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ROZDZIAŁ I 

DANE O FUNDUSZU 

1. DATA WPISU FUNDUSZU DO REJESTRU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH 

Fundusz został wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych w dniu 10 kwietnia 2012 roku za numerem RFi 728.  

 

2. ZASTRZEŻENIE, ŻE WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA W MOMENCIE JEJ ZBYCIA I ODKUPIENIA PRZEZ FUNDUSZ ZALEŻY OD 

WARTOŚCI AKTYWÓW SUBFUNDUSZU I JEGO ZOBOWIĄZAŃ I W ZWIĄZKU Z TYM UCZESTNIK MOŻE, W WYNIKU ODKUPIENIA 

JEDNOSTEK UCZESTNICTWA, OTRZYMAĆ MNIEJSZĄ KWOTĘ NIŻ KWOTA, KTÓRĄ WPŁACIŁ DO FUNDUSZU 

Towarzystwo niniejszym zastrzega, że wartość Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez 
Fundusz zależy od wartości Aktywów Subfunduszu i jego zobowiązań i w związku z tym Uczestnik może, w wyniku 
odkupienia Jednostek Uczestnictwa, otrzymać mniejszą kwotę niż kwota, którą wpłacił do Funduszu. 

3. WSKAZANIE, ŻE INFORMACJE O OBOWIĄZKACH PODATKOWYCH UCZESTNIKÓW SĄ ZAWARTE W PROSPEKCIE INFORMACYJNYM, 
ORAZ ZASTRZEŻENIE, ŻE OBOWIĄZKI PODATKOWE ZALEŻĄ OD INDYWIDUALNEJ SYTUACJI UCZESTNIKA I MIEJSCA 

DOKONYWANIA INWESTYCJI 

Informacje o obowiązkach podatkowych Uczestników są zawarte w Prospekcie Informacyjnym. 

Towarzystwo niniejszym zastrzega, że obowiązki podatkowe zależą od indywidualnej sytuacji Uczestnika i miejsca 
dokonywania inwestycji. W celu ustalenia obowiązków podatkowych, wskazane jest zasięgnięcie porady doradcy 
podatkowego lub prawnego. 

4. ZASADY ZBYWANIA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA 

Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa bez ograniczeń w każdym Dniu Zbycia, z tym że zbycie Jednostek 
Uczestnictwa kategorii innej niż kategoria A wymaga zaoferowania takiej możliwości przez Fundusz i zawarcia z 
Funduszem Umowy Dodatkowej. 

Nabywcami Jednostek Uczestnictwa mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne 
nieposiadające osobowości prawnej (jednakże posiadające zdolność do nabywania praw i zaciągania zobowiązań we 
własnym imieniu), rezydenci i nierezydenci w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku Prawo dewizowe (Dz. U. 
Nr 141, poz. 1178 z późn. zm.), z tym że Umowy Dodatkowe zawierane z Funduszem mogą zawierać ograniczenia w 
tym zakresie. 

Przystąpienie do Funduszu przez osoby fizyczne będące osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne w 
rozumieniu ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 
(t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276 ze zm.) oraz otwarcie Subrejestru na rzecz takich osób wymaga zgody zarządu 
Towarzystwa. 

Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa kategorii A w ramach oferty podstawowej Funduszu, co oznacza, że Jednostki 
Uczestnictwa kategorii A mogą być nabywane po otwarciu Subrejestru bez konieczności zawarcia Umowy 
Dodatkowej. Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa kategorii innej niż kategoria A po otwarciu Subrejestru pod 
warunkiem zawarcia odpowiedniej Umowy Dodatkowej. Umowy Dodatkowe mogą określać szczególne warunki 
zbywania przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa kategorii innej niż kategoria A. Jednostki Uczestnictwa danego 
Subfunduszu są zbywane w ramach danego Planu Inwestycyjnego, jeżeli tak stanowi Umowa Dodatkowa.  

Nabycie Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu wymaga posiadania Subrejestru w tym Subfunduszu. Fundusz 
otwiera dla Inwestora Subrejestr w danym Subfunduszu na podstawie zlecenia otwarcia Subrejestru albo na 
podstawie zamiany Jednostek Uczestnictwa innego Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa tego Subfunduszu. Wraz z 
otwarciem dla Inwestora pierwszego Subrejestru, Fundusz otwiera dla Inwestora Rejestr. Zlecenie otwarcia 
pierwszego Subrejestru stanowi oświadczenie o zawarciu umowy o uczestnictwo w Funduszu. Inwestor lub Uczestnik 
może posiadać więcej niż jeden Subrejestr w danym Subfunduszu. Inwestor lub Uczestnik może w każdym czasie 
złożyć zlecenie otwarcia kolejnego Subrejestru w danym Subfunduszu bezpośrednio w Funduszu, za pośrednictwem 
innego Dystrybutora lub za pośrednictwem dotychczasowego Dystrybutora, o ile ten Dystrybutor dopuszcza taką 
możliwość. Fundusz nie udostępnia możliwości przeniesienia (transferu) Jednostek Uczestnictwa pomiędzy 
Subrejestrami. Fundusz nie udostępnia możliwości przeniesienia Subrejestru otwartego za pośrednictwem jednego 
Dystrybutora do innego Dystrybutora.  

Dokument zlecenia otwarcia Subrejestru lub nabycia Jednostek Uczestnictwa wypełniony w sposób nieprawidłowy 
lub nieczytelny, albo w inny sposób wywołujący wątpliwości co do treści lub autentyczności może nie być uznany za 
ważne zlecenie. Uczestnik (Inwestor) zobowiązany jest podawać numer Subrejestru we wszystkich zleceniach i 
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dyspozycjach. Fundusz ma prawo odrzucenia zlecenia lub dyspozycji, która nie zawiera numeru Subrejestru lub 
zawiera nieprawidłowy numer Subrejestru. 

Inwestor lub Uczestnik posiadający Subrejestr w danym Subfunduszu może nabywać Jednostki Uczestnictwa tego 
Subfunduszu poprzez dokonanie wpłat środków pieniężnych na rachunek bankowy właściwy dla Subfunduszu oraz 
kategorii Jednostek Uczestnictwa, które mają być zbyte przez Fundusz za dokonaną wpłatę. Nie wyłącza to możliwości 
złożenia przez Inwestora lub Uczestnika zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa. 

Wpłata na Jednostki Uczestnictwa może zostać dokonana wyłącznie w środkach pieniężnych w złotych na rachunek 
bankowy właściwy dla Subfunduszu oraz kategorii Jednostek Uczestnictwa, które mają być zbyte przez Fundusz za 
dokonaną wpłatę.  

Subfundusz może posiadać wspólnie z innymi Subfunduszami przejściowe rachunki bankowe, na które będą 
przyjmowane wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa w ramach Planów Inwestycyjnych albo IKE. Przejściowe 
rachunki bankowe mogą być prowadzone na rzecz Funduszu, jako rachunki wydzielonych środków pieniężnych. W 
takim przypadku wpłaty Uczestnika będą niezwłocznie i automatycznie przekazywane na rachunki właściwe dla 
wybranych przez Uczestnika Subfunduszy, w proporcjach określonych przez Uczestnika w umowie lub dyspozycji. 

Dokument wpłaty środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa (formularz zlecenia przelewu na 
rachunek bankowy Subfunduszu lub formularz wpłaty na rachunek bankowy Subfunduszu) powinien zawierać 
następujące dane: imię i nazwisko albo firmę (nazwę), miejsce zamieszkania i adres albo miejsce siedziby i adres oraz 
numer Subrejestru. Dokument pierwszej wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa w ramach danego Subrejestru 
zamiast numeru Subrejestru powinien zawierać numer PESEL (w przypadku osób fizycznych będących rezydentami), 
datę urodzenia (w przypadku osób fizycznych będących nierezydentami) lub REGON (w przypadku osób prawnych 
lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej). W przypadku dokonywania wpłat za 
pośrednictwem aplikacji dystrybucyjnych udostępnianych przez niektórych Dystrybutorów, podanie niektórych 
danych może nie być konieczne.  

Dokument wpłaty środków pieniężnych wypełniony w sposób nieprawidłowy albo wywołujący wątpliwości co do 
treści lub autentyczności może nie być uznany za ważne zlecenie nabycia Jednostek Uczestnictwa. W takim przypadku 
Fundusz będzie zwracał otrzymane środki pieniężne. W przypadku drobnych nieprawidłowości w wypełnieniu 
dokumentu wpłaty środków pieniężnych Fundusz dołoży należytej staranności w celu zrealizowania takiego zlecenia 
zgodnie z zamiarem Uczestnika. Przy realizacji takich zleceń decydujące znaczenie będzie miał numer rachunku 
bankowego, na który została dokonana wpłata. Wpłaty na rachunki bankowe właściwe dla Jednostek Uczestnictwa 
kategorii innej niż A dokonane przez osoby, które nie zawarły odpowiednich Umów Dodatkowych, będą zwracane. 
Fundusz dołoży należytej staranności w celu zrealizowania takiego zlecenia zgodnie z zamiarem Uczestnika, ale nie 
ponosi odpowiedzialności za realizację takiego zlecenia. Niezależnie od powyższych zasad, Fundusz ma prawo 
odrzucenia zlecenia lub dyspozycji, która nie zawiera numeru Subrejestru lub zawiera nieprawidłowy numer 
Subrejestru. 

Kwota wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa nie może być niższa niż określona w Statucie dla danego 
Subfunduszu i Jednostek Uczestnictwa danej kategorii. W przypadku, gdy kwota wpłaty na nabycie Jednostek 
Uczestnictwa jest niższa niż określona w Statucie dla danego Subfunduszu i Jednostek Uczestnictwa danej kategorii 
Fundusz dokona zwrotu wpłaty. Zwrot nastąpi bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań, nie później niż w terminie 
5 Dni Roboczych od dnia wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Subfunduszu. Zwrot nastąpi na 
rachunek bankowy, z którego dokonana została wpłata. 

W przypadku, gdy dyspozycja otwarcia Subrejestru została złożona za pośrednictwem internetu, pierwsza wpłata na 
nabycie Jednostek Uczestnictwa w ramach tego Subrejestru musi zostać dokonana w środkach pieniężnych z 
należącego do posiadacza tego Subrejestru rachunku bankowego, którego dane towarzyszące są zgodne z danymi 
podanymi w dyspozycji otwarcia Subrejestru.  

Zlecenie nabycia Jednostek Uczestnictwa jest realizowane do wysokości kwoty wpłaty na nabycie Jednostek 
Uczestnictwa pomniejszonej o pobrane opłaty manipulacyjne.  

W przypadku składania zleceń i dyspozycji za pośrednictwem Dystrybutora, zlecenia i dyspozycje Uczestników są 
składane Dystrybutorowi w sposób ustalony przez Fundusz z Dystrybutorem lub w umowach zawartych pomiędzy 
Dystrybutorem a Uczestnikiem, w szczególności w umowie o przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub 
zbycia instrumentów finansowych (w przypadku Dystrybutorów będących firmami inwestycyjnymi lub bankami, o 
których mowa w art. 70 ust. 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi) lub w regulaminie wewnętrznym 
Dystrybutora określającym sposób i warunki prowadzenia działalności w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i 
odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych (w przypadku Dystrybutorów, o których mowa w art. 
32a Ustawy). Zlecenia i dyspozycje Uczestników mogą być składane Dystrybutorowi w szczególności w formie 
pisemnej lub za pomocą elektronicznych nośników informacji (w tym Internetu) lub telefonicznie. Zlecenia, 
dyspozycje i inne oświadczenia woli złożone za pomocą elektronicznych nośników informacji, w tym zlecenie 
otwarcia Subrejestru, zastępują złożenie tych zleceń i dyspozycji w formie pisemnej. W zależności od sposobu 
przyjmowania i przekazywania zleceń i dyspozycji przez danego Dystrybutora, okres od złożenia zlecenia lub 
dyspozycji do ich otrzymania przez Agenta Transferowego może być różny. Uzyskane przez Uczestnika za 
pośrednictwem Dystrybutora dane na temat Subrejestru mogą być nieaktualne, np. mogą nie uwzględniać rozliczeń 
niektórych transakcji oraz korekt. Ostateczną weryfikację zlecenia wykonuje Agent Transferowy. 
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Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz Towarzystwo może pobierać Opłatę Za Zbycie i Opłatę Za 
Zamianę. 

Wysokość Opłaty Za Zbycie może być określona indywidualnie dla danego Dystrybutora lub Funduszu zbywającego 
Jednostki Uczestnictwa bezpośrednio. W takim przypadku ustalane są oddzielne Tabele Opłat dla poszczególnych 
Dystrybutorów i Funduszu zbywającego Jednostki Uczestnictwa bezpośrednio. Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa 
przez Fundusz w ramach danego Subrejestru stawka Opłaty Za Zbycie ustalana jest na podstawie Tabeli Opłat 
obowiązującej dla podmiotu, który przyjął zlecenie otwarcia tego Subrejestru, a w przypadku gdy Subrejestr został 
otwarty na podstawie zamiany Jednostek Uczestnictwa innego Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa tego 
Subfunduszu – na podstawie Tabeli Opłat obowiązującej dla podmiotu, który przyjął zlecenie otwarcia Subrejestru, na 
którym zapisane były Jednostki Uczestnictwa będące przedmiotem zamiany. Nabywając Jednostki Uczestnictwa za 
pośrednictwem danego Dystrybutora, Uczestnik powinien sprawdzić obowiązującą u tego Dystrybutora Tabelę Opłat. 

Zbycie Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu kategorii A przez Fundusz na rzecz osoby, od której Fundusz w 
ciągu 90 dni poprzedzających dzień złożenia zlecenia nabycia odkupił Jednostki Uczestnictwa tego Subfunduszu 
kategorii A z tego samego Subrejestru jest zwolnione z Opłaty Za Zbycie do kwoty, jaką osoba ta uzyskała z tytułu 
odkupienia przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa kategorii A (reinwestycja). Zwolnienie przysługuje jeden raz w 
roku kalendarzowym. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest złożenie Dystrybutorowi lub Funduszowi 
odpowiedniego oświadczenia woli przy składaniu zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa. 

Fundusz zbywa liczbę Jednostek Uczestnictwa równą ilorazowi kwoty wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa 
pomniejszonej o pobrane opłaty manipulacyjne i ceny zbycia Jednostki Uczestnictwa w Dniu Zbycia, w którym 
następuje zbycie. 

Cena zbycia Jednostki Uczestnictwa w danym Dniu Zbycia jest równa Wartości Aktywów Subfunduszu Netto na 
Jednostkę Uczestnictwa w tym Dniu Zbycia. 

Nabywcami Jednostek uczestnictwa mogą być osoby małoletnie. Osoba małoletnia, która nie ukończyła 13 lat, lub 
osoba ubezwłasnowolniona całkowicie może składać zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa jedynie przez 
przedstawiciela ustawowego. Osoba małoletnia, która ukończyła 13 lat, lub osoba ubezwłasnowolniona częściowo 
może składać zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa za zgodą przedstawiciela ustawowego. Fundusz przyjmuje, że 
nabycie Jednostek Uczestnictwa do kwoty 2.000 złotych w okresie kolejnych 30 dni jest czynnością nieprzekraczającą 
zwykłego zarządu majątkiem osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej , przy czym Fundusz może w odniesieniu 
do danej osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej – po dokonaniu analizy wartości majątku tej osoby małoletniej 
lub ubezwłasnowolnionej – ustalić tę wartość na innym poziomie. 

5. ZASADY ODKUPYWANIA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA 

Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa na żądanie Uczestnika w każdym Dniu Odkupienia, z zastrzeżeniem że 
odkupienie Jednostek Uczestnictwa kategorii innej niż kategoria A może podlegać szczególnym warunkom 
określonym w Umowie Dodatkowej zawartej z Funduszem lub wywołać dodatkowe skutki zgodnie z warunkami 
zawartymi w Umowie Dodatkowej. Fundusz może zawiesić odkupywanie Jednostek Uczestnictwa w przypadku 
określonym w art. 89 ust. 4 i 5 Ustawy, na warunkach tam określonych. 

Jednostki Uczestnictwa podlegają umorzeniu z mocy prawa z chwilą ich odkupienia przez Fundusz. 

Odkupienie Jednostek Uczestnictwa następuje na podstawie złożonego przez Uczestnika zlecenia odkupienia 
Jednostek Uczestnictwa. Zlecenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa może być złożone wobec upoważnionego 
pracownika Towarzystwa albo Dystrybutora. 

Zlecenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa może zostać złożone za pośrednictwem telefonu. Szczegółowe warunki 
składania zleceń i dyspozycji za pośrednictwem telefonu zostały określone w regulaminie składania zleceń 
telefonicznych, który jest dostępny na stronie internetowej Towarzystwa www.opera-tfi.pl. Każdy z Dystrybutorów 
może własnym imieniu zawierać z Uczestnikami (Inwestorami) umowy o składanie zleceń i dyspozycji przez telefon, 
telefaks lub za pomocą internetu na warunkach oferowanych przez tego Dystrybutora, o ile Dystrybutor posiada 
zezwolenie Komisji umożliwiające przyjmowanie zleceń i dyspozycji w ten sposób. 

Zlecenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa może obejmować: określoną liczbę Jednostek Uczestnictwa określonej 
kategorii zapisanych na danym Subrejestrze, albo wszystkie Jednostki Uczestnictwa określonej kategorii zapisane na 
danym Subrejestrze, albo taką liczbę Jednostek Uczestnictwa określonej kategorii zapisanych na danym Subrejestrze, 
w wyniku odkupienia której wypłacona zostanie określona kwota środków pieniężnych brutto (przed pobraniem 
Opłaty Za Odkupienie oraz podatku dochodowego, o ile przepisy prawa będą nakładały na Fundusz obowiązek 
obliczenia i pobrania takiego podatku). 

Zlecenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa może zawierać dyspozycję systematycznego odkupywania Jednostek 
Uczestnictwa. W takim przypadku zlecenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa powinno wskazywać dzień miesiąca, w 
którym następować ma odkupienie Jednostek Uczestnictwa, oraz częstotliwość (miesięczną, kwartalną, półroczną 
albo roczną), z jaką następować mają odkupienia Jednostek Uczestnictwa. Odwołanie zlecenia odkupienia Jednostek 
Uczestnictwa zawierającego dyspozycję systematycznego odkupywania Jednostek Uczestnictwa staje się skuteczne 
nie później niż w terminie 10 Dni Roboczych od dnia wpływu tego odwołania do Agenta Transferowego. 
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W przypadku, gdy zlecenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa zapisanych na danym Subrejestrze obejmuje liczbę 
Jednostek Uczestnictwa większą niż liczba niezablokowanych Jednostek Uczestnictwa zapisanych na tym Subrejestrze 
lub kwota określona w zleceniu odkupienia Jednostek Uczestnictwa zapisanych na danym Subrejestrze jest wyższa niż 
możliwa do uzyskania z tytułu odkupienia wszystkich niezablokowanych Jednostek Uczestnictwa zapisanych na tym 
Subrejestrze lub w wyniku realizacji zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa zapisanych na danym Subrejestrze 
łączna wartość pozostałych Jednostek Uczestnictwa zapisanych na tym Subrejestrze byłaby mniejsza niż 50 złotych, 
odkupieniu podlegają wszystkie Jednostki Uczestnictwa zapisane na tym Subrejestrze. 

Zlecenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa powinno obejmować taką liczbę Jednostek Uczestnictwa określonej 
kategorii zapisanych na danym Subrejestrze, w wyniku odkupienia której wypłacona zostanie kwota środków 
pieniężnych brutto nie niższa niż 50 złotych, za wyjątkiem przypadków, gdy zlecenie odkupienia Jednostek 
Uczestnictwa obejmuje wszystkie Jednostki Uczestnictwa zapisane na danym Subrejestrze. W przypadku, gdy zlecenie 
odkupienia obejmuje liczbę Jednostek Uczestnictwa określonej kategorii zapisaną na danym Subrejestrze, w wyniku 
odkupienia której wypłacona zostałaby kwota środków pieniężnych brutto niższa niż 50 złotych, odkupieniu podlega 
taka liczba Jednostek Uczestnictwa określonej kategorii zapisanych na danym Subrejestrze, w wyniku odkupienia 
której wypłacona zostanie kwota środków pieniężnych brutto równa 50 złotych. 

Dokument zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa wypełniony w sposób nieprawidłowy lub nieczytelny, albo w 
inny sposób wywołujący wątpliwości co do treści lub autentyczności, może nie być uznany za ważne zlecenie 
odkupienia Jednostek Uczestnictwa. W przypadku drobnych nieprawidłowości w wypełnieniu dokumentu, jeżeli 
możliwe będzie ustalenie Subrejestru, kategorii oraz liczby Jednostek Uczestnictwa, których dotyczy zlecenie, 
Fundusz dołoży należytej staranności w celu zrealizowania takiego zlecenia zgodnie z zamiarem Uczestnika. Uczestnik 
(Inwestor) zobowiązany jest podawać numer Subrejestru na zleceniu odkupienia Jednostek Uczestnictwa. Fundusz 
ma prawo odrzucenia zlecenia, która nie zawiera numeru Subrejestru lub zawiera nieprawidłowy numer Subrejestru. 

Fundusz dokonując odkupienia Jednostek Uczestnictwa identyfikuje Jednostki Uczestnictwa podlegające odkupieniu i 
odkupuje Jednostki Uczestnictwa począwszy od zbytych przez Fundusz po najwyższej cenie (metoda HIFO). 
Wyłączona jest możliwość wskazania przez Uczestnika kolejności odkupywania Jednostek Uczestnictwa przez 
Fundusz. 

Cena odkupienia Jednostki Uczestnictwa w danym Dniu Odkupienia jest równa Wartości Aktywów Subfunduszu Netto 
na Jednostkę Uczestnictwa w tym Dniu Odkupienia. 

Przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz Towarzystwo może pobierać Opłatę Za Odkupienie. 

Kwotę do wypłaty z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa ustala się jako iloczyn ceny odkupienia Jednostki 
Uczestnictwa i liczby odkupywanych Jednostek Uczestnictwa pomniejszony o Opłatę Za Odkupienie oraz podatek 
dochodowy, o ile przepisy prawa będą nakładały na Fundusz obowiązek obliczenia i pobrania tego podatku. 

Subrejestr jest zamykany po 90 dniach od odkupienia od Uczestnika wszystkich zapisanych na nim Jednostek 
Uczestnictwa, bądź na żądanie Uczestnika. Rejestr jest zamykany po 90 dniach od odkupienia od Uczestnika 
wszystkich Jednostek Uczestnictwa zapisanych na wszystkich Subrejestrach, bądź na żądanie Uczestnika,  

Osoba małoletnia, która nie ukończyła 13 lat, lub osoba ubezwłasnowolniona całkowicie może składać zlecenia 
odkupienia Jednostek Uczestnictwa jedynie przez przedstawiciela ustawowego. Osoba małoletnia, która ukończyła 13 
lat, lub osoba ubezwłasnowolniona częściowo może składać zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa za zgodą 
przedstawiciela ustawowego. Fundusz przyjmuje, że złożenie zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa do kwoty 
2.000 złotych w okresie kolejnych 30 dni jest czynnością nieprzekraczającą zwykłego zarządu majątkiem osoby 
małoletniej lub ubezwłasnowolnionej, przy czym Fundusz może w odniesieniu do danej osoby małoletniej lub 
ubezwłasnowolnionej – po dokonaniu analizy wartości majątku tej osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej – 
ustalić tę wartość na innym poziomie. 

6. ZASADY ZAMIANY JEDNOSTEK UCZESTNICTWA ZWIĄZANYCH Z JEDNYM SUBFUNDUSZEM NA JEDNOSTKI UCZESTNICTWA 

ZWIĄZANE Z INNYM SUBFUNDUSZEM 

Fundusz dokonuje zamiany Jednostek Uczestnictwa na żądanie Uczestnika w każdym Dniu Odkupienia, z 
zastrzeżeniem że zamiana Jednostek Uczestnictwa kategorii innej niż kategoria A może podlegać szczególnym 
warunkom określonym w Umowie Dodatkowej zawartej z Funduszem lub wywołać dodatkowe skutki zgodnie z 
warunkami zawartymi w Umowie Dodatkowej. 

Zamiana Jednostek Uczestnictwa polega na odkupieniu w danym Dniu Odkupienia Jednostek Uczestnictwa jednego 
Subfunduszu („Subfundusz Źródłowy”) oraz zbyciu w tym samym Dniu Zbycia, za kwotę otrzymaną z odkupienia 
Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Źródłowego pomniejszoną o opłaty manipulacyjne, Jednostek Uczestnictwa 
innego Subfunduszu („Subfundusz Docelowy”). 

Zamiana Jednostek Uczestnictwa może być dokonywana wyłącznie w ramach jednej kategorii Jednostek Uczestnictwa. 

Przy zamianie Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz Towarzystwo może pobierać Opłatę Za Zbycie i Opłatę Za 
Zamianę. 
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W przypadku gdy Agent Transferowy otrzyma zlecenia zamiany dotyczące tego samego Subrejestru w czasie  
skutkującym ich realizacją w tym samym Dniu Wyceny, będą one realizowane w kolejności losowej.  

W zakresie nieopisanym w niniejszym punkcie do zamiany Jednostek Uczestnictwa stosuje się odpowiednio zasady 
dotyczące zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa. 

Osoba małoletnia, która nie ukończyła 13 lat, lub osoba ubezwłasnowolniona całkowicie może składać zlecenia 
zamiany Jednostek Uczestnictwa jedynie przez przedstawiciela ustawowego. Osoba małoletnia, która ukończyła 13 
lat, lub osoba ubezwłasnowolniona częściowo może składać zlecenia zamiany Jednostek Uczestnictwa za zgodą 
przedstawiciela ustawowego. Fundusz przyjmuje, że złożenie zlecenia zamiany Jednostek Uczestnictwa do kwoty 
2.000 złotych w okresie kolejnych 30 dni jest czynnością nieprzekraczającą zwykłego zarządu majątkiem osoby 
małoletniej lub ubezwłasnowolnionej, przy czym Fundusz może w odniesieniu do danej osoby małoletniej lub 
ubezwłasnowolnionej – po dokonaniu analizy wartości majątku tej osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej – 
ustalić tę wartość na innym poziomie. 

7. DZIEŃ, GODZINA W TYM DNIU I MIEJSCE, W KTÓRYM NAJPÓŹNIEJ JEST PUBLIKOWANA WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO NA 

JEDNOSTKĘ UCZESTNICTWA, USTALONA W DANYM DNIU WYCENY, A TAKŻE WSKAZANIE MIEJSCA PUBLIKOWANIA CENY ZBYCIA 

LUB ODKUPIENIA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA 

Wartość Aktywów Subfunduszu Netto na Jednostkę Uczestnictwa jest publikowana na stronie internetowej 
Towarzystwa www.opera-tfi.pl niezwłocznie po jej ustaleniu, nie później jednak niż do godziny 20:00 w trzecim Dniu 
Roboczym następującym po Dniu Wyceny, na który została ustalona.  

W przypadku wystąpienia okoliczności, za które Fundusz nie odpowiada, a które opóźnią możliwość publikacji 
Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w podanym wyżej terminie, publikacja nastąpi 
niezwłocznie po ustaleniu Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa. 

ROZDZIAŁ I A 

DANE O SUBFUNDUSZU DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH 

1. CEL INWESTYCYJNY SUBFUNDUSZU 

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. 

Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu. 

2. OPIS POLITYKI INWESTYCYJNEJ SUBFUNDUSZU 

2.1. GŁÓWNE KATEGORIE LOKAT SUBFUNDUSZU I ICH DYWERSYFIKACJA 

Fundusz może lokować od 85% do 100% wartości Aktywów Subfunduszu łącznie w jednostki uczestnictwa innych 
funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, certyfikaty 
inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje 
wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, których polityka inwestycyjna lub benchmark zakłada 
lokowanie co najmniej 66% ich aktywów w instrumenty o charakterze dłużnym. 

Fundusz może lokować od 0% do 15% wartości Aktywów Subfunduszu łącznie w Dłużne Papiery Wartościowe, 
Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, o terminie 
zapadalności nie dłuższym niż rok, płatne na żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności, oraz 
depozyty w bankach zagranicznych podlegających nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym 
w zakresie co najmniej takim, jak określony w prawie wspólnotowym. 

2.2. WSKAZANIE, CZY SUBFUNDUSZ STOSUJE SZCZEGÓLNE STRATEGIE INWESTYCYJNE W ODNIESIENIU DO INWESTYCJI NA 

OKREŚLONYM OBSZARZE GEOGRAFICZNYM, W OKREŚLONEJ BRANŻY LUB SEKTORZE GOSPODARCZYM ALBO W ODNIESIENIU DO 

OKREŚLONEJ KATEGORII LOKAT 

W ramach Subfunduszu nie są stosowane szczególne strategie inwestycyjne w odniesieniu do inwestycji na 
określonym obszarze geograficznym, w określonej branży lub sektorze gospodarczym albo w odniesieniu do 
określonej kategorii lokat. 

3. OPIS RYZYKA INWESTYCYJNEGO ZWIĄZANEGO Z PRZYJĘTĄ POLITYKĄ INWESTYCYJNĄ SUBFUNDUSZU 

Polityka inwestycyjna zakłada dokonywanie na rzecz Subfunduszu lokat głównie jednostki uczestnictwa innych 
funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, certyfikaty 
inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje 
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wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą. Tym samym ryzyka inwestycyjne związane z polityką 
inwestycyjną Subfunduszu mogą wynikać również pośrednio z ryzyka inwestycyjnego portfeli lokat tych funduszy 
inwestycyjnych otwartych, funduszy inwestycyjnych zamkniętych, funduszy zagranicznych oraz instytucji wspólnego 
inwestowania mające siedzibę za granicą. 

RYZYKO RYNKOWE 

Ryzyko to wiąże się z możliwością spadku Wartości Aktywów Subfunduszu Netto i tym samym Wartości Aktywów 
Subfunduszu Netto na Jednostkę Uczestnictwa w wyniku niekorzystnych zmian cen rynkowych instrumentów 
wchodzących w skład portfela inwestycyjnego Subfunduszu.  

Czynniki ryzyka związane z poszczególnymi rynkami, na których Fundusz może dokonywać inwestycji na rzecz 
Subfunduszu, zostały opisane poniżej. Dla Subfunduszu głównym elementem ryzyka rynkowego jest ryzyko stóp 
procentowych. 

RYZYKO STÓP PROCENTOWYCH 

Ryzyko stóp procentowych wiąże się z możliwością spadku Wartości Aktywów Subfunduszu Netto i tym 
samym Wartości Aktywów Subfunduszu Netto na Jednostkę Uczestnictwa w wyniku wzrostu stóp 
procentowych. Zależność pomiędzy wartością instrumentów dłużnych (Dłużne Papiery Wartościowe, 
Instrumenty Rynku Pieniężnego) a poziomem stóp procentowych jest odwrotna. Oznacza to, że wzrost stóp 
procentowych przełoży się na spadek wartości lub cen instrumentów dłużnych, zaś spadek stóp 
procentowych – na wzrost wartości lub cen instrumentów dłużnych. Źródłami ryzyka stopy procentowej są 
m.in. wzrost stopy inflacji (bieżącej lub prognozowanej) oraz negatywna ocena przez inwestorów przyszłej 
sytuacji fiskalnej kraju. 

W przypadku zobowiązań Funduszu przypadających na Subfundusz, które będą oprocentowane według 
zmiennej stopy procentowej, wzrost stóp procentowych może mieć niekorzystny wpływ na wysokość 
odsetek płaconych od zobowiązań Funduszu przypadających na Subfundusz i co za tym idzie – na Wartość 
Aktywów Subfunduszu Netto i tym samym Wartość Aktywów Subfunduszu Netto na Jednostkę Uczestnictwa. 

RYZYKO KREDYTOWE 

Ryzyko kredytowe wiąże się z możliwością spadku Wartości Aktywów Subfunduszu Netto i tym samym Wartości 
Aktywów Subfunduszu Netto na Jednostkę Uczestnictwa w wyniku spadku cen albo częściowej lub całkowitej utraty 
wartości instrumentów dłużnych (Dłużne Papiery Wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego) wchodzących w 
skład portfela inwestycyjnego Subfunduszu. Przyczyną spadku cen albo częściowej lub całkowitej utraty wartości 
instrumentów dłużnych może być niewypłacalność, jak również pogorszenie sytuacji finansowej lub perspektyw 
rozwoju ich emitentów. 

Ryzyko kredytowe wiąże się również z możliwością spadku Wartości Aktywów Subfunduszu Netto i tym samym 
Wartości Aktywów Subfunduszu Netto na Jednostkę Uczestnictwa w wyniku niewywiązywania się ze swoich 
zobowiązań przez kontrahentów, z którymi zostały zawarte przez Fundusz na rzecz Subfunduszu umowy mające za 
przedmiot pożyczkę Papierów Wartościowych. 

RYZYKO DŹWIGNI FINANSOWEJ 

Mechanizm dźwigni finansowej polega na pożyczaniu kapitału w celu jego dalszej inwestycji. Powodem stosowania 
dźwigni finansowej jest dążenie do zwielokrotnienia zysków, jednakże w przypadku nietrafnych decyzji 
inwestycyjnych stosowanie dźwigni finansowej może prowadzić do zwielokrotnienia strat w porównaniu do 
inwestycji, które nie korzystają z tego mechanizmu. Ryzyko dźwigni finansowej występuje w szczególności w 
przypadku zaciągania przez Fundusz na rzecz Subfunduszu kredytów lub pożyczek oraz nabywania przez Fundusz na 
rzecz Subfunduszu tytułów uczestnictwa w funduszach portfelowych (ETF – Exchange Traded Funds) mających 
wbudowany mechanizm dźwigni finansowej. 

