Warszawa, dnia 2 grudnia 2016 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.

Strona tytułowa: „Data ostatniej aktualizacji tekstu jednolitego Prospektu: 2 grudnia 2016 r.”

2.

W Rozdziale II „Dane o Towarzystwie” – pkt. 2.4. otrzymuje następujące brzmienie:
„Wysokość kapitału własnego Towarzystwa, w tym wysokość składników kapitału własnego
według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosi: 43 731 307,93 złotych w tym kapitał
zakładowy: 17 190 000,00 złotych, kapitał zapasowy: 5 730 000,00 złotych, pozostałe kapitały
rezerwowe: 12 107 671,46 złotych, zysk netto za rok 2015: 6 067 305,63 złotych.”

3.

W Rozdziale II „Dane o Towarzystwie” – pkt. 2.7.2. otrzymuje następujące brzmienie:
„członków Rady Nadzorczej Towarzystwa, ze wskazaniem Przewodniczącego
– Eric Clurfain – Przewodniczący Rady Nadzorczej
– Hubert Penot - Członek Rady Nadzorczej
– Sylvester Kociniak – Członek Rady Nadzorczej
– Rafał Mikusiński – Członek Rady Nadzorczej
– Marek Żytniewski - Członek Rady Nadzorczej”

4.

W Rozdziale IV „Dane o Depozytariuszu” – pkt. 4.2. „Zakres obowiązków
Depozytariusza wobec Funduszu” otrzymuje następujące brzmienie:
„4.2.1 przechowywanie Aktywów Funduszu,
4.2.2. prowadzenie Rejestru Aktywów Funduszu, w tym Aktywów Subfunduszy,
4.2.3. zapewnienie, aby środki pieniężne Funduszu były przechowywane na rachunkach
pieniężnych i rachunkach bankowych prowadzonych przez podmioty uprawnione do
prowadzenia takich rachunków zgodnie z przepisami prawa krajowego lub spełniające w tym
zakresie wymagania określone w prawie wspólnotowym lub równoważne tym wymaganiom,
4.2.4. zapewnienie monitorowania przepływu środków pieniężnych Funduszu,
4.2.5. zapewnienie, aby zbywanie i odkupywanie Jednostek Uczestnictwa odbywało się
zgodnie z przepisami prawa i Statutem,
4.2.6. zapewnienie, aby rozliczanie umów dotyczących Aktywów Funduszu następowało bez
nieuzasadnionego opóźnienia, oraz kontrolowanie terminowości rozliczania umów z
Uczestnikami Funduszu,
4.2.7. zapewnienie, aby Wartość Aktywów Netto Subfunduszu oraz Wartość Aktywów Netto
Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa była obliczana zgodnie z przepisami prawa i
Statutem,
4.2.8. zapewnienie, aby dochody Funduszu były wykorzystywane w sposób zgodny z
przepisami prawa i ze Statutem,
4.2.9. wykonywanie poleceń Funduszu, chyba że są sprzeczne z prawem lub Statutem,
4.2.10. weryfikowanie zgodności działania Funduszu z przepisami prawa regulującymi
działalność funduszy inwestycyjnych lub ze Statutem w zakresie innym niż wynikający z pkt
4.2.5. – 4.2.8. oraz z uwzględnieniem interesu Uczestników.”

5.

W Rozdziale IV „Dane o Depozytariuszu” – podpunkt. 4.3.1. zawarty w pkt. 4.3. „Zakres
obowiązków Depozytariusza wobec Uczestników Funduszu w zakresie reprezentowania
ich interesów wobec Towarzystwa” otrzymuje następujące brzmienie:

„Depozytariusz działa niezależnie od Towarzystwa i w interesie Uczestników Funduszu.
Depozytariusz jest zobowiązany do występowania, w imieniu Uczestników Funduszu, z
powództwem przeciwko Towarzystwu z tytułu szkody spowodowanej niewykonaniem lub
nienależytym wykonaniem obowiązków w zakresie zarządzania Funduszem i jego
reprezentacji”.
6.

W Rozdziale IV „Dane o Depozytariuszu” wykreśla się pkt 4.5. i 4.6.

7.

W Rozdziale V „Dane o podmiotach obsługujących Fundusz” – z pkt. 5.2. „Dane o
podmiotach, które pośredniczą w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa
przez Fundusze” – usuwa się dotychczasowy podpunkt 5.2.1.9 dotyczący Raiffeisen
Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

8.

W Rozdziale V „Dane o podmiotach obsługujących Fundusz” – z pkt 5.2.2. „Zakres
świadczonych usług” - usuwa się dotychczasowy podpunkt 5.2.2.9 dotyczący
Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

9.

W Rozdziale VI „Informacje dodatkowe” – dodaje się pkt. 6.1.2. „Skrótowe informacje
o stosowanej w Towarzystwie polityce wynagrodzeń wraz ze wskazaniem strony
internetowej, na której polityka wynagrodzeń jest dostępna” o następującym
brzmieniu:
„Polityka wynagrodzeń opracowana została w oparciu o art. 47a Ustawy oraz przepisy
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie szczegółowych
wymagań, jakim powinna odpowiadać polityka wynagrodzeń w towarzystwie funduszy
inwestycyjnych. Polityka wynagrodzeń ustala zasady wynagradzania osób, do których zadań
należą czynności istotnie wpływające na profil ryzyka Towarzystwa lub zarządzanych
Funduszy tj.:
a) członków zarządu;
b) osób podejmujących decyzje inwestycyjne dotyczące portfela inwestycyjnego funduszu;
c) osób sprawujących funkcje z zakresu zarządzania ryzykiem;
d) osób wykonujących czynności nadzoru zgodności działalności Towarzystwa z prawem;
e) osób pełniących funkcje związane z audytem.
Wynagrodzenie osób objętych polityką wynagrodzeń, wskazanych w lit. a) oraz lit. c) – e)
powyżej składa się z elementów stałych oraz elementów zmiennych, tj. nagród uznaniowych –
nieuzależnionych od wyników inwestycyjnych funduszy. Przyznanie nagrody uznaniowej
uzależnione jest od oceny indywidualnych efektów pracy, na którą składają się kryteria (cele)
zarówno finansowe (ilościowe) jak i niefinansowe (jakościowe) oraz od spełnienia
dodatkowych warunków wskazanych w polityce wynagrodzeń.
Wynagrodzenie osób objętych niniejszą polityką, wskazanych w lit. b) powyżej składa się z
elementów stałych oraz elementów zmiennych, tj. premii rocznej. Przejrzyste zasady i kryteria
nabywania prawa do premii rocznej, w tym uzależnionej od wyników inwestycyjnych, jej
wysokość oraz zasady wypłaty określa odrębny dokument. Polityka wynagrodzeń dostępna
jest na stronie internetowej www.metlife.pl”

