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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 6 kwietnia 2009 roku pod numerem RFI 455. 

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 

§ 1. Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa w każdym Dniu Zbycia. 

§ 2. Pierwsze nabycie Jednostek, jeśli nabywający nie posiada Jednostek innego Subfunduszu wymaga złożenia, przez 
podmiot zamierzający dokonać nabycia Jednostek, dyspozycji otwarcia Konta Uczestnika. Na podstawie dyspozycji otwarcia 
Konta Uczestnika podmiot przystępujący do Funduszu otrzymuje informację o numerze nadanym w ramach Rejestru oraz 
indywidualnych rachunkach bankowych powiązanych z rachunkiem nabyć każdego z Subfunduszy.  

Dyspozycja otwarcia Konta Uczestnika może być złożona wobec upoważnionego pracownika: 

 Towarzystwa,  

 Dystrybutora. 

Za moment złożenia dyspozycji otwarcia Konta Uczestnika uznaje się moment wpływu dyspozycji do Agenta Transferowego. 

Dyspozycja otwarcia Konta Uczestnika może zostać złożona za pośrednictwem internetu. Szczegółowe warunki składania 
zleceń i dyspozycji za pośrednictwem internetu zostały określone w Regulaminie składania zleceń i dyspozycji za 
pośrednictwem internetu i telefonu, który jest dostępny na stronie internetowej Towarzystwa www.opera-tfi.pl.  

Uczestnik może posiadać nie więcej niż 3 Konta Uczestnika, przy czym Towarzystwo, na pisemny wniosek Uczestnika, może 
udzielić pisemnej zgody na posiadanie przez Uczestnika większej liczby Kont Uczestnika. 

Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego lub niepełnego wypełnienia formularza dyspozycji otwarcia Konta 
Uczestnika ponosi podmiot składający dyspozycję. 

Uczestnik lub osoba posiadająca Konto Uczestnika zobowiązana jest niezwłocznie poinformować Fundusz o wszelkich 
zmianach jego danych podanych w dyspozycji otwarcia Konta Uczestnika. Podpis pod oświadczeniem o zmianie, która nie 
wynika z dokumentów urzędowych, powinien być poświadczony notarialnie lub przez upoważnionego pracownika 
Towarzystwa, chyba że oświadczenie to składane jest za pośrednictwem internetu, na zasadach określonych w Regulaminie 
składania zleceń i dyspozycji za pośrednictwem internetu i telefonu, który jest dostępny na stronie internetowej 
Towarzystwa www.opera-tfi.pl.  

Towarzystwo może pobierać Opłatę Za Otwarcie Konta Uczestnika. Opłata Za Otwarcie Konta Uczestnika pobierana jest 
jednorazowo przy pierwszym zbyciu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa w ramach danego Konta Uczestnika. W 
przypadku, gdy tego samego Dnia Zbycia w ramach danego Konta Uczestnika nastąpi zbycie Jednostek więcej niż jednego 
Subfunduszu, Opłata Za Otwarcie Konta Uczestnika zostanie w całości pobrana ze środków na nabycie Jednostek jednego z 
Subfunduszy. Opłata Za Otwarcie Konta Uczestnika nie może być wyższa niż 20 złotych. Informacja o aktualnej wysokości 
Opłaty Za Otwarcie Konta Uczestnika, udostępniana jest przez Towarzystwo w Tabeli Opłat, która jest dostępna na stronie 
internetowej Towarzystwa www.opera-tfi.pl oraz we wszystkich punktach zbywania Jednostek Uczestnictwa. 

§ 3. Z zastrzeżeniem § 5 oraz zdania kolejnego, wpłata na Jednostki Uczestnictwa może zostać dokonana w środkach 
pieniężnych w złotych lub w akcjach, prawach do akcji, obligacjach lub publicznych certyfikatach inwestycyjnych, z tym że 
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przedmiotem wpłat do Subfunduszu OPERA Avista-plus.pl oraz Subfunduszu OPERA Tutus-plus mogą być wyłącznie środki 
pieniężne w złotych oraz zdematerializowane obligacje. W przypadku, gdy dyspozycja otwarcia Konta Uczestnika została 
złożona za pośrednictwem internetu, pierwsza wpłata na nabycie Jednostek Uczestnictwa w ramach tego Konta Uczestnika 
musi zostać dokonana w środkach pieniężnych z należącego do posiadacza tego Konta Uczestnika rachunku bankowego, 
którego dane towarzyszące są zgodne z danymi podanymi w dyspozycji otwarcia Konta Uczestnika.  

§ 4. Nabycie Jednostek za wpłatę w środkach pieniężnych w złotych następuje na podstawie wpłaty na indywidualny 
rachunek bankowy powiązany z rachunkiem nabyć danego Subfunduszu. Wpływ środków pieniężnych na indywidualny 
rachunek bankowy powiązany z rachunkiem nabyć danego Subfunduszu jest równoznaczny ze złożeniem przez Uczestnika 
zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa. 

§ 5. Nabycie Jednostek za wpłatę w papierach wartościowych, o których mowa w § 3, może nastąpić wyłącznie za pisemną 
zgodą Towarzystwa.  

Udzielając zgody, Towarzystwo wskazuje papiery wartościowe, które mogą być przedmiotem wpłaty na Jednostki 
Uczestnictwa, liczbę w jakiej te papiery wartościowe mogą być przedmiotem wpłaty na Jednostki Uczestnictwa, a także 
termin w jakim wpłata na Jednostki Uczestnictwa w tych papierach wartościowych może zostać dokonana oraz numer 
wydzielonego rachunku papierów wartościowych Subfunduszu prowadzonego przez Depozytariusza, na który te papiery 
wartościowe powinny zostać wniesione. Towarzystwo udziela zgody na pisemny wniosek zainteresowanego w terminie 5 
Dni Roboczych od dnia złożenia wniosku. Towarzystwo odmawia zgody w przypadku, gdy wpłata na Jednostki Uczestnictwa 
w danych papierach wartościowych mogłaby, w ocenie Towarzystwa, niekorzystnie wpłynąć na wyniki działalności 
lokacyjnej prowadzonej w ramach Subfunduszu, lub doprowadziłaby do naruszenia limitów inwestycyjnych, o których 
mowa w Statucie lub Ustawie.  

Dokonanie odpowiedniego zapisu dotyczącego papierów wartościowych, o których mowa w § 3, na wydzielonym rachunku 
papierów wartościowych Funduszu prowadzonym przez Depozytariusza jest równoznaczne ze złożeniem przez 
wpłacającego zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa.  

W przypadku wniesienia papierów wartościowych bez zgody Towarzystwa, papiery te zostaną zwrócone na rachunek 
papierów wartościowych, z którego zostały wniesione.  

W przypadku dokonania wpłaty w papierach wartościowych, o których mowa w § 3, bez zgody Towarzystwa, wszelkie 
koszty związane z dokonaniem wpłaty w papierach wartościowych, jak również koszty związane z jej zwrotem, ponosi 
wpłacający.  

Fundusz oraz Towarzystwo nie ponoszą odpowiedzialności za skutki dokonania wpłaty na Jednostki w papierach 
wartościowych bez zgody Towarzystwa. 

Fundusz oraz Towarzystwo nie odpowiadają za opóźnienia w zapisywaniu papierów wartościowych, w których dokonywana 
jest wpłata na Jednostki, na wydzielonym rachunku papierów wartościowych Subfunduszu prowadzonym przez 
Depozytariusza oraz za skutki tych opóźnień, jeżeli opóźnienia te spowodowane są okolicznościami, na których wystąpienie 
Fundusz oraz Towarzystwo nie mają wpływu. 

§ 6. Wartość wpłaty na Jednostki Uczestnictwa dokonanej w papierach wartościowych, o których mowa w § 3, ustalana jest 
przy zastosowaniu zasad wyceny Aktywów Funduszu opisanych Prospekcie Informacyjnym Rozdział III – „Dane o Funduszu”  
pkt 19.1. 

§ 7. Wartość wpłaty na Jednostki Uczestnictwa dokonanej łącznie w środkach pieniężnych oraz w papierach wartościowych, 
o których mowa w § 3, ustalana jest jako suma wartości wpłaconych środków pieniężnych oraz, ustalonej zgodnie z 
zasadami określonymi w § 6, wartości papierów wartościowych będących przedmiotem wpłaty. 

§ 8. Cena zbycia Jednostki Uczestnictwa jest równa Wartości Aktywów Netto na Jednostkę w Dniu Wyceny, w którym 
następuje zbycie Jednostek Uczestnictwa na rzecz Uczestnika.  

§ 9. Uczestnik nabywa taką liczbę Jednostek Uczestnictwa, jaka wynika z podzielenia: 

a) wartości wpłaconych środków pieniężnych – w przypadku wpłat dokonywanych wyłącznie w środkach pieniężnych; 

b) wartości papierów wartościowych będących przedmiotem wpłaty – w przypadku wpłat dokonywanych wyłącznie w 
papierach wartościowych; 

c) sumy wartości wpłaconych środków pieniężnych oraz wartości papierów wartościowych będących przedmiotem 
wpłaty – w przypadku wpłat dokonywanych łącznie w środkach pieniężnych i w papierach wartościowych 

– pomniejszonej o ewentualne opłaty manipulacyjne określone w Tabeli Opłat, przez cenę zbycia Jednostki Uczestnictwa. 

§ 10. Wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa powinny być dokonywane: 

a) na indywidualny rachunek bankowy powiązany z rachunkiem nabyć Subfunduszu – w przypadku wpłat 
w dokonywanych środkach pieniężnych; 
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b) na wydzielony rachunek papierów wartościowych Subfunduszu prowadzony przez Depozytariusza – w przypadku 
wpłat dokonywanych w papierach wartościowych. 

§ 11. Minimalna wysokość pierwszej wpłaty do Subfunduszy wynosi:  

1) 10.000 złotych – w odniesieniu do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej; 

2) równowartość w złotych 40.000 euro według średniego kursu Walut Obcych ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski 
na 4 Dni Robocze przed Dniem Zbycia, w którym ma nastąpić zbycie Jednostek Uczestnictwa w zamian za tą wpłatę, 
zaokrągloną w górę do pełnych tysięcy złotych – w odniesieniu do osób fizycznych. 

§ 12. Na 3 Dni Robocze przed każdym Dniem Zbycia Towarzystwo na stronie internetowej Towarzystwa www.opera-tfi.pl 
oraz we wszystkich punktach zbywania Jednostek Uczestnictwa będzie publikowało informację o ustalonej zgodnie z 
postanowieniami § 11 pkt 2 na ten Dzień Zbycia minimalnej wysokości pierwszej wpłaty do Subfunduszy. 

§ 13. Minimalna wysokość drugiej i kolejnych wpłat do każdego z Subfunduszy wynosi 10.000 złotych. 

§ 14. W przypadku, gdy wartość dokonanej wpłaty na Jednostki Uczestnictwa nie przekracza obowiązującej w Dniu Zbycia 
minimalnej wysokości wpłaty Fundusz dokona jej zwrotu.  

Zwrot nastąpi bez jakichkolwiek odsetek, otrzymanych pożytków i odszkodowań, nie później niż w ciągu 5 Dni Roboczych od 
dnia:  

a) wpływu środków pieniężnych na indywidualny rachunek bankowy powiązany z rachunkiem nabyć Subfunduszu – w 
przypadku zwrotu środków pieniężnych, 

b) zapisania papierów wartościowych na wydzielonym rachunku papierów wartościowych Subfunduszu prowadzonym 
przez Depozytariusza – w przypadku zwrotu tych papierów wartościowych. 

Zwrot nastąpi na: 

a) rachunek bankowy, z którego dokonana została wpłata – w przypadku zwrotu środków pieniężnych;  

b) rachunek papierów wartościowych, z którego przeniesiono papiery wartościowe – w przypadku zwrotu tych papierów 
wartościowych. 

§ 15. Towarzystwo może pobierać Opłatę Za Zbycie. Wysokość Opłaty Za Zbycie ustalana jest przez Towarzystwo i nie może 
być wyższa niż 3% wartości dokonanej wpłaty. Informacja o aktualnej wysokości Opłaty Za Zbycie udostępniana jest przez 
Towarzystwo w Tabeli Opłat dostępnej na stronie internetowej Towarzystwa www.opera-tfi.pl oraz we wszystkich punktach 
zbywania Jednostek Uczestnictwa. 

§ 16. W przypadku, gdy wpłata na Jednostki Uczestnictwa została zrealizowana niezgodnie z zasadami określonymi w 
paragrafach poprzednich Fundusz i Towarzystwo nie ponoszą odpowiedzialności za zbycie Jednostek Uczestnictwa w sposób 
niezgodny z oczekiwaniami wpłacającego. 

§ 17. Podmiotowi, któremu Fundusz zbył Jednostki, Towarzystwo wydaje pisemne potwierdzenie zbycia Jednostek. Za zgodą 
Uczestnika potwierdzenie może być wydawane wyłącznie w postaci kwartalnego zestawienia operacji na wszystkich 
Subkontach Uczestnika. Potwierdzenie zbycia Jednostek może być wydawane w formie elektronicznej. 

5. ZASADY ODKUPYWANIA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA 

§ 1. Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa na żądanie Uczestnika w każdym Dniu Odkupienia, z zastrzeżeniem § 10.  

§ 2. Odkupienie Jednostek Uczestnictwa następuje na podstawie złożonego przez Uczestnika zlecenia odkupienia Jednostek 
Uczestnictwa. Zlecenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa może być złożone wobec upoważnionego pracownika: 

 Towarzystwa,  

 Dystrybutora. 

Zlecenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa może zostać złożone za pośrednictwem internetu. Szczegółowe warunki 
składania zleceń i dyspozycji za pośrednictwem internetu zostały określone w Regulaminie składania zleceń i dyspozycji za 
pośrednictwem internetu i telefonu, który jest dostępny na stronie internetowej Towarzystwa www.opera-tfi.pl. 

§ 3. Zlecenie odkupienia może dotyczyć: 

 określonej liczby Jednostek Uczestnictwa, 

 wszystkich Jednostek Uczestnictwa zapisanych na Subkoncie Uczestnika, 

 takiej liczby Jednostek Uczestnictwa, w wyniku której wypłacona zostanie określona kwota środków pieniężnych netto 
(to jest pomniejszona o Opłatę Za Odkupienie oraz podatek dochodowy, o ile przepisy prawa będą nakładały na 
Fundusz obowiązek obliczenia i pobrania takiego podatku).  
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§ 4. W przypadku, kiedy zlecenie odkupienia opiewa na wartość lub liczbę Jednostek większą odpowiednio niż wartość lub 
liczba Jednostek posiadanych przez Uczestnika lub gdy w wyniku realizacji odkupienia Jednostek wartość pozostałych 
Jednostek zapisanych na Subkoncie Uczestnika byłaby mniejsza niż 500 zł, odkupieniu podlegają wszystkie Jednostki 
zapisane na Subkoncie Uczestnika. Wypłata środków pieniężnych z tytułu umorzenia pozostałych Jednostek Uczestnictwa 
następuje wyłącznie przelewem na Rachunek Główny. 

§ 5. Jednostki są odkupywane według metody HIFO, co oznacza, że w pierwszej kolejności odkupywane są Jednostki zbyte 
Uczestnikowi po najwyższej cenie. 

§ 6. Minimalna wartość zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa wynosi 500 zł, za wyjątkiem sytuacji, gdy odkupywane 
są wszystkie Jednostki. W przypadku zleceń składanych przez internet obowiązywać mogą inne minimalne wartości zlecenia 
odkupienia niż wartość określona w zdaniu powyżej. Szczegółowe warunki składania zleceń i dyspozycji za pośrednictwem 
internetu zostały określone w Regulaminie składania zleceń i dyspozycji za pośrednictwem internetu i telefonu, który jest 
dostępny na stronie internetowej Towarzystwa www.opera-tfi.pl.  