RYZYKO ROZLICZENIA 

Ryzyko rozliczenia wiąże się z możliwością spadku Wartości Aktywów Subfunduszu Netto i tym samym Wartości 
Aktywów Subfunduszu Netto na Jednostkę Uczestnictwa w wyniku odstępstwa od realizowanej polityki inwestycyjnej 
Subfunduszu na skutek błędnego lub opóźnionego rozliczenia transakcji zawartej przez Fundusz na rzecz 
Subfunduszu. Dodatkowo, błędne lub opóźnione rozliczenie transakcji może wiązać się z obciążeniem Subfunduszu 
kwotami kar umownych wynikających z transakcji zawartych przez Fundusz na rzecz Subfunduszu. Ryzyko 
rozliczenia ma istotne znaczenie przy zawieraniu transakcji niegwarantowanych przez izby rozliczeniowe. 

RYZYKO PŁYNNOŚCI 

Ryzyko płynności wiąże się w szczególności z możliwością spadku Wartości Aktywów Subfunduszu Netto i tym 
samym Wartości Aktywów Subfunduszu Netto na Jednostkę Uczestnictwa w wyniku braku możliwości szybkiego 
zbycia składników portfela inwestycyjnego Subfunduszu po cenach nieodbiegających znacząco od aktualnych cen 
rynkowych. Ryzyko płynności ma istotne znaczenie przy dokonywaniu przez Fundusz na rzecz Subfunduszu 
inwestycji w instrumenty, którymi obrót nie jest wysoki, w szczególności w instrumenty o charakterze niepublicznym. 

RYZYKO WALUTOWE 
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Ryzyko walutowe wiąże się z możliwością spadku Wartości Aktywów Subfunduszu Netto i tym samym Wartości 
Aktywów Subfunduszu Netto na Jednostkę Uczestnictwa w wyniku wzrostu kursu złotego do Walut Obcych, w których 
notowane lub denominowane są składniki portfela inwestycyjnego Subfunduszu. 

RYZYKO ZWIĄZANE Z PRZECHOWYWANIEM AKTYWÓW 

Ryzyko związane z przechowywaniem aktywów polega na możliwości spadku Wartości Aktywów Subfunduszu Netto 
i tym samym Wartości Aktywów Subfunduszu Netto na Jednostkę Uczestnictwa w wyniku błędu Depozytariusza lub 
subdepozytariuszy (podmiotów, które na podstawie umowy z Depozytariuszem przechowują część Aktywów 
Subfunduszu). 

RYZYKO ZWIĄZANE Z KONCENTRACJĄ AKTYWÓW LUB RYNKÓW 

Ryzyko związane z koncentracją aktywów lub rynków polega na możliwości spadku Wartości Aktywów Subfunduszu 
Netto i tym samym Wartości Aktywów Subfunduszu Netto na Jednostkę Uczestnictwa w wyniku nawet niewielkich, 
niekorzystnych zdarzeń mających wpływ na zachowanie się danej kategorii lokat lub danego rynku w przypadku 
koncentracji działalności inwestycyjnej Funduszu prowadzonej na rzecz Subfunduszu w jednej kategorii lokat lub na 
jednym rynku. Fundusz może lokować do 20% Wartości Aktywów Subfunduszu w jednostki uczestnictwa lub tytuły 
uczestnictwa jednego funduszu inwestycyjnego otwartego, funduszu zagranicznego lub instytucji wspólnego 
inwestowania z siedzibą za granicą. W takim przypadku, wahania wyceny rynkowej poszczególnych składników lokat 
mogą powodować istotne wahania Wartości Aktywów Subfunduszu Netto.  

RYZYKO INWESTOWANIA W JEDNOSTKI UCZESTNICTWA, CERTYFIKATY INWESTYCYJNE, TYTUŁY UCZESTNICTWA 

Ryzyko inwestowania Aktywów Subfunduszu w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych 
mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych 
zamkniętych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytuły uczestnictwa emitowane przez 
fundusze zagraniczne oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę 
za granicą wiąże się z brakiem wpływu na strukturę portfela lokat i podejmowane decyzje inwestycyjne przez 
zarządzających tymi funduszami inwestycyjnymi otwartymi, funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi, funduszami 
zagranicznymi oraz instytucjami wspólnego inwestowania mającymi siedzibę za granicą. Dodatkowo, ryzyko 
związane jest z  brakiem wpływu na zmiany zarządzających, zmiany strategii inwestycyjnej czy stylu zarządzania 
daną instytucją. Ten rodzaj inwestycji wiąże się również z ryzykiem wyceny lokat danego funduszu lub instytucji 
wspólnego inwestowania w sposób odmienny niż dokonałby jej Subfundusz, gdyby lokował w te instrumenty 
bezpośrednio. 

RYZYKO ZWIĄZANE Z ZAWIERANIEM UMÓW, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM SĄ INSTRUMENTY POCHODNE 

Fundusz nie może zawierać umów mających za przedmiot instrumenty pochodne, ani nabywać instrumentów 
finansowych z wbudowanym instrumentem pochodnym. Jednakże fundusze inwestycyjne, fundusze zagraniczne oraz 
instytucje wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą, w których jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne 
lub tytuły uczestnictwa Fundusz inwestuje Aktywa Subfunduszu, mogą zawierać umowy, których przedmiotem są 
instrumenty pochodne. W takim przypadku Uczestnik pośrednio narażony jest na ryzyko związane z zawieraniem 
takich umów. Ryzyko to obejmuje: ryzyko niewłaściwego zabezpieczenia pozycji; ryzyko wyceny; ryzyko 
niedopasowania pozycji zabezpieczanej i zabezpieczającej; ryzyko braku płynności koniecznej do zawarcia transakcji 
jednocześnie na pozycjach zabezpieczanych i zabezpieczających. Zawarcie umowy mającej za przedmiot 
niewystandaryzowane instrumenty pochodne wiąże się dodatkowo z ryzykiem kontrahenta.  

RYZYKO ZWIĄZANE ZMIAN PRAWNYCH LUB PODATKOWYCH  

Istnieje ryzyko zmian prawnych w zakresie regulacji, którym podlegają emitenci instrumentów finansowych 
wchodzących w skład portfela inwestycyjnego Subfunduszu, w szczególności, w przypadku instytucji wspólnego 
inwestowania, istnieje ryzyko prawne zmian w regulacjach prawa krajowego właściwego według miejsca siedziby 
instytucji wspólnego inwestowania odnoszących się do katalogu dopuszczalnych lokat oraz do limitów 
inwestycyjnych. Istnieje ryzyko zmiany w zakresie opodatkowania inwestycji w tytuły uczestnictwa funduszy 
zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania. W przypadku wprowadzenia lub zmiany wysokości 
opodatkowania funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania zmiany te mogą skutkować 
obniżeniem stóp zwrotu z inwestycji, co w konsekwencji będzie przekładać się na rentowność inwestycji w Jednostki 
Uczestnictwa Subfunduszu. Istnieje ryzyko niedostosowania działalności Subfunduszu do zmian przepisów prawa 
podatkowego w państwie obcym oraz ryzyko wykładni przepisów podatkowych państwa obcego przez organy 
podatkowe w odniesieniu do Subfunduszu. 

4. OKREŚLENIE PROFILU INWESTORA 

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów zainteresowanych krótkoterminową i średnioterminową inwestycją 
w zdywersyfikowany portfel wyselekcjonowanych funduszy dłużnych, oczekujących zysku z inwestycji nieznacznie 
przewyższającego oprocentowanie lokat bankowych i akceptujących jedynie niskie ryzyko inwestycyjne. 

5. INFORMACJE O WYSOKOŚCI OPŁAT I PROWIZJI ZWIĄZANYCH Z UCZESTNICTWEM W FUNDUSZU, SPOSOBIE ICH NALICZANIA I 

POBIERANIA ORAZ KOSZTÓW OBCIĄŻAJĄCYCH SUBFUNDUSZ 
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5.1. WSKAZANIE WARTOŚCI WKC 

Nie ma zastosowania. Fundusz został zarejestrowany w dniu 10 kwietnia 2012 roku.  

5.2. WSKAZANIE OPŁAT MANIPULACYJNYCH Z TYTUŁU ZBYCIA LUB ODKUPIENIA JEDNOSTKI UCZESTNICTWA ORAZ INNYCH OPŁAT 

UISZCZANYCH BEZPOŚREDNIO PRZEZ UCZESTNIKA 

5.2.1. JEDNOSTKI UCZESTNICTWA KATEGORII A 

W odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa kategorii A Towarzystwo może pobierać Opłatę Za Zbycie. Nie występują 
inne opłaty uiszczane bezpośrednio przez Uczestnika. 

OPŁATA ZA ZBYCIE 

Opłata Za Zbycie może być pobierana przez Towarzystwo przy zbywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa 
kategorii A. 

Maksymalna wysokość Opłaty Za Zbycie dla Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A wynosi 0,5% wartości 
wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa. 

Szczegółowe stawki Opłaty Za Zbycie dla Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A określone są w Tabeli 
Opłat, przy czym nie mogą przekroczyć maksymalnej wysokości określonej powyżej. Wysokość Opłaty Za Zbycie może 
być określona indywidualnie dla danego Dystrybutora lub Funduszu zbywającego Jednostki Uczestnictwa 
bezpośrednio. W takim przypadku ustalane są oddzielne Tabele Opłat dla poszczególnych Dystrybutorów i Funduszu 
zbywającego Jednostki Uczestnictwa bezpośrednio. Tabela Opłat obowiązująca danego Dystrybutora jest 
udostępniana w Punktach Obsługi Klientów tego Dystrybutora. Wszystkie Tabele Opłat udostępniane są na stronie 
internetowej Towarzystwa www.opera-tfi.pl. 

W przypadku, gdy zbycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A przez Fundusz następuje w ramach zamiany Jednostek 
Uczestnictwa stawka Opłaty Za Zbycie jest równa różnicy pomiędzy obowiązującą w dniu zamiany Jednostek 
Uczestnictwa stawką Opłaty Za Zbycie w Subfunduszu Docelowym i Opłatą Za Zbycie uiszczoną wcześniej przy 
nabyciu zamienianych Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu Źródłowym, a w przypadku, gdy przedmiotem zamiany 
są Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Źródłowego zbyte przez Fundusz w wyniku dokonanej wcześniej zamiany 
Jednostek Uczestnictwa, przy ustalaniu wysokości Opłaty Za Zbycie w Subfunduszu Docelowym uwzględniane są 
również Opłaty Za Zbycie pobrane od Uczestnika w związku ze zbyciem i wcześniejszymi zamianami tych Jednostek 
Uczestnictwa. 

Zbycie Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu kategorii A przez Fundusz na rzecz osoby, od której Fundusz w 
ciągu 90 dni poprzedzających dzień złożenia zlecenia nabycia odkupił Jednostki Uczestnictwa tego Subfunduszu 
kategorii A jest zwolnione z Opłaty Za Zbycie do kwoty, jaką osoba ta uzyskała z tytułu odkupienia przez Fundusz 
Jednostek Uczestnictwa kategorii A (reinwestycja). Zwolnienie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, przysługuje 
jeden raz w roku kalendarzowym. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, jest 
złożenie Dystrybutorowi lub Funduszowi odpowiedniego oświadczenia woli przy składaniu zlecenia nabycia 
Jednostek Uczestnictwa. 

Opłata Za Zbycie pobierana jest ze środków wpłaconych na nabycie Jednostek Uczestnictwa. 

Towarzystwo może obniżyć stawkę Opłaty Za Zbycie lub zwolnić z Opłaty Za Zbycie określonego nabywcę lub 
określoną grupę nabywców. Towarzystwo może upoważnić Dystrybutorów do negocjowania indywidualnych obniżek 
lub zwolnień z Opłaty Za Zbycie. 

5.2.2. JEDNOSTKI UCZESTNICTWA KATEGORII B 

W odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa kategorii B Towarzystwo może pobierać Opłatę Za Zbycie oraz Opłatę Za 
Odkupienie. Nie występują inne opłaty uiszczane bezpośrednio przez Uczestnika. 

OPŁATA ZA ZBYCIE 

Opłata Za Zbycie może być pobierana przez Towarzystwo przy zbywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa 
kategorii B. 

Maksymalna wysokość Opłaty Za Zbycie dla Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii B wynosi 0,5% wartości 
wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa. 

Szczegółowe stawki Opłaty Za Zbycie w odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii B określane są 
w umowach o przystąpienie do Planów Inwestycyjnych, przy czym nie mogą przekroczyć maksymalnej wysokości 
określonej powyżej. 

W przypadku, gdy zbycie Jednostek Uczestnictwa kategorii B przez Fundusz następuje w ramach zamiany Jednostek 
Uczestnictwa stawka Opłaty Za Zbycie jest równa różnicy pomiędzy obowiązującą w dniu zamiany Jednostek 
Uczestnictwa stawką Opłaty Za Zbycie w Subfunduszu Docelowym i Opłatą Za Zbycie uiszczoną wcześniej przy 
nabyciu zamienianych Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu Źródłowym, a w przypadku, gdy przedmiotem zamiany 
są Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Źródłowego zbyte przez Fundusz w wyniku dokonanej wcześniej zamiany 
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Jednostek Uczestnictwa, przy ustalaniu wysokości Opłaty Za Zbycie w Subfunduszu Docelowym uwzględniane są 
również Opłaty Za Zbycie pobrane od Uczestnika w związku ze zbyciem i wcześniejszymi zamianami tych Jednostek 
Uczestnictwa. 

Opłata Za Zbycie pobierana jest ze środków wpłaconych na nabycie Jednostek Uczestnictwa. 

OPŁATA ZA ODKUPIENIE 

Opłata Za Odkupienie może być pobierana przez Towarzystwo przy odkupywaniu przez Fundusz Jednostek 
Uczestnictwa kategorii B, z wyłączeniem przypadków gdy odkupienie Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz 
następuje w ramach zamiany Jednostek Uczestnictwa. 

Maksymalna wysokość Opłaty Za Odkupienie dla Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii B wynosi 1% 
wartości odkupywanych Jednostek Uczestnictwa. 

Szczegółowe stawki Opłaty Za Odkupienie w odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii B  
określane są w umowach o przystąpienie do Planów Inwestycyjnych, przy czym nie mogą przekroczyć maksymalnej 
wysokości określonej powyżej. 

Opłata Za Odkupienie pobierana jest ze środków wypłacanych przez Fundusz tytułem odkupienia Jednostek 
Uczestnictwa. 

5.2.3. JEDNOSTKI UCZESTNICTWA KATEGORII C 

W odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa kategorii C Towarzystwo może pobierać Opłatę Za Zbycie oraz Opłatę Za 
Zamianę. Nie występują inne opłaty uiszczane bezpośrednio przez Uczestnika. 

OPŁATA ZA ZBYCIE 

Opłata Za Zbycie może być pobierana przez Towarzystwo przy zbywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa 
kategorii C, z wyłączeniem przypadków, gdy zbycie Jednostek Uczestnictwa kategorii C przez Fundusz następuje w 
ramach zamiany Jednostek Uczestnictwa. 

Maksymalna wysokość Opłaty Za Zbycie dla Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii C wynosi 1% sumy wpłat 
na nabycie Jednostek Uczestnictwa zadeklarowanej przez osobę przystępującą do Planu Inwestycyjnego w ramach 
danej umowy o przystąpienie do Planu Inwestycyjnego. 

Szczegółowe stawki Opłaty Za Zbycie w odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii C określane są 
w umowach o przystąpienie do Planów Inwestycyjnych, przy czym nie mogą przekroczyć maksymalnej wysokości 
określonej powyżej. 

Opłata Za Zbycie pobierana jest ze środków wpłaconych na nabycie Jednostek Uczestnictwa. 

OPŁATA ZA ZAMIANĘ 

Opłata Za Zamianę może być pobierana przez Towarzystwo przy zbywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa 
kategorii C w przypadku, gdy zbycie Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz następuje w ramach zamiany Jednostek 
Uczestnictwa. 

Maksymalną wysokość Opłaty Za Zamianę dla Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii C wynosi 0,5% wartości 
zamienianych Jednostek Uczestnictwa  w przypadku, gdy umowa o przystąpienie do Planu Inwestycyjnego, w ramach 
którego zamieniane są Jednostki Uczestnictwa, określa procentowe stawki Opłaty Za Zamianę albo 100 złotych  w 
przypadku, gdy umowa o przystąpienie do Planu Inwestycyjnego, w ramach którego zamieniane są Jednostki 
Uczestnictwa, określa kwotowe stawki Opłaty Za Zamianę. 

Szczegółowe stawki Opłaty Za Zamianę w odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii C określane 
są w umowach o przystąpienie do Planów Inwestycyjnych, przy czym nie mogą przekroczyć maksymalnej wysokości 
określonej powyżej. 

