Warszawa, dnia 09 sierpnia 2016 r.

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

MetLife Subfundusz Lokacyjny;
MetLife Subfundusz Obligacji Plus;
MetLife Subfundusz Akcji Małych Spółek;
MetLife Subfundusz Ochrony Wzrostu;
MetLife Subfundusz Akcji Nowa Europa;
MetLife Subfundusz Akcji Polskich;
MetLife Subfundusz Obligacji Światowych;
MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich;
MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki;
MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych;
MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących;
MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich;
1.

Na stronie tytułowej
Data ostatniej aktualizacji tekstu jednolitego Prospektu: 09 sierpnia 2016 r.

2.

W podrozdziałach dotyczących wszystkich subfunduszy wymienionych powyżej punkt
3.13.1. otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„3.13.1. Ekspozycja alternatywnego funduszu inwestycyjnego (Funduszu) liczona jest zgodnie
z Rozporządzeniem Delegowanym Komisji NR 231/2013 uzupełniającego dyrektywę
Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków
dotyczących prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni finansowej, przejrzystości
i nadzoru (Rozporządzenie) - poprzez obliczenie dźwigni finansowej zarówno metodą brutto
jak i metodą zaangażowania opisanymi w niniejszym Rozporządzeniu, odpowiednio w Art. 7
i Art. 8 oraz jego Załącznikach I i II.”

3.

W rozdziale V Dane o podmiotach obsługujących Fundusz w punkcie 5.2. Dane
o podmiotach, które pośredniczą w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa przez
Fundusze, zostaje skreślony podpunkt „5.2.1.7. Partnerzy Inwestycyjni Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ul. Piękna 68, 00-672 Warszawa tel. +48 22 89204-68 faks +48 22 892-04-69”

4.

W rozdziale V Dane o podmiotach obsługujących Fundusz w punkcie 5.2. Dane
o podmiotach, które pośredniczą w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa przez
Fundusze, podpunkty od 5.2.1.8. do 5.2.1.20. otrzymują nową numerację od 5.2.1.7.
do 5.2.1.19.

5.

W rozdziale V Dane o podmiotach obsługujących Fundusz w punkcie 5.2. Dane
o podmiotach, które pośredniczą w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa przez
Fundusze,

zostaje

skreślony

podpunkt

„5.2.2.7.

Partnerzy

Inwestycyjni

Spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi działalność polegającą na pośrednictwie

w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Funduszy. Zakres usług świadczonych
przez Partnerzy Inwestycyjni Sp. z o.o. na rzecz Funduszy polega w szczególności na:
a) informowaniu Uczestników i potencjalnych Uczestników o zasadach nabywania,
odkupywania i dokonywania konwersji/zamiany Jednostek Uczestnictwa zgodnie z warunkami
określonymi w Statutach Funduszy, obowiązujących procedurach obsługi Uczestników
i potencjalnych Uczestników oraz informacjami dostarczonymi przez Fundusze,
b)

obsługiwaniu

Uczestników

i

potencjalnych

z obowiązującymi

procedurami

przy

Uczestników

wykorzystaniu

Funduszy

stosownego

zgodnie

oprogramowania

komputerowego,
c) przyjmowaniu od Uczestników Funduszy wszelkich zleceń i dyspozycji dotyczących
Jednostek Uczestnictwa, zgodnie z obowiązującymi procedurami,
d) przyjmowaniu od Uczestników wszelkich oświadczeń woli związanych z ich uczestnictwem
w Funduszach,
e)

przekazywaniu

oraz przechowywaniu
lub poświadczonych

do
i

Agenta

Transferowego

przekazywaniu

kopii

zleceń,

na

każde

dyspozycji

i

wszelkich
żądanie
innych

zleceń

i

dyspozycji

Towarzystwu

oryginałów

wymaganych

dokumentów

przedłożonych przez Uczestników zgodnie z obowiązującymi procedurami,
f) pośredniczeniu w zawieraniu umów pomiędzy Funduszami a Uczestnikami o uczestnictwo
w Programach Systematycznego Oszczędzania,
g) pośredniczeniu w zawieraniu umów pomiędzy Funduszami bądź Towarzystwem
a Uczestnikami o składanie zleceń telefonicznych, telefaksowych bądź internetowych.”
6.

W rozdziale V Dane o podmiotach obsługujących Fundusz w punkcie 5.2. Dane
o podmiotach, które pośredniczą w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa przez
Fundusze, podpunkty od 5.2.2.8. do 5.2.2.20. otrzymują nową numerację od 5.2.2.7.
do 5.2.2.19.

