Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowy z dnia
23.07.2021 r.
Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, że w dniu
23 lipca 2021 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego Rockbridge Funduszu
Inwestycyjnego Otwartego Parasolowy.
Aktualizacja obejmuje następujące zmiany:
1.

2.

3.

4.

Na stronie tytułowej:
1) oznaczenie subfunduszu „Rockbridge Subfundusz Rynków Surowcowych” zastępuje się oznaczeniem
„Rockbridge Subfundusz Growth Leaders”;
2) oznaczenie subfunduszu „Rockbridge Subfundusz Selektywny” zastępuje się oznaczeniem „Rockbridge
Subfundusz Value Leaders”;
3) w przedostatnim wierszu po dacie „1 lipca 2021 r.” dodaje się datę „23 lipca 2021 r.”;
4) ostatni wiersz otrzymuje brzmienie:
„Data sporządzania ostatniego tekstu jednolitego Prospektu: 23 lipca 2021 r.”.
W Rozdziale II – Dane o Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych:
1) pkt 8.c wyrazy „Rockbridge Subfundusz Rynków Surowcowych” zastępuje się wyrazami „Rockbridge
Subfundusz Growth Leaders” a wyrazy „Rockbridge Subfundusz Selektywny” zastępuje się wyrazami
„Rockbridge Subfundusz Value Leaders”.
W Rozdziale III – Dane o Funduszu:
1) pkt 3.a wyrazy „Rockbridge Rynków Surowcowych” zastępuje się wyrazami „Rockbridge Growth
Leaders” a wyrazy „Rockbridge Selektywny” zastępuje się wyrazami „Rockbridge Value Leaders”.
W Rozdziale III A – Dane o Rockbridge Subfunduszu Akcji:
1) pkt 2.1. po opisie ryzyka stóp procentowych dodaje się opis ryzyka związanego z inwestowaniem w
tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych w brzmieniu:
„Ryzyko związane z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych – instytucje
wspólnego inwestowania oraz fundusze zagraniczne, których tytuły uczestnictwa są przedmiotem lokat
Subfunduszu, dokonują lokat na rynkach finansowych, z którymi związane są wszystkie rodzaje ryzyk
opisane powyżej oraz w pkt. 2.2. W związku z dokonywaniem przez Subfundusz lokat w tytuły
uczestnictwa funduszy zagranicznych, ryzyka te są również pośrednio ponoszone przez Uczestników
Funduszu.
Ponadto ewentualne błędy w wycenie tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych będących
przedmiotem lokat Subfunduszu mogą wywierać wpływ na wycenę Jednostek Uczestnictwa
Subfunduszu. Wprawdzie wycena tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych opiera się na zasadach
wartości godziwej, ale nie można wykluczyć sytuacji, w której na skutek braku płynności niektórych
instrumentów finansowych będących przedmiotem lokat funduszu zagranicznego, w następstwie
błędów operacyjnych lub w wyniku innych zdarzeń wycena tytułów uczestnictwa zostanie skorygowana,
ulegnie skokowej zmianie lub zostanie zawieszona na czas nieokreślony. Korekty takie mogą wpływać
ujemnie lub dodatnio na wartość Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu.
Umarzanie tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych może podlegać różnym ograniczeniom
mającym istotny wpływ na możliwość zbycia tego rodzaju lokat przez Subfundusz. Zawieszenie oficjalnej
wyceny, wprowadzenie ograniczeń lub wystąpienie opóźnień w umarzaniu tytułów uczestnictwa
funduszy zagranicznych będących przedmiotem lokat Subfunduszu lub w przekazaniu Subfunduszowi
środków z tytułu tych umorzeń może utrudnić lub uniemożliwić Funduszowi wywiązywanie się ze
zobowiązań wobec Uczestników Subfunduszu, w tym w szczególności opóźnić wypłatę środków z tytułu
odkupienia Jednostek Uczestnictwa, spowodować konieczność stosowania proporcjonalnej redukcji i rat
przy dokonywaniu wypłat z tytułu umorzeń Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, utrudnić lub
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5.

6.

uniemożliwić dokonanie prawidłowej wyceny Jednostek Uczestnictwa oraz spowodować konieczność
zawieszenia odkupywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu.”.
W Rozdziale III B – Dane o Rockbridge Subfunduszu Akcji Małych i Średnich Spółek:
1) pkt 2.1. po opisie ryzyka stóp procentowych dodaje się opis ryzyka związanego z inwestowaniem w
tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych w brzmieniu:
„Ryzyko związane z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych – instytucje
wspólnego inwestowania oraz fundusze zagraniczne, których tytuły uczestnictwa są przedmiotem lokat
Subfunduszu, dokonują lokat na rynkach finansowych, z którymi związane są wszystkie rodzaje ryzyk
opisane powyżej oraz w pkt. 2.2. W związku z dokonywaniem przez Subfundusz lokat w tytuły
uczestnictwa funduszy zagranicznych, ryzyka te są również pośrednio ponoszone przez Uczestników
Funduszu.