Opłata Za Zamianę pobierana jest ze środków przeznaczonych na nabycie Jednostek Uczestnictwa w ramach zamiany 
Jednostek Uczestnictwa. 

5.2.4. JEDNOSTKI UCZESTNICTWA KATEGORII I 

W odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa kategorii I Towarzystwo może pobierać Opłatę Za Zbycie, Opłatę Za 
Zamianę oraz Opłatę Za Odkupienie. Nie występują inne opłaty uiszczane bezpośrednio przez Uczestnika. 

OPŁATA ZA ZBYCIE 

Opłata Za Zbycie może być pobierana przez Towarzystwo przy zbywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa 
kategorii I, z wyłączeniem przypadków, gdy zbycie Jednostek Uczestnictwa kategorii I przez Fundusz następuje w 
ramach zamiany Jednostek Uczestnictwa. 

Maksymalna wysokość Opłaty Za Zbycie dla Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii I wynosi 1% wartości 
wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa. 
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Szczegółowe stawki Opłaty Za Zbycie w odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii I określane są 
w umowach o prowadzenie IKE, przy czym nie mogą przekroczyć maksymalnej wysokości określonej powyżej. 

Opłata Za Zbycie pobierana jest ze środków wpłaconych na nabycie Jednostek Uczestnictwa. 

OPŁATA ZA ZAMIANĘ 

Opłata Za Zamianę może być pobierana przez Towarzystwo przy zbywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa 
kategorii I w przypadku, gdy zbycie Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz następuje w ramach zamiany Jednostek 
Uczestnictwa. 

Maksymalną wysokość Opłaty Za Zamianę dla Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii I wynosi 0,5% wartości 
zamienianych Jednostek Uczestnictwa w przypadku, gdy umowa o prowadzenie IKE, w ramach którego zamieniane są 
Jednostki Uczestnictwa, określa procentowe stawki Opłaty Za Zamianę albo 100 złotych  w przypadku, gdy umowa o 
prowadzenie IKE, w ramach którego zamieniane są Jednostki Uczestnictwa, określa kwotowe stawki Opłaty Za 
Zamianę. 

Szczegółowe stawki Opłaty Za Zamianę w odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii I określane 
są w umowach o prowadzenie IKE, przy czym nie mogą przekroczyć maksymalnej wysokości określonej powyżej. 

Opłata Za Zamianę pobierana jest ze środków przeznaczonych na nabycie Jednostek Uczestnictwa w ramach zamiany 
Jednostek Uczestnictwa. 

OPŁATA ZA ODKUPIENIE 

Opłata Za Odkupienie może być pobierana przez Towarzystwo przy odkupywaniu przez Fundusz Jednostek 
Uczestnictwa kategorii I, z wyłączeniem przypadków gdy odkupienie Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz 
następuje w ramach zamiany Jednostek Uczestnictwa. 

Maksymalna wysokość Opłaty Za Odkupienie dla Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii I wynosi 1% wartości 
odkupywanych Jednostek Uczestnictwa, przy czym, gdy odkupienie Jednostek Uczestnictwa następuje w związku z 
dokonaniem Wypłaty, Wypłaty Transferowej, Zwrotu lub Częściowego Zwrotu we wskazanym w umowie o 
prowadzenie IKE terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy o prowadzenie IKE Opłata Za 
Odkupienie może zostać podwyższona o kwotę nie wyższą niż 1.000 złotych. 

Szczegółowe stawki Opłaty Za Odkupienie w odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii I  
określane są w umowach o prowadzenie IKE, przy czym nie mogą przekroczyć maksymalnej wysokości określonej 
powyżej. 

Opłata Za Odkupienie pobierana jest ze środków wypłacanych przez Fundusz tytułem odkupienia Jednostek 
Uczestnictwa. 

5.3. WSKAZANIE OPŁATY ZMIENNEJ, BĘDĄCEJ CZĘŚCIĄ WYNAGRODZENIA ZA ZARZĄDZANIE, KTÓREJ WYSOKOŚĆ JEST UZALEŻNIONA 

OD WYNIKÓW SUBFUNDUSZU, PREZENTOWANEJ W UJĘCIU PROCENTOWYM W STOSUNKU DO ŚREDNIEJ WARTOŚCI AKTYWÓW 

SUBFUNDUSZU NETTO 

Nie ma zastosowania. Statut nie przewiduje w ramach wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem opłaty zmiennej, 
której wysokość jest uzależniona od wyników Subfunduszu. 

5.4. WSKAZANIE ISTNIEJĄCYCH UMÓW LUB POROZUMIEŃ, NA PODSTAWIE KTÓRYCH KOSZTY DZIAŁALNOŚCI SUBFUNDUSZU I 

FUNDUSZU BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO SĄ ROZDZIELANE MIĘDZY SUBFUNDUSZ A TOWARZYSTWO LUB INNY PODMIOT 

Nie istnieją żadne umowy ani porozumienia dotyczące podziału kosztów związanych z funkcjonowaniem Funduszu 
obciążających Subfundusz oraz kosztów związanych z funkcjonowaniem Subfunduszu obciążających Subfundusz 
pomiędzy Subfundusz a Towarzystwo lub inny podmiot. Zasady podziału kosztów pomiędzy Subfundusz 
a Towarzystwo określa Statut. 

5.5. WSKAZANIE USŁUG DODATKOWYCH ORAZ WSKAZANIE WPŁYWU TYCH USŁUG NA WYSOKOŚĆ PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ 

PODMIOT PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKĄ ORAZ NA WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA TOWARZYSTWA ZA ZARZĄDZANIE 

SUBFUNDUSZEM 

Nie istnieją żadne umowy ani porozumienia dotyczące podziału kosztów związanych z funkcjonowaniem Funduszu 
obciążających Subfundusz oraz kosztów związanych z funkcjonowaniem Subfunduszu obciążających Subfundusz 
pomiędzy Subfundusz a Towarzystwo lub inny podmiot. Zasady podziału kosztów pomiędzy Subfundusz 
a Towarzystwo określa Statut. 

Podmioty prowadzące działalność maklerską świadczące na rzecz Subfunduszu usługi pośrednictwa w obrocie 
Papierami Wartościowymi, Instrumentami Rynku Pieniężnego i Instrumentami Pochodnymi świadczą na rzecz 
Subfunduszu także następujące usługi dodatkowe: 

 sporządzanie analiz lub rekomendacji; 

 dostarczanie informacji o cenach, kursach lub wartościach; 



 

– 12 – 

 

 oferowanie dostępu do elektronicznych systemów transakcyjnych lub elektronicznych systemów potwierdzeń 
zawarcia transakcji. 

Usługi dodatkowe świadczone na rzecz Subfunduszu przez poszczególne podmioty prowadzące działalność 
maklerską nie mają wpływu na wysokość prowizji pobieranych przez te podmioty ani na wysokość wynagrodzenia 
Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem. 

5.6. WSKAZANIE MIEJSCA W PROSPEKCIE INFORMACYJNYM, W KTÓRYM SĄ ZAWARTE DODATKOWE INFORMACJE O RODZAJU I 

CHARAKTERZE UMÓW I POROZUMIEŃ, O KTÓRYCH MOWA W PKT 5.4, ORAZ O WPŁYWIE TYCH UMÓW NA INTERES UCZESTNIKA 

Nie ma zastosowania. 

6. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE W UJĘCIU HISTORYCZNYM 

6.1. WARTOŚĆ AKTYWÓW SUBFUNDUSZU NETTO NA KONIEC OSTATNIEGO ROKU OBROTOWEGO 

Nie ma zastosowania. Fundusz został zarejestrowany w dniu 10 kwietnia 2012 roku.   

6.2. WIELKOŚĆ ŚREDNIEJ STOPY ZWROTU Z INWESTYCJI W JEDNOSTKI UCZESTNICTWA ZWIĄZANE Z SUBFUNUDSZEM 

Nie ma zastosowania. Fundusz został zarejestrowany w dniu 10 kwietnia 2012 roku. 

6.3. WSKAZANIE WZORCA SŁUŻĄCEGO DO OCENY EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI W JEDNOSTKI UCZESTNICTWA SUBFUNDUSZU 

ODZWIERCIEDLAJĄCY ZACHOWANIE SIĘ ZMIENNYCH RYNKOWYCH NAJLEPIEJ ODDAJĄCYCH CEL I POLITYKĘ INWESTYCYJNĄ 

SUBFUNDUSZU 

Wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu odzwierciedlającym 
zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Subfunduszu (benchmark) 
stosowanym przez Fundusz jest: 92,5%  średnia arytmetyczna stopa zwrotu pięciu funduszy inwestycyjnych 
otwartych dłużnych (których polityka inwestycyjna zakłada lokowanie co najmniej 66% ich aktywów w instrumenty 
o charakterze dłużnym) polskich uniwersalnych posiadających największe aktywa netto + 7,5% WIBID 6M. 

6.4. INFORMACJE O ŚREDNICH STOPACH ZWROTU Z PRZYJĘTEGO DLA SUBFUNDUSZU WZORCA, ODPOWIEDNIO DLA OKRESÓW, O 

KTÓRYCH MOWA W PKT 6.2. 

Nie ma zastosowania. Fundusz został zarejestrowany w dniu 10 kwietnia 2012 roku.   

6.5. ZASTRZEŻENIE, ŻE INDYWIDUALNA STOPA ZWROTU UCZESTNIKA Z INWESTYCJI JEST UZALEŻNIONA OD WARTOŚCI JEDNOSTKI 

UCZESTNICTWA W MOMENCIE JEJ ZBYCIA I ODKUPIENIA PRZEZ FUNDUSZ ORAZ WYSOKOŚCI POBRANYCH PRZEZ FUNDUSZ 

OPŁAT MANIPULACYJNYCH ORAZ ŻE WYNIKI HISTORYCZNE NIE GWARANTUJĄ UZYSKANIA PODOBNYCH WYNIKÓW W 

PRZYSZŁOŚCI 

Towarzystwo zastrzega, że indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycji jest uzależniona od Wartości Aktywów 
Subfunduszu Netto na Jednostkę Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz wysokości 
pobranych opłat manipulacyjnych oraz że wyniki historyczne nie gwarantują uzyskania podobnych wyników 
w przyszłości. 

ROZDZIAŁ I B 

DANE O SUBFUNDUSZU DB FUND DYNAMICZNY 

1. CEL INWESTYCYJNY SUBFUNDUSZU 

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. 

Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu. 

2. OPIS POLITYKI INWESTYCYJNEJ SUBFUNDUSZU 

2.1. GŁÓWNE KATEGORIE LOKAT SUBFUNDUSZU I ICH DYWERSYFIKACJA 

Fundusz może lokować od 85% do 100% wartości Aktywów Subfunduszu łącznie w jednostki uczestnictwa innych 
funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, certyfikaty 
inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje 
wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, których polityka inwestycyjna lub benchmark zakłada 
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lokowanie co najmniej 66% ich aktywów w instrumenty udziałowe, surowce, waluty obce lub obligacje 
wysokodochodowe. 

Fundusz może lokować od 0% do 15% wartości Aktywów Subfunduszu łącznie w Dłużne Papiery Wartościowe, 
Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, o terminie 
zapadalności nie dłuższym niż rok, płatne na żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności, oraz 
depozyty w bankach zagranicznych podlegających nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym 
w zakresie co najmniej takim, jak określony w prawie wspólnotowym. 

2.2. WSKAZANIE, CZY SUBFUNDUSZ STOSUJE SZCZEGÓLNE STRATEGIE INWESTYCYJNE W ODNIESIENIU DO INWESTYCJI NA 

OKREŚLONYM OBSZARZE GEOGRAFICZNYM, W OKREŚLONEJ BRANŻY LUB SEKTORZE GOSPODARCZYM ALBO W ODNIESIENIU DO 

OKREŚLONEJ KATEGORII LOKAT 

W ramach Subfunduszu nie są stosowane szczególne strategie inwestycyjne w odniesieniu do inwestycji na 
określonym obszarze geograficznym, w określonej branży lub sektorze gospodarczym albo w odniesieniu do 
określonej kategorii lokat. 

3. OPIS RYZYKA INWESTYCYJNEGO ZWIĄZANEGO Z PRZYJĘTĄ POLITYKĄ INWESTYCYJNĄ SUBFUNDUSZU 

Polityka inwestycyjna zakłada dokonywanie na rzecz Subfunduszu lokat głównie jednostki uczestnictwa innych 
funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, certyfikaty 
inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje 
wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą. Tym samym ryzyka inwestycyjne związane z polityką 
inwestycyjną Subfunduszu mogą wynikać również pośrednio z ryzyka inwestycyjnego portfeli lokat tych funduszy 
inwestycyjnych otwartych, funduszy inwestycyjnych zamkniętych, funduszy zagranicznych oraz instytucji wspólnego 
inwestowania mające siedzibę za granicą. 

RYZYKO RYNKOWE 

Ryzyko to wiąże się z możliwością spadku Wartości Aktywów Subfunduszu Netto i tym samym Wartości Aktywów 
Subfunduszu Netto na Jednostkę Uczestnictwa w wyniku niekorzystnych zmian cen rynkowych instrumentów 
wchodzących w skład portfela inwestycyjnego Subfunduszu.  

Czynniki ryzyka związane z poszczególnymi rynkami, na których Fundusz może dokonywać inwestycji na rzecz 
Subfunduszu, zostały opisane poniżej. Dla Subfunduszu głównym elementem ryzyka rynkowego jest ryzyko rynku 
akcji. 

RYZYKO RYNKU AKCJI 

Ryzyko rynku akcji wiąże się z możliwością spadku Wartości Aktywów Subfunduszu Netto i tym samym 
Wartości Aktywów Subfunduszu Netto na Jednostkę Uczestnictwa w wyniku spadku cen akcji wchodzących 
w skład portfela inwestycyjnego Subfunduszu. Na ryzyko rynku akcji składają się ryzyko systematyczne 
całego rynku akcji i ryzyko specyficzne konkretnego emitenta akcji. Ryzyko systematyczne jest uzależnione 
w dużym stopniu od czynników o charakterze makroekonomicznym. Wpływ na nie mają m.in. tempo 
wzrostu gospodarczego, stopa inflacji, deficyt budżetowy, poziom bezrobocia, polityka pieniężna. 
Niekorzystne zmiany sytuacji makroekonomicznej mogą mieć negatywny wpływ na ceny akcji. Podobne 
zachowanie się rynków akcji w poszczególnych krajach sprawia, że dywersyfikacja pomiędzy rynkami akcji 
różnych krajów nie pozwala na wyeliminowanie globalnego ryzyka systematycznego rynku akcji. Ryzyko 
specyficzne związane jest z inwestowaniem w akcje poszczególnych emitentów. Wpływ na nie mają m.in. 
bieżące i prognozowane wyniki finansowe, poziom zadłużenia, jakość pracy organów zarządzających, 
konflikty w akcjonariacie.  

RYZYKO STÓP PROCENTOWYCH 

Ryzyko stóp procentowych wiąże się z możliwością spadku Wartości Aktywów Subfunduszu Netto i tym 
samym Wartości Aktywów Subfunduszu Netto na Jednostkę Uczestnictwa w wyniku wzrostu stóp 
procentowych. Zależność pomiędzy wartością instrumentów dłużnych (Dłużne Papiery Wartościowe, 
Instrumenty Rynku Pieniężnego) a poziomem stóp procentowych jest odwrotna. Oznacza to, że wzrost stóp 
procentowych przełoży się na spadek wartości lub cen instrumentów dłużnych, zaś spadek stóp 
procentowych – na wzrost wartości lub cen instrumentów dłużnych. Źródłami ryzyka stopy procentowej są 
m.in. wzrost stopy inflacji (bieżącej lub prognozowanej) oraz negatywna ocena przez inwestorów przyszłej 
sytuacji fiskalnej kraju. 

W przypadku zobowiązań Funduszu przypadających na Subfundusz, które będą oprocentowane według 
zmiennej stopy procentowej, wzrost stóp procentowych może mieć niekorzystny wpływ na wysokość 
odsetek płaconych od zobowiązań Funduszu przypadających na Subfundusz i co za tym idzie – na Wartość 
Aktywów Subfunduszu Netto i tym samym Wartość Aktywów Subfunduszu Netto na Jednostkę Uczestnictwa. 

RYZYKO KREDYTOWE 
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Ryzyko kredytowe wiąże się z możliwością spadku Wartości Aktywów Subfunduszu Netto i tym samym Wartości 
Aktywów Subfunduszu Netto na Jednostkę Uczestnictwa w wyniku spadku cen albo częściowej lub całkowitej utraty 
wartości instrumentów dłużnych (Dłużne Papiery Wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego) wchodzących w 
skład portfela inwestycyjnego Subfunduszu. Przyczyną spadku cen albo częściowej lub całkowitej utraty wartości 
instrumentów dłużnych może być niewypłacalność, jak również pogorszenie sytuacji finansowej lub perspektyw 
rozwoju ich emitentów. 

