Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii
Akcyjnej z dnia 20-07-2018 r.
Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 20 lipca 2018 r.
nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego Rockbridge Funduszu
Inwestycyjnego Otwartego Parasolowy.
Aktualizacja obejmuje następujące zmiany:
1.

Na stronie tytułowej:
1) w przedostatnim wierszu po dacie „7 czerwca 2018 r.” dodaje się datę „20 lipca 2018 r.”;
2) ostatni wiersz otrzymuje brzmienie:
„Data sporządzania ostatniego tekstu jednolitego Prospektu: 20 lipca 2018 r.”.

2.

W Rozdziale III – Dane o Funduszu:
1) W pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) Charakterystyka jednostek uczestnictwa różnych kategorii, jeżeli Fundusz zbywa
jednostki różnych kategorii
- Jednostki Uczestnictwa typu A. Jednostki Uczestnictwa typu A zbywane są wyłącznie w
zamian za wpłaty w złotych. Za Zbywanie i Konwersję Jednostek Uczestnictwa typu A
pobierana jest Opłata Manipulacyjna. Pobierana jest Opłat Manipulacyjna za odkupywanie
Jednostek Uczestnictwa typu A.
- Jednostki Uczestnictwa typu B. Jednostki Uczestnictwa typu B zbywane są wyłącznie w
zamian za wpłaty w złotych. Za zbywanie Jednostek Uczestnictwa typu B nie jest pobierana
Opłata Manipulacyjna. Pobierana Opłata Manipulacyjna z tytułu Konwersji i odkupywania
Jednostek Uczestnictwa typu B.
- Jednostki Uczestnictwa typu P. Jednostki Uczestnictwa typu P zbywane są wyłącznie za
wpłaty w złotych. Za zbywanie, odkupywanie i Konwersję Jednostek Uczestnictwa typu P
pobierana Opłata Manipulacyjna.”
2)

W pkt 4 ppkt 3 zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:
„Możliwe jest obniżenie Opłat Manipulacyjnych obowiązujących w Funduszu lub zaniechanie
ich pobierania:”

3)

W pkt 4 ppkt 13 akapit drugi otrzymuje brzmienie:
„Przystąpienie do danego Planu Oszczędnościowego nastąpi poprzez zawarcie dodatkowej
w stosunku do Statutu Umowy o przystąpienie do Planu Oszczędnościowego (Umowa),
która w szczególności będzie określać: przedmiot Umowy, sposób w jaki Umowa jest
zawierana, czas na jaki Umowa jest zawierana, wysokość wpłat do Funduszu w ramach
Planu, terminy wpłat do Funduszu w ramach Planu, zasady obniżania Opłat
Manipulacyjnych z tytułu nabywania Jednostek Uczestnictwa, z tytułu odkupywania
Jednostek Uczestnictwa i z tytułu Konwersji Jednostek Uczestnictwa, o ile takie są
przewidziane, zasady pobierania Opłat Manipulacyjnych z tytułu uczestnictwa w Planie
Oszczędnościowym, o ile są one przewidziane, zasady rozwiązywania Umowy, sposób
informowania Uczestników o zmianie Zasad Uczestnictwa.”

4)

W pkt 6. lit a zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:
„Fundusz zbywa następujące typy Jednostek Uczestnictwa, różniące się w szczególności
sposobem pobierania Opłat Manipulacyjnych oraz minimalną wartością Rejestru: Jednostki
Uczestnictwa typu A, typu B oraz typu P.”

5)

