Warszawa, dnia 13 lipca 2018r.

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










1.

MetLife Subfundusz Pieniężny
MetLife Subfundusz Obligacji Skarbowych
MetLife Subfundusz Aktywnej Alokacji
MetLife Subfundusz Stabilnego Wzrostu
MetLife Subfundusz Akcji Europy Środkowej i Wschodniej
MetLife Subfundusz Akcji
MetLife Subfundusz Akcji Średnich Spółek
MetLife Subfundusz Globalnych Innowacji
MetLife Subfundusz Multistrategia

Strona tytułowa na dole strony wpisuje się:
Data i miejsce sporządzenia Prospektu: 15.09.2009 r., Warszawa Data sporządzenia
ostatniego tekstu jednolitego:13.07.2018 r.

2. W Rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach” – w informacjach wspólnych dla
wszystkich Subfunduszy w pkt 3.6.1. po zdaniu „Uczestnik zobowiązany jest do
dodatkowego powiadomienia dystrybutora o zmianie adresu korespondencyjnego” a przed
zdaniem „Uczestnik Funduszu może składać za pośrednictwem banków lub innych
uprawnionych instytucji zlecenie bezpośrednie na formularzu polecenia przelewu/wpłaty
gotówkowej na rachunek bankowy Funduszu związany z Subfunduszem, pod warunkiem
umieszczenia na formularzu polecenia przelewu /wpłaty gotówkowej danych pozwalających
Funduszowi na jego identyfikację, w szczególności: imię i nazwisko lub nazwę (firmę)
Uczestnika Funduszu, numer rachunku Uczestnika Funduszu w Rejestrze, numer PESEL lub
datę urodzenia, nazwę dystrybutora.” punkt otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„W związku z wymogiem sformułowanym w art. 46 Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r., poz. 723 tekst
jedn.) przy przyjmowaniu pierwszego zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa Fundusz lub
Dystrybutor odbierać będzie od Inwestorów oświadczenie w formie pisemnej lub dokumentowej o
posiadaniu statusu osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne, członkiem rodziny
osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne lub osobą znaną jako bliski
współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu ww. ustawy
zwanych dalej łącznie jako „PEP”. Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności
karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym. Inwestor jest obowiązany do
zawarcia w oświadczeniu klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności
karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie o
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. W przypadku oświadczenia
Inwestora o posiadaniu statusu PEP otwarcie rejestru w Funduszu nastąpi po uprzednim
wyrażeniu zgody przez Zarząd Towarzystwa. W związku z powyższym Towarzystwo informuje,
że skutkować to może opóźnieniem lub odmową otwarcia rejestru i zbycia jednostek
uczestnictwa Inwestorowi. Jednocześnie zobowiązuje się Uczestników do niezwłocznego
poinformowania Towarzystwa na piśmie o zajęciu lub zaprzestaniu zajmowania eksponowanego
stanowiska politycznego w rozumieniu ww. ustawy.”, następnie w zdaniu trzecim od końca
otrzymuje następujące brzmienie poprzez wykreślenie wyrażenia „przez Towarzystwo” „Kwotę powierzonych środków pieniężnych ustala się jako wpłatę wniesioną przez nabywcę do
Subfunduszu, pomniejszoną o pobraną Opłatę Dystrybucyjną.”
3. W Rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach” – w informacjach wspólnych dla
wszystkich Subfunduszy w pkt 3.6.2 po zdaniu „Z zastrzeżeniem przypadków, o których
mowa w Statucie Funduszu, odkupienie nie może nastąpić później niż w terminie siedmiu dni
kalendarzowych od złożenia zlecenia odkupienia, chyba że opóźnienie jest następstwem

zdarzeń, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności złożenia wadliwego
zlecenia odkupienia” w zdaniu następnym wykreśla się wyrażenie „przez Towarzystwo”, w
zdaniu kolejnym dodaje się po „do pobrania której” wyrażenie „Fundusz lub Towarzystwo”,
następnie po zdaniu „Fundusz doręcza Uczestnikowi niezwłocznie potwierdzenie odkupienia
Jednostek Uczestnictwa” w kolejnym zdaniu wykreśla się słowo „Towarzystwo” i po słowie
„pobiera” dodaje się „się”.