Ryzyko kredytowe wiąże się również z możliwością spadku Wartości Aktywów Subfunduszu Netto i tym samym 
Wartości Aktywów Subfunduszu Netto na Jednostkę Uczestnictwa w wyniku niewywiązywania się ze swoich 
zobowiązań przez kontrahentów, z którymi zostały zawarte przez Fundusz na rzecz Subfunduszu umowy mające za 
przedmiot pożyczkę Papierów Wartościowych. 

RYZYKO DŹWIGNI FINANSOWEJ 

Mechanizm dźwigni finansowej polega na pożyczaniu kapitału w celu jego dalszej inwestycji. Powodem stosowania 
dźwigni finansowej jest dążenie do zwielokrotnienia zysków, jednakże w przypadku nietrafnych decyzji 
inwestycyjnych stosowanie dźwigni finansowej może prowadzić do zwielokrotnienia strat w porównaniu do 
inwestycji, które nie korzystają z tego mechanizmu. Ryzyko dźwigni finansowej występuje w szczególności w 
przypadku zaciągania przez Fundusz na rzecz Subfunduszu kredytów lub pożyczek oraz nabywania przez Fundusz na 
rzecz Subfunduszu tytułów uczestnictwa w funduszach portfelowych (ETF – Exchange Traded Funds) mających 
wbudowany mechanizm dźwigni finansowej. 

RYZYKO ROZLICZENIA 

Ryzyko rozliczenia wiąże się z możliwością spadku Wartości Aktywów Subfunduszu Netto i tym samym Wartości 
Aktywów Subfunduszu Netto na Jednostkę Uczestnictwa w wyniku odstępstwa od realizowanej polityki inwestycyjnej 
Subfunduszu na skutek błędnego lub opóźnionego rozliczenia transakcji zawartej przez Fundusz na rzecz 
Subfunduszu. Dodatkowo, błędne lub opóźnione rozliczenie transakcji może wiązać się z obciążeniem Subfunduszu 
kwotami kar umownych wynikających z transakcji zawartych przez Fundusz na rzecz Subfunduszu. Ryzyko 
rozliczenia ma istotne znaczenie przy zawieraniu transakcji niegwarantowanych przez izby rozliczeniowe. 

RYZYKO PŁYNNOŚCI 

Ryzyko płynności wiąże się w szczególności z możliwością spadku Wartości Aktywów Subfunduszu Netto i tym 
samym Wartości Aktywów Subfunduszu Netto na Jednostkę Uczestnictwa w wyniku braku możliwości szybkiego 
zbycia składników portfela inwestycyjnego Subfunduszu po cenach nieodbiegających znacząco od aktualnych cen 
rynkowych. Ryzyko płynności ma istotne znaczenie przy dokonywaniu przez Fundusz na rzecz Subfunduszu 
inwestycji w instrumenty, którymi obrót nie jest wysoki, w szczególności w instrumenty o charakterze niepublicznym. 

RYZYKO WALUTOWE 

Ryzyko walutowe wiąże się z możliwością spadku Wartości Aktywów Subfunduszu Netto i tym samym Wartości 
Aktywów Subfunduszu Netto na Jednostkę Uczestnictwa w wyniku wzrostu kursu złotego do Walut Obcych, w których 
notowane lub denominowane są składniki portfela inwestycyjnego Subfunduszu. 

RYZYKO ZWIĄZANE Z PRZECHOWYWANIEM AKTYWÓW 

Ryzyko związane z przechowywaniem aktywów polega na możliwości spadku Wartości Aktywów Subfunduszu Netto 
i tym samym Wartości Aktywów Subfunduszu Netto na Jednostkę Uczestnictwa w wyniku błędu Depozytariusza lub 
subdepozytariuszy (podmiotów, które na podstawie umowy z Depozytariuszem przechowują część Aktywów 
Subfunduszu). 

RYZYKO ZWIĄZANE Z KONCENTRACJĄ AKTYWÓW LUB RYNKÓW 

Ryzyko związane z koncentracją aktywów lub rynków polega na możliwości spadku Wartości Aktywów Subfunduszu 
Netto i tym samym Wartości Aktywów Subfunduszu Netto na Jednostkę Uczestnictwa w wyniku nawet niewielkich, 
niekorzystnych zdarzeń mających wpływ na zachowanie się danej kategorii lokat lub danego rynku w przypadku 
koncentracji działalności inwestycyjnej Funduszu prowadzonej na rzecz Subfunduszu w jednej kategorii lokat lub na 
jednym rynku. Fundusz może lokować do 20% Wartości Aktywów Subfunduszu w jednostki uczestnictwa lub tytuły 
uczestnictwa jednego funduszu inwestycyjnego otwartego, funduszu zagranicznego lub instytucji wspólnego 
inwestowania z siedzibą za granicą. W takim przypadku, wahania wyceny rynkowej poszczególnych składników lokat 
mogą powodować istotne wahania Wartości Aktywów Subfunduszu Netto. 

RYZYKO INWESTOWANIA W JEDNOSTKI UCZESTNICTWA, CERTYFIKATY INWESTYCYJNE, TYTUŁY UCZESTNICTWA 

Ryzyko inwestowania Aktywów Subfunduszu w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych 
mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych 
zamkniętych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytuły uczestnictwa emitowane przez 
fundusze zagraniczne oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę 
za granicą wiąże się z brakiem wpływu na strukturę portfela lokat i podejmowane decyzje inwestycyjne przez 
zarządzających tymi funduszami inwestycyjnymi otwartymi, funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi, funduszami 
zagranicznymi oraz instytucjami wspólnego inwestowania mającymi siedzibę za granicą. Dodatkowo, ryzyko 
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związane jest z  brakiem wpływu na zmiany zarządzających, zmiany strategii inwestycyjnej czy stylu zarządzania 
daną instytucją. Ten rodzaj inwestycji wiąże się również z ryzykiem wyceny lokat danego funduszu lub instytucji 
wspólnego inwestowania w sposób odmienny niż dokonałby jej Subfundusz, gdyby lokował w te instrumenty 
bezpośrednio. 

RYZYKO ZWIĄZANE Z ZAWIERANIEM UMÓW, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM SĄ INSTRUMENTY POCHODNE 

Fundusz nie może zawierać umów mających za przedmiot instrumenty pochodne, ani nabywać instrumentów 
finansowych z wbudowanym instrumentem pochodnym. Jednakże fundusze inwestycyjne, fundusze zagraniczne oraz 
instytucje wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą, w których jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne 
lub tytuły uczestnictwa Fundusz inwestuje Aktywa Subfunduszu, mogą zawierać umowy, których przedmiotem są 
instrumenty pochodne. W takim przypadku Uczestnik pośrednio narażony jest na ryzyko związane z zawieraniem 
takich umów. Ryzyko to obejmuje: ryzyko niewłaściwego zabezpieczenia pozycji; ryzyko wyceny; ryzyko 
niedopasowania pozycji zabezpieczanej i zabezpieczającej; ryzyko braku płynności koniecznej do zawarcia transakcji 
jednocześnie na pozycjach zabezpieczanych i zabezpieczających. Zawarcie umowy mającej za przedmiot 
niewystandaryzowane instrumenty pochodne wiąże się dodatkowo z ryzykiem kontrahenta.  

RYZYKO ZWIĄZANE ZMIAN PRAWNYCH LUB PODATKOWYCH  

Istnieje ryzyko zmian prawnych w zakresie regulacji, którym podlegają emitenci instrumentów finansowych 
wchodzących w skład portfela inwestycyjnego Subfunduszu, w szczególności, w przypadku instytucji wspólnego 
inwestowania, istnieje ryzyko prawne zmian w regulacjach prawa krajowego właściwego według miejsca siedziby 
instytucji wspólnego inwestowania odnoszących się do katalogu dopuszczalnych lokat oraz do limitów 
inwestycyjnych. Istnieje ryzyko zmiany w zakresie opodatkowania inwestycji w tytuły uczestnictwa funduszy 
zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania. W przypadku wprowadzenia lub zmiany wysokości 
opodatkowania funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania zmiany te mogą skutkować 
obniżeniem stóp zwrotu z inwestycji, co w konsekwencji będzie przekładać się na rentowność inwestycji w Jednostki 
Uczestnictwa Subfunduszu. Istnieje ryzyko niedostosowania działalności Subfunduszu do zmian przepisów prawa 
podatkowego w państwie obcym oraz ryzyko wykładni przepisów podatkowych państwa obcego przez organy 
podatkowe w odniesieniu do Subfunduszu. 

4. OKREŚLENIE PROFILU INWESTORA 

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów zainteresowanych długoterminową inwestycją w zdywersyfikowany 
portfel wyselekcjonowanych funduszy akcyjnych, surowcowych oraz obligacji wysokodochodowych, oczekujących 
wysokiego zysku i akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne. 

5. INFORMACJE O WYSOKOŚCI OPŁAT I PROWIZJI ZWIĄZANYCH Z UCZESTNICTWEM W FUNDUSZU, SPOSOBIE ICH NALICZANIA I 

POBIERANIA ORAZ KOSZTÓW OBCIĄŻAJĄCYCH SUBFUNDUSZ 

5.1. WSKAZANIE WARTOŚCI WKC 

Nie ma zastosowania. Fundusz został zarejestrowany w dniu 10 kwietnia 2012 roku.   

5.2. WSKAZANIE OPŁAT MANIPULACYJNYCH Z TYTUŁU ZBYCIA LUB ODKUPIENIA JEDNOSTKI UCZESTNICTWA ORAZ INNYCH OPŁAT 

UISZCZANYCH BEZPOŚREDNIO PRZEZ UCZESTNIKA 

5.2.1. JEDNOSTKI UCZESTNICTWA KATEGORII A 

W odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa kategorii A Towarzystwo może pobierać Opłatę Za Zbycie. Nie występują 
inne opłaty uiszczane bezpośrednio przez Uczestnika. 

OPŁATA ZA ZBYCIE 

Opłata Za Zbycie może być pobierana przez Towarzystwo przy zbywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa 
kategorii A. 

Maksymalna wysokość Opłaty Za Zbycie dla Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A wynosi 2% wartości 
wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa. 

Szczegółowe stawki Opłaty Za Zbycie dla Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A określone są w Tabeli 
Opłat, przy czym nie mogą przekroczyć maksymalnej wysokości określonej powyżej. Wysokość Opłaty Za Zbycie może 
być określona indywidualnie dla danego Dystrybutora lub Funduszu zbywającego Jednostki Uczestnictwa 
bezpośrednio. W takim przypadku ustalane są oddzielne Tabele Opłat dla poszczególnych Dystrybutorów i Funduszu 
zbywającego Jednostki Uczestnictwa bezpośrednio. Tabela Opłat obowiązująca danego Dystrybutora jest 
udostępniana w Punktach Obsługi Klientów tego Dystrybutora. Wszystkie Tabele Opłat udostępniane są na stronie 
internetowej Towarzystwa www.opera-tfi.pl. 

W przypadku, gdy zbycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A przez Fundusz następuje w ramach zamiany Jednostek 
Uczestnictwa stawka Opłaty Za Zbycie jest równa różnicy pomiędzy obowiązującą w dniu zamiany Jednostek 
Uczestnictwa stawką Opłaty Za Zbycie w Subfunduszu Docelowym i Opłatą Za Zbycie uiszczoną wcześniej przy 
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nabyciu zamienianych Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu Źródłowym, a w przypadku, gdy przedmiotem zamiany 
są Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Źródłowego zbyte przez Fundusz w wyniku dokonanej wcześniej zamiany 
Jednostek Uczestnictwa, przy ustalaniu wysokości Opłaty Za Zbycie w Subfunduszu Docelowym uwzględniane są 
również Opłaty Za Zbycie pobrane od Uczestnika w związku ze zbyciem i wcześniejszymi zamianami tych Jednostek 
Uczestnictwa . 

Zbycie Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu kategorii A przez Fundusz na rzecz osoby, od której Fundusz w 
ciągu 90 dni poprzedzających dzień złożenia zlecenia nabycia odkupił Jednostki Uczestnictwa tego Subfunduszu 
kategorii A jest zwolnione z Opłaty Za Zbycie do kwoty, jaką osoba ta uzyskała z tytułu odkupienia przez Fundusz 
Jednostek Uczestnictwa kategorii A (reinwestycja). Zwolnienie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, przysługuje 
jeden raz w roku kalendarzowym. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, jest 
złożenie Dystrybutorowi lub Funduszowi odpowiedniego oświadczenia woli przy składaniu zlecenia nabycia 
Jednostek Uczestnictwa. 

Opłata Za Zbycie pobierana jest ze środków wpłaconych na nabycie Jednostek Uczestnictwa. 

Towarzystwo może obniżyć stawkę Opłaty Za Zbycie lub zwolnić z Opłaty Za Zbycie określonego nabywcę lub 
określoną grupę nabywców. Towarzystwo może upoważnić Dystrybutorów do negocjowania indywidualnych obniżek 
lub zwolnień z Opłaty Za Zbycie. 

5.2.2. JEDNOSTKI UCZESTNICTWA KATEGORII B 

W odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa kategorii B Towarzystwo może pobierać Opłatę Za Zbycie oraz Opłatę Za 
Odkupienie. Nie występują inne opłaty uiszczane bezpośrednio przez Uczestnika. 

OPŁATA ZA ZBYCIE 

Opłata Za Zbycie może być pobierana przez Towarzystwo przy zbywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa 
kategorii B. 

Maksymalna wysokość Opłaty Za Zbycie dla Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii B wynosi 2% wartości 
wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa. 

Szczegółowe stawki Opłaty Za Zbycie w odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii B określane są 
w umowach o przystąpienie do Planów Inwestycyjnych, przy czym nie mogą przekroczyć maksymalnej wysokości 
określonej powyżej. 

W przypadku, gdy zbycie Jednostek Uczestnictwa kategorii B przez Fundusz następuje w ramach zamiany Jednostek 
Uczestnictwa stawka Opłaty Za Zbycie jest równa różnicy pomiędzy obowiązującą w dniu zamiany Jednostek 
Uczestnictwa stawką Opłaty Za Zbycie w Subfunduszu Docelowym i Opłatą Za Zbycie uiszczoną wcześniej przy 
nabyciu zamienianych Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu Źródłowym, a w przypadku, gdy przedmiotem zamiany 
są Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Źródłowego zbyte przez Fundusz w wyniku dokonanej wcześniej zamiany 
Jednostek Uczestnictwa, przy ustalaniu wysokości Opłaty Za Zbycie w Subfunduszu Docelowym uwzględniane są 
również Opłaty Za Zbycie pobrane od Uczestnika w związku ze zbyciem i wcześniejszymi zamianami tych Jednostek 
Uczestnictwa . 

Opłata Za Zbycie pobierana jest ze środków wpłaconych na nabycie Jednostek Uczestnictwa. 

OPŁATA ZA ODKUPIENIE 

Opłata Za Odkupienie może być pobierana przez Towarzystwo przy odkupywaniu przez Fundusz Jednostek 
Uczestnictwa kategorii B, z wyłączeniem przypadków gdy odkupienie Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz 
następuje w ramach zamiany Jednostek Uczestnictwa. 

Maksymalna wysokość Opłaty Za Odkupienie dla Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii B wynosi 1% 
wartości odkupywanych Jednostek Uczestnictwa. 

Szczegółowe stawki Opłaty Za Odkupienie w odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii B  
określane są w umowach o przystąpienie do Planów Inwestycyjnych, przy czym nie mogą przekroczyć maksymalnej 
wysokości określonej powyżej. 

Opłata Za Odkupienie pobierana jest ze środków wypłacanych przez Fundusz tytułem odkupienia Jednostek 
Uczestnictwa. 

5.2.3. JEDNOSTKI UCZESTNICTWA KATEGORII C 

W odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa kategorii C Towarzystwo może pobierać Opłatę Za Zbycie oraz Opłatę Za 
Zamianę. Nie występują inne opłaty uiszczane bezpośrednio przez Uczestnika. 

OPŁATA ZA ZBYCIE 

Opłata Za Zbycie może być pobierana przez Towarzystwo przy zbywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa 
kategorii C, z wyłączeniem przypadków, gdy zbycie Jednostek Uczestnictwa kategorii C przez Fundusz następuje w 
ramach zamiany Jednostek Uczestnictwa. 
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Maksymalna wysokość Opłaty Za Zbycie dla Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii C wynosi 1% sumy wpłat 
na nabycie Jednostek Uczestnictwa zadeklarowanej przez osobę przystępującą do Planu Inwestycyjnego w ramach 
danej umowy o przystąpienie do Planu Inwestycyjnego. 

Szczegółowe stawki Opłaty Za Zbycie w odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii C określane są 
w umowach o przystąpienie do Planów Inwestycyjnych, przy czym nie mogą przekroczyć maksymalnej wysokości 
określonej powyżej. 

Opłata Za Zbycie pobierana jest ze środków wpłaconych na nabycie Jednostek Uczestnictwa. 