Ponadto ewentualne błędy w wycenie tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych będących
przedmiotem lokat Subfunduszu mogą wywierać wpływ na wycenę Jednostek Uczestnictwa
Subfunduszu. Wprawdzie wycena tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych opiera się na zasadach
wartości godziwej, ale nie można wykluczyć sytuacji, w której na skutek braku płynności niektórych
instrumentów finansowych będących przedmiotem lokat funduszu zagranicznego, w następstwie
błędów operacyjnych lub w wyniku innych zdarzeń wycena tytułów uczestnictwa zostanie skorygowana,
ulegnie skokowej zmianie lub zostanie zawieszona na czas nieokreślony. Korekty takie mogą wpływać
ujemnie lub dodatnio na wartość Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu.
Umarzanie tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych może podlegać różnym ograniczeniom
mającym istotny wpływ na możliwość zbycia tego rodzaju lokat przez Subfundusz. Zawieszenie oficjalnej
wyceny, wprowadzenie ograniczeń lub wystąpienie opóźnień w umarzaniu tytułów uczestnictwa
funduszy zagranicznych będących przedmiotem lokat Subfunduszu lub w przekazaniu Subfunduszowi
środków z tytułu tych umorzeń może utrudnić lub uniemożliwić Funduszowi wywiązywanie się ze
zobowiązań wobec Uczestników Subfunduszu, w tym w szczególności opóźnić wypłatę środków z tytułu
odkupienia Jednostek Uczestnictwa, spowodować konieczność stosowania proporcjonalnej redukcji i rat
przy dokonywaniu wypłat z tytułu umorzeń Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, utrudnić lub
uniemożliwić dokonanie prawidłowej wyceny Jednostek Uczestnictwa oraz spowodować konieczność
zawieszenia odkupywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu.”.
W Rozdziale III D – Dane o Rockbridge Subfunduszu Zrównoważonym:
1) pkt 2.1. po opisie ryzyka stóp procentowych dodaje się opis ryzyka związanego z inwestowaniem w
tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych w brzmieniu:
„Ryzyko związane z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych – instytucje
wspólnego inwestowania oraz fundusze zagraniczne, których tytuły uczestnictwa są przedmiotem lokat
Subfunduszu, dokonują lokat na rynkach finansowych, z którymi związane są wszystkie rodzaje ryzyk
opisane powyżej oraz w pkt. 2.2. W związku z dokonywaniem przez Subfundusz lokat w tytuły
uczestnictwa funduszy zagranicznych, ryzyka te są również pośrednio ponoszone przez Uczestników
Funduszu.
Ponadto ewentualne błędy w wycenie tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych będących
przedmiotem lokat Subfunduszu mogą wywierać wpływ na wycenę Jednostek Uczestnictwa
Subfunduszu. Wprawdzie wycena tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych opiera się na zasadach
wartości godziwej, ale nie można wykluczyć sytuacji, w której na skutek braku płynności niektórych
instrumentów finansowych będących przedmiotem lokat funduszu zagranicznego, w następstwie
błędów operacyjnych lub w wyniku innych zdarzeń wycena tytułów uczestnictwa zostanie skorygowana,
ulegnie skokowej zmianie lub zostanie zawieszona na czas nieokreślony. Korekty takie mogą wpływać
ujemnie lub dodatnio na wartość Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu.
Umarzanie tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych może podlegać różnym ograniczeniom
mającym istotny wpływ na możliwość zbycia tego rodzaju lokat przez Subfundusz. Zawieszenie oficjalnej
wyceny, wprowadzenie ograniczeń lub wystąpienie opóźnień w umarzaniu tytułów uczestnictwa
funduszy zagranicznych będących przedmiotem lokat Subfunduszu lub w przekazaniu Subfunduszowi
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środków z tytułu tych umorzeń może utrudnić lub uniemożliwić Funduszowi wywiązywanie się ze
zobowiązań wobec Uczestników Subfunduszu, w tym w szczególności opóźnić wypłatę środków z tytułu
odkupienia Jednostek Uczestnictwa, spowodować konieczność stosowania proporcjonalnej redukcji i rat
przy dokonywaniu wypłat z tytułu umorzeń Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, utrudnić lub
uniemożliwić dokonanie prawidłowej wyceny Jednostek Uczestnictwa oraz spowodować konieczność
zawieszenia odkupywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu.”;
2) pkt 2.1. po opisie ryzyka związanego z nabywaniem przez Subfundusz kwitów depozytowych dodaje się
opis ryzyka konfliktów interesów w brzmieniu:
„Ryzyko konfliktów interesów - w związku z korzystaniem z technik efektywnego zarządzania portfelem,
tj. technik inwencyjnych wykorzystywanych w celu redukcji ryzyka, redukcji kosztów lub generowania
dodatkowego dochodu, mogą powstać konflikty interesów wynikające z faktu, że kontrahent lub jego
podmioty powiązane mogą świadczyć na rzecz Funduszu, innych funduszy zarządzanych przez
Towarzystwo lub na rzecz Towarzystwa inne usługi lub oferować im inne produkty. Towarzystwo unika
działań mogących powodować wystąpienie konfliktu interesów, podejmuje niezbędne działania w celu
identyfikacji konfliktu interesów, dąży do wyeliminowania bądź ograniczenia negatywnego wpływu
konfliktu interesów na wyniki Subfunduszu oraz funkcjonowanie Towarzystwa i jego relacje z klientami i
innymi podmiotami powiązanymi.”.
