Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowy
z dnia 06-07-2018 r.
Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 6 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 „6 lipca 2018 r.”;
2) ostatni wiersz otrzymuje brzmienie:
„Data sporządzania ostatniego tekstu jednolitego Prospektu: 6 lipca 2018 r.”.

2.

W Rozdziale II – Dane o Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych:
W pkt 10:
1) wyrazy „Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Absolutnej Stopy Zwrotu Akcji
Zagranicznych” zastępuje się wyrazami „Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Long –
Short”,
2) Wyrazy „Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Absolutnej Stopy Zwrotu Akcji
Polskich” zastępuje się wyrazami „Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Polish
Opportunities”.

3.

W Rozdziale III A – Dane o Rockbridge Subfunduszu Akcji:
W pkt 1 ppkt 1.1. dwa pierwsze akapity otrzymują brzmienie:
„Do 30% (trzydzieści procent) wartości Aktywów Subfunduszu może być inwestowane w
instrumenty dłużne, tj.: obligacje, bony skarbowe, papiery komercyjne, listy zastawne, certyfikaty
depozytowe, waluty, depozyty bankowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego lub w papiery
wartościowe nabyte przez Subfundusz, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich
odkupu.
Nie mniej niż 70% (siedemdziesiąt procent) WAN Subfunduszu może być inwestowane w
instrumenty udziałowe, tj.: akcje, obligacje zamienne na akcje, obligacje zamienne na akcje,
prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, warranty subskrypcyjne, a także inne
zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom z
akcji.”.

4.

W Rozdziale III B – Dane o Rockbridge Subfunduszu Akcji Małych i Średnich Spółek:
W pkt 1 ppkt 1.1. dwa pierwsze akapity otrzymują brzmienie:
„Główną kategorią lokat Subfunduszu są akcje. Aktywa Subfunduszu będą lokowane głównie w
akcje spółek dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub będące w ofercie publicznej na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Nie mniej niż 70% (siedemdziesiąt procent) WAN
Subfunduszu może być inwestowane w instrumenty udziałowe, tj.: akcje, obligacje zamienne na
akcje, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, warranty subskrypcyjne, a także inne
zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom z akcji.
Do 30% (trzydzieści procent) wartości Aktywów Subfunduszu może być inwestowane w
instrumenty dłużne, tj.: obligacje, bony skarbowe, papiery komercyjne, listy zastawne, certyfikaty
depozytowe, depozyty bankowe waluty, Instrumenty Rynku Pieniężnego, lub w papiery
wartościowe nabyte przez Subfundusz, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich
odkupu.”.

5.

W Rozdziale III C – Dane o Rockbridge Subfunduszu Akcji Rynków Wschodzących:
W pkt 1 ppkt 1.1. dwa pierwsze akapity otrzymują brzmienie:
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„Fundusz inwestuje co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) WAN Subfunduszu w instrumenty
udziałowe, tj.: akcje i obligacje zamienne na akcje, prawa do akcji, prawa poboru, kwity
depozytowe, warranty subskrypcyjne oraz inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące
prawa majątkowe odpowiadające prawom z akcji emitowane przez podmioty mające siedzibę
lub prowadzące większość swojej działalności w krajach zaliczanych do tzw. rynków
wschodzących, a także w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub
instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, spełniające warunki, o których
mowa w art. 9 ust. 4 lit. c) Statutu, których polityka inwestycyjna zakłada lokowanie w
instrumenty finansowe zapewniające ekspozycję na rynki akcji w tych krajach.
Do 50% (pięćdziesiąt procent) wartości Aktywów Subfunduszu jest inwestowane w instrumenty
dłużne, tj.: obligacje, bony skarbowe, papiery komercyjne, listy zastawne, certyfikaty
depozytowe, waluty, depozyty bankowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego lub w papiery
wartościowe nabyte przez Subfundusz, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich
odkupu.”.
6.

W Rozdziale III D – Dane o Rockbridge Subfunduszu Zrównoważonym:
W pkt 1 ppkt 1.1. akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:
„Fundusz może inwestować do 70% (siedemdziesiąt procent) wartości Aktywów Subfunduszu w
instrumenty udziałowe, tj.: akcje, obligacje zamienne na akcje, prawa do akcji, prawa poboru,
kwity depozytowe, warranty subskrypcyjne, a także inne zbywalne papiery wartościowe
inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom z akcji.”.

7.

W Rozdziale III I – Dane o Rockbridge Subfunduszu Skarbowym:
W pkt 1 ppkt 1.1. akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:
„Instrumenty dłużne, tj.: obligacje, bony skarbowe, papiery komercyjne, listy zastawne,
certyfikaty depozytowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz waluty, depozyty bankowe, papiery
wartościowe nabyte przez Fundusz, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich
odkupu, i należności stanowią co najmniej 70% (siedemdziesiąt procent) WANS.”.

8.