§ 7. Za moment złożenia zlecenia odkupienia uznaje się moment wpływu tego zlecenia do Agenta Transferowego. 

§ 8. Towarzystwo może pobierać Opłatę Za Odkupienie. Wysokość Opłaty Za Odkupienie ustalana jest przez Towarzystwo i 
nie może być wyższa niż wyższa z dwóch wartości: 3% wartości odkupywanych Jednostek Uczestnictwa albo 10 złotych. 
Informacja o aktualnej wysokości Opłaty Za Odkupienie udostępniana jest przez Towarzystwo w Tabeli Opłat dostępnej na 
stronie internetowej Towarzystwa www.opera-tfi.pl oraz we wszystkich punktach zbywania Jednostek Uczestnictwa. 

§ 9. Towarzystwo wydaje Uczestnikowi pisemne potwierdzenie odkupienia Jednostek. Za zgodą Uczestnika potwierdzenie 
może być wydawane wyłącznie w postaci kwartalnego zestawienia operacji na wszystkich jego Subkontach Uczestnika. 
Potwierdzenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa może być wydawane w formie elektronicznej. 

§ 10. Fundusz może zawiesić odkupywanie Jednostek w przypadku określonym w art. 89 ust. 4 i 5 Ustawy, na warunkach 
tam określonych. Postanowienia art. 89 ust. 4 i 5 Ustawy stosuje się oddzielnie dla każdego Subfunduszu. 

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

SUBFUNDUSZEM 

§ 1. Fundusz dokonuje zamiany Jednostek Uczestnictwa na żądanie Uczestnika w każdym Dniu Odkupienia.  

Zamiana Jednostek Uczestnictwa polega na odkupieniu w Dniu Odkupienia Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu 
(Subfunduszu Źródłowego) oraz zbyciu w tym samym Dniu Odkupienia, za kwotę otrzymaną z odkupienia Jednostek 
Uczestnictwa Subfunduszu Źródłowego pomniejszoną o opłaty manipulacyjne określone w Tabeli Opłat, Jednostek innego 
Subfunduszu (Subfunduszu Docelowego). 

§ 2. Z zastrzeżeniem zdań kolejnych, dokonując zamiany Jednostek Uczestnictwa, Towarzystwo pobiera Opłatę Za Zbycie 
Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Docelowego, Opłata Za Odkupienie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Źródłowego 
nie jest pobierana. 

Jeżeli obowiązująca w dniu zamiany Jednostek Uczestnictwa stawka Opłaty Za Zbycie w Subfunduszu Docelowym jest 
wyższa od obowiązującej w dniu zamiany Jednostek Uczestnictwa stawki Opłaty Za Zbycie w Subfunduszu Źródłowym, 
stawka Opłaty Za Zbycie w Subfunduszu Docelowym pomniejszana jest o stawkę Opłaty Za Zbycie w Subfunduszu 
Źródłowym. 

Jeżeli obowiązująca w dniu zamiany Jednostek Uczestnictwa stawka Opłaty Za Zbycie w Subfunduszu Docelowym jest niższa 
od obowiązującej w dniu zamiany Jednostek Uczestnictwa stawki Opłaty Za Zbycie w Subfunduszu Źródłowym, opłata za 
zbycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Docelowego nie jest pobierana. 

§ 3. Zamiana Jednostek Uczestnictwa następuje na podstawie złożonego przez Uczestnika zlecenia zamiany Jednostek 
Uczestnictwa. Zlecenie zamiany może być złożone wobec upoważnionego pracownika: 

 Towarzystwa,  

 Dystrybutora. 

Zlecenie zamiany może zostać złożone za pośrednictwem internetu. Szczegółowe warunki składania zleceń i dyspozycji za 
pośrednictwem internetu zostały określone w Regulaminie składania zleceń i dyspozycji za pośrednictwem internetu i 
telefonu, który jest dostępny na stronie internetowej Towarzystwa www.opera-tfi.pl. 

§ 4. Zlecenie zamiany Jednostek Uczestnictwa może zawierać dyspozycję zamiany wszystkich lub określonej liczby Jednostek 
Uczestnictwa zapisanych na Subkoncie Uczestnika lub zamiany takiej liczby Jednostek Uczestnictwa, aby w wyniku ich 
odkupienia z Subfunduszu źródłowego uzyskana została kwota środków pieniężnych niemniejsza i najbliższa kwocie 
wskazanej w zleceniu zamiany. 

§ 5. Jeżeli zlecenie zamiany opiewa na wartość lub liczbę Jednostek Uczestnictwa większą niż odpowiednio wartość lub 
liczba Jednostek Subfunduszu źródłowego zapisanych na Subkoncie Uczestnika zamianie podlegają wszystkie Jednostki 
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Subfunduszu źródłowego zapisane na tym Subkoncie Uczestnika. Jeżeli w wyniku realizacji zlecenia zamiany Jednostek 
Uczestnictwa wartość Jednostek Subfunduszu źródłowego zapisanych na Subkoncie Uczestnika byłaby mniejsza niż 500 zł, 
odkupieniu podlegają wszystkie pozostałe Jednostki Subfunduszu źródłowego zapisane na tym Subkoncie Uczestnika. 
Wypłata środków pieniężnych z tytułu odkupienia pozostałych Jednostek Subfunduszu źródłowego następuje wyłącznie 
przelewem na Rachunek Główny.  

§ 6. Za moment złożenia zlecenia zamiany uznaje się moment wpływu tego zlecenia do Agenta Transferowego. 

§ 7. Minimalna wartość zlecenia zamiany Jednostek wynosi 500 zł. W przypadku zleceń składanych przez internet mogą 
obowiązywać inne minimalne wartości zlecenia zamiany Jednostek niż wartość określona w zdaniu poprzednim. 
Szczegółowe warunki składania zleceń i dyspozycji za pośrednictwem internetu zostały określone w Regulaminie składania 
zleceń i dyspozycji za pośrednictwem internetu i telefonu, który jest dostępny na stronie internetowej Towarzystwa 
www.opera-tfi.pl. 

§ 8. Towarzystwo wydaje Uczestnikowi pisemne potwierdzenie zamiany Jednostek. Za zgodą Uczestnika potwierdzenie 
może być wydawane wyłącznie w postaci kwartalnego zestawienia operacji na wszystkich jego Subkontach Uczestnika. 
Potwierdzenie zamiany Jednostek może być wydawane w formie elektronicznej. 

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 Netto na Jednostkę 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 na Jednostkę w podanym wyżej terminie, publikacja nastąpi niezwłocznie po ustaleniu Wartości Aktywów 
Netto na Jednostkę. 

ROZDZIAŁ I A   

DANE O SUBFUNDUSZU OPERA TUTUS-PLUS 

1. CEL INWESTYCYJNY SUBFUNDUSZU 

§ 1. Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest ochrona realnej wartości Aktywów Subfunduszu. 

§ 2. W ramach Subfunduszu dokonywane będą lokaty przede wszystkim w Dłużne Papiery Wartościowe oraz Instrumenty 
Rynku Pieniężnego. 

§ 3. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu, o którym mowa w § 1. 

2. OPIS POLITYKI INWESTYCYJNEJ SUBFUNDUSZU 

2.1. GŁÓWNE KATEGORIE LOKAT SUBFUNDUSZU I ICH DYWERSYFIKACJA 

§ 1. Aktywa Subfunduszu są lokowane z zastosowaniem zasad i ograniczeń inwestycyjnych określonych w Ustawie dla 
funduszu inwestycyjnego zamkniętego oraz w Statucie. 

§ 2. Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane wyłącznie w: 

1) Dłużne Papiery Wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb 
Państwa oraz Dłużne Papiery Wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane, poręczone lub 
gwarantowane przez właściwe centralne władze państwa innego niż Rzeczpospolita Polska o ryzyku kredytowym nie 
wyższym niż ryzyko kredytowe Dłużnych Papierów Wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa; 

2) Dłużne Papiery Wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane przez podmioty inne niż Skarb Państwa lub 
właściwe centralne władze państwa innego niż Rzeczpospolita Polska o ryzyku kredytowym nie wyższym niż ryzyko 
kredytowe Dłużnych Papierów Wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa; 

3) Dłużne Papiery Wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane przez podmioty inne niż Skarb Państwa lub 
właściwe centralne władze państwa innego niż Rzeczpospolita Polska o ryzyku kredytowym wyższym niż ryzyko 
kredytowe Dłużnych Papierów Wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa; 

4) depozyty w bankach krajowych, bankach zagranicznych lub w instytucjach kredytowych; 

5) Waluty Obce; 
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6) Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, dla których Instrumentami Bazowymi są 
Waluty Obce; 

– pod warunkiem, że są zbywalne, oraz: 

7) jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym 
funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, oraz  tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje 
wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą o charakterze dłużnym (czyli takich, których polityka 
inwestycyjna zakłada lokowanie co najmniej 66% ich aktywów w instrumenty o charakterze dłużnym). 

§ 3. Przez Dłużne Papiery Wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego o ryzyku kredytowym nie wyższym niż ryzyko 
kredytowe Dłużnych Papierów Wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa rozumie się takie Dłużne Papiery 
Wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, które posiadają rating composite według serwisu informacyjnego 
Bloomberg na poziomie nie niższym niż Dłużne Papiery Wartościowe emitowane przez Skarb Państwa. 

§ 4. Dłużne Papiery Wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb 
Państwa oraz Dłużne Papiery Wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane 
przez właściwe centralne władze państwa innego niż Rzeczpospolita Polska o ryzyku kredytowym nie wyższym niż ryzyko 
kredytowe Dłużnych Papierów Wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa mogą stanowić łącznie od 45% do 100% 
wartości Aktywów Subfunduszu. 

§ 5. Dłużne Papiery Wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane przez podmioty inne niż Skarb Państwa lub 
właściwe centralne władze państwa innego niż Rzeczpospolita Polska o ryzyku kredytowym nie wyższym niż ryzyko 
kredytowe Dłużnych Papierów Wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa mogą stanowić łącznie do 40% wartości 
Aktywów Subfunduszu, przy czym Dłużne Papiery Wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego tego rodzaju 
wyemitowane przez jeden podmiot mogą stanowić łącznie do 5% wartości Aktywów Subfunduszu. 

§ 6. Dłużne Papiery Wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane przez podmioty inne niż Skarb Państwa lub 
właściwe centralne władze państwa innego niż Rzeczpospolita Polska o ryzyku kredytowym wyższym niż ryzyko kredytowe 
Dłużnych Papierów Wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa mogą stanowić łącznie do 20% wartości Aktywów 
Subfunduszu, przy czym Dłużne Papiery Wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego tego rodzaju wyemitowane przez 
jeden podmiot mogą stanowić łącznie do 5% wartości Aktywów Subfunduszu.  

§ 7. Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym 
funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, oraz  tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego 
inwestowania mające siedzibę za granicą o charakterze dłużnym (których polityka inwestycyjna zakłada lokowanie co 
najmniej 66% ich aktywów w instrumenty o charakterze dłużnym) mogą stanowić łącznie do 20% wartości Aktywów 
Subfunduszu. 

§ 8. Depozyty w bankach krajowych, bankach zagranicznych lub w instytucjach kredytowych mogą stanowić łącznie do 20% 
wartości Aktywów Subfunduszu, przy czym depozyty w jednym banku krajowym, banku zagranicznym lub instytucji 
kredytowej mogą stanowić łącznie do 10% wartości Aktywów Subfunduszu. 

§ 9. Waluty Obce mogą stanowić do 50% wartości Aktywów Subfunduszu i mogą być nabywane przez Fundusz na rzecz 
Subfunduszu pod warunkiem, że ryzyko związane z ich nabyciem zostanie zabezpieczone. 

§ 10. Wartość bezwzględna Walut Obcych stanowiących Bazę Instrumentów Pochodnych nie może stanowić łącznie więcej 
niż 50% wartości Aktywów Subfunduszu. 

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. 

2.3. WSKAZANIE, ŻE FUNDUSZ NA RZECZ SUBFUNDUSZU MOŻE ZAWIERAĆ UMOWY, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM SĄ INSTRUMENTY POCHODNE, W 

TYM NIEWYSTANDARYZOWANE INSTRUMENTY POCHODNE, WRAZ ZE WSKAZANIEM, CZY TAKIE UMOWY BĘDĄ ZAWIERANE W CELU 

OGRANICZENIA RYZYKA INWESTYCYJNEGO FUNDUSZU CZY W CELU ZAPEWNIENIA SPRAWNEGO ZARZĄDZANIA PORTFELEM INWESTYCYJNYM 

SUBFUNDUSZU 

Lokaty w Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne,  mogą być dokonywane wyłącznie w 

celu ograniczenia ryzyka związanego ze składnikami portfela inwestycyjnego Subfunduszu notowanymi lub 

denominowanymi w Walutach Obcych oraz Walutami Obcymi wchodzącymi w skład portfela inwestycyjnego Subfunduszu. 

Zabezpieczenie pozycji zajętych w Instrumentach Bazowych za pomocą Instrumentów Pochodnych jest stosowane przez 
Fundusz do ograniczania ryzyka związanego z ekspozycją na dany Instrument Bazowy, jeżeli oczekiwana jest przejściowa, 
niekorzystna zmiana poziomu, ceny lub kursu Instrumentu Bazowego. Zabezpieczenie pozycji zajętych w Instrumentach 
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Bazowych za pomocą Instrumentów Pochodnych ogranicza ryzyko, gdy oczekiwana jest niekorzystna zmiana kursów 
Instrumentów Bazowych – zabezpieczenie to może jednak zniwelować ewentualne zyski z lokaty w Instrumenty Bazowe. 

Oprócz Instrumentów Pochodnych będących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym, Fundusz może zawierać 
umowy, których przedmiotem są w Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne. Z zawieraniem umów, których 
przedmiotem są NWP, związane jest ryzyko niewypłacalności kontrahenta oraz ryzyko płynności.  

3. OPIS RYZYKA INWESTYCYJNEGO ZWIĄZANEGO Z PRZYJĘTĄ POLITYKĄ INWESTYCYJNĄ SUBFUNDUSZU 

RYZYKO MAKROEKONOMICZNE 

Atrakcyjność inwestycyjna instrumentów wchodzących w skład portfela lokat Subfunduszu jest zależna od wielu czynników 
makroekonomicznych obejmujących zarówno gospodarkę polską jak i globalną (m.in. tempo wzrostu gospodarczego, stopa 
inflacji, deficyt budżetowy, poziom bezrobocia, polityka pieniężna). Niekorzystne zmiany w otoczeniu makroekonomicznym 
mogą mieć negatywny wpływ na Wartość Aktywów Netto na Jednostkę.  

RYZYKO RYNKOWE 

Ryzyko to wiąże się z możliwością spadku wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa w wyniku niekorzystnych 
zmian cen rynkowych instrumentów wchodzących w skład portfela lokat Subfunduszu. Czynniki ryzyka związane z 
poszczególnymi rynkami, na których mogą być lokowane Aktywa Subfunduszu zostały opisane poniżej. 

RYZYKO STÓP PROCENTOWYCH 

Jednym z najważniejszych aspektów ryzyka stóp procentowych jest odwrotna zależność pomiędzy wartością 
instrumentów dłużnych (np. Dłużne Papiery Wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego) a poziomem stóp 
procentowych. Oznacza to, że wzrost stóp procentowych przełoży się na spadek wartości lub cen takich 
instrumentów, co może mieć niekorzystny wpływ na wartość portfela lokat Subfunduszu, a tym samym na Wartość 
Aktywów Netto na Jednostkę.  

