Warszawa, dnia 03 lutego 2013 r.

INFORMACJA O ZMIANACH DANYCH OBJĘTYCH PROSPEKTEM INFORMACYJNYM
AMPLICO SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO PARASOL
ŚWIATOWY Z WYDZIELONYMI SUBFUNDUSZAMI:













Amplico Subfundusz Lokacyjny;
Amplico Subfundusz Obligacji Plus;
Amplico Subfundusz Akcji Małych Spółek;
Amplico Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus;
Amplico Subfundusz Akcji Nowa Europa;
Amplico Subfundusz Akcji Polskich;
Amplico Subfundusz Obligacji Światowych;
Amplico Subfundusz Akcji Amerykańskich;
Amplico Subfundusz Zrównoważony Azjatycki;
Amplico Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych
Amplico Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących;
Amplico Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich;

1. Na stronie tytułowej:
dodaje się informację o dacie ostatniej aktualizacji. Nowa data ostatniej aktualizacji to 3 lutego
2013 r.,
2. W Rozdziale II „Dane o Towarzystwie” pkt. 2.2. skreśla się następujący tekst:
a) „rozszerzenie przedmiotu działalności o zarządzanie cudzym pakietem papierów
wartościowych na zlecenie: 15 lutego 2007 r.; nr decyzji DFL/4030/1/7/07/V/U/25-4/ŁW.”
3. W Rozdziale II „Dane o Towarzystwie” pkt. 2.7.2.
a) wskazuje się imiona i nazwiska nowych członków rady nadzorczej:
„Hubert Penot i Sylwester Kociniak”
b) wykreśla się nazwiska byłych członków rady nadzorczej:
„Guillermo Donadini i Anastasios Omiridis”
4. W Rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach” w podrozdziale IIId „AMPLICO
SUBFUNDUSZ OCHRONY WZROSTU” w punkcie 3.12. „Zasady polityki inwestycyjnej
Subfunduszu” tekst począwszy od zdania trzeciego do zdania „W przypadku lokat w papiery
wartościowe denominowane w walutach obcych (…)” otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„Subfundusz jest subfunduszem elastycznego inwestowania działającym w oparciu o strategię
inwestycyjną TV CPPI (Target Volatility Continuous Proportion Portfolio Insurance). Cel
inwestycyjny Subfunduszu jest realizowany przede wszystkim poprzez inwestowanie w akcje,
Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz dłużne papiery wartościowe. Fundusz może inwestować
Aktywa Subfunduszu również w inne instrumenty finansowe w sposób dozwolony przepisami
prawa i postanowieniami statutu Funduszu.
Dokładny udział lokat Aktywów Subfunduszu w akcje, Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz
dłużne papiery wartościowe będzie uzależniony od wyniku działania algorytmu który uwzględnia:
a) historyczną zmienność cen na rynku akcji,
b) relację bieżącej wartości Jednostki Uczestnictwa do jej maksymalnej historycznej wartości od
momentu rozpoczęcia stosowania strategii TV CPPI.
Decyzje o doborze akcji będą podejmowane przez Fundusz na podstawie analiz dotyczących w
szczególności:
a)
udziału akcji w indeksach giełdowych,
b)
płynności akcji.
Decyzje o doborze Instrumentów Rynku Pieniężnego oraz dłużnych papierów wartościowych

a)
b)
c)

będą podejmowane przez Fundusz na podstawie analiz dotyczących w szczególności:
bieżącego oraz przewidywanego poziomu rynkowych stóp procentowych,
ryzyka kredytowego odnoszącego się do emitentów poszczególnych papierów wartościowych,
płynności poszczególnych papierów wartościowych.”

5. W Rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach” w podrozdziale IIId „AMPLICO
SUBFUNDUSZ
OCHRONY
WZROSTU”
treść
„OŚWIADCZENIA
PODMIOTU
UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH” otrzymuje nową
następującą treść:
„OŚWIADCZENIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
Dla Zarządu Amplico Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Oświadczamy, iż dokonaliśmy sprawdzenia:


zgodności zasad i metod wyceny aktywów Amplico Subfunduszu Ochrony Wzrostu (zwany
dalej "Subfunduszem") wydzielonego w ramach Amplico Specjalistycznego Funduszu
Inwestycyjnego Otwartego Parasol Światowy (zwanego dalej „Funduszem”), opisanych
w punkcie 3.17.2 Podrozdziału IIId załączonego Prospektu informacyjnego Funduszu
z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych
zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1859, zwanego
dalej "Rozporządzeniem"),



zgodności i kompletności przyjętych zasad wyceny aktywów Subfunduszu z przyjętą dla
Subfunduszu polityką inwestycyjną opisaną w §§ 34 - 38 statutu Funduszu (z ostatnią zmianą
w dniu 24 stycznia 2013 roku) oraz w punkcie 3.12 Podrozdziału IIId załączonego prospektu
informacyjnego Funduszu.