W Rozdziale III J – Dane o Rockbridge Subfunduszu Stabilnego Wzrostu:
W pkt 1 ppkt 1.1. akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:
„Fundusz może inwestować do 40% wartości Aktywów Subfunduszu w instrumenty udziałowe,
tj.: akcje, obligacje zamienne na akcje, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe,
warranty subskrypcyjne, a także inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa
majątkowe odpowiadające prawom z akcji.”.

9.

W Rozdziale III K – Dane o Rockbridge Subfunduszu Akcji Globalnych:
W pkt 1 ppkt 1.1. trzy pierwsze akapity otrzymują brzmienie:
Fundusz inwestuje co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) WAN Subfunduszu w instrumenty
udziałowe tj.: akcje i obligacje zamienne na akcje, prawa do akcji, prawa poboru, kwity
depozytowe, warranty subskrypcyjne oraz inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące
prawa majątkowe odpowiadające prawom z akcji, emitowane przez podmioty mające siedzibę
lub prowadzące większość swojej działalności w krajach zaliczanych do tzw. rynków
rozwiniętych, a także w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje
wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, spełniające warunki, o których mowa w
art. 9 ust. 4 lit. c) Statutu, których polityka inwestycyjna zakłada lokowanie w instrumenty
finansowe zapewniające ekspozycję na rynki akcji w tych krajach.
Rynki rozwinięte obejmują kraje wchodzące w skład indeksu MSCI World, obliczanego i
publikowanego przez Morgan Stanley Capital International Inc.
Do 50% (pięćdziesiąt procent) wartości Aktywów Subfunduszu może być inwestowane w
instrumenty dłużne, tj.: obligacje, bony skarbowe, papiery komercyjne, listy zastawne, certyfikaty
depozytowe, depozyty bankowe, waluty, Instrumenty Rynku Pieniężnego lub w papiery
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wartościowe nabyte przez Subfundusz, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich
odkupu.”.
10. W Rozdziale III L – Dane o Rockbridge Subfunduszu Rynków Surowcowych:
W pkt 1 ppkt 1.1. dwa pierwsze akapity otrzymują brzmienie:
„Fundusz będzie lokował Aktywa Subfunduszu głównie w instrumenty udziałowe, związane z
sektorem towarów i surowców, które obejmują przede wszystkim:
a) akcje i obligacje zamienne na akcje, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe,
warranty subskrypcyjne oraz inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa
majątkowe odpowiadające prawom z akcji emitowane przez spółki związane z sektorem
towarów lub surowcowów,
b) udziałowe papiery wartościowe emitowane przez fundusze typu ETF (exchange-traded funds)
oraz papiery wartościowe typu ETN (exchange-traded notes) replikujące kurs określonych
towarów giełdowych lub instrumentów pochodnych, których bazę stanowią towary
giełdowe, albo indeksów odzwierciedlających notowania towarów giełdowych,
c) tytuły uczestnictwa w funduszach zagranicznych replikujące kurs określonych towarów
giełdowych lub instrumentów pochodnych, których bazę stanowią towary giełdowe, albo
indeksów odzwierciedlających notowania towarów giełdowych.
Fundusz może inwestować nie mniej niż 50% (pięćdziesiąt procent) WANS w instrumenty
udziałowe wskazane powyżej oraz w Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane
Instrumenty Pochodne.
Fundusz może inwestować do 50% (pięćdziesięciu procent) wartości Aktywów Subfunduszu w
instrumenty dłużne, tj.: obligacje, bony skarbowe, papiery komercyjne, listy zastawne, certyfikaty
depozytowe, depozyty bankowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego lub w papiery wartościowe
nabyte przez Fundusz, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu, a także
w waluty.”.
W pkt 1 ppkt 1.2. wyrazy „Relatywny udział instrumentów związanych z sektorem żywnościowym
oraz sektorem surowców” zastępuje się wyrazami „Relatywny udział instrumentów związanych z
sektorem towarów lub surowców,”.
W pkt 1 ppkt 1.4. otrzymuje brzmienie:
„Wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu cechuje się dużą zmiennością
wynikającą ze składu portfela, w szczególności z powodu inwestycji w akcje oraz inne
instrumenty o podobnym poziomie ryzyka związane z sektorem towarów oraz surowców.”.
W pkt 2 wyrazy „związane z sektorem żywnościowym oraz sektorem surowcowym,” zastępuje się
wyrazami „związane z sektorem towarów oraz surowców,”.
W pkt 2.1.:
W akapicie Ryzyko rynkowe wyrazy „związane z sektorem żywnościowym oraz sektorem
surowcowym,” zastępuje się wyrazami „związane z sektorem towarów oraz surowców,”.
Akapit Ryzyko związane z koncentracją aktywów lub rynków otrzymuje brzmienie:
„Fundusz może zainwestować przeważającą część Aktywów Subfunduszu w akcje spółek oraz
inne instrumenty o podobnym poziomie ryzyka, związane z sektorem towarów oraz surowców.