W Rozdziale III J – Dane o Rockbridge Subfunduszu Stabilnego Wzrostu:
1) pkt 2.1. po opisie ryzyka stóp procentowych dodaje się opis ryzyka związanego z inwestowaniem w
tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych w brzmieniu:
„Ryzyko związane z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych – instytucje
wspólnego inwestowania oraz fundusze zagraniczne, których tytuły uczestnictwa są przedmiotem lokat
Subfunduszu, dokonują lokat na rynkach finansowych, z którymi związane są wszystkie rodzaje ryzyk
opisane powyżej oraz w pkt. 2.2. W związku z dokonywaniem przez Subfundusz lokat w tytuły
uczestnictwa funduszy zagranicznych, ryzyka te są również pośrednio ponoszone przez Uczestników
Funduszu.
Ponadto ewentualne błędy w wycenie tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych będących
przedmiotem lokat Subfunduszu mogą wywierać wpływ na wycenę Jednostek Uczestnictwa
Subfunduszu. Wprawdzie wycena tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych opiera się na zasadach
wartości godziwej, ale nie można wykluczyć sytuacji, w której na skutek braku płynności niektórych
instrumentów finansowych będących przedmiotem lokat funduszu zagranicznego, w następstwie
błędów operacyjnych lub w wyniku innych zdarzeń wycena tytułów uczestnictwa zostanie skorygowana,
ulegnie skokowej zmianie lub zostanie zawieszona na czas nieokreślony. Korekty takie mogą wpływać
ujemnie lub dodatnio na wartość Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu.
Umarzanie tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych może podlegać różnym ograniczeniom
mającym istotny wpływ na możliwość zbycia tego rodzaju lokat przez Subfundusz. Zawieszenie oficjalnej
wyceny, wprowadzenie ograniczeń lub wystąpienie opóźnień w umarzaniu tytułów uczestnictwa
funduszy zagranicznych będących przedmiotem lokat Subfunduszu lub w przekazaniu Subfunduszowi
środków z tytułu tych umorzeń może utrudnić lub uniemożliwić Funduszowi wywiązywanie się ze
zobowiązań wobec Uczestników Subfunduszu, w tym w szczególności opóźnić wypłatę środków z tytułu
odkupienia Jednostek Uczestnictwa, spowodować konieczność stosowania proporcjonalnej redukcji i rat
przy dokonywaniu wypłat z tytułu umorzeń Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, utrudnić lub
uniemożliwić dokonanie prawidłowej wyceny Jednostek Uczestnictwa oraz spowodować konieczność
zawieszenia odkupywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu.”.
W Rozdziale III L – Dane o Rockbridge Subfunduszu Rynków Surowcowych:
1) tytuł otrzymuje brzmienie:
„Dane o Rockbridge Subfunduszu Growth Leaders”;
2) pkt 1.1. otrzymuje brzmienie:
„Fundusz inwestuje nie mniej niż 70% (siedemdziesiąt procent) WANS w instrumenty udziałowe, tj.:
akcje, obligacje zamienne na akcje, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, warranty
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subskrypcyjne oraz inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające
prawom z akcji.
Fundusz może inwestować do 30% (trzydziestu 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.
Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane w papiery wartościowe i inne prawa majątkowe, których typy
i rodzaje określa art. 120a Statutu, a także w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego
dopuszczone do obrotu na następujących rynkach zorganizowanych (w państwach należących do OECD
innych niż Rzeczpospolita Polska i Państwo Członkowskie): Australia: National Stock Exchange of
Australia, Australian Securities Exchange, Islandia: Nasdaq OMX Iceland, Izrael: Tel Aviv Stock Exchange,
Japonia: Nagoya Stock Exchange, Osaka Stock Exchange, Tokyo Stock Exchange, Kanada: Montreal Stock
Exchange, Toronto Stock Exchange, TSX Venture 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: American Stock Exchange, New York Stock Exchange, Nasdaq Stock Market, Szwajcaria: SIX
Swiss Exchange, BX Berne Exchange, Turcja: Istanbul Stock Exchange a także Wielka Brytania: London
Stock Exchange.”;
3) pkt 1.2. otrzymuje brzmienie:
„Subfundusz będzie dokonywał inwestycji przede wszystkim w spółki z różnych dziedzin gospodarki,
będące liderami wzrostu w swoich obszarach działalności dzięki innowacyjności swoich produktów oraz
modelu biznesowego. Subfundusz poszukuje spółek, których produkty są we wczesnej fazie adopcji przez
klientów (zarówno profesjonalnych jak i detalicznych), co znacząco zwiększa potencjał ich globalnej
adopcji oraz zdobywania istotnych udziałów rynkowych. Subfundusz poszukuje spółek, które
charakteryzują się relatywnie niskim poziomem kapitałochłonności umożliwiając dzięki temu
generowanie wysokich zwrotów na zainwestowanym kapitale. Subfundusz inwestuje przede wszystkim
w spółki posiadające unikalne przewagi konkurencyjne, których skalowalne modele biznesowe
pozwalają generować relatywnie wysokie przepływy pieniężne, a finansowanie dalszego rozwoju spółki
odbywa się bez konieczności nadmiernego zadłużania się.
