17 stycznia 2018 r.

MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. uprzejmie informuje, że zgodnie z
informacją otrzymaną od MetLife TFI S.A. nastąpiły zmiany w statucie MetLife FIO Parasola Krajowego w
zakresie nazwy oraz polityki inwestycyjnej Subfunduszu Zrównoważonego Nowa Europa. Zmiany wchodzą w
życie po upływie 3 miesięcy od daty ich ogłoszenia tj. w dniu 17 stycznia 2018 r.

Po zmianie nazwa Subfunduszu brzmi „MetLife Subfundusz Akcji Europy Środkowej i Wschodniej”. Jest to
subfundusz akcji, inwestujący średnio 90% wartości swoich aktywów w instrumenty dające ekspozycje na
rynki akcji Europy Centralnej (w szczególności Warszawy, Budapesztu i Pragi) oraz Rosji i Turcji, przy czym
całkowita wartość inwestycji Subfunduszu w instrumenty dające ekspozycje na rynki akcji nie jest mniejsza
niż 66% wartości jego aktywów. Jednocześnie maksymalny udział dłużnych papierów wartościowych,
wyemitowanych przez podmioty inne niż rządy bądź banki centralne państw Europy Centralnej lub dłużnych
papierów wartościowych posiadających ich gwarancje, w aktywach Subfunduszu może wynosić 20%.

W związku z powyższym z dniem 9 lutego 2018 r. zmianie ulega nazwa i charakterystyka MetLife UFK
– MetLife Zrównoważony Nowa Europa (wcześniej AFK Zrównoważony Nowa Europa), którego środki
lokowane są w 100% w jednostki uczestnictwa Subfunduszu Zrównoważonego Nowa Europa
z:
Nazwa MetLife UFK

MetLife
Zrównoważony Nowa
Europa

Nazwa Subfunduszu/Funduszu Inwestycyjnego, w którego
jednostki uczestnictwa/tytuły uczestnictwa lokowane są aktywa
UFK.
MetLife Subfundusz Zrównoważony Nowa Europa (grupa:
fundusze mieszane) oferowany w ramach MetLife Funduszu
Inwestycyjnego Otwartego Parasol Krajowy, utworzony i
zarządzany przez MetLife Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych S.A.

Poziom ryzyka

Zasięg

Poziom ryzyka:
w skali 3-stopniowej: średni
w skali 7-stopniowej: 3.

Światowy

Poziom ryzyka

Zasięg

Poziom ryzyka:
w skali 3-stopniowej: wysoki
w skali 7-stopniowej: 3.

Światowy

na:
Nazwa MetLife UFK

MetLife Akcji Europy
Środkowej i
Wschodniej

Nazwa Subfunduszu/Funduszu Inwestycyjnego, w którego
jednostki uczestnictwa/tytuły uczestnictwa lokowane są aktywa
UFK.
MetLife Subfundusz Akcji Europy Środkowej i Wschodniej
(grupa: fundusze akcyjne) oferowany w ramach MetLife
Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Krajowy, utworzony
i zarządzany przez MetLife Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych S.A.

Opisana powyżej zmiana skutkuje zmianą poziomu ryzyka z „Średni” na „Wysoki”.

Jeżeli Ubezpieczający nie akceptuje podwyższonego ryzyka tego UFK, może przenieść środki do
innego UFK o niższym poziomie ryzyka.

Wszelkie prawa i obowiązki wynikające z zawartych umów ubezpieczenia pozostają niezmienione. W
przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 22 523 50 70.