OPŁATA ZA ZAMIANĘ 

Opłata Za Zamianę może być pobierana przez Towarzystwo przy zbywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa 
kategorii C w przypadku, gdy zbycie Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz następuje w ramach zamiany Jednostek 
Uczestnictwa. 

Maksymalną wysokość Opłaty Za Zamianę dla Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii C wynosi 0,5% wartości 
zamienianych Jednostek Uczestnictwa w przypadku, gdy umowa o przystąpienie do Planu Inwestycyjnego, w ramach 
którego zamieniane są Jednostki Uczestnictwa, określa procentowe stawki Opłaty Za Zamianę albo 100 złotych  w 
przypadku, gdy umowa o przystąpienie do Planu Inwestycyjnego, w ramach którego zamieniane są Jednostki 
Uczestnictwa, określa kwotowe stawki Opłaty Za Zamianę. 

Szczegółowe stawki Opłaty Za Zamianę w odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii C określane 
są w umowach o przystąpienie do Planów Inwestycyjnych, przy czym nie mogą przekroczyć maksymalnej wysokości 
określonej powyżej. 

Opłata Za Zamianę pobierana jest ze środków przeznaczonych na nabycie Jednostek Uczestnictwa w ramach zamiany 
Jednostek Uczestnictwa. 

5.2.4. JEDNOSTKI UCZESTNICTWA KATEGORII I 

W odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa kategorii I Towarzystwo może pobierać Opłatę Za Zbycie, Opłatę Za 
Zamianę oraz Opłatę Za Odkupienie. Nie występują inne opłaty uiszczane bezpośrednio przez Uczestnika. 

OPŁATA ZA ZBYCIE 

Opłata Za Zbycie może być pobierana przez Towarzystwo przy zbywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa 
kategorii I, z wyłączeniem przypadków, gdy zbycie Jednostek Uczestnictwa kategorii I przez Fundusz następuje w 
ramach zamiany Jednostek Uczestnictwa. 

Maksymalna wysokość Opłaty Za Zbycie dla Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii I wynosi 1% wartości 
wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa. 

Szczegółowe stawki Opłaty Za Zbycie w odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii I określane są 
w umowach o prowadzenie IKE, przy czym nie mogą przekroczyć maksymalnej wysokości określonej powyżej. 

Opłata Za Zbycie pobierana jest ze środków wpłaconych na nabycie Jednostek Uczestnictwa. 

OPŁATA ZA ZAMIANĘ 

Opłata Za Zamianę może być pobierana przez Towarzystwo przy zbywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa 
kategorii I w przypadku, gdy zbycie Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz następuje w ramach zamiany Jednostek 
Uczestnictwa. 

Maksymalną wysokość Opłaty Za Zamianę dla Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii I wynosi 0,5% wartości 
zamienianych Jednostek Uczestnictwa w przypadku, gdy umowa o prowadzenie IKE, w ramach którego zamieniane są 
Jednostki Uczestnictwa, określa procentowe stawki Opłaty Za Zamianę albo 100 złotych   w przypadku, gdy umowa o 
prowadzenie IKE, w ramach którego zamieniane są Jednostki Uczestnictwa, określa kwotowe stawki Opłaty Za 
Zamianę. 

Szczegółowe stawki Opłaty Za Zamianę w odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii I określane 
są w umowach o prowadzenie IKE, przy czym nie mogą przekroczyć maksymalnej wysokości określonej powyżej. 

Opłata Za Zamianę pobierana jest ze środków przeznaczonych na nabycie Jednostek Uczestnictwa w ramach zamiany 
Jednostek Uczestnictwa. 

OPŁATA ZA ODKUPIENIE 

Opłata Za Odkupienie może być pobierana przez Towarzystwo przy odkupywaniu przez Fundusz Jednostek 
Uczestnictwa kategorii I, z wyłączeniem przypadków gdy odkupienie Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz 
następuje w ramach zamiany Jednostek Uczestnictwa. 

Maksymalna wysokość Opłaty Za Odkupienie dla Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii I wynosi 1% wartości 
odkupywanych Jednostek Uczestnictwa, przy czym, gdy odkupienie Jednostek Uczestnictwa następuje w związku z 
dokonaniem Wypłaty, Wypłaty Transferowej, Zwrotu lub Częściowego Zwrotu we wskazanym w umowie o 
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prowadzenie IKE terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy o prowadzenie IKE Opłata Za 
Odkupienie może zostać podwyższona o kwotę nie wyższą niż 1.000 złotych. 

Szczegółowe stawki Opłaty Za Odkupienie w odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii I  
określane są w umowach o prowadzenie IKE, przy czym nie mogą przekroczyć maksymalnej wysokości określonej 
powyżej. 

Opłata Za Odkupienie pobierana jest ze środków wypłacanych przez Fundusz tytułem odkupienia Jednostek 
Uczestnictwa. 

5.3. WSKAZANIE OPŁATY ZMIENNEJ, BĘDĄCEJ CZĘŚCIĄ WYNAGRODZENIA ZA ZARZĄDZANIE, KTÓREJ WYSOKOŚĆ JEST UZALEŻNIONA 

OD WYNIKÓW SUBFUNDUSZU, PREZENTOWANEJ W UJĘCIU PROCENTOWYM W STOSUNKU DO ŚREDNIEJ WARTOŚCI AKTYWÓW 

SUBFUNDUSZU NETTO  

Nie ma zastosowania. Statut nie przewiduje w ramach wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem opłaty zmiennej, 
której wysokość jest uzależniona od wyników Subfunduszu. 

5.4. WSKAZANIE ISTNIEJĄCYCH UMÓW LUB POROZUMIEŃ, NA PODSTAWIE KTÓRYCH KOSZTY DZIAŁALNOŚCI SUBFUNDUSZU I 

FUNDUSZU BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO SĄ ROZDZIELANE MIĘDZY SUBFUNDUSZ A TOWARZYSTWO LUB INNY PODMIOT 

Nie istnieją żadne umowy ani porozumienia dotyczące podziału kosztów związanych z funkcjonowaniem Funduszu 
obciążających Subfundusz oraz kosztów związanych z funkcjonowaniem Subfunduszu obciążających Subfundusz 
pomiędzy Subfundusz a Towarzystwo lub inny podmiot. Zasady podziału kosztów pomiędzy Subfundusz 
a Towarzystwo określa Statut. 

5.5. WSKAZANIE USŁUG DODATKOWYCH ORAZ WSKAZANIE WPŁYWU TYCH USŁUG NA WYSOKOŚĆ PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ 

PODMIOT PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKĄ ORAZ NA WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA TOWARZYSTWA ZA ZARZĄDZANIE 

SUBFUNDUSZEM 

Podmioty prowadzące działalność maklerską świadczące na rzecz Subfunduszu usługi pośrednictwa w obrocie 
Papierami Wartościowymi, Instrumentami Rynku Pieniężnego i Instrumentami Pochodnymi świadczą na rzecz 
Subfunduszu także następujące usługi dodatkowe: 

 sporządzanie analiz lub rekomendacji; 

 dostarczanie informacji o cenach, kursach lub wartościach; 

 oferowanie dostępu do elektronicznych systemów transakcyjnych lub elektronicznych systemów potwierdzeń 
zawarcia transakcji. 

Usługi dodatkowe świadczone na rzecz Subfunduszu przez poszczególne podmioty prowadzące działalność 
maklerską nie mają wpływu na wysokość prowizji pobieranych przez te podmioty ani na wysokość wynagrodzenia 
Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem. 

5.6. WSKAZANIE MIEJSCA W PROSPEKCIE INFORMACYJNYM, W KTÓRYM SĄ ZAWARTE DODATKOWE INFORMACJE O RODZAJU I 

CHARAKTERZE UMÓW I POROZUMIEŃ, O KTÓRYCH MOWA W PKT 5.4, ORAZ O WPŁYWIE TYCH UMÓW NA INTERES UCZESTNIKA 

Nie ma zastosowania. 

6. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE W UJĘCIU HISTORYCZNYM 

6.1. WARTOŚĆ AKTYWÓW SUBFUNDUSZU NETTO NA KONIEC OSTATNIEGO ROKU OBROTOWEGO 

Nie ma zastosowania. Fundusz został zarejestrowany w dniu 10 kwietnia 2012 roku. Na  

6.2. WIELKOŚĆ ŚREDNIEJ STOPY ZWROTU Z INWESTYCJI W JEDNOSTKI UCZESTNICTWA ZWIĄZANE Z SUBFUNUDSZEM 

Nie ma zastosowania. Fundusz został zarejestrowany w dniu 10 kwietnia 2012 roku.  

6.3. WSKAZANIE WZORCA SŁUŻĄCEGO DO OCENY EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI W JEDNOSTKI UCZESTNICTWA SUBFUNDUSZU 

ODZWIERCIEDLAJĄCY ZACHOWANIE SIĘ ZMIENNYCH RYNKOWYCH NAJLEPIEJ ODDAJĄCYCH CEL I POLITYKĘ INWESTYCYJNĄ 

SUBFUNDUSZU 

Wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu odzwierciedlającym 
zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Subfunduszu (benchmark) 
stosowanym przez Fundusz jest: 92,5% średnia arytmetyczna stopa zwrotu pięciu funduszy inwestycyjnych 
otwartych akcyjnych (których polityka inwestycyjna zakłada lokowanie co najmniej 66% ich aktywów w instrumenty 
o charakterze udziałowym)  polskich uniwersalnych posiadających największe aktywa netto + 7,5% WIBID 6M. 
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6.4. INFORMACJE O ŚREDNICH STOPACH ZWROTU Z PRZYJĘTEGO DLA SUBFUNDUSZU WZORCA (BENCHMARK), ODPOWIEDNIO DLA 

OKRESÓW, O KTÓRYCH MOWA W PKT 6.2. 

Nie ma zastosowania. Fundusz został zarejestrowany w dniu 10 kwietnia 2012 roku.  

6.5. ZASTRZEŻENIE, ŻE INDYWIDUALNA STOPA ZWROTU UCZESTNIKA Z INWESTYCJI JEST UZALEŻNIONA OD WARTOŚCI JEDNOSTKI 

UCZESTNICTWA W MOMENCIE JEJ ZBYCIA I ODKUPIENIA PRZEZ FUNDUSZ ORAZ WYSOKOŚCI POBRANYCH PRZEZ FUNDUSZ 

OPŁAT MANIPULACYJNYCH ORAZ ŻE WYNIKI HISTORYCZNE NIE GWARANTUJĄ UZYSKANIA PODOBNYCH WYNIKÓW W 

PRZYSZŁOŚCI 

Towarzystwo zastrzega, że indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycji jest uzależniona od Wartości Aktywów 
Subfunduszu Netto na Jednostkę Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz wysokości 
pobranych opłat manipulacyjnych oraz że wyniki historyczne nie gwarantują uzyskania podobnych wyników 
w przyszłości. 

ROZDZIAŁ I C 

DANE O SUBFUNDUSZU DB FUND GLOBALNY ZRÓWNOWAŻONY 

1. CEL INWESTYCYJNY SUBFUNDUSZU 

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. 

Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu. 

2. OPIS POLITYKI INWESTYCYJNEJ SUBFUNDUSZU 

2.1. GŁÓWNE KATEGORIE LOKAT SUBFUNDUSZU I ICH DYWERSYFIKACJA 

Fundusz może lokować od 0% do 100% wartości Aktywów Subfunduszu łącznie w jednostki uczestnictwa innych 
funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, certyfikaty 
inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje 
wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, o polityce inwestycyjnej funduszy mieszanych, czyli 
inwestujących w różne klasy aktywów, w szczególności: 

 fundusze stabilnego wzrostu, dla których efektywny udział instrumentów udziałowych w aktywach nie 
przekracza 40%, albo 

 fundusze zrównoważone, które spełniają jeden z dwóch następujących warunków: efektywny udział 
instrumentów udziałowych w aktywach funduszu nie jest mniejszy od 40% i większy od 60%, albo udział 
instrumentów udziałowych w aktywach nie jest mniejszy od 30% i większy od 70% oraz fundusz posiada 
benchmark będący możliwym do odwzorowania portfelem lokat, w którym wartościowy udział instrumentów 
udziałowych mieści się w przedziale 40%–60%, albo 

 fundusze aktywnej alokacji i selektywne, dla których udział instrumentów udziałowych w portfelu lokat 
kształtuje się w szerokim przedziale od 0% do 100%; 

Fundusz może lokować od 0% do 60% wartości Aktywów Subfunduszu łącznie w jednostki uczestnictwa innych 
funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, certyfikaty 
inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje 
wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, których polityka inwestycyjna lub benchmark zakłada 
lokowanie co najmniej 66% ich aktywów w instrumenty udziałowe, surowce, waluty obce lub obligacje 
wysokodochodowe. 

Fundusz może lokować od 0% do 60% wartości Aktywów Subfunduszu łącznie w Dłużne Papiery Wartościowe, 
Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, o terminie 
zapadalności nie dłuższym niż rok, płatne na żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności, oraz 
depozyty w bankach zagranicznych podlegających nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym 
w zakresie co najmniej takim, jak określony w prawie wspólnotowym. 

2.2. WSKAZANIE, CZY SUBFUNDUSZ STOSUJE SZCZEGÓLNE STRATEGIE INWESTYCYJNE W ODNIESIENIU DO INWESTYCJI NA 

OKREŚLONYM OBSZARZE GEOGRAFICZNYM, W OKREŚLONEJ BRANŻY LUB SEKTORZE GOSPODARCZYM ALBO W ODNIESIENIU DO 

OKREŚLONEJ KATEGORII LOKAT 
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W ramach Subfunduszu nie są stosowane szczególne strategie inwestycyjne w odniesieniu do inwestycji na 
określonym obszarze geograficznym, w określonej branży lub sektorze gospodarczym albo w odniesieniu do 
określonej kategorii lokat. 

3. OPIS RYZYKA INWESTYCYJNEGO ZWIĄZANEGO Z PRZYJĘTĄ POLITYKĄ INWESTYCYJNĄ SUBFUNDUSZU 

Polityka inwestycyjna zakłada dokonywanie na rzecz Subfunduszu lokat głównie jednostki uczestnictwa innych 
funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, certyfikaty 
inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje 
wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą. Tym samym ryzyka inwestycyjne związane z polityką 
inwestycyjną Subfunduszu mogą wynikać również pośrednio z ryzyka inwestycyjnego portfeli lokat tych funduszy 
inwestycyjnych otwartych, funduszy inwestycyjnych zamkniętych, funduszy zagranicznych oraz instytucji wspólnego 
inwestowania mające siedzibę za granicą. 

RYZYKO RYNKOWE 

Ryzyko to wiąże się z możliwością spadku Wartości Aktywów Subfunduszu Netto i tym samym Wartości Aktywów 
Subfunduszu Netto na Jednostkę Uczestnictwa w wyniku niekorzystnych zmian cen rynkowych instrumentów 
wchodzących w skład portfela inwestycyjnego Subfunduszu.  

Czynniki ryzyka związane z poszczególnymi rynkami, na których Fundusz może dokonywać inwestycji na rzecz 
Subfunduszu, zostały opisane poniżej. Dla Subfunduszu głównym elementem ryzyka rynkowego jest ryzyko rynku 
akcji i ryzyko stóp procentowych. 

RYZYKO RYNKU AKCJI 

Ryzyko rynku akcji wiąże się z możliwością spadku Wartości Aktywów Subfunduszu Netto i tym samym 
Wartości Aktywów Subfunduszu Netto na Jednostkę Uczestnictwa w wyniku spadku cen akcji wchodzących 
w skład portfela inwestycyjnego Subfunduszu. Na ryzyko rynku akcji składają się ryzyko systematyczne 
całego rynku akcji i ryzyko specyficzne konkretnego emitenta akcji. Ryzyko systematyczne jest uzależnione 
w dużym stopniu od czynników o charakterze makroekonomicznym. Wpływ na nie mają m.in. tempo 
wzrostu gospodarczego, stopa inflacji, deficyt budżetowy, poziom bezrobocia, polityka pieniężna. 
Niekorzystne zmiany sytuacji makroekonomicznej mogą mieć negatywny wpływ na ceny akcji. Podobne 
zachowanie się rynków akcji w poszczególnych krajach sprawia, że dywersyfikacja pomiędzy rynkami akcji 
różnych krajów nie pozwala na wyeliminowanie globalnego ryzyka systematycznego rynku akcji. Ryzyko 
specyficzne związane jest z inwestowaniem w akcje poszczególnych emitentów. Wpływ na nie mają m.in. 
bieżące i prognozowane wyniki finansowe, poziom zadłużenia, jakość pracy organów zarządzających, 
konflikty w akcjonariacie.  