4. W Rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach” – w informacjach wspólnych dla
wszystkich Subfunduszy w pkt 3.6.6. w ustępie a w drugim zdaniu wykreśla się słowo
„Towarzystwo”, a dodaje się słowo „aktualnie”, po słowie „pobiera” dodaje się słowo „się”. W
pkt 3.6.6. w punkcie b w drugim zdaniu wykreśla się wyrażenie „przez Towarzystwo”. W pkt
3.6.6. po zdaniu „Konwersja może być dokonana wyłącznie w ramach jeden kategorii Jednostek
Uczestnictwa oraz tej samej waluty.” w zdaniu następnym po słowie „ustalana” wykreśla się
„przez Towarzystwo” oraz po słowie „obowiązującej” wykreśla się „w Towarzystwie lub”. W
zdaniu kolejnym po wyrażeniu „Opłat Manipulacyjnych” wykreśla się „pobieranych przez
Towarzystwo”.
5. W Rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach” – w informacjach wspólnych dla
wszystkich Subfunduszy w pkt 3.6.7 w pierwszym zdaniu po określeniu „po pobraniu”
wykreśla się zwrot „przez Towarzystwo”.
6. W Rozdziale III „Dane u Funduszu i Subfunduszach” – w informacjach wspólnych dla
wszystkich Subfunduszu w pkt 3.6.8 w ustępie a w drugim zdaniu wykreśla się słowo
„Towarzystwo”, natomiast dodaje się słowo „Aktualnie”, a po słowie pobiera dodaje się „się”.
W pkt 3.6.8 w ustępie b w drugim zdaniu po wyrażeniu „pobierana jest” wykreśla się „przez
Towarzystwo”.
7. W Rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla
MetLife Subfundusz Pieniężny w pkt 3.17.3 wykreśla się zdanie „Towarzystwo jest
uprawnione do pobierania następujących Opłat Manipulacyjnych”, dodaje się zdanie „Od
Uczestnika mogą być pobierane następujące Opłaty Manipulacyjne”. Następnie w zdaniu
kolejnym dot. jednostek uczestnictwa kategorii A po słowie „Statucie” dodaje się
„zróżnicowane są w zależności od Subfunduszu”. Po zdaniu „Opłata za Zamianę – przy
zamianie do Subfunduszu opłata nie jest pobierana” w zdaniu następnym wykreśla się po
słowie „zróżnicowania” słowo „i negocjowania”, a po wyrażeniu „Tabeli Opłat” wykreśla się
„ustalonej przez Towarzystwo indywidualnie dla poszczególnych Dystrybutorów”. Po zdaniu
dot. jednostek uczestnictwa kategorii E „Opłata za Zamianę – opłata nie jest pobierana” w
zdaniu następnym wykreśla się słowo „Towarzystwo” a po słowie „pobiera” dodaje się „się”,
następnie po słowie „obowiązującej” wykreśla się „w Towarzystwie lub”, a po słowie „oraz”
dodaje się „Towarzystwo pobiera”. Po zdaniu dot, jednostek uczestnictwa kategorii I „Opłata za
Zamianę – przy zamianie do Subfunduszu opłata nie jest pobierana” w zdaniu następnym po
wyrażeniu „Tabeli Opłat” wykreśla się „ustalonej przez Towarzystwo” natomiast dodaje się
wyrażenie „obowiązującej u danego Dystrybutora”. Po zdaniu „Zwolnienia z Opłat
Manipulacyjnych w Jednostkach Uczestnictwa kategorii A, B, E oraz I” w zdaniu następnym po
słowie oraz zmienia się słowo „opłata” na formę „opłatę”.
