
 
  

OGŁOSZENIE O ZMIANIE 

PROSPEKTU INFORMACYJNEGO 

GENERALI HORYZONT SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO 

OTWARTEGO 

Z DNIA 1 WRZEŚNIA 2022 R. 

Niniejszym, Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza 

o zmianie Prospektu Generali Horyzont Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego 

Otwartego, w ten sposób, że: 

1) Na stronie tytułowej Prospektu zaktualizowano datę aktualizacji Prospektu oraz 

wskazano datę sporządzenia tekstu jednolitego Prospektu; 

2) W Rozdziale III pkt 19.3.1.2. otrzymuje nowe brzmienie: 

„W wyniku przeprowadzonej analizy, Towarzystwo stwierdza, że następujące ryzyka 

mogą być znaczące dla wartości inwestycji w dany subfundusz: 

 

Ryzyko związane z brakiem danych dotyczących zrównoważonego rozwoju 

Ryzyko poniesienia przez fundusz straty wynikającej z utraty wartości inwestycji 

subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez emitentów, dla których ze 

względu na brak danych lub brak istotnej części danych niemożliwe jest oszacowanie 

ryzyka związanego ze zrównoważonym rozwojem. 

 

W wyniku analizy ryzyka dla zrównoważonego rozwoju na zwrot z Subfunduszu, w opinii 

TFI, dokładne ujęcie ilościowego wpływu tych czynników jest aktualnie utrudnione. W 

opinii TFI zarówno, w krótkim horyzoncie, jak i długim horyzoncie istnieją czynniki 

mogące wpływać zarówno pozytywnie jak i negatywnie na stopę zwrotu, przy czym 

największy prawdopodobny wpływ będą miały czynniki związane z jakością zarządzania 

i przestrzeganiem standardów korporacyjnych.” 

3)  W Rozdziale III pkt 28.3.1.2. otrzymuje nowe brzmienie: 

„W wyniku przeprowadzonej analizy, Towarzystwo stwierdza, że następujące ryzyka 

mogą być znaczące dla wartości inwestycji w dany subfundusz: 

 

Ryzyko związane z brakiem danych dotyczących zrównoważonego rozwoju 

Ryzyko poniesienia przez fundusz straty wynikającej z utraty wartości inwestycji 

subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez emitentów, dla których ze 

względu na brak danych lub brak istotnej części danych niemożliwe jest oszacowanie 

ryzyka związanego ze zrównoważonym rozwojem. 

 

W wyniku analizy ryzyka dla zrównoważonego rozwoju na zwrot z Subfunduszu, w opinii 

TFI, dokładne ujęcie ilościowego wpływu tych czynników jest aktualnie utrudnione. W 

opinii TFI zarówno, w krótkim horyzoncie, jak i długim horyzoncie istnieją czynniki 

mogące wpływać zarówno pozytywnie jak i negatywnie na stopę zwrotu, przy czym 

największy prawdopodobny wpływ będą miały czynniki związane z jakością zarządzania 

i przestrzeganiem standardów korporacyjnych.” 

4) W Rozdziale III pkt 37.3.1.2. otrzymuje nowe brzmienie: 

„W wyniku przeprowadzonej analizy, Towarzystwo stwierdza, że następujące ryzyka 

mogą być znaczące dla wartości inwestycji w dany subfundusz: 



 
  

 

Ryzyko związane z brakiem danych dotyczących zrównoważonego rozwoju 

Ryzyko poniesienia przez fundusz straty wynikającej z utraty wartości inwestycji 

subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez emitentów, dla których ze 

względu na brak danych lub brak istotnej części danych niemożliwe jest oszacowanie 

ryzyka związanego ze zrównoważonym rozwojem. 

 

W wyniku analizy ryzyka dla zrównoważonego rozwoju na zwrot z Subfunduszu, w opinii 

TFI, dokładne ujęcie ilościowego wpływu tych czynników jest aktualnie utrudnione. W 

opinii TFI zarówno, w krótkim horyzoncie, jak i długim horyzoncie istnieją czynniki 

mogące wpływać zarówno pozytywnie jak i negatywnie na stopę zwrotu, przy czym 

największy prawdopodobny wpływ będą miały czynniki związane z jakością zarządzania 

i przestrzeganiem standardów korporacyjnych.” 

