Warszawa, dnia 17 stycznia 2018 r.

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

1. Dane zawarte na stronie tytułowej dotyczące nazw wydzielonych
Subfunduszy MetLife Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego
Otwartego Parasol Światowy, otrzymują brzmienie:















„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
MetLife Subfundusz Akcji Europejskich
MetLife Subfundusz Ameryki Łacińskiej”

2. 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:
17 stycznia 2018 r.”
3. Dane zawarte w punkcie 2 Informacji dla klienta dotyczące opisu praw
uczestnika funduszu w Prospekcie Informacyjnym, otrzymują brzmienie:
„Prawa uczestników Funduszu opisane są, odpowiednio dla
Subfunduszu, w Podrozdziałach IIIa – III Lm, punkt 3.7, Prospektu.”

każdego

4. Dane zawarte w punkcie 3 Informacji dla klienta dotyczące opisu celu
inwestycyjnego i polityki inwestycyjnej oraz strategii inwestycyjnych, w
szczególności opis rodzajów aktywów, w które może inwestować, technik,
które może stosować, rodzajów ryzyka związanego z inwestycją,
ograniczeń inwestycyjnych, okoliczności, w których może korzystać z
dźwigni finansowej, dozwolonych rodzajów i źródeł dźwigni finansowej

oraz ryzyka i ograniczeń związanych z jej stosowaniem w Prospekcie
Informacyjnym, otrzymują brzmienie:
„Cel inwestycyjny i polityka inwestycyjna oraz strategie inwestycyjne
poszczególnych Subfunduszy, w szczególności opis rodzajów aktywów, w które
mogą inwestować poszczególne Subfundusze, technik, które mogą stosować
oraz ograniczeń inwestycyjnych, okoliczności, w których mogą korzystać z
dźwigni finansowej, dozwolone rodzaje i źródła dźwigni finansowej oraz ryzyka i
ograniczenia związane z jej stosowaniem, zostały opisane, odpowiednio dla
każdego Subfunduszu w Podrozdziałach IIIa – III Lm, punkt 3.12, Prospektu.”
5. Dane zawarte w punkcie 3 Informacji dla klienta dotyczące opisu rodzajów
ryzyk związanych z inwestycją w poszczególne Subfundusze i ich polityką
inwestycyjną w Prospekcie Informacyjnym, otrzymują brzmienie:
„Rodzaje ryzyka związanego z inwestycją w poszczególne Subfundusze i ich
polityką inwestycyjną, zostały opisane odpowiednio dla każdego Subfunduszu,
w Podrozdziałach IIIa – III Lm, punkt 3.13, Prospektu.”
6. Dane zawarte w punkcie 5 Informacji dla klienta dotyczące opisu
przysługujących praw Uczestnika Funduszu związanych z uczestnictwem
w Funduszu w Prospekcie Informacyjnym, otrzymują brzmienie:
„Uczestnikowi Funduszu przysługują prawa związane z uczestnictwem w
Funduszu, określone odpowiednio dla każdego Subfunduszu, w, Podrozdziałach
IIIa – III Lm, punkt 3.7, Prospektu.”
7. Dane zawarte w punkcie 9 Informacji dla klienta dotyczące opisu metod i
zasad wyceny aktywów Funduszu w Prospekcie Informacyjnym, otrzymują
brzmienie:
„Opis metod i zasad wyceny Aktywów Funduszu jest zawarty, odpowiednio dla
każdego Subfunduszu, w Podrozdziałach IIIa – III Lm, punkt 3.17, Prospektu
Informacyjnego.”
8. Dane zawarte w punkcie 11 Informacji dla klienta dotyczące opisu
procedur nabycia Jednostek Uczestnictwa w Prospekcie Informacyjnym,
otrzymują brzmienie:
„Opis procedur nabycia Jednostek Uczestnictwa jest zawarty, odpowiednio dla
każdego Subfunduszu, w Podrozdziałach IIIa – III Lm w punktach od 3.6. do
3.11. Prospektu Informacyjnego.”
9. Dane zawarte w punkcie 13 Informacji dla klienta dotyczące informacji o
opłatach i kosztach ponoszonych bezpośrednio lub pośrednio przez
Uczestników Funduszu oraz maksymalnej ich wysokości w Prospekcie
Informacyjnym, otrzymują brzmienie:
„Informacje o opłatach i kosztach ponoszonych bezpośrednio lub pośrednio
przez Uczestników Funduszu oraz maksymalna ich wysokość są zawarte,

odpowiednio dla każdego Subfunduszu, w Podrozdziałach IIIa – III Lm punkt
3.18 Prospektu Informacyjnego oraz w §18 - §18łk oraz §19 Statutu Funduszu
będącego załącznikiem do Prospektu Informacyjnego.”