Przedmiotem lokat Funduszu dokonywanych na rzecz Subfunduszu mogą być również Instrumenty Pochodne, dla 
których Instrumentami Bazowymi są Dłużne Papiery Wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz stopy 
procentowe. Ich konstrukcja może powodować odmienny (w tym także odwrotny) od opisanego powyżej wpływ 
zmian stóp procentowych na wartość portfela lokat Subfunduszu. 

Ryzyko stóp procentowych nie ogranicza się w przypadku Subfunduszu wyłącznie do krajowych stóp procentowych. 
Ponieważ Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane w instrumenty dłużne denominowane w Walutach Obcych, ryzyko 
to obejmuje również zagraniczne stopy procentowe. 

W przypadku zobowiązań Subfunduszu, które będą oprocentowane według stopy zmiennej, wzrost stóp 
procentowych może mieć niekorzystny wpływ na wysokość odsetek płaconych od zobowiązań Subfunduszu, a tym 
samym na Wartość Aktywów Netto na Jednostkę. 

RYZYKO WALUTOWE 

Polityka inwestycyjna Subfunduszu dopuszcza lokowanie Aktywów Subfunduszu w instrumenty denominowane w 
Walutach Obcych oraz otwieranie pozycji w Instrumentach Pochodnych, dla których Instrumentem Bazowym jest 
Waluta Obca. Inwestycje takie wiążą się z ryzykiem spadku Wartości Aktywów Netto na Jednostkę na skutek 
niekorzystnych zmian kursów Walut Obcych. 

RYZYKO KREDYTOWE 

Inwestowanie Aktywów Subfunduszu w Dłużne Papiery Wartościowe obarczone jest ryzykiem niewypłacalności 
emitentów tych Papierów Wartościowych w zależności od ich wiarygodności kredytowej i związanym z tym ryzykiem 
częściowej lub całkowitej utraty wartości danych składników Aktywów Subfunduszu. Zmiany pozycji finansowej 
emitenta lub perspektyw jego rozwoju mogą skutkować spadkiem ceny wyemitowanych przez ten podmiot 
instrumentów dłużnych, a tym samym pogorszeniem rentowności inwestycji w dany instrument, co może negatywnie 
wpływać na Wartość Aktywów Netto na Jednostkę. 

Ryzyko kredytowe związane jest również z możliwością niewywiązywania się ze swoich zobowiązań przez 
kontrahentów, z którymi  zostały zawarte przez Fundusz na rzecz Subfunduszu umowy mające za przedmiot NWP lub 
pożyczki Papierów Wartościowych. Jakiekolwiek opóźnienie lub nieprawidłowości w realizacji zobowiązań przez 
kontrahenta mogą oznaczać obniżenie Wartości Aktywów Netto na Jednostkę. 

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. 
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RYZYKO ROZLICZENIA ORAZ RYZYKO TRANSFERÓW PIENIĘŻNYCH 

Błędne lub opóźnione rozliczenie zawartej na rzecz Subfunduszu transakcji może przyczynić się do odstępstwa od 
realizowanej polityki inwestycyjnej Subfunduszu, a w konsekwencji – do pogorszenia rentowności lokat Subfunduszu. 
Dodatkowo, nieterminowe rozliczenia lub brak rozliczeń transakcji może powodować konieczność obciążenia Aktywów 
Subfunduszu kwotami kar umownych wynikających z zawartych na rzecz Subfunduszu umów. 

Ze względu na specyfikę Instrumentów Pochodnych (efekt dźwigni finansowej, możliwość zajmowania krótkiej pozycji, 
poziom skomplikowania wyceny tych instrumentów) ryzyko rozliczenia przy dokonywaniu transakcji tymi instrumentami ma 
większe znaczenie niż w przypadku pozostałych instrumentów. 

Ryzyko transferów pieniężnych jest niezależne od Funduszu i jest związane z funkcjonowaniem rozliczeń w sektorze 
finansowym. Ten czynnik ryzyka może wpływać na rentowność lokat Subfunduszu w sposób analogiczny do ryzyka 
rozliczenia transakcji. 

RYZYKO ZWIĄZANE Z KRÓTKĄ SPRZEDAŻĄ 

Krótka Sprzedaż jest specyficznym rodzajem transakcji umożliwiającym wykorzystanie spadków cen Papierów 
Wartościowych. Otwarcie pozycji polega na tym, że sprzedaje się uprzednio pożyczone Papiery Wartościowe. Zamknięcie 
pozycji polega na tym, że Papiery Wartościowe nabywa się, a następnie zwraca podmiotowi, od którego zostały pożyczone. 
Transakcja przynosi zysk, jeżeli Papiery Wartościowe będące przedmiotem Krótkiej Sprzedaży zostały odkupione po cenie 
niższej od ceny, po której zostały wcześniej sprzedane. W przeciwnym przypadku transakcja przynosi stratę. 

Z transakcjami Krótkiej Sprzedaży może wiązać się ryzyko polegające na tym, że podmiot, od którego Papiery Wartościowe 
zostały pożyczone może zażądać ich zwrotu (jeżeli umowa pożyczki zawarta z tym podmiotem na to zezwala), zmuszając 
tym samym Fundusz do zamknięcia otwartej na rzecz Subfunduszu pozycji w niekorzystnym momencie, co może mieć 
negatywny wpływ na stopę zwrotu z takiej lokaty, a tym samym na Wartość Aktywów Netto na Jednostkę. 

RYZYKO PŁYNNOŚCI 

Ograniczona płynność powoduje, iż mogą występować trudności z szybkim nabyciem lub sprzedażą określonych kategorii 
lokat lub też transakcje takie mogą być zrealizowane jedynie po cenach znacząco odbiegających od cen rynkowych, co może 
negatywnie wpływać na rentowność takich lokat, a tym samym na osiągane przez Subfundusz stopy zwrotu. Ryzyko 
płynności jest istotne w odniesieniu do lokat, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne. 

RYZYKO ZWIĄZANE Z PRZECHOWYWANIEM AKTYWÓW 

Zgodnie z Ustawą do prowadzenia rejestru Aktywów Subfunduszu zobowiązany jest niezależny od Towarzystwa, spełniający 
wymagania wymienione w art. 71 i art. 73 Ustawy oraz wskazany w Statucie podmiot. Nie można wykluczyć, że błąd 
Depozytariusza lub inne zdarzenie związane z przechowywaniem Aktywów, na które Subfundusz nie ma wpływu, może 
oddziaływać negatywnie na wartość Aktywów Subfunduszu. 

RYZYKO ZWIĄZANE Z KONCENTRACJĄ AKTYWÓW LUB RYNKÓW 

W ramach polityki inwestycyjnej Subfunduszu są stosowane limity inwestycyjne określone Ustawą dla funduszu 
inwestycyjnego zamkniętego oraz Statutem. Dopuszczalne kategorie lokat oraz polityka inwestycyjna Subfunduszu mogą 
prowadzić do koncentracji Aktywów Subfunduszu w jednej kategorii lokat, na rynku jednego kraju lub w inny sposób 
prowadzić do kumulacji ryzyka charakterystycznego dla jednego typu bądź rodzaju lokat. 

4. OKREŚLENIE PROFILU INWESTORA 

Subfundusz jest przeznaczony dla inwestorów: 

 poszukujących alternatywy dla lokat bankowych, 

 zainteresowanych krótkoterminową i średniookresową inwestycją, 

 oczekujących, w dłuższym okresie, zysku z inwestycji przewyższającego oprocentowanie lokat bankowych, ale 
akceptujących także przejściowy spadek wartości Jednostek Uczestnictwa. 

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. WKC oblicza się za ostatni pełny rok kalendarzowy działalności, zaś Subfundusz rozpoczął działalność 
w dniu 7 grudnia 2011 roku. 
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5.2. WSKAZANIE OPŁAT MANIPULACYJNYCH Z TYTUŁU ZBYCIA LUB ODKUPIENIA JEDNOSTKI UCZESTNICTWA ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH 

BEZPOŚREDNIO PRZEZ UCZESTNIKA 

Towarzystwo może pobierać następujące opłaty manipulacyjne:  

 Opłatę Za Otwarcie Konta Uczestnika, 

 Opłatę Za Zbycie, 

 Opłatę Za Odkupienie. 

5.2.1. OPŁATA ZA OTWARCIE KONTA UCZESTNIKA 

Opłata Za Otwarcie Konta Uczestnika pobierana jest jednorazowo przy pierwszej wpłacie na nabycie Jednostek 
Uczestnictwa. W przypadku, gdy środki podmiotu dokonującego wpłaty wpłyną na indywidualne rachunki bankowe 
powiązane z rachunkami nabyć Subfunduszy w takim terminie, że zbycie Jednostek nastąpi tego samego Dnia Zbycia dla 
więcej niż jednego Subfunduszu, Opłata Za Otwarcie Konta Uczestnika zostaje w całości pobrana ze środków wpłaconych do 
jednego z Subfunduszy.  

Opłata Za Otwarcie Konta Uczestnika nie może być wyższa niż 20 złotych. Informacja o aktualnej wysokości Opłaty Za 
Otwarcie Konta Uczestnika, udostępniana jest przez Towarzystwo w Tabeli Opłat, która jest dostępna na stronie 
internetowej Towarzystwa www.opera-tfi.pl oraz we wszystkich punktach zbywania Jednostek Uczestnictwa. 

5.2.2. OPŁATA ZA ZBYCIE 

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

Opłata Za Zbycie nie może być wyższa niż 3% wartości dokonanej wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa. Informacja o 
aktualnej wysokości Opłaty Za Zbycie udostępniana jest przez Towarzystwo w Tabeli Opłat dostępnej na stronie 
internetowej Towarzystwa www.opera-tfi.pl oraz we wszystkich punktach zbywania Jednostek Uczestnictwa. 

5.2.3. OPŁATA ZA ODKUPIENIE 

Opłata Za Odkupienie pobierana jest ze środków z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa, przy czym 50% wartości 
Opłaty Za Odkupienie powiększa wartość Aktywów Subfunduszu. 

Opłata Za Odkupienie nie może być wyższa, niż wyższa z dwóch wartości: 3% wartości odkupywanych Jednostek 
Uczestnictwa albo 10 złotych. Informacja o aktualnej wysokości Opłaty Za Odkupienie udostępniana jest przez Towarzystwo 
w Tabeli Opłat dostępnej na stronie internetowej Towarzystwa www.opera-tfi.pl oraz we wszystkich punktach zbywania 
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 NETTO SUBFUNDUSZU 

Nie ma zastosowania. Na dzień sporządzenia Prospektu Informacyjnego, Fundusz nie ma możliwości wskazania 
wynagrodzenia zmiennego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem w ujęciu procentowym w stosunku do średniej 
wartości Aktywów Netto 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 Subfunduszu oraz 
kosztów związanych z funkcjonowaniem Funduszu obciążających Aktywa Subfunduszu pomiędzy Subfundusz i Towarzystwo 
lub inny podmiot. Zasady podziału kosztów pomiędzy Subfundusz i 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. 
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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 NETTO SUBFUNDUSZU NA KONIEC OSTATNIEGO ROKU OBROTOWEGO 

Nie ma zastosowania. Podanie Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego nie jest 
możliwe, gdyż Subfundusz rozpoczął działalność w dniu 7 grudnia 2011 roku. 

6.2. WIELKOŚĆ ŚREDNIEJ STOPY ZWROTU Z INWESTYCJI W JEDNOSTKI UCZESTNICTWA 

Nie ma zastosowania. Obliczenie wielkości średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa za ostatnie 2 lata 
obrotowe nie jest możliwe, gdyż Subfundusz rozpoczął działalność w dniu 7 grudnia 2011 roku. 

6.3. 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 niniejszym, że indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycji jest uzależniona od Wartości 
Aktywów Netto na Jednostkę 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 OPERA AVISTA-PLUS.PL 

1. CEL INWESTYCYJNY SUBFUNDUSZU 

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

§ 2. W ramach Subfunduszu dokonywane będą lokaty przede wszystkim w Dłużne Papiery Wartościowe oraz Instrumenty 
Rynku Pieniężnego. 

§ 3. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu, o którym mowa w § 1. 

2. OPIS POLITYKI INWESTYCYJNEJ SUBFUNDUSZU 

2.1. GŁÓWNE KATEGORIE LOKAT SUBFUNDUSZU I ICH DYWERSYFIKACJA 

§ 1. Aktywa Subfunduszu są lokowane z zastosowaniem zasad i ograniczeń inwestycyjnych określonych w Ustawie dla 
funduszu inwestycyjnego zamkniętego oraz w Statucie. 

§ 2. Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane wyłącznie w: 

1) Dłużne Papiery Wartościowe; 

2) Instrumenty Rynku Pieniężnego; 

3) będące Papierami Wartościowymi tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające 
siedzibę za granicą; 

4) Waluty Obce; 

5) wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności wobec osób fizycznych; 

6) Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne; 

– pod warunkiem, że są zbywalne, oraz: 

7) jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym 
funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, oraz niebędące Papierami Wartościowymi tytuły 
uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą. 

§ 3. Fundusz może dokonywać Krótkiej Sprzedaży Papierów Wartościowych wchodzących w skład Aktywów Subfunduszu. 
Łączna wartość Papierów Wartościowych będących przedmiotem Krótkiej Sprzedaży nie może przekroczyć 80% wartości 
Aktywów Subfunduszu. Łączna wartość Papierów Wartościowych jednego emitenta będących przedmiotem Krótkiej 
Sprzedaży nie może przekroczyć 20% wartości Aktywów Subfunduszu, przy czym postanowienia art. 145 ust. 8 Ustawy 
stosuje się odpowiednio. Przy wyliczaniu limitów inwestycyjnych wynikających z Ustawy oraz niniejszego rozdziału wartość 
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Papierów Wartościowych danego emitenta lub danego rodzaju będących przedmiotem Krótkiej Sprzedaży nie pomniejsza 
łącznej wartości lokat w Papiery Wartościowe tego emitenta lub tego rodzaju. 

§ 4. Łączna wartość lokat w listy zastawne nie może przekraczać 50% wartości Aktywów Subfunduszu. 

§ 5. Waluty Obce nie mogą stanowić łącznie więcej niż 100% wartości Aktywów Subfunduszu. 

§ 6. Wierzytelności nie mogą stanowić łącznie więcej niż 50% wartości Aktywów Subfunduszu. 

§ 7. Fundusz może udzielać innym podmiotom pożyczek, których przedmiotem są Dłużne Papiery Wartościowe wchodzące 
w skład Aktywów Subfunduszu, wyłącznie w trybie określonym przepisami wydanymi na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 3 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.), pod 
warunkiem że: 

1) Fundusz otrzyma zabezpieczenie w środkach pieniężnych lub Dłużnych Papierach Wartościowych, w które Fundusz 
może dokonywać lokat na rzecz Subfunduszu zgodnie z postanowieniami Statutu; 

2) wartość zabezpieczenia będzie co najmniej równa 50% wartości pożyczonych Dłużnych Papierów Wartościowych w 
każdym Dniu Wyceny do dnia zwrotu pożyczonych Dłużnych Papierów Wartościowych; 

3) pożyczka zostanie udzielona na okres nieprzekraczający 12 miesięcy; 

4) łączna wartość Dłużnych Papierów Wartościowych będących przedmiotem pożyczek udzielonych przez Fundusz oraz 
Dłużnych Papierów Wartościowych tego samego emitenta będących przedmiotem lokat Funduszu nie przekroczy 
limitów, o których mowa w art. 145 ust. 3 Ustawy. 