8. W rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla
MetLife Subfundusz Obligacji Skarbowych w pkt 3.17.3 po zdaniu „Opłaty manipulacyjne z
tytułu zbycia lub odkupienia Jednostki Uczestnictwa oraz inne opłaty uiszczane bezpośrednio
przez Uczestnika” w zdaniu następnym wykreśla się zdanie „Towarzystwo jest uprawnione do
pobierania następujących Opłat Manipulacyjnych”, dodaje się zdanie „Od Uczestnika mogą być
pobierane następujące Opłaty Manipulacyjne”. Następnie w zdaniu kolejnym dot. jednostek
uczestnictwa kategorii A po słowie „Statucie” dodaje się „zróżnicowane w zależności od
Subfunduszu”. Po zdaniu „Opłata za Zamianę - opłata stała nie wyższa niż 0,5% kwoty
wypłaconej z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa i nie niższa niż kwota 20 zł oraz opłata
zmienna opisana w §24 ust. 11 Statutu” w zdaniu następnym wykreśla się po słowie
„zróżnicowania” słowo „i negocjowania”, a po wyrażeniu „Tabeli Opłat” wykreśla się „ustalonej
przez Towarzystwo indywidualnie dla poszczególnych Dystrybutorów”. Po zdaniu dot. jednostek
uczestnictw a kategorii E „Opłata za Zamianę – opłata nie jest pobierana” w zdaniu następnym
wykreśla się słowo „Towarzystwo” oraz dodaje się słowo „się”, następnie po słowie

„obowiązującej” wykreśla się wyrażenie „w Towarzystwie lub” oraz po wyrażeniu „niż 600 zł
oraz” dodaje się „Towarzystwo pobiera”. Po zdaniu dot. jednostek uczestnictwa kategorii I
„Opłata za Zamianę – opłata nie jest pobierana” w zdaniu następnym po wyrażeniu „Tabeli
Opłat” wykreśla się wyrażenie „ustalonej przez Towarzystwo” oraz dodaje się wyrażenie
„obowiązującej u danego Dystrybutora”.
9. W rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla
MetLife Subfundusz Aktywnej Alokacji w pkt 3.17.3 po zdaniu „Opłaty manipulacyjne z tytułu
zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa oraz inne opłaty uiszczane bezpośrednio przez
Uczestnika” w zdaniu następnym wykreśla się wyrażenie „Towarzystwo jest uprawnione do
pobierania następujących Opłat Manipulacyjnych”, dodaje się wyrażenie „Od Uczestnika mogą
być pobierane następujące Opłaty Manipulacyjne”. W zdaniu następnym dot. jednostek
uczestnictwa kategorii A po słowie „w Statucie” dodaje się wyrażenie „zróżnicowane są w
zależności od Subfunduszu”. Po zdaniu „Opłata za Zamianę - opłata stała nie wyższa niż 0,5%
kwoty wypłaconej z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa i nie niższa niż kwota 20 zł oraz
opłata zmienna opisana w §24 ust. 11 Statutu” w zdaniu następnym po słowie „zróżnicowania”
wykreśla się wyrażenie „i negocjowania”, następnie po wyrażeniu „Tabeli Opłat” wykreśla
się wyrażenie „ustalonej przez Towarzystwo indywidualnie dla poszczególnych Dystrybutorów.”
Po zdaniu dot. jednostek uczestnictwa kategorii E „Opłata za Zamianę – opłata nie jest
pobierana” w zdaniu następnym wykreśla się słowo „Towarzystwo”, po słowie „pobiera”
dodaje się „się”, następnie po wyrażeniu „Tabeli Opłat obowiązującej” wykreśla się
wyrażenie „w Towarzystwie lub”, a po określeniu „nie większej niż 600 zł oraz” dodaje się
wyrażenie „Towarzystwo pobiera”. Po zdaniu dot. jednostek uczestnictwa kategorii I „Opłata
za Zamianę – opłata nie jest pobierana” w zdaniu następnym po wyrażeniu „Tabeli Opłat”
wykreśla się wyrażenie „ustalonej przez Towarzystwo”, a dodaje się „obowiązującej u danego
Dystrybutora”.