Główne kryteria doboru instrumentów udziałowych do portfela Subfunduszu to:
a)
analiza fundamentalna spółki,
b)
osiągane przez spółkę wyniki finansowe,
c)
analiza techniczna,
d)
perspektywy branży, w której działa spółka,
e)
jakość kadry zarządzającej spółką,
f)
płynność inwestycji
Główne kryteria doboru instrumentów dłużnych do portfela Subfunduszu to:
a)
prognozy Funduszu co do kształtowania się w przyszłości rynkowych stóp procentowych,
b)
analiza sytuacji makroekonomicznej,
c)
płynność inwestycji rozumiana jako możliwość szybkiego wycofania się z takiej inwestycji i
możliwość szybkiej zamiany takiej inwestycji na środki pieniężne.
Dokonując lokat w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych oraz certyfikaty
inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych, a także tytuły uczestnictwa emitowane przez
fundusze zagraniczne i instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, Fundusz kieruje
się:
a)
oceną wyników funduszy inwestycyjnych, funduszy zagranicznych i instytucji wspólnego
inwestowania, realizowaną w oparciu o wskaźniki służące do analizy wyników inwestycyjnych,
b)
oceną płynności inwestycji rozumianą jako możliwość szybkiego wycofania się z takiej inwestycji
i jej zamiany na środki pieniężne bez znaczącego negatywnego wpływu na Wartość Aktywów Netto
Subfunduszu,
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c)
innymi kryteriami właściwymi dla doboru instrumentów udziałowych oraz dłużnych, z
uwzględnieniem specyfiki polityki inwestycyjnej danego funduszu inwestycyjnego, funduszu
zagranicznego lub instytucji wspólnego inwestowania mającej siedzibę za granicą.
Główne kryteria doboru Instrumentów Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentów
Pochodnych, do portfela Subfunduszu to:
a)
cena i jej relacja do wartości teoretycznej instrumentu,
b)
płynność rozumiana jako możliwość szybkiego wycofania się z takiej inwestycji i jej zamiany na
środki pieniężne bez znaczącego negatywnego wpływu na Wartość Aktywów Netto Subfunduszu,
c)
dostępność,
d)
adekwatność instrumentu bazowego danego Instrumentu Pochodnego do strategii i celu
inwestycyjnego Subfunduszu,
e)
koszty transakcyjne i rozliczeniowe,
f)
sytuacja finansowa kontrahenta w przypadku Niewystandaryzowanych Instrumentów
Pochodnych.”;
4) pkt 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.”;
5) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„Subfundusz jest przeznaczony dla inwestorów, którzy powinni akceptować poziom ryzyka wynikający z
inwestowania w poszczególne instrumenty finansowe, w które lokowane są Aktywa Subfunduszu, w
szczególności w akcje i inne instrumenty udziałowe. Inwestor ponosi ryzyko wynikające z przyjętej
alokacji Aktywów Subfunduszu. Na ryzyko inwestycyjne związane z polityką inwestycyjną Subfunduszu
składa się ryzyko charakterystyczne dla poszczególnych instrumentów finansowych i ryzyko wynikające
z alokacji Aktywów Subfunduszu. Ze względu na dużą zmienność cen instrumentów finansowych, w które
lokowane są aktywa, wartość Jednostki Uczestnictwa może ulegać wysokim zmianom.”;
6) w pkt 2.1. opisy następujących ryzyk otrzymują brzmienie:
„Ryzyko rynkowe - ryzyko zmian wartości inwestycji w wyniku zmian parametrów rynkowych, takich jak:
kursy akcji lub innych instrumentów o charakterze udziałowym, poziom stóp procentowych czy kursy
walutowe.
Ryzyko kursów akcji to możliwość niekorzystnej zmiany wartości akcji lub innych instrumentów o
charakterze udziałowym (takich jak obligacje zamienne, kwity depozytowe, prawa do akcji, prawa
poboru lub warranty subskrypcyjne) będących przedmiotem lokat Funduszu. Na ryzyko kursów akcji
składają się: ryzyko systematyczne całego rynku akcji oraz ryzyko specyficzne związane z akcjami
poszczególnych emitentów. Ryzyko systematyczne polega na tym, że zmiany kursów akcji większości
spółek wykazują znaczną korelację, to znaczy w tym samym czasie rosną lub spadają, natomiast ryzyko
specyficzne jest to ryzyko związane z możliwością niekorzystnej zmiany kursu akcji danej spółki lub
innego instrumentu o charakterze udziałowym ze względu na czynniki odnoszące się do danego emitenta
lub wynikające z specyfiki konstrukcji i praw związanych z danym instrumentem finansowym. Fundusz
zakłada wysoką koncentrację portfela lokat Subfunduszu na wybranych instrumentach udziałowych, co
dodatkowo zwiększa ryzyko poniesienia przez Subfundusz istotnej straty w przypadku spadku cen akcji
wyselekcjonowanych spółek oraz innych instrumentów o charakterze udziałowym.”