W pkt 6. lit a ppkt. g otrzymują brzmienie:
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„Uczestnik lub Inwestor lub beneficjent rzeczywisty Uczestnika lub Inwestora zajmujący
eksponowane stanowisko polityczne (PEP), będący członkiem rodziny osoby zajmującej
eksponowane stanowisko polityczne lub osobą znaną jako bliski współpracownik osoby
zajmującej eksponowane stanowisko polityczne określone w Ustawie z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r. poz. 723)
może złożyć zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa Funduszu z zastrzeżeniem, że realizacja
przedmiotowych zleceń wymaga uzyskania zgody Zarządu Towarzystwa, wskazanego
członka Zarządu lub osoby wyznaczonej przez Zarząd lub odpowiedzialnej za działalność
Towarzystwa po uzyskaniu zgody Zarządu, wskazanego członka Zarządu lub osoby
wyznaczonej przez Zarząd Towarzystwa. W przypadku nie wyrażenia zgody przez
Towarzystwo na nabycie jednostek uczestnictwa Inwestor lub Uczestnik zostanie
niezwłocznie poinformowany przez Towarzystwo.
Dodatkowo Dystrybutorzy zobowiązani są do zbierania i przekazywania do Agenta
Transferowego dodatkowych danych dotyczących m.in. informacji o zajmowaniu
eksponowanego stanowiska, byciu członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane
stanowisko polityczne lub osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej
eksponowane stanowisko polityczne, źródle pochodzenia wartości majątkowych
Uczestnika/Inwestora, źródle pochodzenia majątku (w przypadku Uczestnik lub Inwestor
zajmujący eksponowane stanowisko polityczne (PEP), będący członkiem rodziny osoby
zajmującej eksponowane stanowisko polityczne lub osobą znana jako bliski współpracownik
osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne) oraz w przypadku
Uczestników/Inwestorów nie będących osobami fizycznymi informacji o prowadzeniu
działalności w sektorze wysokiego ryzyka.”
6)

W pkt 6 lit. c ust. 10 otrzymuje brzmienie:
„10) Jeżeli zlecenie odkupienia zawiera dyspozycję odkupienia określonej liczby lub
wszystkich Jednostek Uczestnictwa typu A, Uczestnik Funduszu w wyniku odkupienia
otrzyma kwotę brutto wynikającą z pomnożenia liczby odkupywanych Jednostek
Uczestnictwa przez WANJU. Jeżeli zlecenie odkupienia zawiera dyspozycję odkupienia
określonej liczby lub wszystkich Jednostek Uczestnictwa typu B lub typu P, Uczestnik
Funduszu w wyniku odkupienia otrzyma kwotę brutto wynikającą z pomnożenia liczby
odkupywanych Jednostek Uczestnictwa typu B lub typu P przez WANJU i pomniejszenia o
Opłatę Manipulacyjną z tytułu odkupywania Jednostek Uczestnictwa typu B lub typu P, o ile
opłata taka jest pobierana.”

7)

W pkt 6 lit. c ust. 11 otrzymuje brzmienie:
„11) Jeżeli zlecenie odkupienia zawiera dyspozycję odkupienia Jednostek Uczestnictwa typu
A na określoną kwotę, to odkupiona liczba Jednostek Uczestnictwa będzie wyliczona poprzez
podzielenie określonej przez Uczestnika kwoty przez WANJU. Jeżeli zlecenie odkupienia
zawiera dyspozycję odkupienia Jednostek Uczestnictwa typu B lub typu P na określoną
kwotę, to odkupiona liczba Jednostek Uczestnictwa typu B lub typu P będzie wyliczona
poprzez podzielenie określonej przez Uczestnika kwoty przez WANJU. Uczestnik Funduszu w
wyniku odkupienia otrzyma kwotę brutto wynikającą z realizacji powyższego odkupienia
pomniejszoną o Opłatę Manipulacyjną z tytułu odkupywania Jednostek Uczestnictwa typu B
lub typu P, o ile opłata taka jest pobierana.”

8)

W pkt 6 lit. d ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1) Uczestnik, posiadający Jednostki Uczestnictwa w Funduszu, po uprzednim otrzymaniu
zgody Towarzystwa, jest uprawniony do złożenia
zlecenia odkupienia Jednostek
Uczestnictwa z danego Rejestru i jednoczesnego nabycia Jednostek Uczestnictwa na ten
sam Rejestr, za kwotę środków pieniężnych pochodzących z tytułu odkupienia,
pomniejszoną o ewentualne Opłaty Manipulacyjne i należny podatek.”
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9)

W pkt 6 lit. e ust. 12 otrzymuje brzmienie::
„12) Za Konwersję Jednostek Uczestnictwa typu A, typu B i typy P pobierana jest Opłata
Manipulacyjna w maksymalnej wysokości 4% kwoty wynikającej z przemnożenia liczby
odkupywanych Jednostek Uczestnictwa przez WANJU, nie wyższą jednak niż maksymalna
opłata za nabycie jednostek uczestnictwa w innym funduszu inwestycyjnym zarządzanym
przez Towarzystwo (docelowym).”