§ 8. Wartość Bazy Instrumentów Pochodnych opartych o Dłużne Papiery Wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego lub 
stopy procentowe, nie może stanowić łącznie więcej niż 100% wartości Aktywów Subfunduszu. 

§ 9. Wartość Bazy Instrumentów Pochodnych opartych o Waluty Obce nie może stanowić łącznie więcej niż 100% wartości 
Aktywów Subfunduszu. 

§ 10. Limity inwestycyjne, o których mowa w niniejszym rozdziale, z wyłączeniem limitów inwestycyjnych dotyczących 
wartości Papierów Wartościowych będących przedmiotem Krótkiej Sprzedaży, odnoszą się również do bezwzględnej 
wartości pozycji krótkiej netto. Przez pozycję krótką netto należy rozumieć sytuację, w której łączna wartość lokat danego 
typu jest mniejsza od zera. 

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. 

2.3. WSKAZANIE, ŻE FUNDUSZ NA RZECZ SUBFUNDUSZU MOŻE ZAWIERAĆ UMOWY, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM SĄ INSTRUMENTY POCHODNE, W 

TYM NIEWYSTANDARYZOWANE INSTRUMENTY POCHODNE, WRAZ ZE WSKAZANIEM, CZY TAKIE UMOWY BĘDĄ ZAWIERANE W CELU 

OGRANICZENIA RYZYKA INWESTYCYJNEGO FUNDUSZU CZY W CELU ZAPEWNIENIA SPRAWNEGO ZARZĄDZANIA PORTFELEM INWESTYCYJNYM 

SUBFUNDUSZU 

Lokaty w Instrumenty Pochodne dokonywane są jako substytut lokaty w Instrumenty Bazowe oraz w celu ograniczenia 
ryzyka związanego z Instrumentami Bazowymi, z zastrzeżeniem, że lokaty w Instrumenty Pochodne oparte o Waluty Obce 
dokonywane są wyłącznie w  celu ograniczenia ryzyka związanego z wchodzącymi w skład Aktywów Subfunduszu Walutami 
Obcymi oraz lokatami notowanymi lub denominowanymi w Walutach Obcych, a także lokatami nabywanymi przez Fundusz 
na rzecz Subfunduszu za Waluty Obce, w tym także z tytułu należności lub zobowiązań przyszłych, o ile ich powstanie jest 
prawdopodobne a wartość możliwa do oszacowania. 

Wykorzystywanie Instrumentów Pochodnych jako substytutu lokaty w Instrument Bazowy wiąże się z występowaniem 
wszystkich ryzyk rynkowych charakterystycznych dla Instrumentów Bazowych. 

W przypadku stosowania Instrumentów Pochodnych występuje ryzyko niedopasowania wyceny Instrumentu Pochodnego 
do wyceny Instrumentu Bazowego. Wiąże się ono z tym, że cena rynkowa Instrumentu Pochodnego może się okresowo 
różnić od wartości teoretycznej tego instrumentu (wartość teoretyczna Instrumentu Pochodnego równa jest takiej jego 
cenie, przy której nie ma możliwości zawierania transakcji arbitrażowych) i różnica ta może pogorszyć rentowność 
inwestycji Subfunduszu w dany Instrument Pochodny w porównaniu z rentownością inwestycji w Instrument Bazowy w tym 
samym czasie. 

Inwestowanie w Instrumenty Pochodne wiąże się również z ryzykiem dźwigni finansowej. W związku z tym, że dokonanie 
inwestycji w Instrument Pochodny wiąże się z wniesieniem depozytu zabezpieczającego w wysokości niższej niż wartość 
Bazy Instrumentu Pochodnego, istnieje możliwość poniesienia straty przewyższającej wartość wniesionego depozytu 
zabezpieczającego. 
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Zabezpieczenie pozycji zajętych w Instrumentach Bazowych za pomocą Instrumentów Pochodnych jest stosowane przez 
Fundusz do ograniczania ryzyka związanego z ekspozycją na dany Instrument Bazowy, jeżeli oczekiwana jest przejściowa, 
niekorzystna zmiana poziomu, ceny lub kursu Instrumentu Bazowego. Zabezpieczenie pozycji zajętych w Instrumentach 
Bazowych za pomocą Instrumentów Pochodnych ogranicza ryzyko, gdy oczekiwana jest niekorzystna zmiana kursów 
Instrumentów Bazowych – zabezpieczenie to może jednak zniwelować ewentualne zyski z lokaty w Instrumenty Bazowe. 

Oprócz Instrumentów Pochodnych będących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym, Fundusz może zawierać 
umowy, których przedmiotem są w Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne. NWP stosowane są głównie w celu 
ograniczenia ryzyka związanego ze zmianą kursów Walut Obcych, dłużnych Papierów Wartościowych oraz stóp 
procentowych. Z zawieraniem umów, których przedmiotem są NWP, związane jest ryzyko niewypłacalności kontrahenta 
oraz ryzyko płynności.  

3. OPIS RYZYKA INWESTYCYJNEGO ZWIĄZANEGO Z PRZYJĘTĄ POLITYKĄ INWESTYCYJNĄ SUBFUNDUSZU 

RYZYKO MAKROEKONOMICZNE 

Atrakcyjność inwestycyjna instrumentów wchodzących w skład portfela lokat Subfunduszu jest zależna od wielu czynników 
makroekonomicznych obejmujących zarówno gospodarkę polską jak i globalną (m.in. tempo wzrostu gospodarczego, stopa 
inflacji, deficyt budżetowy, poziom bezrobocia, polityka pieniężna). Niekorzystne zmiany w otoczeniu makroekonomicznym 
mogą mieć negatywny wpływ na Wartość Aktywów Netto na Jednostkę.  

RYZYKO RYNKOWE 

Ryzyko to wiąże się z możliwością spadku wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa w wyniku niekorzystnych 
zmian cen rynkowych instrumentów wchodzących w skład portfela lokat Subfunduszu. Czynniki ryzyka związane z 
poszczególnymi rynkami, na których mogą być lokowane Aktywa Subfunduszu zostały opisane poniżej. 

RYZYKO STÓP PROCENTOWYCH 

Jednym z najważniejszych aspektów ryzyka stóp procentowych jest odwrotna zależność pomiędzy wartością 
instrumentów dłużnych (np. Dłużne Papiery Wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego) a poziomem stóp 
procentowych. Oznacza to, że wzrost stóp procentowych przełoży się na spadek wartości lub cen takich 
instrumentów, co może mieć niekorzystny wpływ na wartość portfela lokat Subfunduszu, a tym samym na Wartość 
Aktywów Netto na Jednostkę.  

Przedmiotem lokat Funduszu dokonywanych na rzecz Subfunduszu mogą być również Instrumenty Pochodne, dla 
których Instrumentami Bazowymi są Dłużne Papiery Wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz stopy 
procentowe. Ich konstrukcja może powodować odmienny (w tym także odwrotny) od opisanego powyżej wpływ 
zmian stóp procentowych na wartość portfela lokat Subfunduszu. 

Ryzyko stóp procentowych nie ogranicza się w przypadku Subfunduszu wyłącznie do krajowych stóp procentowych. 
Ponieważ Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane w instrumenty dłużne denominowane w Walutach Obcych, ryzyko 
to obejmuje również zagraniczne stopy procentowe. 

W przypadku zobowiązań Subfunduszu, które będą oprocentowane według stopy zmiennej, wzrost stóp 
procentowych może mieć niekorzystny wpływ na wysokość odsetek płaconych od zobowiązań Subfunduszu, a tym 
samym na Wartość Aktywów Netto na Jednostkę. 

RYZYKO WALUTOWE 

Polityka inwestycyjna Subfunduszu dopuszcza lokowanie Aktywów Subfunduszu w instrumenty denominowane w 
Walutach Obcych oraz otwieranie pozycji w Instrumentach Pochodnych, dla których Instrumentem Bazowym jest 
Waluta Obca. Inwestycje takie wiążą się z ryzykiem spadku Wartości Aktywów Netto na Jednostkę na skutek 
niekorzystnych zmian kursów Walut Obcych. 

RYZYKO KREDYTOWE 

Inwestowanie Aktywów Subfunduszu w Dłużne Papiery Wartościowe obarczone jest ryzykiem niewypłacalności 
emitentów tych Papierów Wartościowych w zależności od ich wiarygodności kredytowej i związanym z tym ryzykiem 
częściowej lub całkowitej utraty wartości danych składników Aktywów Subfunduszu. Zmiany pozycji finansowej 
emitenta lub perspektyw jego rozwoju mogą skutkować spadkiem ceny wyemitowanych przez ten podmiot 
instrumentów dłużnych, a tym samym pogorszeniem rentowności inwestycji w dany instrument, co może negatywnie 
wpływać na Wartość Aktywów Netto na Jednostkę. 

Ryzyko kredytowe związane jest również z możliwością niewywiązywania się ze swoich zobowiązań przez 
kontrahentów, z którymi  zostały zawarte przez Fundusz na rzecz Subfunduszu umowy mające za przedmiot NWP lub 
pożyczki Papierów Wartościowych. Jakiekolwiek opóźnienie lub nieprawidłowości w realizacji zobowiązań przez 
kontrahenta mogą oznaczać obniżenie Wartości Aktywów Netto na Jednostkę. 
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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 ROZLICZENIA ORAZ RYZYKO TRANSFERÓW PIENIĘŻNYCH 

Błędne lub opóźnione rozliczenie zawartej na rzecz Subfunduszu transakcji może przyczynić się do odstępstwa od 
realizowanej polityki inwestycyjnej Subfunduszu, a w konsekwencji – do pogorszenia rentowności lokat Subfunduszu. 
Dodatkowo, nieterminowe rozliczenia lub brak rozliczeń transakcji może powodować konieczność obciążenia Aktywów 
Subfunduszu kwotami kar umownych wynikających z zawartych na rzecz Subfunduszu umów. 

Ze względu na specyfikę Instrumentów Pochodnych (efekt dźwigni finansowej, możliwość zajmowania krótkiej pozycji, 
poziom skomplikowania wyceny tych instrumentów) ryzyko rozliczenia przy dokonywaniu transakcji tymi instrumentami ma 
większe znaczenie niż w przypadku pozostałych instrumentów. 

Ryzyko transferów pieniężnych jest niezależne od Funduszu i jest związane z funkcjonowaniem rozliczeń w sektorze 
finansowym. Ten czynnik ryzyka może wpływać na rentowność lokat Subfunduszu w sposób analogiczny do ryzyka 
rozliczenia transakcji. 

RYZYKO ZWIĄZANE Z KRÓTKĄ SPRZEDAŻĄ 

Krótka Sprzedaż jest specyficznym rodzajem transakcji umożliwiającym wykorzystanie spadków cen Papierów 
Wartościowych. Otwarcie pozycji polega na tym, że sprzedaje się uprzednio pożyczone Papiery Wartościowe. Zamknięcie 
pozycji polega na tym, że Papiery Wartościowe nabywa się, a następnie zwraca podmiotowi, od którego zostały pożyczone. 
Transakcja przynosi zysk, jeżeli Papiery Wartościowe będące przedmiotem Krótkiej Sprzedaży zostały odkupione po cenie 
niższej od ceny, po której zostały wcześniej sprzedane. W przeciwnym przypadku transakcja przynosi stratę. 

Z transakcjami Krótkiej Sprzedaży może wiązać się ryzyko polegające na tym, że podmiot, od którego Papiery Wartościowe 
zostały pożyczone może zażądać ich zwrotu (jeżeli umowa pożyczki zawarta z tym podmiotem na to zezwala), zmuszając 
tym samym Fundusz do zamknięcia otwartej na rzecz Subfunduszu pozycji w niekorzystnym momencie, co może mieć 
negatywny wpływ na stopę zwrotu z takiej lokaty, a tym samym na Wartość Aktywów Netto na Jednostkę. 

RYZYKO PŁYNNOŚCI 

Ograniczona płynność powoduje, iż mogą występować trudności z szybkim nabyciem lub sprzedażą określonych kategorii 
lokat lub też transakcje takie mogą być zrealizowane jedynie po cenach znacząco odbiegających od cen rynkowych, co może 
negatywnie wpływać na rentowność takich lokat, a tym samym na osiągane przez Subfundusz stopy zwrotu. Ryzyko 
płynności jest istotne w odniesieniu do lokat, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne. 

RYZYKO ZWIĄZANE Z PRZECHOWYWANIEM AKTYWÓW 

Zgodnie z Ustawą do prowadzenia rejestru Aktywów Subfunduszu zobowiązany jest niezależny od Towarzystwa, spełniający 
wymagania wymienione w art. 71 i art. 73 Ustawy oraz wskazany w Statucie podmiot. Nie można wykluczyć, że błąd 
Depozytariusza lub inne zdarzenie związane z przechowywaniem Aktywów, na które Subfundusz nie ma wpływu, może 
oddziaływać negatywnie na wartość Aktywów Subfunduszu. 

RYZYKO ZWIĄZANE Z KONCENTRACJĄ AKTYWÓW LUB RYNKÓW 

W ramach polityki inwestycyjnej Subfunduszu są stosowane limity inwestycyjne określone Ustawą dla funduszu 
inwestycyjnego zamkniętego oraz Statutem. Dopuszczalne kategorie lokat oraz polityka inwestycyjna Subfunduszu mogą 
prowadzić do koncentracji Aktywów Subfunduszu w jednej kategorii lokat, na rynku jednego kraju lub w inny sposób 
prowadzić do kumulacji ryzyka charakterystycznego dla jednego typu bądź rodzaju lokat. 

4. OKREŚLENIE PROFILU INWESTORA 

Subfundusz jest przeznaczony dla inwestorów: 

 poszukujących alternatywy dla lokat bankowych, 

 zainteresowanych krótkoterminową i średniookresową inwestycją, 

 oczekujących, w dłuższym okresie, zysku z inwestycji przewyższającego oprocentowanie lokat bankowych, ale 
akceptujących także przejściowy spadek wartości Jednostek Uczestnictwa. 

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 

WKC za 2010 rok wynosi 0,82%. 
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WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej 
Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok. 

Kategorie kosztów Subfunduszu niewłączone do WKC, w tym opłaty transakcyjne, wskazane są w Prospekcie 
Informacyjnym.  

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

BEZPOŚREDNIO PRZEZ UCZESTNIKA 

Towarzystwo może pobierać następujące opłaty manipulacyjne:  

 Opłatę Za Otwarcie Konta Uczestnika, 

 Opłatę Za Zbycie, 

 Opłatę Za Odkupienie. 

5.2.1. OPŁATA ZA OTWARCIE KONTA UCZESTNIKA 

Opłata Za Otwarcie Konta Uczestnika pobierana jest jednorazowo przy pierwszej wpłacie na nabycie Jednostek 
Uczestnictwa. W przypadku, gdy środki podmiotu dokonującego wpłaty wpłyną na indywidualne rachunki bankowe 
powiązane z rachunkami nabyć Subfunduszy w takim terminie, że zbycie Jednostek nastąpi tego samego Dnia Zbycia dla 
więcej niż jednego Subfunduszu, Opłata Za Otwarcie Konta Uczestnika zostaje w całości pobrana ze środków wpłaconych do 
jednego z Subfunduszy.  

Opłata Za Otwarcie Konta Uczestnika nie może być wyższa niż 20 złotych. Informacja o aktualnej wysokości Opłaty Za 
Otwarcie Konta Uczestnika, udostępniana jest przez Towarzystwo w Tabeli Opłat, która jest dostępna na stronie 
internetowej Towarzystwa www.opera-tfi.pl oraz we wszystkich punktach zbywania Jednostek Uczestnictwa. 