RYZYKO STÓP PROCENTOWYCH 

Ryzyko stóp procentowych wiąże się z możliwością spadku Wartości Aktywów Subfunduszu Netto i tym 
samym Wartości Aktywów Subfunduszu Netto na Jednostkę Uczestnictwa w wyniku wzrostu stóp 
procentowych. Zależność pomiędzy wartością instrumentów dłużnych (Dłużne Papiery Wartościowe, 
Instrumenty Rynku Pieniężnego) a poziomem stóp procentowych jest odwrotna. Oznacza to, że wzrost stóp 
procentowych przełoży się na spadek wartości lub cen instrumentów dłużnych, zaś spadek stóp 
procentowych – na wzrost wartości lub cen instrumentów dłużnych. Źródłami ryzyka stopy procentowej są 
m.in. wzrost stopy inflacji (bieżącej lub prognozowanej) oraz negatywna ocena przez inwestorów przyszłej 
sytuacji fiskalnej kraju. 

W przypadku zobowiązań Funduszu przypadających na Subfundusz, które będą oprocentowane według 
zmiennej stopy procentowej, wzrost stóp procentowych może mieć niekorzystny wpływ na wysokość 
odsetek płaconych od zobowiązań Funduszu przypadających na Subfundusz i co za tym idzie – na Wartość 
Aktywów Subfunduszu Netto i tym samym Wartość Aktywów Subfunduszu Netto na Jednostkę Uczestnictwa. 

RYZYKO KREDYTOWE 

Ryzyko kredytowe wiąże się z możliwością spadku Wartości Aktywów Subfunduszu Netto i tym samym Wartości 
Aktywów Subfunduszu Netto na Jednostkę Uczestnictwa w wyniku spadku cen albo częściowej lub całkowitej utraty 
wartości instrumentów dłużnych (Dłużne Papiery Wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego) wchodzących w 
skład portfela inwestycyjnego Subfunduszu. Przyczyną spadku cen albo częściowej lub całkowitej utraty wartości 
instrumentów dłużnych może być niewypłacalność, jak również pogorszenie sytuacji finansowej lub perspektyw 
rozwoju ich emitentów. 

Ryzyko kredytowe wiąże się również z możliwością spadku Wartości Aktywów Subfunduszu Netto i tym samym 
Wartości Aktywów Subfunduszu Netto na Jednostkę Uczestnictwa w wyniku niewywiązywania się ze swoich 
zobowiązań przez kontrahentów, z którymi zostały zawarte przez Fundusz na rzecz Subfunduszu umowy mające za 
przedmiot pożyczkę Papierów Wartościowych. 

RYZYKO DŹWIGNI FINANSOWEJ 
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Mechanizm dźwigni finansowej polega na pożyczaniu kapitału w celu jego dalszej inwestycji. Powodem stosowania 
dźwigni finansowej jest dążenie do zwielokrotnienia zysków, jednakże w przypadku nietrafnych decyzji 
inwestycyjnych stosowanie dźwigni finansowej może prowadzić do zwielokrotnienia strat w porównaniu do 
inwestycji, które nie korzystają z tego mechanizmu. Ryzyko dźwigni finansowej występuje w szczególności w 
przypadku zaciągania przez Fundusz na rzecz Subfunduszu kredytów lub pożyczek oraz nabywania przez Fundusz na 
rzecz Subfunduszu tytułów uczestnictwa w funduszach portfelowych (ETF – Exchange Traded Funds) mających 
wbudowany mechanizm dźwigni finansowej. 

RYZYKO ROZLICZENIA 

Ryzyko rozliczenia wiąże się z możliwością spadku Wartości Aktywów Subfunduszu Netto i tym samym Wartości 
Aktywów Subfunduszu Netto na Jednostkę Uczestnictwa w wyniku odstępstwa od realizowanej polityki inwestycyjnej 
Subfunduszu na skutek błędnego lub opóźnionego rozliczenia transakcji zawartej przez Fundusz na rzecz 
Subfunduszu. Dodatkowo, błędne lub opóźnione rozliczenie transakcji może wiązać się z obciążeniem Subfunduszu 
kwotami kar umownych wynikających z transakcji zawartych przez Fundusz na rzecz Subfunduszu. Ryzyko 
rozliczenia ma istotne znaczenie przy zawieraniu transakcji niegwarantowanych przez izby rozliczeniowe. 

RYZYKO PŁYNNOŚCI 

Ryzyko płynności wiąże się w szczególności z możliwością spadku Wartości Aktywów Subfunduszu Netto i tym 
samym Wartości Aktywów Subfunduszu Netto na Jednostkę Uczestnictwa w wyniku braku możliwości szybkiego 
zbycia składników portfela inwestycyjnego Subfunduszu po cenach nieodbiegających znacząco od aktualnych cen 
rynkowych. Ryzyko płynności ma istotne znaczenie przy dokonywaniu przez Fundusz na rzecz Subfunduszu 
inwestycji w instrumenty, którymi obrót nie jest wysoki, w szczególności w instrumenty o charakterze niepublicznym. 

RYZYKO WALUTOWE 

Ryzyko walutowe wiąże się z możliwością spadku Wartości Aktywów Subfunduszu Netto i tym samym Wartości 
Aktywów Subfunduszu Netto na Jednostkę Uczestnictwa w wyniku wzrostu kursu złotego do Walut Obcych, w których 
notowane lub denominowane są składniki portfela inwestycyjnego Subfunduszu. 

RYZYKO ZWIĄZANE Z PRZECHOWYWANIEM AKTYWÓW 

Ryzyko związane z przechowywaniem aktywów polega na możliwości spadku Wartości Aktywów Subfunduszu Netto 
i tym samym Wartości Aktywów Subfunduszu Netto na Jednostkę Uczestnictwa w wyniku błędu Depozytariusza lub 
subdepozytariuszy (podmiotów, które na podstawie umowy z Depozytariuszem przechowują część Aktywów 
Subfunduszu). 

RYZYKO ZWIĄZANE Z KONCENTRACJĄ AKTYWÓW LUB RYNKÓW 

Ryzyko związane z koncentracją aktywów lub rynków polega na możliwości spadku Wartości Aktywów Subfunduszu 
Netto i tym samym Wartości Aktywów Subfunduszu Netto na Jednostkę Uczestnictwa w wyniku nawet niewielkich, 
niekorzystnych zdarzeń mających wpływ na zachowanie się danej kategorii lokat lub danego rynku w przypadku 
koncentracji działalności inwestycyjnej Funduszu prowadzonej na rzecz Subfunduszu w jednej kategorii lokat lub na 
jednym rynku. Fundusz może lokować do 20% Wartości Aktywów Subfunduszu w jednostki uczestnictwa lub tytuły 
uczestnictwa jednego funduszu inwestycyjnego otwartego, funduszu zagranicznego lub instytucji wspólnego 
inwestowania z siedzibą za granicą. W takim przypadku, wahania wyceny rynkowej poszczególnych składników lokat 
mogą powodować istotne wahania Wartości Aktywów Subfunduszu Netto. 

RYZYKO INWESTOWANIA W JEDNOSTKI UCZESTNICTWA, CERTYFIKATY INWESTYCYJNE, TYTUŁY UCZESTNICTWA 

Ryzyko inwestowania Aktywów Subfunduszu w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych 
mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych 
zamkniętych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytuły uczestnictwa emitowane przez 
fundusze zagraniczne oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę 
za granicą wiąże się z brakiem wpływu na strukturę portfela lokat i podejmowane decyzje inwestycyjne przez 
zarządzających tymi funduszami inwestycyjnymi otwartymi, funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi, funduszami 
zagranicznymi oraz instytucjami wspólnego inwestowania mającymi siedzibę za granicą. Dodatkowo, ryzyko 
związane jest z  brakiem wpływu na zmiany zarządzających, zmiany strategii inwestycyjnej czy stylu zarządzania 
daną instytucją. Ten rodzaj inwestycji wiąże się również z ryzykiem wyceny lokat danego funduszu lub instytucji 
wspólnego inwestowania w sposób odmienny niż dokonałby jej Subfundusz, gdyby lokował w te instrumenty 
bezpośrednio. 

RYZYKO ZWIĄZANE Z ZAWIERANIEM UMÓW, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM SĄ INSTRUMENTY POCHODNE 

Fundusz nie może zawierać umów mających za przedmiot instrumenty pochodne, ani nabywać instrumentów 
finansowych z wbudowanym instrumentem pochodnym. Jednakże fundusze inwestycyjne, fundusze zagraniczne oraz 
instytucje wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą, w których jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne 
lub tytuły uczestnictwa Fundusz inwestuje Aktywa Subfunduszu, mogą zawierać umowy, których przedmiotem są 
instrumenty pochodne. W takim przypadku Uczestnik pośrednio narażony jest na ryzyko związane z zawieraniem 
takich umów. Ryzyko to obejmuje: ryzyko niewłaściwego zabezpieczenia pozycji; ryzyko wyceny; ryzyko 
niedopasowania pozycji zabezpieczanej i zabezpieczającej; ryzyko braku płynności koniecznej do zawarcia transakcji 
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jednocześnie na pozycjach zabezpieczanych i zabezpieczających. Zawarcie umowy mającej za przedmiot 
niewystandaryzowane instrumenty pochodne wiąże się dodatkowo z ryzykiem kontrahenta.  

RYZYKO ZWIĄZANE ZMIAN PRAWNYCH LUB PODATKOWYCH  

Istnieje ryzyko zmian prawnych w zakresie regulacji, którym podlegają emitenci instrumentów finansowych 
wchodzących w skład portfela inwestycyjnego Subfunduszu, w szczególności, w przypadku instytucji wspólnego 
inwestowania, istnieje ryzyko prawne zmian w regulacjach prawa krajowego właściwego według miejsca siedziby 
instytucji wspólnego inwestowania odnoszących się do katalogu dopuszczalnych lokat oraz do limitów 
inwestycyjnych. Istnieje ryzyko zmiany w zakresie opodatkowania inwestycji w tytuły uczestnictwa funduszy 
zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania. W przypadku wprowadzenia lub zmiany wysokości 
opodatkowania funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania zmiany te mogą skutkować 
obniżeniem stóp zwrotu z inwestycji, co w konsekwencji będzie przekładać się na rentowność inwestycji w Jednostki 
Uczestnictwa Subfunduszu. Istnieje ryzyko niedostosowania działalności Subfunduszu do zmian przepisów prawa 
podatkowego w państwie obcym oraz ryzyko wykładni przepisów podatkowych państwa obcego przez organy 
podatkowe w odniesieniu do Subfunduszu. 

4. OKREŚLENIE PROFILU INWESTORA 

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów zainteresowanych długoterminową inwestycją w zdywersyfikowany 
portfel wyselekcjonowanych funduszy mieszanych, oczekujących aktywnego podejścia do inwestowania, wysokiego 
zysku i akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne. 

5. INFORMACJE O WYSOKOŚCI OPŁAT I PROWIZJI ZWIĄZANYCH Z UCZESTNICTWEM W FUNDUSZU, SPOSOBIE ICH NALICZANIA I 

POBIERANIA ORAZ KOSZTÓW OBCIĄŻAJĄCYCH SUBFUNDUSZ 

5.1. WSKAZANIE WARTOŚCI WKC 

Nie ma zastosowania. Fundusz został zarejestrowany w dniu 10 kwietnia 2012 roku.  

5.2. WSKAZANIE OPŁAT MANIPULACYJNYCH Z TYTUŁU ZBYCIA LUB ODKUPIENIA JEDNOSTKI UCZESTNICTWA ORAZ INNYCH OPŁAT 

UISZCZANYCH BEZPOŚREDNIO PRZEZ UCZESTNIKA 

5.2.1. JEDNOSTKI UCZESTNICTWA KATEGORII A 

W odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa kategorii A Towarzystwo może pobierać Opłatę Za Zbycie. Nie występują 
inne opłaty uiszczane bezpośrednio przez Uczestnika. 

OPŁATA ZA ZBYCIE 

Opłata Za Zbycie może być pobierana przez Towarzystwo przy zbywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa 
kategorii A. 

Maksymalna wysokość Opłaty Za Zbycie dla Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A wynosi 1,5% wartości 
wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa. 

Szczegółowe stawki Opłaty Za Zbycie dla Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A określone są w Tabeli 
Opłat, przy czym nie mogą przekroczyć maksymalnej wysokości określonej powyżej. Wysokość Opłaty Za Zbycie może 
być określona indywidualnie dla danego Dystrybutora lub Funduszu zbywającego Jednostki Uczestnictwa 
bezpośrednio. W takim przypadku ustalane są oddzielne Tabele Opłat dla poszczególnych Dystrybutorów i Funduszu 
zbywającego Jednostki Uczestnictwa bezpośrednio. Tabela Opłat obowiązująca danego Dystrybutora jest 
udostępniana w Punktach Obsługi Klientów tego Dystrybutora. Wszystkie Tabele Opłat udostępniane są na stronie 
internetowej Towarzystwa www.opera-tfi.pl. 

W przypadku, gdy zbycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A przez Fundusz następuje w ramach zamiany Jednostek 
Uczestnictwa stawka Opłaty Za Zbycie jest równa różnicy pomiędzy obowiązującą w dniu zamiany Jednostek 
Uczestnictwa stawką Opłaty Za Zbycie w Subfunduszu Docelowym i Opłatą Za Zbycie uiszczoną wcześniej przy 
nabyciu zamienianych Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu Źródłowym, a w przypadku, gdy przedmiotem zamiany 
są Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Źródłowego zbyte przez Fundusz w wyniku dokonanej wcześniej zamiany 
Jednostek Uczestnictwa, przy ustalaniu wysokości Opłaty Za Zbycie w Subfunduszu Docelowym uwzględniane są 
również Opłaty Za Zbycie pobrane od Uczestnika w związku ze zbyciem i wcześniejszymi zamianami tych Jednostek 
Uczestnictwa . 

Zbycie Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu kategorii A przez Fundusz na rzecz osoby, od której Fundusz w 
ciągu 90 dni poprzedzających dzień złożenia zlecenia nabycia odkupił Jednostki Uczestnictwa tego Subfunduszu 
kategorii A jest zwolnione z Opłaty Za Zbycie do kwoty, jaką osoba ta uzyskała z tytułu odkupienia przez Fundusz 
Jednostek Uczestnictwa kategorii A (reinwestycja). Zwolnienie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, przysługuje 
jeden raz w roku kalendarzowym. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, jest 
złożenie Dystrybutorowi lub Funduszowi odpowiedniego oświadczenia woli przy składaniu zlecenia nabycia 
Jednostek Uczestnictwa. 
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Opłata Za Zbycie pobierana jest ze środków wpłaconych na nabycie Jednostek Uczestnictwa. 

Towarzystwo może obniżyć stawkę Opłaty Za Zbycie lub zwolnić z Opłaty Za Zbycie określonego nabywcę lub 
określoną grupę nabywców. Towarzystwo może upoważnić Dystrybutorów do negocjowania indywidualnych obniżek 
lub zwolnień z Opłaty Za Zbycie. 

5.2.2. JEDNOSTKI UCZESTNICTWA KATEGORII B 

W odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa kategorii B Towarzystwo może pobierać Opłatę Za Zbycie oraz Opłatę Za 
Odkupienie. Nie występują inne opłaty uiszczane bezpośrednio przez Uczestnika. 

OPŁATA ZA ZBYCIE 

Opłata Za Zbycie może być pobierana przez Towarzystwo przy zbywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa 
kategorii B. 

Maksymalna wysokość Opłaty Za Zbycie dla Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii B wynosi 1,5% wartości 
wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa. 

Szczegółowe stawki Opłaty Za Zbycie w odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii B określane są 
w umowach o przystąpienie do Planów Inwestycyjnych, przy czym nie mogą przekroczyć maksymalnej wysokości 
określonej powyżej. 

W przypadku, gdy zbycie Jednostek Uczestnictwa kategorii B przez Fundusz następuje w ramach zamiany Jednostek 
Uczestnictwa stawka Opłaty Za Zbycie jest równa różnicy pomiędzy obowiązującą w dniu zamiany Jednostek 
Uczestnictwa stawką Opłaty Za Zbycie w Subfunduszu Docelowym i Opłatą Za Zbycie uiszczoną wcześniej przy 
nabyciu zamienianych Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu Źródłowym, a w przypadku, gdy przedmiotem zamiany 
są Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Źródłowego zbyte przez Fundusz w wyniku dokonanej wcześniej zamiany 
Jednostek Uczestnictwa, przy ustalaniu wysokości Opłaty Za Zbycie w Subfunduszu Docelowym uwzględniane są 
również Opłaty Za Zbycie pobrane od Uczestnika w związku ze zbyciem i wcześniejszymi zamianami tych Jednostek 
Uczestnictwa . 

Opłata Za Zbycie pobierana jest ze środków wpłaconych na nabycie Jednostek Uczestnictwa. 

OPŁATA ZA ODKUPIENIE 

Opłata Za Odkupienie może być pobierana przez Towarzystwo przy odkupywaniu przez Fundusz Jednostek 
Uczestnictwa kategorii B, z wyłączeniem przypadków gdy odkupienie Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz 
następuje w ramach zamiany Jednostek Uczestnictwa. 