10. W rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla
MetLife Subfundusz Stabilnego Wzrostu w pkt 3.17.3. po zdaniu „Opłaty manipulacyjne z
tytułu zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa oraz inne opłaty uiszczane bezpośrednio
przez Uczestnika” w zdaniu następnym wykreśla się wyrażenie „Towarzystwo jest
uprawnione do pobierania następujących Opłat Manipulacyjnych”, dodaje się wyrażenie „Od
Uczestnika mogą być pobierane następujące Opłaty Manipulacyjne”. W zdaniu następnym po
słowie „w Statucie” dodaje się wyrażenie „zróżnicowane są w zależności od Subfunduszu”. Po
zdaniu „Opłata za Zamianę - opłata stała nie wyższa niż 0,5% kwoty wypłaconej z tytułu
odkupienia Jednostek Uczestnictwa i nie niższa niż kwota 20 zł oraz opłata zmienna opisana w
§24 ust. 11 Statutu” w zdaniu następnym po słowie „zróżnicowania” wykreśla się wyrażenie
„i negocjowania”, następnie po wyrażeniu „Tabeli Opłat” wykreśla się wyrażenie „ustalonej
przez Towarzystwo indywidualnie dla poszczególnych Dystrybutorów.” Po zdaniu dot.
jednostek uczestnictwa kategorii E „Opłata za Zamianę – opłata nie jest pobierana” w zdaniu
następnym wykreśla się słowo „Towarzystwo”, po słowie „pobiera” dodaje się „się”,
następnie po wyrażeniu „Tabeli Opłat obowiązującej” wykreśla się wyrażenie „w
Towarzystwie lub”, a po określeniu „nie większej niż 600 zł oraz” dodaje się wyrażenie
„Towarzystwo pobiera”. Po zdaniu „Opłata za Zamianę – opłata nie jest pobierana” w zdaniu
następnym po wyrażeniu „Tabeli Opłat” wykreśla się wyrażenie „ustalonej przez
Towarzystwo”, a dodaje się „obowiązującej u danego Dystrybutora”.
11. W rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla
MetLife Subfundusz Akcji Europy Środkowej i Wschodniej w pkt 3.17.3 po zdaniu „Opłaty
manipulacyjne z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa oraz inne opłaty uiszczane
bezpośrednio przez Uczestnika” w zdaniu następnym wykreśla się wyrażenie „Towarzystwo
jest uprawnione do pobierania następujących Opłat Manipulacyjnych”, dodaje się wyrażenie
„Od Uczestnika mogą być pobierane następujące Opłaty Manipulacyjne”. W zdaniu następnym
dot. jednostek uczestnictwa kategorii A po słowie „w Statucie” dodaje się wyrażenie
„zróżnicowane są w zależności od Subfunduszu”. Po zdaniu „Opłata za Zamianę - opłata stała
nie wyższa niż 0,5% kwoty wypłaconej z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa i nie niższa
niż kwota 20 zł oraz opłata zmienna opisana w §24 ust. 11 Statutu” w zdaniu następnym po
słowie „zróżnicowania” wykreśla się wyrażenie „i negocjowania”, następnie po wyrażeniu
„Tabeli Opłat” wykreśla się wyrażenie „ustalonej przez Towarzystwo indywidualnie dla
poszczególnych Dystrybutorów.” Po zdaniu dot. jednostek uczestnictwa kategorii E „Opłata

za Zamianę – opłata nie jest pobierana” w zdaniu następnym wykreśla się słowo
„Towarzystwo”, po słowie „pobiera” dodaje się „się”, następnie po wyrażeniu „Tabeli Opłat
obowiązującej” wykreśla się wyrażenie „w Towarzystwie lub”, a po określeniu „nie większej
niż 600 zł oraz” dodaje się wyrażenie „Towarzystwo pobiera”. Po zdaniu dot. jednostek
uczestnictwa kategorii I „Opłata za Zamianę – opłata nie jest pobierana” w zdaniu
następnym po wyrażeniu „Tabeli Opłat” wykreśla się wyrażenie „ustalonej przez
Towarzystwo”, a dodaje się „obowiązującej u danego Dystrybutora”.