5.2.2. OPŁATA ZA ZBYCIE 

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

Opłata Za Zbycie nie może być wyższa niż 3% wartości dokonanej wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa. Informacja o 
aktualnej wysokości Opłaty Za Zbycie udostępniana jest przez Towarzystwo w Tabeli Opłat dostępnej na stronie 
internetowej Towarzystwa www.opera-tfi.pl oraz we wszystkich punktach zbywania Jednostek Uczestnictwa. 

5.2.3. OPŁATA ZA ODKUPIENIE 

Opłata Za Odkupienie pobierana jest ze środków z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa, przy czym 50% wartości 
Opłaty Za Odkupienie powiększa wartość Aktywów Subfunduszu. 

Opłata Za Odkupienie nie może być wyższa, niż wyższa z dwóch wartości: 3% wartości odkupywanych Jednostek 
Uczestnictwa albo 10 złotych. Informacja o aktualnej wysokości Opłaty Za Odkupienie udostępniana jest przez Towarzystwo 
w Tabeli Opłat dostępnej na stronie internetowej Towarzystwa www.opera-tfi.pl oraz we wszystkich punktach zbywania 
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 NETTO SUBFUNDUSZU 

Wynagrodzenie zmienne Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem naliczone za 2010 rok stanowiło 0,34% średniej 
Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w 2010 roku. 

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 Subfunduszu oraz 
kosztów związanych z funkcjonowaniem Funduszu obciążających Aktywa Subfunduszu pomiędzy Subfundusz i Towarzystwo 
lub inny podmiot. Zasady podziału kosztów pomiędzy Subfundusz i 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. 
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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 NETTO SUBFUNDUSZU NA KONIEC OSTATNIEGO ROKU OBROTOWEGO 

6 584 tys. zł
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WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO SUBFUNDUSZU OPERA AVISTA-PLUS.PL NA 31 GRUDNIA 2010 ROKU

 

6.2. WIELKOŚĆ ŚREDNIEJ STOPY ZWROTU Z INWESTYCJI W JEDNOSTKI UCZESTNICTWA 

Nie ma zastosowania. Obliczenie wielkości średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa za ostatnie 2 lata 
obrotowe nie jest możliwe, gdyż Subfundusz rozpoczął działalność w dniu 6 kwietnia 2009 roku. 

6.3. 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 niniejszym, że indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycji jest uzależniona od Wartości 
Aktywów Netto na Jednostkę 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  EUROGEDDON  

1. CEL INWESTYCYJNY SUBFUNDUSZU 

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

§ 2. W ramach Subfunduszu będzie realizowana polityka aktywnego zarządzania, co oznacza, że stopień zaangażowania w 
poszczególne kategorie lokat w ramach Subfunduszu będzie zmienny i zależny od relacji pomiędzy oczekiwanymi stopami 
zwrotu a ponoszonym ryzykiem. 

§ 3. Inwestycje dokonywane w ramach Subfunduszu charakteryzuje wysoki poziom ryzyka, co oznacza, iż Wartość Aktywów 
Netto na Jednostkę może podlegać istotnym wahaniom. 

§ 4. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu, o którym mowa w § 1. 

2. OPIS POLITYKI INWESTYCYJNEJ SUBFUNDUSZU 

2.1. GŁÓWNE KATEGORIE LOKAT SUBFUNDUSZU I ICH DYWERSYFIKACJA 

§ 1. Aktywa Subfunduszu są lokowane z zastosowaniem zasad i ograniczeń inwestycyjnych określonych w Ustawie dla 
funduszu inwestycyjnego zamkniętego oraz w Statucie. 

§ 2. Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane wyłącznie w: 

1) Papiery Wartościowe; 

2) udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością; 
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3) certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
będące Papierami Wartościowymi tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające 
siedzibę za granicą; 

4) Waluty Obce; 

5) Instrumenty Rynku Pieniężnego; 

6) wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności wobec osób fizycznych; 

7) Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne; 

8) Towarowe Instrumenty Pochodne; 

– pod warunkiem, że są zbywalne, oraz: 

9) jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym 
funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, oraz niebędące Papierami Wartościowymi tytuły 
uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą. 

§ 3. Fundusz może dokonywać Krótkiej Sprzedaży Papierów Wartościowych wchodzących w skład Aktywów Subfunduszu. 
Łączna wartość Papierów Wartościowych będących przedmiotem Krótkiej Sprzedaży nie może przekroczyć 80% wartości 
Aktywów Subfunduszu. Łączna wartość Papierów Wartościowych jednego emitenta będących przedmiotem Krótkiej 
Sprzedaży nie może przekroczyć 20% wartości Aktywów Subfunduszu, przy czym postanowienia art. 145 ust. 8 Ustawy 
stosuje się odpowiednio. Przy wyliczaniu limitów inwestycyjnych wynikających z Ustawy oraz niniejszego rozdziału wartość 
Papierów Wartościowych danego emitenta lub danego rodzaju będących przedmiotem Krótkiej Sprzedaży nie pomniejsza 
łącznej wartości lokat w Papiery Wartościowe tego emitenta lub tego rodzaju. 

§ 4. Łączna wartość lokat w listy zastawne nie może przekraczać 50% wartości Aktywów Subfunduszu. 

§ 5. Waluty Obce nie mogą stanowić łącznie więcej niż 100% wartości Aktywów Subfunduszu. 

§ 6. Wierzytelności nie mogą stanowić łącznie więcej niż 50% wartości Aktywów Subfunduszu. 

§ 7. Inne niż zdematerializowane akcje oraz udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością nie mogą stanowić łącznie 
więcej niż 50% wartości Aktywów Subfunduszu. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością nie mogą stanowić 
łącznie więcej niż 15% wartości Aktywów Subfunduszu, z tym, że udziały w jednym podmiocie nie mogą przekraczać 5% 
wartości Aktywów Subfunduszu. 

§ 8. Łączna wartość lokat, których przedmiotem są: 

1) akcje; 

2) udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością; 

3) jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych mających siedzibę na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające 
siedzibę za granicą, jeżeli polityka inwestycyjna danego funduszu inwestycyjnego lub instytucji zakłada lokowanie nie 
mniej niż 50% wartości aktywów w instrumenty, o których mowa w pkt 1 i 2 

– nie może stanowić więcej niż 100% wartości Aktywów Subfunduszu. 

§ 9. Fundusz może udzielać innym podmiotom pożyczek, których przedmiotem są Papiery Wartościowe wchodzące w skład 
Aktywów Subfunduszu, wyłącznie w trybie określonym przepisami wydanymi na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 
29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.), pod warunkiem że: 

1) Fundusz otrzyma zabezpieczenie w środkach pieniężnych lub Papierach Wartościowych, w które Fundusz może 
lokować zgodnie z postanowieniami Statutu; 

2) wartość zabezpieczenia będzie co najmniej równa 50% wartości pożyczonych Papierów Wartościowych w każdym 
Dniu Wyceny do dnia zwrotu pożyczonych Papierów Wartościowych; 

3) pożyczka zostanie udzielona na okres nieprzekraczający 12 miesięcy; 

4) łączna wartość Papierów Wartościowych będących przedmiotem pożyczek udzielonych przez Fundusz oraz Papierów 
Wartościowych tego samego emitenta będących przedmiotem lokat Funduszu nie przekroczy limitów, o których 
mowa w art. 145 ust. 3 Ustawy. 

§ 10. Wartość Bazy Instrumentów Pochodnych opartych o Dłużne Papiery Wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego lub 
stopy procentowe nie może stanowić łącznie więcej niż 200% wartości Aktywów Subfunduszu. 

§ 11. Wartość Bazy Instrumentów Pochodnych opartych o giełdowe indeksy akcji lub akcje oraz wartość lokat, o których 
mowa w § 8, nie może stanowić łącznie więcej niż 200% wartości Aktywów Subfunduszu. 
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§ 12. Wartość Bazy Instrumentów Pochodnych opartych o Waluty Obce, nie może stanowić łącznie więcej niż 100% wartości 
Aktywów Subfunduszu. 

§ 13. Wartość Bazy Towarowych Instrumentów Pochodnych nie może stanowić więcej niż 100% wartości Aktywów 
Subfunduszu, przy czym wartość Bazy Towarowych Instrumentów Pochodnych nie może stanowić więcej niż: 

a) 40% wartości Aktywów Subfunduszu – w odniesieniu do nośników energii łącznie oraz 20% wartości Aktywów 
Subfunduszu w odniesieniu do jednego nośnika energii; 

b) 40% wartości Aktywów Subfunduszu – w odniesieniu do mierników i limitów produkcji łącznie oraz 20% wartości 
Aktywów Subfunduszu – w odniesieniu do jednego miernika lub limitu produkcji; 

c) 40% wartości Aktywów Subfunduszu – w odniesieniu do metali szlachetnych oraz przemysłowych łącznie oraz 20% 
wartości Aktywów Subfunduszu – w odniesieniu do jednego metalu; 

d) 40% wartości Aktywów Subfunduszu – w odniesieniu do oznaczonych co do gatunku rzeczy innych niż wymienione w 
lit. a), b) oraz c) łącznie oraz 20% wartości Aktywów Subfunduszu – w odniesieniu do jednej oznaczonej co do gatunku 
rzeczy. 

§ 14. Limity inwestycyjne, o których mowa w niniejszym rozdziale, z wyłączeniem limitów inwestycyjnych dotyczących 
wartości Papierów Wartościowych będących przedmiotem Krótkiej Sprzedaży, odnoszą się również do bezwzględnej 
wartości pozycji krótkiej netto. Przez pozycję krótką netto należy rozumieć sytuację, w której łączna wartość lokat danego 
typu jest mniejsza od zera. 

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. 

2.3. WSKAZANIE, ŻE FUNDUSZ NA RZECZ SUBFUNDUSZU MOŻE ZAWIERAĆ UMOWY, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM SĄ INSTRUMENTY POCHODNE, W 

TYM NIEWYSTANDARYZOWANE INSTRUMENTY POCHODNE, WRAZ ZE WSKAZANIEM, CZY TAKIE UMOWY BĘDĄ ZAWIERANE W CELU 

OGRANICZENIA RYZYKA INWESTYCYJNEGO FUNDUSZU CZY W CELU ZAPEWNIENIA SPRAWNEGO ZARZĄDZANIA PORTFELEM INWESTYCYJNYM 

SUBFUNDUSZU 

Lokaty w Instrumenty Pochodne dokonywane są jako substytut lokaty w Instrumenty Bazowe oraz w celu ograniczenia 
ryzyka związanego z Instrumentami Bazowymi. 

Wykorzystywanie Instrumentów Pochodnych jako substytutu lokaty w Instrument Bazowy wiąże się z występowaniem 
wszystkich ryzyk rynkowych charakterystycznych dla Instrumentów Bazowych. 

W przypadku stosowania Instrumentów Pochodnych występuje ryzyko niedopasowania wyceny Instrumentu Pochodnego 
do wyceny Instrumentu Bazowego. Wiąże się ono z tym, że cena rynkowa Instrumentu Pochodnego może się okresowo 
różnić od wartości teoretycznej tego instrumentu (wartość teoretyczna Instrumentu Pochodnego równa jest takiej jego 
cenie, przy której nie ma możliwości zawierania transakcji arbitrażowych) i różnica ta może pogorszyć rentowność 
inwestycji Subfunduszu w dany Instrument Pochodny w porównaniu z rentownością inwestycji w Instrument Bazowy w tym 
samym czasie. 

Inwestowanie w Instrumenty Pochodne wiąże się również z ryzykiem dźwigni finansowej. W związku z tym, że dokonanie 
inwestycji w Instrument Pochodny wiąże się z wniesieniem depozytu zabezpieczającego w wysokości niższej niż wartość 
Bazy Instrumentu Pochodnego, istnieje możliwość poniesienia straty przewyższającej wartość wniesionego depozytu 
zabezpieczającego. 

Zabezpieczenie pozycji zajętych w Instrumentach Bazowych za pomocą Instrumentów Pochodnych jest stosowane przez 
Fundusz do ograniczania ryzyka związanego z ekspozycją na dany Instrument Bazowy, jeżeli oczekiwana jest przejściowa, 
niekorzystna zmiana poziomu, ceny lub kursu Instrumentu Bazowego. Zabezpieczenie pozycji zajętych w Instrumentach 
Bazowych za pomocą Instrumentów Pochodnych ogranicza ryzyko, gdy oczekiwana jest niekorzystna zmiana kursów 
Instrumentów Bazowych – zabezpieczenie to może jednak zniwelować ewentualne zyski z lokaty w Instrumenty Bazowe. 

Oprócz Instrumentów Pochodnych będących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym, Fundusz może zawierać 
umowy, których przedmiotem są w Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne. NWP stosowane są głównie w celu 
ograniczenia ryzyka związanego ze zmianą kursów Walut Obcych, dłużnych Papierów Wartościowych oraz stóp 
procentowych. Z zawieraniem umów, których przedmiotem są NWP, związane jest ryzyko niewypłacalności kontrahenta 
oraz ryzyko płynności.  
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2.4. WSKAZANIE, ŻE FUNDUSZ NA RZECZ SUBFUNDUSZU MOŻE ZAWIERAĆ UMOWY, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM SĄ TOWAROWE INSTRUMENTY 

POCHODNE WRAZ ZE WSKAZANIEM, CZY TAKIE UMOWY BĘDĄ ZAWIERANE W CELU OGRANICZENIA RYZYKA INWESTYCYJNEGO FUNDUSZU CZY 

W CELU ZAPEWNIENIA SPRAWNEGO ZARZĄDZANIA PORTFELEM INWESTYCYJNYM SUBFUNDUSZU 

Lokaty w Towarowe Instrumenty Pochodne dokonywane są jako substytut lokaty w Towarowe Instrumenty Bazowe. 

Wykorzystywanie Towarowych Instrumentów Pochodnych jako substytutu lokaty w Towarowy Instrument Bazowy wiąże się 
z występowaniem wszystkich ryzyk rynkowych charakterystycznych dla Towarowych Instrumentów Bazowych, opisanych w 
Prospekcie Informacyjnym. 

W przypadku stosowania Towarowych Instrumentów Pochodnych występuje ryzyko niedopasowania wyceny Towarowego 
Instrumentu Pochodnego do wyceny Towarowego Instrumentu Bazowego. Wiąże się ono z tym, że cena rynkowa 
Towarowego Instrumentu Pochodnego może się okresowo różnić od wartości teoretycznej tego instrumentu (wartość 
teoretyczna Towarowego Instrumentu Pochodnego równa jest takiej jego cenie, przy której nie ma możliwości zawierania 
transakcji arbitrażowych) i różnica ta może pogorszyć rentowność inwestycji Subfunduszu w dany Towarowy Instrument 
Pochodny w porównaniu z rentownością inwestycji w Instrument Bazowy w tym samym czasie. 

Inwestowanie w Instrumenty Pochodne wiąże się również z ryzykiem dźwigni finansowej. W związku z tym, że dokonanie 
inwestycji w Instrument Pochodny wiąże się z wniesieniem depozytu zabezpieczającego w wysokości niższej niż wartość 
Bazy Instrumentu Pochodnego, istnieje możliwość poniesienia straty przewyższającej wartość wniesionego depozytu 
zabezpieczającego. 