„Ryzyko kredytowe - ryzyko wynikające z możliwości pogorszenia sytuacji finansowej lub niewywiązania
się ze swoich zobowiązań przez emitenta instrumentów finansowych nabywanych przez Subfundusz lub
kontrahenta, z którym Fundusz będzie zawierał umowy lub transakcje na instrumentach finansowych
będących przedmiotem lokat Subfunduszu. W szczególności, w związku udziałem dłużnych papierów
wartościowych w portfelu inwestycyjnym Subfunduszu istnieje ryzyko, że niewypłacalność bądź
pogorszenie się sytuacji finansowej któregokolwiek z emitentów wspomnianych instrumentów dłużnych
może w istotny sposób wpłynąć na Wartość Aktywów Netto Subfunduszu i wartość Jednostki
Uczestnictwa. Istnieje ponadto ryzyko utraty części Aktywów Subfunduszu lub poniesienia przez
Subfundusz straty w przypadku takich zdarzeń jak: utrata wypłacalności przez kontrahenta, z którym
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Fundusz zawarł umowę, lub emitenta instrumentów finansowych nabywanych przez Fundusz;
niewywiązanie się przez kontrahenta, emitenta lub gwaranta ze zobowiązań z tytułu zawartych z
Funduszem transakcji, umów lub wyemitowanych instrumentów finansowych lub opóźnienie w
wywiązaniu się z takich zobowiązań; utrata lub obniżenie wartości zabezpieczeń ustanowionych przez
emitenta lub kontrahenta Funduszu związanych z zawartymi przez Fundusz umowami dotyczącymi
Aktywów Subfunduszu lub dotyczących nabytych przez Subfundusz instrumentów finansowych; inne
zdarzenia dotyczące emitenta lub kontrahenta Funduszu, w wyniku których nastąpi obniżenie wartości
posiadanego przez Subfundusz instrumentu finansowego lub nie nastąpi spłata należności wobec
Subfunduszu.”
„Ryzyko płynności - istnieje ryzyko, że zbyt niski obrót instrumentem finansowym na rynku
zorganizowanym lub poza tym rynkiem albo wycofanie instrumentu finansowego z obrotu na rynku
zorganizowanym może uniemożliwić jego nabycie lub zbycie w wielkości wynikającej z realizacji
zakładanej polityki inwestycyjnej, a także może utrudnić lub uniemożliwić dokonanie rzetelnej wyceny
tego instrumentu finansowego, co w konsekwencji może doprowadzić do konieczności zawieszenia
odkupywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu.
Utrata płynności instrumentów finansowych wchodzących w skład portfela lokat Subfunduszu może
spowodować znaczny spadek wartości tych instrumentów i wywierać istotny negatywny wpływ na
wartość Aktywów Subfunduszu i wartość Jednostki Uczestnictwa. Istnieje również ryzyko, że w przypadku
zażądania przez Uczestników odkupienia Jednostek Uczestnictwa o stosunkowo dużym udziale w łącznej
liczbie Jednostek Uczestnictwa wyemitowanych w danym momencie, Fundusz będzie w stanie wypłacić
środki należne z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa w danym Subfunduszu dopiero po dokonaniu
zbycia części aktywów i uzyskaniu środków należnych Subfunduszowi ze zbycia tych aktywów. W
przypadku wystąpienia sytuacji, w której w okresie dwóch tygodni suma wartości odkupionych przez
Fundusz Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu oraz Jednostek Uczestnictwa, których odkupienia
zażądano, stanowi kwotę przekraczającą 10% WANS, Fundusz może zawiesić odkupywanie Jednostek
Uczestnictwa na dwa tygodnie. W szczególnych przypadkach odkupywanie Jednostek Uczestnictwa
może zostać zawieszone na okres nieprzekraczający dwóch miesięcy, a w okresie nieprzekraczającym
sześciu miesięcy, przy zastosowaniu proporcjonalnej redukcji lub przy dokonywaniu wypłat z tytułu
odkupienia Jednostek Uczestnictwa, Fundusz może odkupywać Jednostki Uczestnictwa danego
Subfunduszu w ratach.”
„Ryzyko związane z koncentracją aktywów lub rynków - Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane
zarówno w instrumenty udziałowe, Instrumenty Pochodne, jak i w instrumenty dłużne, co zapewnia
określony stopień dywersyfikacji aktywów. Mimo to Fundusz nie może zagwarantować, że nie dojdzie do
pogorszenia koniunktury rynkowej na rynkach instrumentów finansowych, które będą stanowić
przedmiot lokat Funduszu. Pogorszenie koniunktury w ramach danego typu instrumentów finansowych
może spowodować spadek wartości aktywów netto Subfunduszu. Negatywny wpływ na wartość
Aktywów Subfunduszu mogą wywierać również spadki wartości poszczególnych lokat mających znaczny
udział w portfelu inwestycyjnym Subfunduszu. Fundusz zakłada wysoką koncentrację portfela lokat
Subfunduszu na wybranych instrumentach udziałowych, co dodatkowo zwiększa ryzyko wynikające z
koncentracji aktywów. Ryzyko to może skutkować poniesieniem przez Subfundusz istotnej straty w
przypadku spadku cen instrumentów finansowych, w które inwestuje Subfundusz.”;
7) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„Subfundusz adresowany jest do inwestorów oczekujących możliwości osiągnięcia wysokich zysków w
przypadku korzystnej koniunktury na rynku akcji, którzy są w stanie zaakceptować wysokie wahania
wartości zainwestowanego kapitału, włącznie z możliwością utraty jego znacznej części. Horyzont
inwestycyjny nie powinien być krótszy niż pięć lat.”;
8) pkt 5.3. otrzymuje brzmienie:
„Do dnia 18 lutego 2021 r. wzorcem stosowanym dla oceny efektywności inwestycji w Jednostki
Uczestnictwa Subfunduszu był: 75% Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Index (ex
Reuters/Jefferies CRB Index) / 25% WIBID3M.