12. W rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla
MetLife Subfundusz Akcji w pkt 3.17.3 po zdaniu „Opłaty manipulacyjne z tytułu zbycia lub
odkupienia Jednostek Uczestnictwa oraz inne opłaty uiszczane bezpośrednio przez Uczestnika”
w zdaniu następnym wykreśla się wyrażenie „Towarzystwo jest uprawnione do pobierania
następujących Opłat Manipulacyjnych”, dodaje się wyrażenie „Od Uczestnika mogą być
pobierane następujące Opłaty Manipulacyjne”. W zdaniu następnym dot. jednostek
uczestnictwa kategorii A po słowie „w Statucie” dodaje się wyrażenie „zróżnicowane są w
zależności od Subfunduszu”. Po zdaniu „Opłata za Zamianę - opłata stała nie wyższa niż 0,5%
kwoty wypłaconej z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa i nie niższa niż kwota 20 zł oraz
opłata zmienna opisana w §24 ust. 11 Statutu” w zdaniu następnym po słowie „zróżnicowania”
wykreśla się wyrażenie „i negocjowania”, następnie po wyrażeniu „Tabeli Opłat” wykreśla
się wyrażenie „ustalonej przez Towarzystwo indywidualnie dla poszczególnych Dystrybutorów.”
Po zdaniu dot. jednostek uczestnictwa kategorii E „Opłata za Zamianę – opłata nie jest
pobierana” w zdaniu następnym wykreśla się słowo „Towarzystwo”, po słowie „pobiera”
dodaje się „się”, następnie po wyrażeniu „Tabeli Opłat obowiązującej” wykreśla się
wyrażenie „w Towarzystwie lub”, a po określeniu „nie większej niż 600 zł oraz” dodaje się
wyrażenie „Towarzystwo pobiera”. Po zdaniu dot. jednostek uczestnictwa kategorii I „Opłata
za Zamianę – opłata nie jest pobierana” w zdaniu następnym po wyrażeniu „Tabeli Opłat”
wykreśla się wyrażenie „ustalonej przez Towarzystwo”, a dodaje się „obowiązującej u danego
Dystrybutora”.
13. W rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla
MetLife Subfundusz Akcji Średnich Spółek w pkt 3.17.3 po zdaniu „Opłaty manipulacyjne z
tytułu zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa oraz inne opłaty uiszczane bezpośrednio
przez Uczestnika” w zdaniu następnym wykreśla się wyrażenie „Towarzystwo jest
uprawnione do pobierania następujących Opłat Manipulacyjnych”, dodaje się wyrażenie „Od
Uczestnika mogą być pobierane następujące Opłaty Manipulacyjne”. W zdaniu następnym dot.
jednostek uczestnictwa kategorii A po słowie „w Statucie” dodaje się wyrażenie
„zróżnicowane są w zależności od Subfunduszu”. Po zdaniu „Opłata za Zamianę – przy
zamianie do Subfunduszu opłata nie jest pobierana” w zdaniu następnym wykreśla się
wyrażenie „i negocjowania”, następnie po wyrażeniu „Tabeli Opłat” wykreśla się wyrażenie
„ustalonej przez Towarzystwo indywidualnie dla poszczególnych Dystrybutorów.” Po zdaniu
dot. jednostek uczestnictwa kategorii E „Opłata za Zamianę – opłata nie jest pobierana” w
zdaniu następnym wykreśla się słowo „Towarzystwo”, po słowie „pobiera” dodaje się „się”,
następnie po wyrażeniu „Tabeli Opłat obowiązującej” wykreśla się wyrażenie „w
Towarzystwie lub”, a po określeniu „nie więcej jednak niż 600 zł oraz” dodaje się wyrażenie
„Towarzystwo pobiera”. Po zdaniu dot. Jednostek Uczestnictwa Kategorii I „Opłata za Zamianę
– przy zamianie do Subfunduszu opłata nie jest pobierana” w zdaniu następnym po wyrażeniu
„Tabeli Opłat” wykreśla się wyrażenie „ustalonej przez Towarzystwo”, a dodaje się
„obowiązującej u danego Dystrybutora”.
