Warszawa, dnia 2 czerwca 2014 r.

INFORMACJA O ZMIANACH DANYCH OBJĘTYCH PROSPEKTEM INFORMACYJNYM
METLIFE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO PARASOL KRAJOWY Z
WYDZIELONYMI SUBFUNDUSZAMI:








MetLife Subfundusz Pieniężny
MetLife Subfundusz Obligacji Skarbowych
MetLife Subfundusz Aktywnej Alokacji
MetLife Subfundusz Stabilnego Wzrostu
MetLife Subfundusz Zrównoważony Nowa Europa
MetLife Subfundusz Akcji
MetLife Subfundusz Akcji Średnich Spółek

1. Na stronie tytułowej dodaje się informację o dacie ostatniej aktualizacji:
„Data ostatniej aktualizacji: 2 czerwca 2014 r.”
2. Aktualizuje się numerację stron w spisie treści Prospektu Informacyjnego.
3. W Rozdziale I „Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie Informacyjnym
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy z wydzielonymi
subfunduszami” pkt. 1.2 otrzymuje następujące brzmienie:
„Tomasz Adamus – Prezes Zarządu
Tomasz Derewecki – Członek Zarządu
Paweł Sankowski – Członek Zarządu”
4. W Rozdziale I „Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie Informacyjnym
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy z wydzielonymi
subfunduszami” w pkt. 1.4 w treści oświadczenia skreśla się miejsce na podpis „Rafał
Suchan” i wpisuje się „Tomasz Adamus” oraz „Tomasz Derewecki”.
5. W Rozdziale II „Dane o Towarzystwie” pkt. 2.7.1 otrzymuje następujące brzmienie:
„2.7.1. członków Zarządu Towarzystwa, ze wskazaniem pełnionych funkcji w Zarządzie:
– Tomasz Adamus – Prezes Zarządu
– Tomasz Derewecki – Członek Zarządu
– Paweł Sankowski – Członek Zarządu”
6. W Rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach” we wszystkich podrozdziałach
dotyczących poszczególnych Subfunduszy w pkt. 3.15 „3.15. Opis ryzyka związanego z
inwestowaniem w jednostki uczestnictwa Subfunduszu, w tym ryzyka inwestycyjnego
związanego z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu z uwzględnieniem opisu ryzyka
związanego z inwestowaniem przez Fundusz w poszczególne instrumenty finansowe oraz
ryzyka związanego z inwestowaniem w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu, w tym z
uwzględnieniem strategii zarządzania i szczególnych strategii inwestycyjnych
stosowanych w odniesieniu do inwestycji na określonym obszarze geograficznym” po
zdaniu pierwszym dodaje się nowy fragment o następującej treści:
„Subfundusz poprzez proces inwestycyjny i lokowanie Aktywów w określone w Statucie kategorie
lokat będzie dążył do zrealizowania celu inwestycyjnego określonego w Statucie, przy czym
jednak Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia tego celu, a także dodatnich stóp zwrotu z jednostki
Uczestnictwa. Inwestycje na rynkach finansowych obarczone są ryzykiem, które może
doprowadzić do wahania (w tym spadku) wartości Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu. Ryzyko
nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu
pozostaje również w związku z horyzontem inwestycyjnym Uczestnika – określonym

indywidualnie dla każdego Subfunduszu w określeniu Profilu Inwestora. Skrócenie sugerowanego
czasu trwania inwestycji zwiększa ryzyko negatywnego wpływu krótkoterminowych zmian
koniunktury rynkowej na osiągniętą stopę zwrotu. Uczestnik Funduszu powinien mieć na uwadze,
że pomimo dokładania najwyższej zawodowej staranności Subfundusz może nie osiągnąć
oczekiwanej przez niego stopy zwrotu z inwestycji. Należy mieć również na uwadze następujące
ryzyka mogące mieć wpływ na wartość Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu.”

