wykonania wynikaj c z wyceny warto ci aktywów netto na jeden tytuł uczestnictwa
w przypadku, gdyby cena ta była ni sza od ich ceny emisyjnej;
29) Koszyk – poni ej tabela opisuje spółki wchodz ce w skład Koszyka. Kolumny od strony lewej do prawej
przedstawiaj nast puj ce informacje: numer porz dkowy, nazw spółki, kod Bloomberg spółki, giełd na
której jest notowana oraz jej wag w Koszyku.
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1.

CREDIT AGRICOLE SA

ACA FP equity

Pary

3,333%

2.

AEGON NV

AGN NA equity

Amsterdam

3,333%

3.

ALLIANZ AG-REG

ALV GY equity

Frankfurt

3,333%

4.

BAYER AG

BAY GY Equity

Frankfurt

3,333%

5.

BANCA INTESA SPA

BIN IM EQUITY

Mediolan

3,333%

6.

BNP PARIBAS

BNP FP Equity

Pary

3,333%

7.

BANCO POPOLARE DI VERONA E N

BPVN IM equity

Mediolan

3,333%

8.

CARREFOUR SA

Pary

3,333%

9.

CAPITALIA SPA

CAP IM equity

Mediolan

3,333%

10.

DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED

DBK GY equity

Frankfurt

3,333%

11.

DAIMLERCHRYSLER AG-REG

DCX GY Equity

Frankfurt

3,333%

12.

DEXIA

DEXB BB Equity

Bruksela

3,333%

13.

DEUTSCHE TELEKOM AG-REG

DTE GY equity

Frankfurt

3,333%

14.

ENDESA SA

ELE SM equity

Madryt

3,333%

15.

BOUYGUES

EN FP equity

Pary

3,333%

CA FP Equity

16.

ENEL SPA

ENEL IM equity

Mediolan

3,333%

17.

FRESENIUS MEDICAL CARE AG &

FME GY equity

Frankfurt

3,333%

18.

TOTAL SA

FP FP Equity

Pary

3,333%

19.

FRANCE TELECOM SA

FTE FP equity

Pary

3,333%

20.

ASSICURAZIONI GENERALI

G IM equity

Mediolan

3,333%

21.

MUENCHENER RUECKVER AG-REG

MUV2 GY equity

Frankfurt

3,333%

22.

NORDEA BANK AB

Sztokholm

3,333%

23.

NESTLE SA-REG

NESN VX Equity

Virt-X

3,333%

24.

RWE AG

RWE GY equity

Frankfurt

3,333%

25.

BANCO SANTANDER CENTRAL HISP

SAN SM equity

Madryt

3,333%

26.

COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN

SGO FP equity

Pary

3,333%

27.

TELEFONICA SA

TEF SM Equity

Madryt

3,333%

28.

TELECOM ITALIA SPA

TIT IM equity

Mediolan

3,333%

29.

THYSSENKRUPP AG

TKA GY equity

Frankfurt

3,333%

30.

TNT NV

TNT NA equity

Amsterdam

3,333%

NDA SS Equity

Kryteria wyboru akcji do Koszyka:
Akcje mog

nale e

do Koszyka wył cznie, je eli: (i) zostały dopuszczone do oficjalnego obrotu na

giełdzie papierów warto ciowych, (ii) s uwzgl dnione w głównym indeksie akcji, (iii) maj wystarczaj c
kapitalizacj rynku i niski współczynnik P/E (Cena/Zysk) oraz (iv) Zarz d Sicav zatwierdził wł czenie akcji
do Koszyka („Kryteria Wyboru”).
Zmiany Koszyka po poł czeniu, przej ciu, podziale, nacjonalizacji, ogłoszeniu upadło ci lub
dyskwalifikacji:
Poł czenie lub przej cie
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Je eli jeden lub wi cej emitentów akcji w Koszyku uczestniczy w poł czeniu lub przej ciu w czasie trwania
subfunduszu, akcje emitentów, które spełniaj

kryteria wyboru po przeprowadzeniu takiej transakcji,

otrzymaj wag w Koszyku równ sumie wag akcji wszystkich emitentów uczestnicz cych w poł czeniu
lub przej ciu. Je eli

aden z powy szych emitentów nie spełnia kryteriów wyboru po poł czeniu lub

przej ciu, podj te zostan działania okre lone w cz

ci „Nacjonalizacja, upadło

lub dyskwalifikacja”.