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Od dnia 19 lutego 2021 r. do dna 22 lipca 2021 r. wzorcem stosowanym dla oceny efektywności
inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu był: 90% Thomson Reuters/CoreCommodity CRB
Commodity Index (ex Reuters/Jefferies CRB Index) / 10% WIBID3M.
Od dnia 23 lipca 2021 r. Fundusz nie stosuje wzorca dla oceny efektywności inwestycji w Jednostki
Uczestnictwa Subfunduszu.”.
9. W Rozdziale III M – Dane o Rockbridge Subfunduszu Gier i Innowacji:
1) pkt 2.1. po opisie ryzyka stóp procentowych dodaje się opis ryzyka związanego z inwestowaniem w
tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych w brzmieniu:
„Ryzyko związane z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych – instytucje
wspólnego inwestowania oraz fundusze zagraniczne, których tytuły uczestnictwa są przedmiotem lokat
Subfunduszu, dokonują lokat na rynkach finansowych, z którymi związane są wszystkie rodzaje ryzyk
opisane powyżej oraz w pkt. 2.2. W związku z dokonywaniem przez Subfundusz lokat w tytuły
uczestnictwa funduszy zagranicznych, ryzyka te są również pośrednio ponoszone przez Uczestników
Funduszu.
Ponadto ewentualne błędy w wycenie tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych będących
przedmiotem lokat Subfunduszu mogą wywierać wpływ na wycenę Jednostek Uczestnictwa
Subfunduszu. Wprawdzie wycena tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych opiera się na zasadach
wartości godziwej, ale nie można wykluczyć sytuacji, w której na skutek braku płynności niektórych
instrumentów finansowych będących przedmiotem lokat funduszu zagranicznego, w następstwie
błędów operacyjnych lub w wyniku innych zdarzeń wycena tytułów uczestnictwa zostanie skorygowana,
ulegnie skokowej zmianie lub zostanie zawieszona na czas nieokreślony. Korekty takie mogą wpływać
ujemnie lub dodatnio na wartość Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu.
Umarzanie tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych może podlegać różnym ograniczeniom
mającym istotny wpływ na możliwość zbycia tego rodzaju lokat przez Subfundusz. Zawieszenie oficjalnej
wyceny, wprowadzenie ograniczeń lub wystąpienie opóźnień w umarzaniu tytułów uczestnictwa
funduszy zagranicznych będących przedmiotem lokat Subfunduszu lub w przekazaniu Subfunduszowi
środków z tytułu tych umorzeń może utrudnić lub uniemożliwić Funduszowi wywiązywanie się ze
zobowiązań wobec Uczestników Subfunduszu, w tym w szczególności opóźnić wypłatę środków z tytułu
odkupienia Jednostek Uczestnictwa, spowodować konieczność stosowania proporcjonalnej redukcji i rat
przy dokonywaniu wypłat z tytułu umorzeń Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, utrudnić lub
uniemożliwić dokonanie prawidłowej wyceny Jednostek Uczestnictwa oraz spowodować konieczność
zawieszenia odkupywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu.”.
10. W Rozdziale III N – Dane o Rockbridge Subfunduszu Selektywnym:
1) tytuł otrzymuje brzmienie:
„Dane o Rockbridge Subfundusz Value Leaders”;
2) pkt 1.1. otrzymuje brzmienie:
„Fundusz inwestuje nie mniej niż 70% (siedemdziesiąt procent) WANS 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.
Fundusz może inwestować do 30% (trzydziestu 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.
Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane w papiery wartościowe i inne prawa majątkowe, których typy
i rodzaje określa art. 132a Statutu, a także w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego
dopuszczone do obrotu na następujących rynkach zorganizowanych (w państwach należących do OECD
innych niż Rzeczpospolita Polska i Państwo Członkowskie): Australia: National Stock Exchange of
Australia, Australian Securities Exchange, Islandia: Nasdaq OMX Iceland, Izrael: Tel Aviv Stock Exchange,
Japonia: Nagoya Stock Exchange, Osaka Stock Exchange, Tokyo Stock Exchange, Kanada: Montreal Stock
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Exchange, Toronto Stock Exchange, TSX Venture 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: American Stock Exchange, New York Stock Exchange, Nasdaq Stock Market, Szwajcaria: SIX
Swiss Exchange, BX Berne Exchange, Turcja: Istanbul Stock Exchange a także Wielka Brytania: London
Stock Exchange.”;
3) pkt 1.2. otrzymuje brzmienie:
„Subfundusz inwestuje głównie w spółki z różnych branż gospodarki, które prowadzą przede wszystkim
politykę wynagradzania akcjonariuszy obejmującą zarówno wypłatę dywidend, jak i skupy akcji
własnych. Dobór spółek do portfela lokat Subfunduszu prowadzony jest z uwzględnieniem prowadzenia
przez spółki ugruntowanej polityki wynagradzania akcjonariuszy, ze szczególnym naciskiem na spółki,
które dzięki swoim modelom biznesowym i generowanym wynikom są w stanie zwiększać poziom
wypłacanego wynagrodzenia. Fundusz dąży do istotnej dywersyfikacji sektorowej lokat Subfunduszu.
Główne kryteria doboru instrumentów udziałowych do portfela Subfunduszu to:
a)
analiza fundamentalna spółki,
b)
analiza techniczna,
c)
osiągane przez spółkę wyniki finansowe,
d)
perspektywy branży, w której działa spółka,
e)
jakość kadry zarządzającej spółką,
f)
prowadzona przez spółkę polityka wynagradzania akcjonariuszy,
g)
płynność inwestycji.
Główne kryteria doboru instrumentów dłużnych do portfela Subfunduszu to:
a)
prognozy Funduszu co do kształtowania się w przyszłości rynkowych stóp procentowych,
b)
analiza sytuacji makroekonomicznej,
c)
płynność inwestycji rozumiana jako możliwość szybkiego wycofania się z takiej inwestycji i
możliwość szybkiej zamiany takiej inwestycji na środki pieniężne.
Dokonując lokat w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych oraz certyfikaty
inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych, a także tytuły uczestnictwa emitowane przez
fundusze zagraniczne i instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, Fundusz kieruje
się:
a)
oceną wyników funduszy inwestycyjnych, funduszy zagranicznych i instytucji wspólnego
inwestowania, realizowaną w oparciu o wskaźniki służące do analizy wyników inwestycyjnych,
b)
oceną płynności inwestycji rozumianą jako możliwość szybkiego wycofania się z takiej inwestycji
i jej zamiany na środki pieniężne bez znaczącego negatywnego wpływu na Wartość Aktywów Netto
Subfunduszu,
c)
innymi kryteriami właściwymi dla doboru instrumentów udziałowych oraz dłużnych, z
uwzględnieniem specyfiki polityki inwestycyjnej danego funduszu inwestycyjnego, funduszu
zagranicznego lub instytucji wspólnego inwestowania mającej siedzibę za granicą.
Główne kryteria doboru Instrumentów Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentów
Pochodnych, do portfela Subfunduszu to:
a)
cena i jej relacja do wartości teoretycznej instrumentu,
b)
płynność rozumiana jako możliwość szybkiego wycofania się z takiej inwestycji i jej zamiany na
środki pieniężne bez znaczącego negatywnego wpływu na Wartość Aktywów Netto Subfunduszu,
c)
dostępność,
d)
adekwatność instrumentu bazowego danego Instrumentu Pochodnego do strategii i celu
inwestycyjnego Subfunduszu,
e)
koszty transakcyjne i rozliczeniowe,
f)
sytuacja finansowa kontrahenta w przypadku Niewystandaryzowanych Instrumentów
Pochodnych.”;
4) pkt 1.4. otrzymuje brzmienie:
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„Wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu będzie cechować się dużą zmiennością
wynikającą ze składu portfela, w szczególności z powodu inwestycji w akcje.”;
5) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„Subfundusz jest przeznaczony dla inwestorów, którzy powinni akceptować poziom ryzyka wynikający z
inwestowania w poszczególne instrumenty finansowe, w które lokowane są Aktywa Subfunduszu, w
szczególności w akcje. Inwestor ponosi ryzyko wynikające z przyjętej alokacji Aktywów Subfunduszu. Na
ryzyko inwestycyjne związane z polityką inwestycyjną Subfunduszu składa się ryzyko charakterystyczne
dla poszczególnych instrumentów finansowych i ryzyko wynikające z alokacji Aktywów Subfunduszu. Ze
względu na fakt, że Aktywa Subfunduszu lokowane są przede wszystkim w akcje, wartość Jednostki
Uczestnictwa może ulegać wysokim zmianom.”;
6) pkt 2.1. po opisie ryzyka stóp procentowych dodaje się opis ryzyka związanego z inwestowaniem w
tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych w brzmieniu:
„Ryzyko związane z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych – instytucje
wspólnego inwestowania oraz fundusze zagraniczne, których tytuły uczestnictwa są przedmiotem lokat
Subfunduszu, dokonują lokat na rynkach finansowych, z którymi związane są wszystkie rodzaje ryzyk
opisane powyżej oraz w pkt. 2.2. W związku z dokonywaniem przez Subfundusz lokat w tytuły
uczestnictwa funduszy zagranicznych, ryzyka te są również pośrednio ponoszone przez Uczestników
Funduszu.