Przeprowadzone przez nas sprawdzenie potwierdza zgodność zasad i metod wyceny aktywów
Subfunduszu, przedstawionych w punkcie 3.17.2 Podrozdziału IIId Prospektu informacyjnego z
Rozporządzeniem oraz potwierdza zgodność i kompletność tych zasad z przyjętą dla
Subfunduszu polityką inwestycyjną przedstawioną w statucie Funduszu oraz w punkcie 3.12
Podrozdziału IIId załączonego Prospektu informacyjnego.
Oświadczenie zostało wystawione zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 220 ust. 1 ustawy z
dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 wraz z
późniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1 pkt. 16 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20
stycznia 2009 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz
specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także skrótu tego prospektu (Dz. U. z
2009 r. Nr 17, poz. 88).
Alina Barcikowska,
biegły rewident nr 10034
Wiceprezes Zarządu
wykonujący usługę w imieniu
ABES Audyt Sp. z o. o.
Podmiot uprawniony do badania
sprawozdań finansowych nr 2977
ul. Pokrzywnicka 5/1
04- 3 2 0 W ar s za wa
Warszawa, dnia 3 lutego 2013 r.”
6. W Rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach” w podrozdziale IIIh „AMPLICO
SUBFUNDUSZ AKCJI AMERYKAŃSKICH” w punkcie 3.12. „Zasady polityki inwestycyjnej
Subfunduszu” ostatnie zdanie otrzymuje nową następującą treść:
„Do 20% aktywów Subfunduszu jest lokowane w Środki Płynne.”

7. W Rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach” w podrozdziale IIIh „AMPLICO
SUBFUNDUSZ
AKCJI
AMERYKAŃSKICH”
treść
„OŚWIADCZENIA
PODMIOTU
UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH” otrzymuje nową
następującą treść:
OŚWIADCZENIEPODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
Dla Zarządu Amplico Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Oświadczamy, iż dokonaliśmy sprawdzenia:


zgodności zasad i metod wyceny aktywów Amplico Subfunduszu Akcji Amerykańskich
(zwany dalej "Subfunduszem") wydzielonego w ramach Amplico Specjalistycznego
Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Światowy (zwanego dalej „Funduszem”),
opisanych w punkcie 3.17.2 Podrozdziału IIIh załączonego Prospektu informacyjnego
Funduszu z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie
szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz.
1859, zwanego dalej "Rozporządzeniem"),



zgodności i kompletności przyjętych zasad wyceny aktywów Subfunduszu z przyjętą dla
1
Subfunduszu polityką inwestycyjną opisaną w §§ 49 – 49 statutu Funduszu (z ostatnią
zmianą w dniu 31 października 2012 roku) oraz w punkcie 3.12 Podrozdziału IIIh
załączonego prospektu informacyjnego Funduszu.

Przeprowadzone przez nas sprawdzenie potwierdza zgodność zasad i metod wyceny aktywów
Subfunduszu, przedstawionych w punkcie 3.17.2 Podrozdziału IIIh Prospektu informacyjnego z
Rozporządzeniem oraz potwierdza zgodność i kompletność tych zasad z przyjętą dla
Subfunduszu polityką inwestycyjną przedstawioną w statucie Funduszu oraz w punkcie 3.12
Podrozdziału IIIh załączonego Prospektu informacyjnego.
Oświadczenie zostało wystawione zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 220 ust. 1 ustawy z
dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 wraz z
późniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1 pkt. 16 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20
stycznia 2009 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz
specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także skrótu tego prospektu (Dz. U. z
2009 r. Nr 17, poz. 88).
Alina Barcikowska,
biegły rewident nr 10034
Wiceprezes Zarządu
wykonujący usługę w imieniu
ABES Audyt Sp. z o. o.
Podmiot uprawniony do badania
sprawozdań finansowych nr 2977
ul. Pokrzywnicka 5/1
04- 3 2 0 W ar s za wa
Warszawa, dnia 3 lutego 2013 r.”
8. W Rozdziale V „Dane o podmiotach obsługujących Fundusz” w pkt 5.2. „Dane o podmiotach,
które pośredniczą w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa przez Fundusze” ppkt
5.2.1.7. otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„5.2.1.7. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BNP Paribas Polska Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie ul. Plac Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa”

