Informacja o zmianie Kluczowych Informacji dla Inwestorów
KBC PORTFEL PIENIĘŻNY Subfundusz
KBC Portfel VIP Specjalistycznego Funduszu
Inwestycyjnego Otwartego
z dnia 28 maja 2014 roku
KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie, działając jako organ KBC PORTFEL PIENIĘŻNY Subfunduszu KBC
Portfel VIP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, niniejszym
ogłasza o dokonaniu poniższych zmian w Kluczowych Informacjach dla
Inwestorów ww. Subfunduszu:
1. Na stronie sekcja „CELE I POLITYKA INWESTYCYJNA” otrzymuje nowe następujące
brzmienie:
„CELE I POLITYKA INWESTYCYJNA
Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost
wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat
dokonywanych w papiery wartościowe i inne prawa
majątkowe. Podstawowym kryterium doboru lokat
przez Subfundusz jest analiza fundamentalna oraz
ocena trendów rynkowych. Podejmując decyzje o
stopniu zaangażowania w poszczególne rodzaje lokat
Subfundusz bierze pod uwagę także sytuację
makroekonomiczną w kraju i na świecie. Subfundusz
lokuje do 100% wartości swoich aktywów w skarbowe
oraz korporacyjne dłużne papiery wartościowe i
instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty.
Subfundusz lokuje przede wszystkim w dłużne papiery
wartościowe oraz instrumenty finansowe, których
termin zapadalności lub okres odsetkowy nie
przekracza jednego roku. Subfundusz nie lokuje
swoich aktywów w akcje.
Fundusz zbywa i odkupuje jednostki uczestnictwa w
każdym dniu wyceny.

Poziom odniesienia - wzorcem (benchmarkiem)
stanowiącym odniesienie dla oceny realizacji celu
inwestycyjnego, a w szczególności uzyskanej stopy
zwrotu z inwestycji jest:
- od dnia 28.05.2014 r. stopa zwrotu z indeksu
WIBID3M pomniejszona o przypadające na dany okres
koszty stałe Subfunduszu (w tym opłata za zarządzanie
Subfunduszem),
- do dnia 27.05.2014 r. stopa zwrotu z indeksu
WIBID1M pomniejszona o przypadające na dany okres
koszty stałe Subfunduszu (w tym opłata za zarządzanie
Subfunduszem).
Zyski z inwestycji Subfunduszu np. dywidendy są
ponownie inwestowane. Subfundusz może stosować
instrumenty pochodne w celu ograniczenia ryzyka
inwestycyjnego lub sprawnego zarządzania portfelem.
Zalecenie: niniejszy Subfundusz może nie być
odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać
swoje środki w ciągu 1 miesiąca od dnia nabycia
jednostek uczestnictwa.

2. Na stronie 2 w sekcji „INFORMACJE PRAKTYCZNE” informacja o dacie aktualizacji
Kluczowych Informacji dla Inwestorów otrzymuje nowe poniższe brzmienie:
„Niniejsze Kluczowe Informacje dla Inwestorów zostały sporządzone według stanu na dzień
28/05/2014 r.”