10) W pkt 10 lit. b treść dotycząca Ryzyka związanego z realizacją obowiązków wynikających z
Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu otrzymuje
brzmienie:
„Ryzyko związane z realizacją obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r. poz.
723) - zgodnie z powyższą ustawą, Fundusz dokona zamrożenia wartości majątkowych
Uczestnika z zachowaniem należytej staranności na podstawie prawa Unii Europejskiej
wprowadzającego szczególne środki ograniczające przeciwko niektórym osobom, grupom
lub podmiotom, jeśli Uczestnik jest wymieniony w aktach prawa Unii Europejskiej
wprowadzających szczególne środki ograniczające lub rozporządzeniu Ministra Finansów
wydanym na podstawie europejskich regulacji. Ponadto istnieje ryzyko, iż w przypadku osób
zajmujących eksponowane stanowiska polityczne, będących członkiem rodziny osoby
zajmującej eksponowane stanowisko polityczne lub osobą znaną jako bliski współpracownik
osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne Zarząd Towarzystwa, wskazany
członek Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd lub odpowiedzialna za działalność
Towarzystwa nie wyrazi zgody na nabycie jednostek uczestnictwa Funduszu. Ustawa z dnia
1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w
stosunków do osób zajmujących eksponowane stanowisko polityczne wymaga przed
nabyciem jednostek uczestnictwa uzyskania zgody Zarządu Towarzystwa, wskazanego
członka Zarządu lub osoby wyznaczonej przez Zarząd lub odpowiedzialnej za działalność
Towarzystwa. Wspomniane postanowienie nie jest spójne z regulacjami Ustawy o
Funduszach Inwestycyjnych, zgodnie z którą po stronie funduszu inwestycyjnego otwartego
istnieje obowiązek zbycia jednostek uczestnictwa i ich odkupienie na każde żądanie
Uczestnika/Inwestora.
Ponadto, na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Towarzystwo w przypadku braku możliwości
zastosowania jednego ze środków bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w art. 31
ust. 1 ww. ustawy w szczególności:
a)
nie nawiązuje stosunków gospodarczych,
b)
rozwiązuje stosunki gospodarcze.
Wspomniane postanowienie nie jest spójne z regulacjami Ustawy o Funduszach
Inwestycyjnych, zgodnie z którą po stronie funduszu inwestycyjnego otwartego istnieje
obowiązek zbycia jednostek uczestnictwa i ich odkupienie na każde żądanie
Uczestnika/Inwestora.”
11) W pkt 15. ppkt 15.3 otrzymuje brzmienie:
„15.3 Wskazanie Opłat Manipulacyjnych z tytułu zbycia lub odkupienia jednostki
uczestnictwa oraz innych opłat uiszczanych bezpośrednio przez uczestnika
Jednostki Uczestnictwa typu A, typu B i typu P są zbywane i odkupywane po cenie równej
WANJU obliczonej w Dniu Wyceny, w którym nastąpiło zbycie lub odkupienie Jednostek
Uczestnictwa.
Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa typu A pobierana jest Opłata Manipulacyjna w
maksymalnej wysokości 2,5% (dwa i pół procenta) kwoty wpłaconej. Opłata Manipulacyjna
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jest pobierana w dniu nabycia Jednostek Uczestnictwa typu A. Nie są pobierane Opłaty
Manipulacyjne za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa typu A.
Za zbywanie Jednostek Uczestnictwa typu P pobierana jest Opłata Manipulacyjna na
zasadach i w wysokości określonej w Umowie o przystąpienie do Planu Oszczędnościowego,
jednakże nieprzekraczającej 5% kwoty wpłaconej, 5% docelowej kwoty wpłat do Planu
Oszczędnościowego albo 150 złotych, w zależności od tego, która z tych kwot jest wyższa.
Za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa typu P pobierana jest Opłata Manipulacyjna na