Podział
Je eli emitent akcji w Koszyku przejdzie podział, waga przypisywana danej akcji zostanie podzielona
równo pomi dzy akcje wszystkich emitentów wynikaj ce z podziału, które spełniaj kryteria wyboru.
Je eli aden z powy szych emitentów nie spełnia kryteriów wyboru po podziale, podj te zostan działania
okre lone w cz

ci „Nacjonalizacja, upadło

Nacjonalizacja, upadło

lub dyskwalifikacja”.

lub dyskwalifikacja

Je eli emitent akcji w Koszyku zostanie znacjonalizowany, ogłoszona zostanie jego upadło
spełnia

kryteria wyboru („Dyskwalifikacja), akcje zostan

lub przestanie

sprzedane po ostatniej znanej cenie sprzed

usuni cia akcji z Koszyka. Wpływy ze sprzeda y b d nast pnie inwestowane do Dnia Zapadalno ci według
kursu rynkowego obowi zuj cego na rynku pieni

nym lub obligacji w chwili usuni cia akcji, przez okres

odpowiadaj cy okresowi pozostałemu do Dnia Zapadalno ci subfunduszu.
odsetki zostan

Wpływy ze sprzeda y oraz

nast pnie uwzgl dnione w Dniu Zapadalno ci jako zysk z akcji w celu obliczenia

ostatecznego wzrostu warto ci Koszyka w Dniu Zapadalno ci.
Sposób obliczania stopy zwrotu z Koszyka okre la Artykuł 35;
30) Dzie Zapadalno ci Funduszu – 10 lipca 2012 roku lub najbli szy, kolejny roboczy dzie , je eli dzie ten
b dzie dniem wolnym od pracy;
31) Dzie Wykupu – ka dy 10 /dziesi ty/ dzie miesi ca, b d cy jednocze nie Dniem Wyceny z
zastrze eniem, e pierwszym Dniem Wykupu b dzie 10 sierpnia 2007 roku. Je eli dzie ten jest dniem
wolnym od pracy, Dniem Wykupu jest kolejny, najbli szy roboczy dzie ;
32) Fund Partners – jest funduszem zagranicznym w rozumieniu art. 2 pkt 9 Ustawy i jednocze nie spółk
inwestycyjn z siedzib w Luksemburgu o zmiennym kapitale z wydzielonymi subfunduszami (SICAV Societe d’Investissement a Capitale Variable) działaj c zgodnie z prawem luksemburskim;
33) Fund Partners Kredyt Bank Conservative 5 lub Subfundusz – subfundusz z gwarantowanym kapitałem
funduszu inwestycyjnego Fund Partners z siedzib w Luksemburgu. Oznacza to, e w stosowanej polityce
inwestycyjnej subfundusz d

y do takiego skonstruowania portfela inwestycyjnego, który zapewnia

osi gni cie w dniu jego zapadalno ci okre lonego w prospekcie celu inwestycyjnego, jakim jest ochrona
wpłaconego do subfunduszu kapitału oraz osi gni cie stopy zwrotu uzale nionej od zmian wybranego
Koszyka;
34) Rachunek Subskrypcji – rachunek bankowy podmiotu uczestnicz cego w przyjmowaniu zapisów,
słu

cy do przej ciowego przyjmowania wpłat na Certyfikaty. rodki pieni

ne z tego rachunku

przekazywane s niezwłocznie na rachunek Towarzystwa prowadzony przez Depozytariusza, o którym
mowa w Artykule 24 ust. 1 Statutu;
35) CSSF - Komisja Nadzoru Sektora Finansowego w Luksemburgu;
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36) OPC – organizacje wspólnego inwestowania (UCI), b d ce funduszami inwestycyjnymi z siedzib za
granic ;
37) OPCVM - organizacje wspólnego inwestowania dopuszczone zgodnie z dyrektyw Rady Unii
Europejskiej nr 85/611/CEE (UCITS);
38) Rynek Aktywny - rynek spełniaj cy ł cznie nast puj ce kryteria:
- instrumenty b d ce przedmiotem obrotu na rynku s jednorodne,
- zazwyczaj w ka dym czasie wyst puj zainteresowani nabywcy i sprzedawcy,
- ceny s podawane do publicznej wiadomo ci;
39) Efektywna stopa procentowa – stopa, przy zastosowaniu której nast puje zdyskontowanie do bie
warto ci zwi zanych ze składnikiem lokat lub zobowi za funduszu przyszłych przepływów pieni

cej

nych

oczekiwanych w okresie do terminu zapadalno ci lub wymagalno ci, a w przypadku składników o zmiennej
stopie procentowej – do najbli szego terminu oszacowania przez rynek poziomu odniesienia, stanowi c
wewn trzn stop zwrotu składnika aktywów lub zobowi zania w danym okresie;
40) OECD – Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju;
41) Rejestr Sponsora Emisji – rejestr osób, które nabyły publiczne Certyfikaty Inwestycyjne Funduszu w
obrocie pierwotnym, które s rejestrowane na koncie uczestnika KDPW wyst puj cego jako sponsor danej
emisji Certyfikatów. Towarzystwo zawrze umow o prowadzenie Rejestru Sponsora Emisji z osob prawn ,
która na podstawie umowy o prowadzenie Rejestru Sponsora Emisji prowadzi ewidencj tych Uczestników
Funduszu, którzy nie dokonali dyspozycji przeniesienia Certyfikatów Inwestycyjnych na rachunek papierów
warto ciowych;
42) Sicav, SICAV – fundusz inwestycyjny Fund Partners z siedzib w Luksemburgu.

Rozdział XIX. ZAŁ CZNIKI
1. Statut Funduszu.
2. Gwarancja wystawiona przez KBC Bank.
3. O wiadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozda
finansowych Funduszu.
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