Ponadto ewentualne błędy w wycenie tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych będących
przedmiotem lokat Subfunduszu mogą wywierać wpływ na wycenę Jednostek Uczestnictwa
Subfunduszu. Wprawdzie wycena tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych opiera się na zasadach
wartości godziwej, ale nie można wykluczyć sytuacji, w której na skutek braku płynności niektórych
instrumentów finansowych będących przedmiotem lokat funduszu zagranicznego, w następstwie
błędów operacyjnych lub w wyniku innych zdarzeń wycena tytułów uczestnictwa zostanie skorygowana,
ulegnie skokowej zmianie lub zostanie zawieszona na czas nieokreślony. Korekty takie mogą wpływać
ujemnie lub dodatnio na wartość Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu.
Umarzanie tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych może podlegać różnym ograniczeniom
mającym istotny wpływ na możliwość zbycia tego rodzaju lokat przez Subfundusz. Zawieszenie oficjalnej
wyceny, wprowadzenie ograniczeń lub wystąpienie opóźnień w umarzaniu tytułów uczestnictwa
funduszy zagranicznych będących przedmiotem lokat Subfunduszu lub w przekazaniu Subfunduszowi
środków z tytułu tych umorzeń może utrudnić lub uniemożliwić Funduszowi wywiązywanie się ze
zobowiązań wobec Uczestników Subfunduszu, w tym w szczególności opóźnić wypłatę środków z tytułu
odkupienia Jednostek Uczestnictwa, spowodować konieczność stosowania proporcjonalnej redukcji i rat
przy dokonywaniu wypłat z tytułu umorzeń Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, utrudnić lub
uniemożliwić dokonanie prawidłowej wyceny Jednostek Uczestnictwa oraz spowodować konieczność
zawieszenia odkupywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu.”;
7) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„Subfundusz adresowany jest do inwestorów oczekujących możliwości osiągnięcia wysokich zysków w
przypadku korzystnej koniunktury na rynku akcji, którzy są w stanie zaakceptować wysokie wahania
wartości zainwestowanego kapitału, włącznie z możliwością utraty jego znacznej części. Horyzont
inwestycyjny nie powinien być krótszy niż pięć lat.”.
11. W Rozdziale V – Dane o Podmiotach Obsługujących Fundusz:
1) pkt 7 otrzymuje brzmienie:
Firma:
Value Advisors Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
Siedziba:
Warszawa
Adres:
ul. Marokańska 1h, 03-977 Warszawa
Do obowiązków podmiotu wyceniającego Aktywa Funduszu należy wycena aktywów nienotowanych na
rynku aktywnym.
W Value Advisors Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. za świadczenie usług na rzecz Funduszu
odpowiedzialne są następujące osoby:
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Katarzyna Osowska – konsultacje merytoryczne, nadzór i weryfikacja modeli wyceny, budowa modeli
wyceny
Jacek Osowski – konsultacje merytoryczne, nadzór i weryfikacja modeli wyceny, budowa modeli wyceny
Karina Olbryś – wykonywanie i sprawdzanie wycen, koordynacja procesu wyceny, budowa modeli
wyceny, nadzór i weryfikacja modeli wyceny
Rafał Belka – koordynacja procesu wyceny, wykonywanie i sprawdzanie wycen, projekty IT, budowa
modeli wyceny, nadzór i weryfikacja modeli wyceny
Beata Mosiołek – wykonywanie i sprawdzanie wycen, koordynacja procesu wyceny, budowa modeli
wyceny, nadzór i weryfikacja modeli wyceny
Paweł Osowski – wykonywanie i sprawdzanie wycen, koordynacja procesu wyceny, projekty IT, budowa
modeli wyceny, nadzór i weryfikacja modeli wyceny
Agata Daniluk – wykonywanie i sprawdzanie wycen, budowa modeli wyceny
Grzegorz Sarnacki – wykonywanie i sprawdzanie wycen, budowa modeli wyceny
Krzysztof Kurczab – wykonywanie i sprawdzanie wycen, budowa modeli wyceny
Miłosz Gabryś – wykonywanie i sprawdzanie wycen, budowa modeli wyceny
Andrzej Woroniecki – archiwizacja danych, projekty IT
Waleria Bzoma – konsultacje merytoryczne
Barbara Szewczyk – obsługa biura
Władysław Olejnik - wykonywanie i sprawdzanie wycen, budowa modeli wyceny, projekty IT”.
12. W Rozdziale VI – Informacje Dodatkowe:
1) pkt 5 oznaczenie subfunduszu „Rockbridge Subfundusz Rynków Surowcowych” zastępuje się
oznaczeniem „Rockbridge Subfundusz Growth Leaders” a oznaczenie subfunduszu „Rockbridge
Subfundusz Selektywny” zastępuje się oznaczeniem „Rockbridge Subfundusz Value Leaders”;
2) pkt 5 skreśla się opis dotyczący wskaźnik referencyjnego stosowanego przez Rockbridge Subfundusz
Rynków Surowcowych (obecnie Rockbridge Subfundusz Growth Leaders).
13. W Rozdziale VII – Załączniki:
1) pkt 2 zamiesza się treść Statutu Funduszu w brzmieniu obowiązującym od dnia 23 lipca 2021 r.

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