3. OPIS RYZYKA INWESTYCYJNEGO ZWIĄZANEGO Z PRZYJĘTĄ POLITYKĄ INWESTYCYJNĄ SUBFUNDUSZU 

RYZYKO MAKROEKONOMICZNE 

Atrakcyjność inwestycyjna instrumentów wchodzących w skład portfela lokat Subfunduszu jest zależna od wielu czynników 
makroekonomicznych obejmujących zarówno gospodarkę polską jak i globalną (m.in. tempo wzrostu gospodarczego, stopa 
inflacji, deficyt budżetowy, poziom bezrobocia, polityka pieniężna). Niekorzystne zmiany w otoczeniu makroekonomicznym 
mogą mieć negatywny wpływ na Wartość Aktywów Netto na Jednostkę. 

Szeroki zakres instrumentów oraz rynków, na których mogą być lokowane Aktywa Subfunduszu, jak również możliwość 
otwierania krótkich pozycji mogą powodować, że zależności pomiędzy otoczeniem makroekonomicznym a wartością lokat 
Subfunduszu osiągną wysoki poziom skomplikowania.  

RYZYKO RYNKOWE 

Ryzyko to wiąże się z możliwością spadku wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa w wyniku niekorzystnych 
zmian cen rynkowych instrumentów wchodzących w skład portfela lokat Subfunduszu. Czynniki ryzyka związane z 
poszczególnymi rynkami, na których mogą być lokowane Aktywa Subfunduszu zostały opisane poniżej. 

RYZYKO RYNKU AKCJI 

Koniunktura na rynku akcji może podlegać znaczącym wahaniom zarówno z powodów fundamentalnych (ryzyko 
makroekonomiczne) jak i z przyczyn o charakterze technicznym (np. aktywność spekulacyjna). Niekorzystne zmiany 
koniunktury mogą mieć negatywny wpływ na stopę zwrotu z lokaty na rynku akcji, a tym samym na Wartość Aktywów 
Netto na Jednostkę. 

Ponieważ Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane na zagranicznych rynkach akcji, ryzyko rynku akcji obejmuje 
również ryzyko związane ze zmianami koniunktury giełdowej na tych rynkach. Ponadto, podobne zachowanie się 
rynków akcji w poszczególnych krajach sprawia, że dywersyfikacja pomiędzy rynkami akcji różnych krajów nie pozwala 
na wyeliminowanie globalnego ryzyka rynku akcji. 

Polityka inwestycyjna Subfunduszu dopuszcza otwieranie krótkich pozycji na rynku akcji (krótka pozycja pozwala 
zarabiać na spadkach, ale przynosi straty w przypadku wzrostu cen). Otwarcie krótkich pozycji może powodować, że 
zależność pomiędzy zmianami koniunktury giełdowej a wartością lokat Funduszu przyjmie charakter odwrotny – tzn. 
istnieje możliwość spadku wartości portfela lokat Subfunduszu, a co za tym idzie Wartości Aktywów Netto na 
Jednostkę na skutek wzrostów cen na rynku akcji. 

RYZYKO ZWIĄZANE Z INWESTOWANIEM W UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

Najważniejszym aspektem ryzyka przy inwestycji w udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością jest niska 
płynność lokat. Ponadto podmioty działające w takiej formie prawnej cechują się zazwyczaj mniejszą niż w przypadku 
spółek akcyjnych skalą działalności, a co za tym idzie – mniejszą stabilnością prowadzonej działalności gospodarczej, 
co z kolei oznacza większe ryzyko dla posiadaczy udziałów niż w przypadku inwestycji w spółki akcyjne. Nieudane 
inwestycje w udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością mogą się wiązać z istotnym spadkiem wartości 
portfela lokat Subfunduszu a tym samym na Wartości Aktywów Netto na Jednostkę. Ryzyko związane z 
inwestowaniem w udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością jest ograniczone limitem inwestycyjnym 
(łącznie do 15% wartości Aktywów Subfunduszu). 
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RYZYKO STÓP PROCENTOWYCH 

Jednym z najważniejszych aspektów ryzyka stóp procentowych jest odwrotna zależność pomiędzy wartością 
instrumentów dłużnych (np. Dłużne Papiery Wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego) a poziomem stóp 
procentowych. Oznacza to, że wzrost stóp procentowych przełoży się na spadek wartości lub cen takich 
instrumentów, co może mieć niekorzystny wpływ na wartość portfela lokat Subfunduszu, a tym samym na Wartość 
Aktywów Netto na Jednostkę. 

Przedmiotem lokat Funduszu dokonywanych na rzecz Subfunduszu mogą być również Instrumenty Pochodne, dla 
których Instrumentami Bazowymi są Dłużne Papiery Wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz stopy 
procentowe. Ich konstrukcja może powodować odmienny (w tym także odwrotny) od opisanego powyżej wpływ 
zmian stóp procentowych na wartość portfela lokat Subfunduszu. 

Ryzyko stóp procentowych nie ogranicza się w przypadku Subfunduszu wyłącznie do krajowych stóp procentowych. 
Ponieważ Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane w instrumenty dłużne denominowane w Walutach Obcych, ryzyko 
to obejmuje również zagraniczne stopy procentowe. 

W przypadku zobowiązań Subfunduszu, które będą oprocentowane według stopy zmiennej, wzrost stóp 
procentowych może mieć niekorzystny wpływ na wysokość odsetek płaconych od zobowiązań Subfunduszu, a tym 
samym na Wartość Aktywów Netto na Jednostkę. 

RYZYKO WALUTOWE 

Polityka inwestycyjna Subfunduszu dopuszcza lokowanie Aktywów Subfunduszu w instrumenty denominowane w 
Walutach Obcych oraz otwieranie pozycji w Instrumentach Pochodnych, dla których Instrumentem Bazowym jest 
Waluta Obca. Inwestycje takie wiążą się z ryzykiem spadku Wartości Aktywów Netto na Jednostkę na skutek 
niekorzystnych zmian kursów Walut Obcych. 

RYZYKO RYNKU TOWAROWEGO 

Polityka inwestycyjna Subfunduszu dopuszcza lokowanie części Aktywów Subfunduszu na rynkach towarowych za 
pośrednictwem Towarowych Instrumentów Pochodnych. Zmiany cen Towarowych Instrumentów Pochodnych zależą 
od zmian cen Towarowych Instrumentów Bazowych, o które są oparte. Ceny rynkowe Towarowych Instrumentów 
Bazowych mogą podlegać znaczącym wahaniom zarówno z powodów fundamentalnych (zmiany przewidywanego 
popytu na dany towar, jego podaży, globalnego poziomu zapasów itp.), jak i z przyczyn o charakterze technicznym 
(np. aktywność spekulacyjna). Niekorzystne zachowanie się cen Towarowych Instrumentów Bazowych, o które są 
oparte Towarowe Instrumenty Pochodne będące przedmiotem umów zawartych przez Fundusz na rzecz Subfunduszu 
oznacza możliwość poniesienia straty przez Subfundusz. 

RYZYKO KREDYTOWE 

Inwestowanie Aktywów Subfunduszu w Dłużne Papiery Wartościowe obarczone jest ryzykiem niewypłacalności emitentów 
tych Papierów Wartościowych w zależności od ich wiarygodności kredytowej i związanym z tym ryzykiem częściowej lub 
całkowitej utraty wartości danych składników Aktywów Subfunduszu. Zmiany pozycji finansowej emitenta lub perspektyw 
jego rozwoju mogą skutkować spadkiem ceny wyemitowanych przez ten podmiot instrumentów dłużnych, a tym samym 
pogorszeniem rentowności inwestycji w dany instrument, co może negatywnie wpływać na Wartość Aktywów Netto na 
Jednostkę. 

Ryzyko kredytowe związane jest również z możliwością niewywiązywania się ze swoich zobowiązań przez kontrahentów, z 
którymi  zostały zawarte przez Fundusz na rzecz Subfunduszu umowy mające za przedmiot NWP lub pożyczki Papierów 
Wartościowych. Jakiekolwiek opóźnienie lub nieprawidłowości w realizacji zobowiązań przez kontrahenta mogą oznaczać 
obniżenie Wartości Aktywów Netto na Jednostkę. 

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 ROZLICZENIA ORAZ RYZYKO TRANSFERÓW PIENIĘŻNYCH 

Błędne lub opóźnione rozliczenie zawartej na rzecz Subfunduszu transakcji może przyczynić się do odstępstwa od 
realizowanej polityki inwestycyjnej Subfunduszu, a w konsekwencji – do pogorszenia rentowności lokat Subfunduszu. 
Dodatkowo, nieterminowe rozliczenia lub brak rozliczeń transakcji może powodować konieczność obciążenia Aktywów 
Subfunduszu kwotami kar umownych wynikających z zawartych na rzecz Subfunduszu umów. 

Ze względu na specyfikę Instrumentów Pochodnych (efekt dźwigni finansowej, możliwość zajmowania krótkiej pozycji, 
poziom skomplikowania wyceny tych instrumentów) ryzyko rozliczenia przy dokonywaniu transakcji tymi instrumentami ma 
większe znaczenie niż w przypadku pozostałych instrumentów. 
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Ryzyko transferów pieniężnych jest niezależne od Funduszu i jest związane z funkcjonowaniem rozliczeń w sektorze 
finansowym. Ten czynnik ryzyka może wpływać na rentowność lokat Subfunduszu w sposób analogiczny do ryzyka 
rozliczenia transakcji. 

RYZYKO ZWIĄZANE Z KRÓTKĄ SPRZEDAŻĄ 

Krótka Sprzedaż jest specyficznym rodzajem transakcji umożliwiającym wykorzystanie spadków cen Papierów 
Wartościowych. Otwarcie pozycji polega na tym, że sprzedaje się uprzednio pożyczone Papiery Wartościowe. Zamknięcie 
pozycji polega na tym, że Papiery Wartościowe nabywa się, a następnie zwraca podmiotowi, od którego zostały pożyczone. 
Transakcja przynosi zysk, jeżeli Papiery Wartościowe będące przedmiotem Krótkiej Sprzedaży zostały odkupione po cenie 
niższej od ceny, po której zostały wcześniej sprzedane. W przeciwnym przypadku transakcja przynosi stratę. 

Z transakcjami Krótkiej Sprzedaży może wiązać się ryzyko polegające na tym, że podmiot, od którego Papiery Wartościowe 
zostały pożyczone może zażądać ich zwrotu (jeżeli umowa pożyczki zawarta z tym podmiotem na to zezwala), zmuszając 
tym samym Fundusz do zamknięcia otwartej na rzecz Subfunduszu pozycji w niekorzystnym momencie, co może mieć 
negatywny wpływ na stopę zwrotu z takiej lokaty, a tym samym na Wartość Aktywów Netto na Jednostkę. 

RYZYKO PŁYNNOŚCI 

Ograniczona płynność powoduje, iż mogą występować trudności z szybkim nabyciem lub sprzedażą określonych kategorii 
lokat lub też transakcje takie mogą być zrealizowane jedynie po cenach znacząco odbiegających od cen rynkowych, co może 
negatywnie wpływać na rentowność takich lokat, a tym samym na osiągane przez Subfundusz stopy zwrotu. Ryzyko 
płynności jest istotne w odniesieniu do lokat, których przedmiotem są inne niż zdematerializowane akcje, udziały w 
spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne. 

RYZYKO ZWIĄZANE Z PRZECHOWYWANIEM AKTYWÓW 

Zgodnie z Ustawą do prowadzenia rejestru Aktywów Subfunduszu zobowiązany jest niezależny od Towarzystwa, spełniający 
wymagania wymienione w art. 71 i art. 73 Ustawy oraz wskazany w Statucie podmiot. Nie można wykluczyć, że błąd 
Depozytariusza lub inne zdarzenie związane z przechowywaniem Aktywów, na które Subfundusz nie ma wpływu, może 
oddziaływać negatywnie na wartość Aktywów Subfunduszu. 

RYZYKO ZWIĄZANE Z KONCENTRACJĄ AKTYWÓW LUB RYNKÓW 

W ramach polityki inwestycyjnej Subfunduszu są stosowane limity inwestycyjne określone Ustawą dla funduszu 
inwestycyjnego zamkniętego oraz Statutem. Dopuszczalne kategorie lokat oraz polityka inwestycyjna Subfunduszu mogą 
prowadzić do koncentracji Aktywów Subfunduszu w jednej kategorii lokat, na rynku jednego kraju lub w inny sposób 
prowadzić do kumulacji ryzyka charakterystycznego dla jednego typu bądź rodzaju lokat. 

4. OKREŚLENIE PROFILU INWESTORA 

Subfundusz jest przeznaczony dla inwestorów: 

 poszukujących alternatywy do samodzielnego i bezpośredniego inwestowania w akcje, 

 zainteresowanych długoterminową inwestycją, 

 oczekujących, w dłuższym okresie, wysokiego zysku z inwestycji, jednakże akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne, 
ze względu na dużą zmienność cen kursów giełdowych. 

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 

WKC za 2010 rok wynosi 2,92%. 

WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej 
Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok. 

Kategorie kosztów Subfunduszu niewłączone do WKC, w tym opłaty transakcyjne, wskazane są w Prospekcie 
Informacyjnym.  

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

BEZPOŚREDNIO PRZEZ UCZESTNIKA 

Towarzystwo może pobierać następujące opłaty manipulacyjne:  

 Opłatę Za Otwarcie Konta Uczestnika, 

 Opłatę Za Zbycie, 

 Opłatę Za Odkupienie. 
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5.2.1. OPŁATA ZA OTWARCIE KONTA UCZESTNIKA 

Opłata Za Otwarcie Konta Uczestnika pobierana jest jednorazowo przy pierwszej wpłacie na nabycie Jednostek 
Uczestnictwa. W przypadku, gdy środki podmiotu dokonującego wpłaty wpłyną na indywidualne rachunki bankowe 
powiązane z rachunkami nabyć Subfunduszy w takim terminie, że zbycie Jednostek nastąpi tego samego Dnia Zbycia dla 
więcej niż jednego Subfunduszu, Opłata Za Otwarcie Konta Uczestnika zostaje w całości pobrana ze środków wpłaconych do 
jednego z Subfunduszy.  

Opłata Za Otwarcie Konta Uczestnika nie może być wyższa niż 20 złotych. Informacja o aktualnej wysokości Opłaty Za 
Otwarcie Konta Uczestnika, udostępniana jest przez Towarzystwo w Tabeli Opłat, która jest dostępna na stronie 
internetowej Towarzystwa www.opera-tfi.pl oraz we wszystkich punktach zbywania Jednostek Uczestnictwa. 

5.2.2. OPŁATA ZA ZBYCIE 

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

Opłata Za Zbycie nie może być wyższa niż 3% wartości dokonanej wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa. Informacja o 
aktualnej wysokości Opłaty Za Zbycie udostępniana jest przez Towarzystwo w Tabeli Opłat dostępnej na stronie 
internetowej Towarzystwa www.opera-tfi.pl oraz we wszystkich punktach zbywania Jednostek Uczestnictwa. 

5.2.3. OPŁATA ZA ODKUPIENIE 

Opłata Za Odkupienie pobierana jest ze środków z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa, przy czym 50% wartości 
Opłaty Za Odkupienie powiększa wartość Aktywów Subfunduszu. 

Opłata Za Odkupienie nie może być wyższa, niż wyższa z dwóch wartości: 3% wartości odkupywanych Jednostek 
Uczestnictwa albo 10 złotych. Informacja o aktualnej wysokości Opłaty Za Odkupienie udostępniana jest przez Towarzystwo 
w Tabeli Opłat dostępnej na stronie internetowej Towarzystwa www.opera-tfi.pl oraz we wszystkich punktach zbywania 
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 NETTO SUBFUNDUSZU 

Wynagrodzenie zmienne Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem naliczone za 2010 rok stanowiło 1,04% średniej 
Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w 2010 roku. 