14. W rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla
MetLife Subfundusz Globalnych Innowacji w pkt 3.17.3 po zdaniu „Opłaty manipulacyjne z
tytułu zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa oraz inne opłaty uiszczane bezpośrednio
przez Uczestnika” w zdaniu następnym wykreśla się wyrażenie „Towarzystwo jest
uprawnione do pobierania następujących Opłat Manipulacyjnych”, dodaje się wyrażenie „Od
Uczestnika mogą być pobierane następujące Opłaty Manipulacyjne”. W zdaniu następnym dot.
Jednostek Uczestnictwa kategorii A po słowie „w Statucie” dodaje się wyrażenie
„zróżnicowane są w zależności od Subfunduszu”. Po zdaniu „Opłata za Zamianę - opłata stała
nie wyższa niż 0,5% kwoty wypłaconej z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa i nie niższa
niż kwota 20 zł oraz opłata zmienna opisana w §24 ust. 11 Statutu” w zdaniu następnym po
słowie „zróżnicowania” wykreśla się wyrażenie „i negocjowania”, następnie po wyrażeniu

„Tabeli Opłat” wykreśla się wyrażenie „ustalonej przez Towarzystwo indywidualnie dla
poszczególnych Dystrybutorów.” Po zdaniu dot. jednostek uczestnictwa kategorii E „Opłata
za Zamianę – opłata nie jest pobierana” w zdaniu następnym wykreśla się słowo
„Towarzystwo”, po słowie „pobiera” dodaje się „się”, następnie po wyrażeniu „Tabeli Opłat
obowiązującej” wykreśla się wyrażenie „w Towarzystwie lub”, a po określeniu „nie większej niż
600 zł oraz” dodaje się wyrażenie „Towarzystwo pobiera”. Po zdaniu dot. Jednostek
Uczestnictwa kategorii I „Opłata za Zamianę – przy zamianie do Subfunduszu opłata nie jest
pobierana” w zdaniu następnym po wyrażeniu „Tabeli Opłat” wykreśla się wyrażenie
„ustalonej przez Towarzystwo”, a dodaje się „obowiązującej u danego Dystrybutora”.
15. W rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla
MetLife Subfundusz Multistrategia w pkt 3.17.3 po zdaniu „Opłaty manipulacyjne z tytułu
zbycia lub odkupienia Jednostki Uczestnictwa oraz inne opłaty uiszczane bezpośrednio przez
Uczestnika” w zdaniu następnym wykreśla się wyrażenie „Towarzystwo jest uprawnione do
pobierania następujących Opłat Manipulacyjnych”, dodaje się wyrażenie „Od Uczestnika mogą
być pobierane następujące Opłaty Manipulacyjne”. W zdaniu następnym dot. Jednostek
Uczestnictwa kategorii A po słowie „w Statucie” dodaje się wyrażenie „zróżnicowane są w
zależności od Subfunduszu”. Po zdaniu „Opłata za Zamianę - opłata stała nie wyższa niż 0,5%
kwoty wypłaconej z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa i nie niższa niż kwota 20 zł oraz
opłata zmienna opisana w §24 ust. 11 Statutu” w zdaniu następnym po słowie „zróżnicowania”
wykreśla się wyrażenie „i negocjowania”, następnie po wyrażeniu „Tabeli Opłat” wykreśla
się wyrażenie „ustalonej przez Towarzystwo indywidualnie dla poszczególnych Dystrybutorów.”