Relatywny udział instrumentów reprezentujących te sektory oraz poszczególne podsektory
wchodzące w ich skład będzie uzależniony od oceny zarządzającego odnośnie ich potencjału
wzrostu w horyzoncie średnioterminowym. Zmniejszenie tempa wzrostu gospodarczego lub
niekorzystne zmiany innych parametrów makroekonomicznych mogą spowodować pogorszenie
notowań towarów giełdowych oraz instrumentów finansowych powiązanych z towarami
giełdowymi, a także wyników spółek należących do sektorów preferowanych przez Fundusz.
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Ewentualny spadek cen towarów giełdowych może prowadzić do przeceny instrumentów
finansowych związanych z sektorem towarów i surowców, jak i poszczególnymi podsektorami, w
tym cen akcji większości spółek i innych instrumentów finansowych, w które inwestuje Fundusz,
co może powodować znaczne wahania cen Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu.”.
11. W Rozdziale III M – Dane o Rockbridge Subfunduszu Dywidendowym:
W pkt 1 ppkt 1.1. dwa pierwsze akapity otrzymują brzmienie:
„Fundusz inwestuje od 0% do 100% WANS w instrumenty udziałowe, tj. akcje, obligacje
zamienne na akcje, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, warranty subskrypcyjne, a
także inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające
prawom z akcji.
Fundusz inwestuje do 70% (siedemdziesiąt procent) wartości Aktywów Subfunduszu w
instrumenty dłużne, tj.: obligacje, bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe,
Instrumenty Rynku Pieniężnego lub w depozyty bankowe, papiery wartościowe nabyte przez
Fundusz, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu, a także w waluty.”.
12. W Rozdziale III N – Dane o Rockbridge Subfunduszu Selektywnym:
W pkt 1 ppkt 1.1. dwa pierwsze akapity otrzymują brzmienie:
„Fundusz może inwestować do 100% (stu procent) wartości Aktywów Subfunduszu w
instrumenty dłużne, tj.: obligacje, bony skarbowe, papiery komercyjne, listy zastawne, certyfikaty
depozytowe, depozyty bankowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego lub w papiery wartościowe
nabyte przez Fundusz, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu, a także
w waluty.
Fundusz może inwestować do 100% (stu procent) wartości Aktywów Subfunduszu w instrumenty
udziałowe, tj.: akcje i obligacje zamienne na akcje, prawa do akcji, prawa poboru, kwity
depozytowe, warranty subskrypcyjne oraz inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące
prawa majątkowe odpowiadające prawom z akcji.”.
13. W Rozdziale III O – Dane o Rockbridge Subfunduszu Lokata Plus:
W pkt 1 ppkt 1.1. otrzymuje brzmienie:
„Instrumenty dłużne, tj. obligacje, bony skarbowe, papiery komercyjne, listy zastawne,
certyfikaty depozytowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz waluty, depozyty bankowe, papiery
wartościowe nabyte przez Fundusz, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich
odkupu, w tym instrumenty dłużne, dla których czas pozostający do wykupu nie przekracza 397
dni lub wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż 397 dni, i
należności stanowią co najmniej 70% (siedemdziesiąt procent) WANS.
Fundusz może lokować Aktywa Subfunduszu w papiery wartościowe i inne prawa majątkowe,
których typy i rodzaje określa art. 138a Statutu, jak również w papiery wartościowe i Instrumenty
Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu na:
a) zagranicznych rynkach regulowanych w następujących państwach należących do OECD:
Australia, Islandia, Japonia, Kanada, Korea Południowa, Meksyk, Norwegia, Nowa Zelandia,
Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Szwajcaria, Turcja,
b) następujących rynkach zorganizowanych (w państwach należących do OECD innych niż
Rzeczpospolita Polska i Państwo Członkowskie): Australia: Stock Exchange of Newcastle Ltd,
Australian Stock Exchange, Islandia: Iceland Stock Exchange, Japonia: Nagoya Stock
Exchange, Osaka Stock Exchange, Tokyo Stock Exchange, Kanada: Montreal Stock Exchange,
Toronto Stock Exchange, Vancouver Stock Exchange, Korea Południowa: Korea Stock
Exchange, Meksyk: Mexico Stock Exchange (Bolsa Mexicana de Valores), Norwegia: Oslo
Stock Exchange, Nowa Zelandia: New Zealand Stock Exchange, Stany Zjednoczone Ameryki
Północnej: American Stock Exchange, New York Stock Exchange, Nasdaq Stock Market,
Szwajcaria: Swiss Exchange, BX Berne Exchange, Turcja: Istanbul Stock Exchange.”
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14. W Rozdziale VII pkt 2
Zamieszcza sie treści statutu Funduszu w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 czerwca 2018 r. z
uwzględnieniem zmian opublikowanych w dniu 6 lipca 2018 r., które wejdą w życie z dniem 6
października 2018 r.

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