zasadach i w wysokości określonej w Umowie o przystąpienie do Planu Oszczędnościowego,
jednakże nieprzekraczającej 10% kwoty wynikającej z pomnożenia liczby odkupywanych
Jednostek Uczestnictwa przez WANJU.
Za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa typu B pobierana jest Opłata Manipulacyjna w
maksymalnej wysokości stanowiącej 2,5% (dwa i pół procent) kwoty wynikającej z
pomnożenia liczby odkupywanych Jednostek Uczestnictwa przez WANJU.
Za Konwersję Jednostek Uczestnictwa typu A, typu B i typu C pobierana jest Opłatę
Manipulacyjna w maksymalnej wysokości 4% kwoty wynikającej z przemnożenia liczby
odkupywanych Jednostek Uczestnictwa przez WANJU. Szczegółowe stawki Opłat
Manipulacyjnych i zasady ich pobierania zawiera udostępniana przez Towarzystwo Tabela
Opłat, z uwzględnieniem postanowień Zasad Uczestnictwa w Planach Oszczędnościowych.”
12) W pkt 16 lit. e otrzymuje brzmienie:
„e) zastrzeżenie, że indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości
Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz wysokości
pobranych Opłat Manipulacyjnych oraz że wyniki historyczne nie gwarantują uzyskania
podobnych wyników w przyszłości
Indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki
Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz wysokości pobranych
Opłat Manipulacyjnych. Wyniki historyczne nie gwarantują uzyskania podobnych wyników
w przyszłości.”
3. W Rozdziale VII, w części dotyczącej wykazu definicji pojęć i objaśnień skrótów użytych w
treści Prospektu
1) Po definicji „OECD” dodaje się definicję „Opłata Manipulacyjna” w brzmieniu:
„Opłata Manipulacyjna – opłata pobierana przez Fundusz przy zbywaniu i odkupywaniu
Jednostek Uczestnictwa należna Dystrybutorowi od Uczestnika, zgodnie z art. 86 ust. 3
Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych.”
2) Definicja „Plan Oszczędnościowy” otrzymuje brzmienie:
„Plan Oszczędnościowy – wyspecjalizowany program inwestycyjny, w którym uczestnictwo
regulowane jest postanowieniami dodatkowej w stosunku do Statutu Funduszu umowy, która
w szczególności będzie określać: przedmiot Umowy, sposób w jaki Umowa jest zawierana,
czas na jaki Umowa jest zawierana, wysokość wpłat do Funduszu w ramach Planu, terminy
wpłat do Funduszu w ramach Planu, zasady obniżania Opłat Manipulacyjnych z tytułu
nabywania Jednostek Uczestnictwa, z tytułu odkupywania Jednostek Uczestnictwa i z tytułu
Konwersji Jednostek Uczestnictwa, o ile takie są przewidziane, zasady pobierania Opłat
Manipulacyjnych z tytułu uczestnictwa w Planie Oszczędnościowym, o ile są one
przewidziane, zasady rozwiązywania Umowy, sposób informowania Uczestników o zmianie
Zasad Uczestnictwa.”
3) Definicja „Tabela Opłat” otrzymuje brzmienie:
„Tabela Opłat - Zestawienie Opłat Manipulacyjnych pobieranych przez Fundusz z tytułu
zbywania przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa oraz z tytułu ich odkupywania, Konwersji lub
Zamiany.”
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4.

W Rozdziale VII pkt 2
Zamieszcza się treści statutu Funduszu w brzmieniu obowiązującym od dnia 20 lipca 2018 r. z
uwzględnieniem zmian opublikowanych w dniu 6 lipca 2018 r., które wejdą w życie z dniem 6
października 2018 r. oraz zmian opublikowanych w dniu 20 lipca 2018 r., które wejdą w życie z
dniem 20 października 2018 r.

Pozostałe postanowienia Prospektu Informacyjnego Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
Parasolowy pozostają bez zmian.
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