Po zdaniu dot. Jednostek Uczestnictwa kategorii E „Opłata za Zamianę – opłata nie jest
pobierana” w zdaniu następnym wykreśla się słowo „Towarzystwo”, po słowie „pobiera”
dodaje się „się”, następnie po wyrażeniu „Tabeli Opłat obowiązującej” wykreśla się
wyrażenie „w Towarzystwie lub”, a po określeniu „nie większej niż 600 zł oraz” dodaje się
wyrażenie „Towarzystwo pobiera”. Po zdaniu dot. Jednostek Uczestnictwa kategorii I „Opłata za
Zamianę – przy zamianie do Subfunduszu opłata nie jest pobierana” w zdaniu następnym po
wyrażeniu „Tabeli Opłat” wykreśla się wyrażenie „ustalonej przez Towarzystwo”, a dodaje się
„obowiązującej u danego Dystrybutora”.
16. W rozdziale IV „Dane o Depozytariuszu” w pkt 4.1 po wyrażeniu „Deutsche Bank Polska
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie” wykreśla się „Al. Armii Ludowej 26”, a dodaje się „ul.
Lecha Kaczyńskiego 26”.
17. W rozdziale V „Dane o podmiotach obsługujących Fundusz” w pkt 5.2.1.3 po wyrażeniu
„Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie” wykreśla się „Al. Armii
Ludowej 26”, a dodaje się „ul. Lecha Kaczyńskiego 26”.
18. W rozdziale VI „Informacje dodatkowe” w pkt 6.2.2. w pierwszym zdaniu po słowie
„obowiązującej” wykreśla się wyrażenia „w Towarzystwie i” oraz w zdaniu następnym po
punkcie e) wykreśla się zdanie „Towarzystwo udostępnia informacje dotyczące Tabeli Opłat
obowiązującej w Towarzystwie”.
19. W rozdziale VII „Załączniki” w podrozdziale „Definicje pojęć i objaśnienia skrótów użytych
w treści Prospektu Informacyjnego” pojęciu „Dystrybutor” nadaje się następujące
brzmienie: „Dystrybutor – Fundusz, Towarzystwo albo podmiot uprawniony na podstawie
Ustawy lub zezwolenia KNF do pośredniczenia w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek
Uczestnictwa oraz umocowany do występowania i składania oświadczeń woli w imieniu i na
rzecz Funduszu w związku ze zbywaniem i odkupywaniem Jednostek Uczestnictwa;”.
20. W rozdziale VII „Załączniki” w podrozdziale „Definicje pojęć i objaśnienia skrótów użytych
w treści Prospektu Informacyjnego” przy pojęciu „Minimalna Wpłata” po wyrażeniu
„Jednostek Uczestnictwa” wykreśla się „pobieraną przez Towarzystwo”.
21. W rozdziale VII „Załączniki” w podrozdziale „Definicje pojęć i objaśnienia skrótów użytych
w treści Prospektu Informacyjnego” przy pojęciu „Opłata Dystrybucyjna” po słowie
„pobierana” wykreśla się wyrażenie „przez Towarzystwo”.

22. W rozdziale VII „Załączniki” w podrozdziale „Definicje pojęć i objaśnienia skrótów użytych
w treści Prospektu Informacyjnego” przy pojęciu „Opłata Umorzeniowa” po słowie
„pobierana” wykreśla się wyrażenie „przez Towarzystwo”.
23. W rozdziale VII „Załączniki” w podrozdziale „Definicje pojęć i objaśnienia skrótów użytych
w treści Prospektu Informacyjnego” przy pojęciu „Opłata za Konwersję” po słowie
„pobierana” wykreśla się wyrażenie „przez Towarzystwo”.
24. W rozdziale VII „Załączniki” w podrozdziale „Definicje pojęć i objaśnienia skrótów użytych
w treści Prospektu Informacyjnego” przy pojęciu „Opłata za Zamianę” po słowie
„pobierana” wykreśla się wyrażenie „przez Towarzystwo”.
25. W rozdziale VII „Załączniki” w podrozdziale „Definicje pojęć i objaśnienia skrótów użytych
w treści Prospektu Informacyjnego” przy pojęciu „Tabela Opłat” po słowie
„obowiązujących” wykreśla się wyrażenie „w Towarzystwie lub”.