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 Subfunduszu oraz 
kosztów związanych z funkcjonowaniem Funduszu obciążających Aktywa Subfunduszu pomiędzy Subfundusz i Towarzystwo 
lub inny podmiot. Zasady podziału kosztów pomiędzy Subfundusz i 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, Instrumentami Pochodnymi i Towarowymi 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. 
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6. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE W UJĘCIU HISTORYCZNYM 

6.1. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO SUBFUNDUSZU NA KONIEC OSTATNIEGO ROKU OBROTOWEGO 

3 012 tys. zł

0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 10 000

w tys. zł

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO SUBFUNDUSZU OPERA UNIVERSA-PLUS.PL

NA 31 GRUDNIA 2010 ROKU

 

6.2. WIELKOŚĆ ŚREDNIEJ STOPY ZWROTU Z INWESTYCJI W JEDNOSTKI UCZESTNICTWA 

Nie ma zastosowania. Obliczenie wielkości średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa za ostatnie 2 lata 
obrotowe nie jest możliwe, gdyż Subfundusz rozpoczął działalność w dniu 6 kwietnia 2009 roku. 

6.3. 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 niniejszym, że indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycji jest uzależniona od Wartości 
Aktywów Netto na Jednostkę 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 D   

DANE O SUBFUNDUSZU OPERA ALFA-PLUS.PL 

1. CEL INWESTYCYJNY SUBFUNDUSZU 

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

§ 2. W ramach Subfunduszu będzie realizowana polityka aktywnego zarządzania, co oznacza, że stopień zaangażowania w 
poszczególne kategorie lokat w ramach Subfunduszu będzie zmienny i zależny od relacji pomiędzy oczekiwanymi stopami 
zwrotu a ponoszonym ryzykiem. 

§ 3. Inwestycje dokonywane w ramach Subfunduszu charakteryzuje wysoki poziom ryzyka, co oznacza, iż Wartość Aktywów 
Netto na Jednostkę może podlegać istotnym wahaniom. 

§ 4. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu, o którym mowa w § 1. 

2. OPIS POLITYKI INWESTYCYJNEJ SUBFUNDUSZU 

2.1. GŁÓWNE KATEGORIE LOKAT SUBFUNDUSZU I ICH DYWERSYFIKACJA 

§ 1. Aktywa Subfunduszu są lokowane z zastosowaniem zasad i ograniczeń inwestycyjnych określonych w Ustawie dla 
funduszu inwestycyjnego zamkniętego oraz w Statucie. 

§ 2. Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane wyłącznie w: 

1) Papiery Wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym; 

2) certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
będące Papierami Wartościowymi tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające 
siedzibę za granicą; 

3) Waluty Obce; 

4) Instrumenty Rynku Pieniężnego; 

5) Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne; 



 

– 24 – 

 

6) Towarowe Instrumenty Pochodne; 

– pod warunkiem, że są zbywalne, oraz: 

7) jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym 
funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, oraz niebędące Papierami Wartościowymi tytuły 
uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą. 

§ 3. Fundusz może dokonywać Krótkiej Sprzedaży Papierów Wartościowych wchodzących w skład Aktywów Subfunduszu. 
Łączna wartość Papierów Wartościowych będących przedmiotem Krótkiej Sprzedaży nie może przekroczyć 80% wartości 
Aktywów Subfunduszu. Łączna wartość Papierów Wartościowych jednego emitenta będących przedmiotem Krótkiej 
Sprzedaży nie może przekroczyć 20% wartości Aktywów Subfunduszu, przy czym postanowienia art. 145 ust. 8 Ustawy 
stosuje się odpowiednio. Przy wyliczaniu limitów inwestycyjnych wynikających z Ustawy oraz niniejszego rozdziału wartość 
Papierów Wartościowych danego emitenta lub danego rodzaju będących przedmiotem Krótkiej Sprzedaży nie pomniejsza 
łącznej wartości lokat w Papiery Wartościowe tego emitenta lub tego rodzaju. 

§ 4. Łączna wartość lokat w listy zastawne nie może przekraczać 50% wartości Aktywów Subfunduszu. 

§ 5. Waluty Obce nie mogą stanowić łącznie więcej niż 100% wartości Aktywów Subfunduszu. 

§ 5. Łączna wartość lokat, których przedmiotem są: 

1) akcje; 

2) jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych mających siedzibę na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające 
siedzibę za granicą, jeżeli polityka inwestycyjna danego funduszu inwestycyjnego lub instytucji zakłada lokowanie nie 
mniej niż 50% wartości aktywów w akcje 

– nie może stanowić więcej niż 40% wartości Aktywów Subfunduszu. 

§ 6. Fundusz może udzielać innym podmiotom pożyczek, których przedmiotem są Papiery Wartościowe wchodzące w skład 
Aktywów Subfunduszu, wyłącznie w trybie określonym przepisami wydanymi na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 
29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.), pod warunkiem że: 

1) Fundusz otrzyma zabezpieczenie w środkach pieniężnych lub Papierach Wartościowych, w które Fundusz może 
lokować zgodnie z postanowieniami Statutu; 

2) wartość zabezpieczenia będzie co najmniej równa 50% wartości pożyczonych Papierów Wartościowych w każdym 
Dniu Wyceny do dnia zwrotu pożyczonych Papierów Wartościowych; 

3) pożyczka zostanie udzielona na okres nieprzekraczający 12 miesięcy; 

4) łączna wartość Papierów Wartościowych będących przedmiotem pożyczek udzielonych przez Fundusz oraz Papierów 
Wartościowych tego samego emitenta będących przedmiotem lokat Funduszu nie przekroczy limitów, o których 
mowa w art. 145 ust. 3 Ustawy. 

§ 7. Wartość Bazy Instrumentów Pochodnych opartych o Dłużne Papiery Wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego lub 
stopy procentowe nie może stanowić łącznie więcej niż 200% wartości Aktywów Subfunduszu. 

§ 8. Wartość Bazy Instrumentów Pochodnych opartych o giełdowe indeksy akcji lub akcje oraz wartość lokat, o których 
mowa w § 6, nie może stanowić łącznie więcej niż 40% wartości Aktywów Subfunduszu. 

§ 9. Wartość Bazy Instrumentów Pochodnych opartych o Waluty Obce, nie może stanowić łącznie więcej niż 100% wartości 
Aktywów Subfunduszu. 

§ 10. Wartość Bazy Towarowych Instrumentów Pochodnych nie może stanowić więcej niż 40% wartości Aktywów 
Subfunduszu, przy czym wartość Bazy Towarowych Instrumentów Pochodnych nie może stanowić więcej niż: 

a) 40% wartości Aktywów Subfunduszu – w odniesieniu do nośników energii łącznie oraz 20% wartości Aktywów 
Subfunduszu w odniesieniu do jednego nośnika energii; 

b) 40% wartości Aktywów Subfunduszu – w odniesieniu do mierników i limitów produkcji łącznie oraz 20% wartości 
Aktywów Subfunduszu – w odniesieniu do jednego miernika lub limitu produkcji; 

c) 40% wartości Aktywów Subfunduszu – w odniesieniu do metali szlachetnych oraz przemysłowych łącznie oraz 20% 
wartości Aktywów Subfunduszu – w odniesieniu do jednego metalu; 

d) 40% wartości Aktywów Subfunduszu – w odniesieniu do oznaczonych co do gatunku rzeczy innych niż wymienione w 
lit. a), b) oraz c) łącznie oraz 20% wartości Aktywów Subfunduszu – w odniesieniu do jednej oznaczonej co do gatunku 
rzeczy. 
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§ 11. Limity inwestycyjne, o których mowa w niniejszym rozdziale, z wyłączeniem limitów inwestycyjnych dotyczących 
wartości Papierów Wartościowych będących przedmiotem Krótkiej Sprzedaży, odnoszą się również do bezwzględnej 
wartości pozycji krótkiej netto. Przez pozycję krótką netto należy rozumieć sytuację, w której łączna wartość lokat danego 
typu jest mniejsza od zera. 

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. 

2.3. WSKAZANIE, ŻE FUNDUSZ NA RZECZ SUBFUNDUSZU MOŻE ZAWIERAĆ UMOWY, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM SĄ INSTRUMENTY POCHODNE, W 

TYM NIEWYSTANDARYZOWANE INSTRUMENTY POCHODNE, WRAZ ZE WSKAZANIEM, CZY TAKIE UMOWY BĘDĄ ZAWIERANE W CELU 

OGRANICZENIA RYZYKA INWESTYCYJNEGO FUNDUSZU CZY W CELU ZAPEWNIENIA SPRAWNEGO ZARZĄDZANIA PORTFELEM INWESTYCYJNYM 

SUBFUNDUSZU 

Lokaty w Instrumenty Pochodne dokonywane są jako substytut lokaty w Instrumenty Bazowe oraz w celu ograniczenia 
ryzyka związanego z Instrumentami Bazowymi. 

Wykorzystywanie Instrumentów Pochodnych jako substytutu lokaty w Instrument Bazowy wiąże się z występowaniem 
wszystkich ryzyk rynkowych charakterystycznych dla Instrumentów Bazowych. 

W przypadku stosowania Instrumentów Pochodnych występuje ryzyko niedopasowania wyceny Instrumentu Pochodnego 
do wyceny Instrumentu Bazowego. Wiąże się ono z tym, że cena rynkowa Instrumentu Pochodnego może się okresowo 
różnić od wartości teoretycznej tego instrumentu (wartość teoretyczna Instrumentu Pochodnego równa jest takiej jego 
cenie, przy której nie ma możliwości zawierania transakcji arbitrażowych) i różnica ta może pogorszyć rentowność 
inwestycji Subfunduszu w dany Instrument Pochodny w porównaniu z rentownością inwestycji w Instrument Bazowy w tym 
samym czasie. 

Inwestowanie w Instrumenty Pochodne wiąże się również z ryzykiem dźwigni finansowej. W związku z tym, że dokonanie 
inwestycji w Instrument Pochodny wiąże się z wniesieniem depozytu zabezpieczającego w wysokości niższej niż wartość 
Bazy Instrumentu Pochodnego, istnieje możliwość poniesienia straty przewyższającej wartość wniesionego depozytu 
zabezpieczającego. 

Zabezpieczenie pozycji zajętych w Instrumentach Bazowych za pomocą Instrumentów Pochodnych jest stosowane przez 
Fundusz do ograniczania ryzyka związanego z ekspozycją na dany Instrument Bazowy, jeżeli oczekiwana jest przejściowa, 
niekorzystna zmiana poziomu, ceny lub kursu Instrumentu Bazowego. Zabezpieczenie pozycji zajętych w Instrumentach 
Bazowych za pomocą Instrumentów Pochodnych ogranicza ryzyko, gdy oczekiwana jest niekorzystna zmiana kursów 
Instrumentów Bazowych – zabezpieczenie to może jednak zniwelować ewentualne zyski z lokaty w Instrumenty Bazowe. 

Oprócz Instrumentów Pochodnych będących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym, Fundusz może zawierać 
umowy, których przedmiotem są w Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne. NWP stosowane są głównie w celu 
ograniczenia ryzyka związanego ze zmianą kursów Walut Obcych, dłużnych Papierów Wartościowych oraz stóp 
procentowych. Z zawieraniem umów, których przedmiotem są NWP, związane jest ryzyko niewypłacalności kontrahenta 
oraz ryzyko płynności.  

2.4. WSKAZANIE, ŻE FUNDUSZ NA RZECZ SUBFUNDUSZU MOŻE ZAWIERAĆ UMOWY, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM SĄ TOWAROWE INSTRUMENTY 

POCHODNE WRAZ ZE WSKAZANIEM, CZY TAKIE UMOWY BĘDĄ ZAWIERANE W CELU OGRANICZENIA RYZYKA INWESTYCYJNEGO FUNDUSZU CZY 

W CELU ZAPEWNIENIA SPRAWNEGO ZARZĄDZANIA PORTFELEM INWESTYCYJNYM SUBFUNDUSZU 

Lokaty w Towarowe Instrumenty Pochodne dokonywane są jako substytut lokaty w Towarowe Instrumenty Bazowe. 

Wykorzystywanie Towarowych Instrumentów Pochodnych jako substytutu lokaty w Towarowy Instrument Bazowy wiąże się 
z występowaniem wszystkich ryzyk rynkowych charakterystycznych dla Towarowych Instrumentów Bazowych, opisanych w 
Prospekcie Informacyjnym. 

W przypadku stosowania Towarowych Instrumentów Pochodnych występuje ryzyko niedopasowania wyceny Towarowego 
Instrumentu Pochodnego do wyceny Towarowego Instrumentu Bazowego. Wiąże się ono z tym, że cena rynkowa 
Towarowego Instrumentu Pochodnego może się okresowo różnić od wartości teoretycznej tego instrumentu (wartość 
teoretyczna Towarowego Instrumentu Pochodnego równa jest takiej jego cenie, przy której nie ma możliwości zawierania 
transakcji arbitrażowych) i różnica ta może pogorszyć rentowność inwestycji Subfunduszu w dany Towarowy Instrument 
Pochodny w porównaniu z rentownością inwestycji w Instrument Bazowy w tym samym czasie. 

Inwestowanie w Instrumenty Pochodne wiąże się również z ryzykiem dźwigni finansowej. W związku z tym, że dokonanie 
inwestycji w Instrument Pochodny wiąże się z wniesieniem depozytu zabezpieczającego w wysokości niższej niż wartość 
Bazy Instrumentu Pochodnego, istnieje możliwość poniesienia straty przewyższającej wartość wniesionego depozytu 
zabezpieczającego. 
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3. OPIS RYZYKA INWESTYCYJNEGO ZWIĄZANEGO Z PRZYJĘTĄ POLITYKĄ INWESTYCYJNĄ SUBFUNDUSZU 

RYZYKO MAKROEKONOMICZNE 

Atrakcyjność inwestycyjna instrumentów wchodzących w skład portfela lokat Subfunduszu jest zależna od wielu czynników 
makroekonomicznych obejmujących zarówno gospodarkę polską jak i globalną (m.in. tempo wzrostu gospodarczego, stopa 
inflacji, deficyt budżetowy, poziom bezrobocia, polityka pieniężna). Niekorzystne zmiany w otoczeniu makroekonomicznym 
mogą mieć negatywny wpływ na Wartość Aktywów Netto na Jednostkę. 

Szeroki zakres instrumentów oraz rynków, na których mogą być lokowane Aktywa Subfunduszu, jak również możliwość 
otwierania krótkich pozycji mogą powodować, że zależności pomiędzy otoczeniem makroekonomicznym a wartością lokat 
Subfunduszu osiągną wysoki poziom skomplikowania.  

RYZYKO RYNKOWE 

Ryzyko to wiąże się z możliwością spadku wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa w wyniku niekorzystnych 
zmian cen rynkowych instrumentów wchodzących w skład portfela lokat Subfunduszu. Czynniki ryzyka związane z 
poszczególnymi rynkami, na których mogą być lokowane Aktywa Subfunduszu zostały opisane poniżej. 

RYZYKO RYNKU AKCJI 

Koniunktura na rynku akcji może podlegać znaczącym wahaniom zarówno z powodów fundamentalnych (ryzyko 
makroekonomiczne) jak i z przyczyn o charakterze technicznym (np. aktywność spekulacyjna). Niekorzystne zmiany 
koniunktury mogą mieć negatywny wpływ na stopę zwrotu z lokaty na rynku akcji, a tym samym na Wartość Aktywów 
Netto na Jednostkę. 