Maksymalna wysokość Opłaty Za Odkupienie dla Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii B wynosi 1% 
wartości odkupywanych Jednostek Uczestnictwa. 

Szczegółowe stawki Opłaty Za Odkupienie w odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii B  
określane są w umowach o przystąpienie do Planów Inwestycyjnych, przy czym nie mogą przekroczyć maksymalnej 
wysokości określonej powyżej. 

Opłata Za Odkupienie pobierana jest ze środków wypłacanych przez Fundusz tytułem odkupienia Jednostek 
Uczestnictwa. 

5.2.3. JEDNOSTKI UCZESTNICTWA KATEGORII C 

W odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa kategorii C Towarzystwo może pobierać Opłatę Za Zbycie oraz Opłatę Za 
Zamianę. Nie występują inne opłaty uiszczane bezpośrednio przez Uczestnika. 

OPŁATA ZA ZBYCIE 

Opłata Za Zbycie może być pobierana przez Towarzystwo przy zbywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa 
kategorii C, z wyłączeniem przypadków, gdy zbycie Jednostek Uczestnictwa kategorii C przez Fundusz następuje w 
ramach zamiany Jednostek Uczestnictwa. 

Maksymalna wysokość Opłaty Za Zbycie dla Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii C wynosi 1% sumy wpłat 
na nabycie Jednostek Uczestnictwa zadeklarowanej przez osobę przystępującą do Planu Inwestycyjnego w ramach 
danej umowy o przystąpienie do Planu Inwestycyjnego. 

Szczegółowe stawki Opłaty Za Zbycie w odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii C określane są 
w umowach o przystąpienie do Planów Inwestycyjnych, przy czym nie mogą przekroczyć maksymalnej wysokości 
określonej powyżej. 

Opłata Za Zbycie pobierana jest ze środków wpłaconych na nabycie Jednostek Uczestnictwa. 

OPŁATA ZA ZAMIANĘ 

Opłata Za Zamianę może być pobierana przez Towarzystwo przy zbywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa 
kategorii C w przypadku, gdy zbycie Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz następuje w ramach zamiany Jednostek 
Uczestnictwa. 
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Maksymalną wysokość Opłaty Za Zamianę dla Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii C wynosi 0,5% wartości 
zamienianych Jednostek Uczestnictwa w przypadku, gdy umowa o przystąpienie do Planu Inwestycyjnego, w ramach 
którego zamieniane są Jednostki Uczestnictwa, określa procentowe stawki Opłaty Za Zamianę albo 100 złotych  w 
przypadku, gdy umowa o przystąpienie do Planu Inwestycyjnego, w ramach którego zamieniane są Jednostki 
Uczestnictwa, określa kwotowe stawki Opłaty Za Zamianę. 

Szczegółowe stawki Opłaty Za Zamianę w odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii C określane 
są w umowach o przystąpienie do Planów Inwestycyjnych, przy czym nie mogą przekroczyć maksymalnej wysokości 
określonej powyżej. 

Opłata Za Zamianę pobierana jest ze środków przeznaczonych na nabycie Jednostek Uczestnictwa w ramach zamiany 
Jednostek Uczestnictwa. 

5.2.4. JEDNOSTKI UCZESTNICTWA KATEGORII I 

W odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa kategorii I Towarzystwo może pobierać Opłatę Za Zbycie, Opłatę Za 
Zamianę oraz Opłatę Za Odkupienie. Nie występują inne opłaty uiszczane bezpośrednio przez Uczestnika. 

OPŁATA ZA ZBYCIE 

Opłata Za Zbycie może być pobierana przez Towarzystwo przy zbywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa 
kategorii I, z wyłączeniem przypadków, gdy zbycie Jednostek Uczestnictwa kategorii I przez Fundusz następuje w 
ramach zamiany Jednostek Uczestnictwa. 

Maksymalna wysokość Opłaty Za Zbycie dla Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii I wynosi 1% wartości 
wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa. 

Szczegółowe stawki Opłaty Za Zbycie w odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii I określane są 
w umowach o prowadzenie IKE, przy czym nie mogą przekroczyć maksymalnej wysokości określonej powyżej. 

Opłata Za Zbycie pobierana jest ze środków wpłaconych na nabycie Jednostek Uczestnictwa. 

OPŁATA ZA ZAMIANĘ 

Opłata Za Zamianę może być pobierana przez Towarzystwo przy zbywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa 
kategorii I w przypadku, gdy zbycie Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz następuje w ramach zamiany Jednostek 
Uczestnictwa. 

Maksymalną wysokość Opłaty Za Zamianę dla Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii I wynosi 0,5% wartości 
zamienianych Jednostek Uczestnictwa w przypadku, gdy umowa o prowadzenie IKE, w ramach którego zamieniane są 
Jednostki Uczestnictwa, określa procentowe stawki Opłaty Za Zamianę albo 100 złotych w przypadku, gdy umowa o 
prowadzenie IKE, w ramach którego zamieniane są Jednostki Uczestnictwa, określa kwotowe stawki Opłaty Za 
Zamianę. 

Szczegółowe stawki Opłaty Za Zamianę w odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii I określane 
są w umowach o prowadzenie IKE, przy czym nie mogą przekroczyć maksymalnej wysokości określonej powyżej. 

Opłata Za Zamianę pobierana jest ze środków przeznaczonych na nabycie Jednostek Uczestnictwa w ramach zamiany 
Jednostek Uczestnictwa. 

OPŁATA ZA ODKUPIENIE 

Opłata Za Odkupienie może być pobierana przez Towarzystwo przy odkupywaniu przez Fundusz Jednostek 
Uczestnictwa kategorii I, z wyłączeniem przypadków gdy odkupienie Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz 
następuje w ramach zamiany Jednostek Uczestnictwa. 

Maksymalna wysokość Opłaty Za Odkupienie dla Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii I wynosi 1% wartości 
odkupywanych Jednostek Uczestnictwa, przy czym, gdy odkupienie Jednostek Uczestnictwa następuje w związku z 
dokonaniem Wypłaty, Wypłaty Transferowej, Zwrotu lub Częściowego Zwrotu we wskazanym w umowie o 
prowadzenie IKE terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy o prowadzenie IKE Opłata Za 
Odkupienie może zostać podwyższona o kwotę nie wyższą niż 1.000 złotych. 

Szczegółowe stawki Opłaty Za Odkupienie w odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii I  
określane są w umowach o prowadzenie IKE, przy czym nie mogą przekroczyć maksymalnej wysokości określonej 
powyżej. 

Opłata Za Odkupienie pobierana jest ze środków wypłacanych przez Fundusz tytułem odkupienia Jednostek 
Uczestnictwa. 

5.3. WSKAZANIE OPŁATY ZMIENNEJ, BĘDĄCEJ CZĘŚCIĄ WYNAGRODZENIA ZA ZARZĄDZANIE, KTÓREJ WYSOKOŚĆ JEST UZALEŻNIONA 

OD WYNIKÓW SUBFUNDUSZU, PREZENTOWANEJ W UJĘCIU PROCENTOWYM W STOSUNKU DO ŚREDNIEJ WARTOŚCI AKTYWÓW 

SUBFUNDUSZU NETTO 

Nie ma zastosowania. Statut nie przewiduje w ramach wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem opłaty zmiennej, 
której wysokość jest uzależniona od wyników Subfunduszu. 
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5.4. WSKAZANIE ISTNIEJĄCYCH UMÓW LUB POROZUMIEŃ, NA PODSTAWIE KTÓRYCH KOSZTY DZIAŁALNOŚCI SUBFUNDUSZU I 

FUNDUSZU BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO SĄ ROZDZIELANE MIĘDZY SUBFUNDUSZ A TOWARZYSTWO LUB INNY PODMIOT 

Nie istnieją żadne umowy ani porozumienia dotyczące podziału kosztów związanych z funkcjonowaniem Funduszu 
obciążających Subfundusz oraz kosztów związanych z funkcjonowaniem Subfunduszu obciążających Subfundusz 
pomiędzy Subfundusz a Towarzystwo lub inny podmiot. Zasady podziału kosztów pomiędzy Subfundusz 
a Towarzystwo określa Statut. 

5.5. WSKAZANIE USŁUG DODATKOWYCH ORAZ WSKAZANIE WPŁYWU TYCH USŁUG NA WYSOKOŚĆ PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ 

PODMIOT PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKĄ ORAZ NA WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA TOWARZYSTWA ZA ZARZĄDZANIE 

SUBFUNDUSZEM 

Podmioty prowadzące działalność maklerską świadczące na rzecz Subfunduszu usługi pośrednictwa w obrocie 
Papierami Wartościowymi, Instrumentami Rynku Pieniężnego i Instrumentami Pochodnymi świadczą na rzecz 
Subfunduszu także następujące usługi dodatkowe: 

 sporządzanie analiz lub rekomendacji; 

 dostarczanie informacji o cenach, kursach lub wartościach; 

 oferowanie dostępu do elektronicznych systemów transakcyjnych lub elektronicznych systemów potwierdzeń 
zawarcia transakcji. 

Usługi dodatkowe świadczone na rzecz Subfunduszu przez poszczególne podmioty prowadzące działalność 
maklerską nie mają wpływu na wysokość prowizji pobieranych przez te podmioty ani na wysokość wynagrodzenia 
Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem. 

5.6. WSKAZANIE MIEJSCA W PROSPEKCIE INFORMACYJNYM, W KTÓRYM SĄ ZAWARTE DODATKOWE INFORMACJE O RODZAJU I 

CHARAKTERZE UMÓW I POROZUMIEŃ, O KTÓRYCH MOWA W PKT 5.4, ORAZ O WPŁYWIE TYCH UMÓW NA INTERES UCZESTNIKA 

Nie ma zastosowania. 

6. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE W UJĘCIU HISTORYCZNYM 

6.1. WARTOŚĆ AKTYWÓW SUBFUNDUSZU NETTO NA KONIEC OSTATNIEGO ROKU OBROTOWEGO 

Nie ma zastosowania. Na dzień sporządzenia Skrótu Prospektu Informacyjnego Subfundusz nie rozpoczął działalności. 

6.2. WIELKOŚĆ ŚREDNIEJ STOPY ZWROTU Z INWESTYCJI W JEDNOSTKI UCZESTNICTWA ZWIĄZANE Z SUBFUNDUSZEM 

Nie ma zastosowania. Fundusz został zarejestrowany w dniu 10 kwietnia 2012 roku. 

6.3. WSKAZANIE WZORCA SŁUŻĄCEGO DO OCENY EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI W JEDNOSTKI UCZESTNICTWA SUBFUNDUSZU 

ODZWIERCIEDLAJĄCY ZACHOWANIE SIĘ ZMIENNYCH RYNKOWYCH NAJLEPIEJ ODDAJĄCYCH CEL I POLITYKĘ INWESTYCYJNĄ 

SUBFUNDUSZU 

Wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu odzwierciedlającym 
zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Subfunduszu (benchmark) 
stosowanym przez Fundusz jest: 40% MSCI AC World Index (EUR) + 60% EURIBID 6M. 

6.4. INFORMACJE O ŚREDNICH STOPACH ZWROTU Z PRZYJĘTEGO DLA SUBFUNDUSZU WZORCA (BENCHMARK), ODPOWIEDNIO DLA 

OKRESÓW, O KTÓRYCH MOWA W PKT 6.2. 

Nie ma zastosowania. Fundusz został zarejestrowany w dniu 10 kwietnia 2012 roku.  

6.5. ZASTRZEŻENIE, ŻE INDYWIDUALNA STOPA ZWROTU UCZESTNIKA Z INWESTYCJI JEST UZALEŻNIONA OD WARTOŚCI JEDNOSTKI 

UCZESTNICTWA W MOMENCIE JEJ ZBYCIA I ODKUPIENIA PRZEZ FUNDUSZ ORAZ WYSOKOŚCI POBRANYCH PRZEZ FUNDUSZ 

OPŁAT MANIPULACYJNYCH ORAZ ŻE WYNIKI HISTORYCZNE NIE GWARANTUJĄ UZYSKANIA PODOBNYCH WYNIKÓW W 

PRZYSZŁOŚCI 

Towarzystwo zastrzega, że indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycji jest uzależniona od Wartości Aktywów 
Subfunduszu Netto na Jednostkę Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz wysokości 
pobranych opłat manipulacyjnych oraz że wyniki historyczne nie gwarantują uzyskania podobnych wyników 
w przyszłości. 

ROZDZIAŁ II 

PODMIOTY OBSŁUGUJĄCE FUNDUSZ 
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1. FIRMA (NAZWA), SIEDZIBA I ADRES DEPOZYTARIUSZA 

Nazwa: .............................................................. Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna 

Siedziba: ........................................................... Rzeczpospolita Polska, Warszawa 

Adres: ................................................................ al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa 

2. FIRMA (NAZWA), SIEDZIBA I ADRES PODMIOTU, KTÓREMU TOWARZYSTWO ZLECIŁO ZARZĄDZANIE PORTFELEM 

INWESTYCYJNYM FUNDUSZU LUB JEGO CZĘŚCIĄL 

Nazwa: .............................................................. Biuro Maklerskie Deutsche Banku PBC Spółka Akcyjna 

Siedziba: ........................................................... Rzeczpospolita Polska, Warszawa 

Adres: ................................................................ al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa 

3. FIRMA (NAZWA), SIEDZIBA I ADRES PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH FUNDUSZU 

Firma: ................................................................ Ernst & Young Audit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Siedziba: ........................................................... Rzeczpospolita Polska, Warszawa 

Adres: ................................................................ 00-124 Warszawa, Rondo ONZ 1 

ROZDZIAŁ III 

INFORMACJE DODATKOWE 

1. INNE INFORMACJE, KTÓRYCH ZAMIESZCZENIE, W OCENIE TOWARZYSTWA, JEST NIEZBĘDNE INWESTOROM DO WŁAŚCIWEJ 

OCENY RYZYKA INWESTOWANIA W FUNDUSZ 

Według najlepszej wiedzy Towarzystwa nie istnieją inne informacje, poza przedstawionymi w Prospekcie 
Informacyjnym lub Skrócie Prospektu Informacyjnego, niezbędne do właściwej oceny ryzyka inwestycyjnego 
Funduszu. 

2. WSKAZANIE, ŻE PEŁNE INFORMACJE NA TEMAT FUNDUSZU ZNAJDUJĄ SIĘ W PROSPEKCIE INFORMACYJNYM I STATUCIE, ORAZ 

WSKAZANIE MIEJSC, W KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ DODATKOWE WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE FUNDUSZU 

Pełne informacje na temat Funduszu znajdują się w Prospekcie Informacyjnym i Statucie. 

Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące Funduszu można uzyskać na stronie internetowej Towarzystwa www.opera-tfi.pl, 
a także u Agenta Transferowego pod numerem telefonu (+48) 22 541 77 00. 

3. WSKAZANIE MIEJSC, W KTÓRYCH ZOSTANIE UDOSTĘPNIONY PROSPEKT INFORMACYJNY, ORAZ MIEJSC, W KTÓRYCH MOŻNA 

UZYSKAĆ INFORMACJE O PUNKTACH ZBYWAJĄCYCH I ODKUPUJĄCYCH JEDNOSTKI UCZESTNICTWA 

Prospekt Informacyjny jest publikowany na stronie internetowej Towarzystwa www.opera-tfi.pl. 

Informacje o punktach zbywających i odkupujących Jednostki Uczestnictwa można uzyskać na stronie internetowej 
Towarzystwa www.opera-tfi.pl, a także u Agenta Transferowego pod numerem telefonu (+48) 22 541 77 00. 

4. INFORMACJA, ŻE PROSPEKT INFORMACYJNY ORAZ ROCZNE I PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDUSZU, W TYM 

POŁĄCZONE SPRAWOZDANIA FINANSOWE FUNDUSZU Z WYDZIELONYMI SUBFUNDUSZAMI ORAZ SPRAWOZDANIA 

JEDNOSTKOWE SUBFUNDUSZY SĄ BEZPŁATNIE DORĘCZANE NA ŻĄDANIE UCZESTNIKA 

Prospekt Informacyjny, roczne i półroczne sprawozdania finansowe Funduszu, w tym połączone sprawozdania 
finansowe Funduszu z wydzielonymi Subfunduszami oraz sprawozdania jednostkowe Subfunduszy są bezpłatnie 
doręczane na żądanie Uczestnika. 

5. WSKAZANIE KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO JAKO ORGANU NADZORU NAD FUNDUSZAMI INWESTYCYJNYMI 

Organem nadzoru nad działalnością funduszy inwestycyjnych, w tym Funduszu, jest Komisja Nadzoru Finansowego. 

6. DATA I MIEJSCE SPORZĄDZENIA SKRÓTU PROSPEKTU INFORMACYJNEGO ORAZ DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI SKRÓTU 

PROSPEKTU INFORMACYJNEGO 

Niniejszy tekst jednolity Skrótu Prospektu Informacyjnego został sporządzony 30 kwietnia 2012 roku w Warszawie. 


