Warszawa, dnia 8 sierpnia 2017 r.

INFORMACJA O ISTOTNYCH ZMIANACH DANYCH OBJĘTYCH DOKUMENTEM
KLUCZOWE INFORMACJE DLA KLIENTA
METLIFE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO
OTWARTEGO PARASOL ŚWIATOWY Z WYDZIELONYMI SUBFUNDUSZAMI:

1. Dane zawarte na stronie tytułowej dotyczące daty i miejsca sporządzenia
ostatniego tekstu jednolitego Informacji dla klienta, otrzymują brzmienie:
„Data i miejsce sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Informacji dla klienta:
8 sierpnia 2017 r.”
2. Dane zawarte w punkcie 2 Informacji dla Klienta, dotyczące podmiotu
zarządzającego Funduszem, otrzymują brzmienie:
„Towarzystwo jest organem Funduszu, zarządza nim i reprezentuje Fundusz w
stosunkach z osobami trzecimi.
3. Dane zawarte w punkcie 2 Informacji dla Klienta, dotyczące podmiotu
badającego sprawozdania finansowe Funduszy otrzymują brzmienie:
Firma (nazwa), siedziba i adres podmiotu, uprawnionego do badania sprawozdań
finansowych Funduszu wskazane są w Rozdziale V Prospektu Informacyjnego. Do
obowiązków ww. podmiotu należy badanie rocznego sprawozdania Funduszu,
rocznego sprawozdania jednostkowego poszczególnych Subfunduszy oraz przegląd
półrocznego sprawozdania Funduszu oraz poszczególnych Subfunduszy.
4.

Dane zawarte w punkcie 7 Informacji dla Klienta,
Subdepozytariuszy, zostają uzupełnione o jeden podmiot:

dotyczące

listy

Bank PKO BP S.A.
5. Dane zawarte w punkcie 7 Informacji dla Klienta, dotyczące opisu czynności
wykonywanych przez Subdepozytariuszy otrzymują brzmienie:
„Opis czynności wykonywanych przez Subdepozytariuszy:
Przechowywanie aktywów Funduszu w sposób umożlwiający niezwłoczną
identyfikację danych aktywów jako aktywów Funduszu, rozliczanie transakcji,
obsługa zdarzeń korporacyjnych oraz innych czynności, dotyczących aktywów
nabywanych przez Fundusz poza granicami Polski.”

6. Dane zawarte w punkcie 17 Informacji dla Klienta, dotyczące wskazania sposobu i
terminu udostępniania informacji, o których mowa w art. 222b Ustawy, otrzymują
brzmienie:
„Informacje o:
a) udziale procentowym Aktywów, które są przedmiotem specjalnych ustaleń w
związku z ich niepłynnością - Fundusz udostępnia w rocznym sprawozdaniu, o
którym mowa w art. 222d Ustawy.
b) zmianach regulacji wewnętrznych dotyczących zarządzania płynnością – Fundusz
udostępnia w formie zmian do ostatniego tekstu jednolitego Informacji dla Klienta.
Ogłoszenie o zmianie w Informacji dla Klienta jest niezwłocznie publikowane na
stronie internetowej www.metlife.pl. oraz przekazywane do Dystrybutorów wraz ze
zmienionym tekstem jednolitym Informacji dla Klienta.
c) aktualnym profilu ryzyka oraz systemach zarządzania ryzykiem stosowanych przez
Towarzystwo - Fundusz udostępnia w rocznym sprawozdaniu, o którym mowa w art.
222d Ustawy
Roczne sprawozdanie Funduszu publikowane jest na stronie internetowej pod
adresem www.metlife.pl oraz udostępniane u Dystrybutorów, nie później niż w
terminie odpowiednio czterech miesięcy od dnia zakończenia roku obrotowego.
Informacje o:
a) zmianach maksymalnego poziomu dźwigni finansowej Funduszu, który może
być stosowany w imieniu Funduszu – Fundusz udostępnia w formie zmian
do ostatniego tekstu jednolitego Informacji dla Klienta. Ogłoszenie o zmianie
w Informacji dla Klienta jest niezwłocznie publikowane na stronie internetowej
www.metlife.pl. oraz przekazywane do Dystrybutorów wraz ze zmienionym tekstem
jednolitym Informacji dla Klienta.
b) prawie do ponownego wykorzystania zabezpieczeń lub gwarancji udzielonej
na podstawie porozumienia dotyczącego dźwigni finansowej Funduszu oraz łącznej
wysokości zastosowanej dźwigni finansowej Funduszu – Fundusz udostępnia
w rocznym sprawozdaniu . Roczne sprawozdanie Funduszu publikowane jest na
stronie internetowej pod adresem www.metlife.pl oraz udostępniane u Dystrybutorów,
nie później niż w terminie odpowiednio 4 miesięcy od dnia zakończenia roku
obrotowego.”