Ponieważ Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane na zagranicznych rynkach akcji, ryzyko rynku akcji obejmuje 
również ryzyko związane ze zmianami koniunktury giełdowej na tych rynkach. Ponadto, podobne zachowanie się 
rynków akcji w poszczególnych krajach sprawia, że dywersyfikacja pomiędzy rynkami akcji różnych krajów nie pozwala 
na wyeliminowanie globalnego ryzyka rynku akcji. 

Polityka inwestycyjna Subfunduszu dopuszcza otwieranie krótkich pozycji na rynku akcji (krótka pozycja pozwala 
zarabiać na spadkach, ale przynosi straty w przypadku wzrostu cen). Otwarcie krótkich pozycji może powodować, że 
zależność pomiędzy zmianami koniunktury giełdowej a wartością lokat Funduszu przyjmie charakter odwrotny – tzn. 
istnieje możliwość spadku wartości portfela lokat Subfunduszu, a co za tym idzie Wartości Aktywów Netto na 
Jednostkę na skutek wzrostów cen na rynku akcji. 

RYZYKO STÓP PROCENTOWYCH 

Jednym z najważniejszych aspektów ryzyka stóp procentowych jest odwrotna zależność pomiędzy wartością 
instrumentów dłużnych (np. Dłużne Papiery Wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego) a poziomem stóp 
procentowych. Oznacza to, że wzrost stóp procentowych przełoży się na spadek wartości lub cen takich 
instrumentów, co może mieć niekorzystny wpływ na wartość portfela lokat Subfunduszu, a tym samym na Wartość 
Aktywów Netto na Jednostkę. 

Przedmiotem lokat Funduszu dokonywanych na rzecz Subfunduszu mogą być również Instrumenty Pochodne, dla 
których Instrumentami Bazowymi są Dłużne Papiery Wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz stopy 
procentowe. Ich konstrukcja może powodować odmienny (w tym także odwrotny) od opisanego powyżej wpływ 
zmian stóp procentowych na wartość portfela lokat Subfunduszu. 

Ryzyko stóp procentowych nie ogranicza się w przypadku Subfunduszu wyłącznie do krajowych stóp procentowych. 
Ponieważ Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane w instrumenty dłużne denominowane w Walutach Obcych, ryzyko 
to obejmuje również zagraniczne stopy procentowe. 

W przypadku zobowiązań Subfunduszu, które będą oprocentowane według stopy zmiennej, wzrost stóp 
procentowych może mieć niekorzystny wpływ na wysokość odsetek płaconych od zobowiązań Subfunduszu, a tym 
samym na Wartość Aktywów Netto na Jednostkę. 

RYZYKO WALUTOWE 

Polityka inwestycyjna Subfunduszu dopuszcza lokowanie Aktywów Subfunduszu w instrumenty denominowane w 
Walutach Obcych oraz otwieranie pozycji w Instrumentach Pochodnych, dla których Instrumentem Bazowym jest 
Waluta Obca. Inwestycje takie wiążą się z ryzykiem spadku Wartości Aktywów Netto na Jednostkę na skutek 
niekorzystnych zmian kursów Walut Obcych. 

RYZYKO RYNKU TOWAROWEGO 

Polityka inwestycyjna Subfunduszu dopuszcza lokowanie części Aktywów Subfunduszu na rynkach towarowych za 
pośrednictwem Towarowych Instrumentów Pochodnych. Zmiany cen Towarowych Instrumentów Pochodnych zależą 
od zmian cen Towarowych Instrumentów Bazowych, o które są oparte. Ceny rynkowe Towarowych Instrumentów 
Bazowych mogą podlegać znaczącym wahaniom zarówno z powodów fundamentalnych (zmiany przewidywanego 
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popytu na dany towar, jego podaży, globalnego poziomu zapasów itp.), jak i z przyczyn o charakterze technicznym 
(np. aktywność spekulacyjna). Niekorzystne zachowanie się cen Towarowych Instrumentów Bazowych, o które są 
oparte Towarowe Instrumenty Pochodne będące przedmiotem umów zawartych przez Fundusz na rzecz Subfunduszu 
oznacza możliwość poniesienia straty przez Subfundusz. 

RYZYKO KREDYTOWE 

Inwestowanie Aktywów Subfunduszu w Dłużne Papiery Wartościowe obarczone jest ryzykiem niewypłacalności emitentów 
tych Papierów Wartościowych w zależności od ich wiarygodności kredytowej i związanym z tym ryzykiem częściowej lub 
całkowitej utraty wartości danych składników Aktywów Subfunduszu. Zmiany pozycji finansowej emitenta lub perspektyw 
jego rozwoju mogą skutkować spadkiem ceny wyemitowanych przez ten podmiot instrumentów dłużnych, a tym samym 
pogorszeniem rentowności inwestycji w dany instrument, co może negatywnie wpływać na Wartość Aktywów Netto na 
Jednostkę. 

Ryzyko kredytowe związane jest również z możliwością niewywiązywania się ze swoich zobowiązań przez kontrahentów, z 
którymi  zostały zawarte przez Fundusz na rzecz Subfunduszu umowy mające za przedmiot NWP lub pożyczki Papierów 
Wartościowych. Jakiekolwiek opóźnienie lub nieprawidłowości w realizacji zobowiązań przez kontrahenta mogą oznaczać 
obniżenie Wartości Aktywów Netto na Jednostkę. 

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 ROZLICZENIA ORAZ RYZYKO TRANSFERÓW PIENIĘŻNYCH 

Błędne lub opóźnione rozliczenie zawartej na rzecz Subfunduszu transakcji może przyczynić się do odstępstwa od 
realizowanej polityki inwestycyjnej Subfunduszu, a w konsekwencji – do pogorszenia rentowności lokat Subfunduszu. 
Dodatkowo, nieterminowe rozliczenia lub brak rozliczeń transakcji może powodować konieczność obciążenia Aktywów 
Subfunduszu kwotami kar umownych wynikających z zawartych na rzecz Subfunduszu umów. 

Ze względu na specyfikę Instrumentów Pochodnych (efekt dźwigni finansowej, możliwość zajmowania krótkiej pozycji, 
poziom skomplikowania wyceny tych instrumentów) ryzyko rozliczenia przy dokonywaniu transakcji tymi instrumentami ma 
większe znaczenie niż w przypadku pozostałych instrumentów. 

Ryzyko transferów pieniężnych jest niezależne od Funduszu i jest związane z funkcjonowaniem rozliczeń w sektorze 
finansowym. Ten czynnik ryzyka może wpływać na rentowność lokat Subfunduszu w sposób analogiczny do ryzyka 
rozliczenia transakcji. 

RYZYKO ZWIĄZANE Z KRÓTKĄ SPRZEDAŻĄ 

Krótka Sprzedaż jest specyficznym rodzajem transakcji umożliwiającym wykorzystanie spadków cen Papierów 
Wartościowych. Otwarcie pozycji polega na tym, że sprzedaje się uprzednio pożyczone Papiery Wartościowe. Zamknięcie 
pozycji polega na tym, że Papiery Wartościowe nabywa się, a następnie zwraca podmiotowi, od którego zostały pożyczone. 
Transakcja przynosi zysk, jeżeli Papiery Wartościowe będące przedmiotem Krótkiej Sprzedaży zostały odkupione po cenie 
niższej od ceny, po której zostały wcześniej sprzedane. W przeciwnym przypadku transakcja przynosi stratę. 

Z transakcjami Krótkiej Sprzedaży może wiązać się ryzyko polegające na tym, że podmiot, od którego Papiery Wartościowe 
zostały pożyczone może zażądać ich zwrotu (jeżeli umowa pożyczki zawarta z tym podmiotem na to zezwala), zmuszając 
tym samym Fundusz do zamknięcia otwartej na rzecz Subfunduszu pozycji w niekorzystnym momencie, co może mieć 
negatywny wpływ na stopę zwrotu z takiej lokaty, a tym samym na Wartość Aktywów Netto na Jednostkę. 

RYZYKO PŁYNNOŚCI 

Ograniczona płynność powoduje, iż mogą występować trudności z szybkim nabyciem lub sprzedażą określonych kategorii 
lokat lub też transakcje takie mogą być zrealizowane jedynie po cenach znacząco odbiegających od cen rynkowych, co może 
negatywnie wpływać na rentowność takich lokat, a tym samym na osiągane przez Subfundusz stopy zwrotu. Ryzyko 
płynności jest istotne w odniesieniu do lokat, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne. 

RYZYKO ZWIĄZANE Z PRZECHOWYWANIEM AKTYWÓW 

Zgodnie z Ustawą do prowadzenia rejestru Aktywów Subfunduszu zobowiązany jest niezależny od Towarzystwa, spełniający 
wymagania wymienione w art. 71 i art. 73 Ustawy oraz wskazany w Statucie podmiot. Nie można wykluczyć, że błąd 
Depozytariusza lub inne zdarzenie związane z przechowywaniem Aktywów, na które Subfundusz nie ma wpływu, może 
oddziaływać negatywnie na wartość Aktywów Subfunduszu. 
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RYZYKO ZWIĄZANE Z KONCENTRACJĄ AKTYWÓW LUB RYNKÓW 

W ramach polityki inwestycyjnej Subfunduszu są stosowane limity inwestycyjne określone Ustawą dla funduszu 
inwestycyjnego zamkniętego oraz Statutem. Dopuszczalne kategorie lokat oraz polityka inwestycyjna Subfunduszu mogą 
prowadzić do koncentracji Aktywów Subfunduszu w jednej kategorii lokat, na rynku jednego kraju lub w inny sposób 
prowadzić do kumulacji ryzyka charakterystycznego dla jednego typu bądź rodzaju lokat. 

4. OKREŚLENIE PROFILU INWESTORA 

Subfundusz jest przeznaczony dla inwestorów: 

 poszukujących alternatywy do samodzielnego i bezpośredniego inwestowania w akcje, 

 zainteresowanych długoterminową inwestycją, 

 oczekujących, w dłuższym okresie, wysokiego zysku z inwestycji, jednakże akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne, 
ze względu na dużą zmienność cen kursów giełdowych. 

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 

WKC za 2010 rok wynosi 3,06%. 

WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej 
Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok. 

Kategorie kosztów Subfunduszu niewłączone do WKC, w tym opłaty transakcyjne, wskazane są w Prospekcie 
Informacyjnym.  

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

BEZPOŚREDNIO PRZEZ UCZESTNIKA 

Towarzystwo może pobierać następujące opłaty manipulacyjne:  

 Opłatę Za Otwarcie Konta Uczestnika, 

 Opłatę Za Zbycie, 

 Opłatę Za Odkupienie. 

5.2.1. OPŁATA ZA OTWARCIE KONTA UCZESTNIKA 

Opłata Za Otwarcie Konta Uczestnika pobierana jest jednorazowo przy pierwszej wpłacie na nabycie Jednostek 
Uczestnictwa. W przypadku, gdy środki podmiotu dokonującego wpłaty wpłyną na indywidualne rachunki bankowe 
powiązane z rachunkami nabyć Subfunduszy w takim terminie, że zbycie Jednostek nastąpi tego samego Dnia Zbycia dla 
więcej niż jednego Subfunduszu, Opłata Za Otwarcie Konta Uczestnika zostaje w całości pobrana ze środków wpłaconych do 
jednego z Subfunduszy.  

Opłata Za Otwarcie Konta Uczestnika nie może być wyższa niż 20 złotych. Informacja o aktualnej wysokości Opłaty Za 
Otwarcie Konta Uczestnika, udostępniana jest przez Towarzystwo w Tabeli Opłat, która jest dostępna na stronie 
internetowej Towarzystwa www.opera-tfi.pl oraz we wszystkich punktach zbywania Jednostek Uczestnictwa. 

5.2.2. OPŁATA ZA ZBYCIE 

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

Opłata Za Zbycie nie może być wyższa niż 3% wartości dokonanej wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa. Informacja o 
aktualnej wysokości Opłaty Za Zbycie udostępniana jest przez Towarzystwo w Tabeli Opłat dostępnej na stronie 
internetowej Towarzystwa www.opera-tfi.pl oraz we wszystkich punktach zbywania Jednostek Uczestnictwa. 

5.2.3. OPŁATA ZA ODKUPIENIE 

Opłata Za Odkupienie pobierana jest ze środków z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa, przy czym 50% wartości 
Opłaty Za Odkupienie powiększa wartość Aktywów Subfunduszu. 

Opłata Za Odkupienie nie może być wyższa, niż wyższa z dwóch wartości: 3% wartości odkupywanych Jednostek 
Uczestnictwa albo 10 złotych. Informacja o aktualnej wysokości Opłaty Za Odkupienie udostępniana jest przez Towarzystwo 
w Tabeli Opłat dostępnej na stronie internetowej Towarzystwa www.opera-tfi.pl oraz we wszystkich punktach zbywania 
Jednostek Uczestnictwa. 
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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 NETTO SUBFUNDUSZU 

Wynagrodzenie zmienne Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem naliczone za 2010 rok stanowiło 2,06% średniej 
Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w 2010 roku. 

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 Subfunduszu oraz 
kosztów związanych z funkcjonowaniem Funduszu obciążających Aktywa Subfunduszu pomiędzy Subfundusz i Towarzystwo 
lub inny podmiot. Zasady podziału kosztów pomiędzy Subfundusz i 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, Instrumentami Pochodnymi i Towarowymi 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 NETTO SUBFUNDUSZU NA KONIEC OSTATNIEGO ROKU OBROTOWEGO 

11 643 tys. zł
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WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO SUBFUNDUSZU OPERA ALFA-PLUS.PL NA 31 GRUDNIA 2010 ROKU

 

6.2. WIELKOŚĆ ŚREDNIEJ STOPY ZWROTU Z INWESTYCJI W JEDNOSTKI UCZESTNICTWA 

Nie ma zastosowania. Obliczenie wielkości średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa za ostatnie 2 lata 
obrotowe nie jest możliwe, gdyż Subfundusz rozpoczął działalność w dniu 6 kwietnia 2009 roku. 

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

PODMIOTY OBSŁUGUJĄCE FUNDUSZ 

1. FIRMA (NAZWA), SIEDZIBA I ADRES DEPOZYTARIUSZA 

Nazwa: .................................................. ING Bank Śląski Spółka Akcyjna 

Siedziba: ............................................... Rzeczpospolita Polska, Katowice 

Adres: ................................................... 40-086 Katowice, ul. Sokolska 34 

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

LUB JEGO CZĘŚCIĄ 

Nie ma zastosowania. Portfele inwestycyjne wszystkich Subfunduszy zarządzane są przez Towarzystwo.  

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

Firma: ................................................... Deloitte Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

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

Adres: ................................................... 00-854 Warszawa, al. Jana Pawła II 19 

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, 
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 w biurze Towarzystwa w Warszawie przy Rondzie ONZ 1 oraz pod numerem telefonu 
0 801 467 372, a także na stronie internetowej Towarzystwa www.opera-tfi.pl. 

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 udostępniany w biurze Towarzystwa w Warszawie przy Rondzie ONZ 1 oraz opublikowany na 
stronie internetowej Towarzystwa www.opera-tfi.pl. 

Informacje o punktach, w których zbywane i odkupywane są Jednostki Uczestnictwa, można uzyskać w biurze Towarzystwa 
w Warszawie przy Rondzie ONZ 1 oraz na stronie internetowej Towarzystwa www.opera-tfi.pl. 

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 dnia 21 lutego 2012 roku w Warszawie. 

http://www.opera-tfi.pl/