5) W Rozdziale III pkt 46.3.1.2. otrzymuje nowe brzmienie: 

„W wyniku przeprowadzonej analizy, Towarzystwo stwierdza, że następujące ryzyka 

mogą być znaczące dla wartości inwestycji w dany subfundusz: 

 

Ryzyko związane z brakiem danych dotyczących zrównoważonego rozwoju 

Ryzyko poniesienia przez fundusz straty wynikającej z utraty wartości inwestycji 

subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez emitentów, dla których ze 

względu na brak danych lub brak istotnej części danych niemożliwe jest oszacowanie 

ryzyka związanego ze zrównoważonym rozwojem. 

 

W wyniku analizy ryzyka dla zrównoważonego rozwoju na zwrot z Subfunduszu, w opinii 

TFI, dokładne ujęcie ilościowego wpływu tych czynników jest aktualnie utrudnione. W 

opinii TFI zarówno, w krótkim horyzoncie, jak i długim horyzoncie istnieją czynniki 

mogące wpływać zarówno pozytywnie jak i negatywnie na stopę zwrotu, przy czym 

największy prawdopodobny wpływ będą miały czynniki związane z jakością zarządzania 

i przestrzeganiem standardów korporacyjnych.” 

6) W Rozdziale III pkt 55.3.1.2. otrzymuje nowe brzmienie: 

„W wyniku przeprowadzonej analizy, Towarzystwo stwierdza, że następujące ryzyka 

mogą być znaczące dla wartości inwestycji w dany subfundusz: 

 

Ryzyko związane z brakiem danych dotyczących zrównoważonego rozwoju 

Ryzyko poniesienia przez fundusz straty wynikającej z utraty wartości inwestycji 

subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez emitentów, dla których ze 

względu na brak danych lub brak istotnej części danych niemożliwe jest oszacowanie 

ryzyka związanego ze zrównoważonym rozwojem. 

 

W wyniku analizy ryzyka dla zrównoważonego rozwoju na zwrot z Subfunduszu, w opinii 

TFI, dokładne ujęcie ilościowego wpływu tych czynników jest aktualnie utrudnione. W 

opinii TFI zarówno, w krótkim horyzoncie, jak i długim horyzoncie istnieją czynniki 

mogące wpływać zarówno pozytywnie jak i negatywnie na stopę zwrotu, przy czym 

największy prawdopodobny wpływ będą miały czynniki związane z jakością zarządzania 

i przestrzeganiem standardów korporacyjnych.” 

7) W Rozdziale III pkt 64.3.1.2. otrzymuje nowe brzmienie: 

„W wyniku przeprowadzonej analizy, Towarzystwo stwierdza, że następujące ryzyka 

mogą być znaczące dla wartości inwestycji w dany subfundusz: 



 
  

 

Ryzyko związane z brakiem danych dotyczących zrównoważonego rozwoju 

Ryzyko poniesienia przez fundusz straty wynikającej z utraty wartości inwestycji 

subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez emitentów, dla których ze 

względu na brak danych lub brak istotnej części danych niemożliwe jest oszacowanie 

ryzyka związanego ze zrównoważonym rozwojem. 

 

W wyniku analizy ryzyka dla zrównoważonego rozwoju na zwrot z Subfunduszu, w opinii 

TFI, dokładne ujęcie ilościowego wpływu tych czynników jest aktualnie utrudnione. W 

opinii TFI zarówno, w krótkim horyzoncie, jak i długim horyzoncie istnieją czynniki 

mogące wpływać zarówno pozytywnie jak i negatywnie na stopę zwrotu, przy czym 

największy prawdopodobny wpływ będą miały czynniki związane z jakością zarządzania 

i przestrzeganiem standardów korporacyjnych.” 

8) W Rozdziale III pkt 73.3.1.2. otrzymuje nowe brzmienie: 

„W wyniku przeprowadzonej analizy, Towarzystwo stwierdza, że następujące ryzyka 

mogą być znaczące dla wartości inwestycji w dany subfundusz: 

 

Ryzyko związane z brakiem danych dotyczących zrównoważonego rozwoju 

Ryzyko poniesienia przez fundusz straty wynikającej z utraty wartości inwestycji 

subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez emitentów, dla których ze 

względu na brak danych lub brak istotnej części danych niemożliwe jest oszacowanie 

ryzyka związanego ze zrównoważonym rozwojem. 

 

W wyniku analizy ryzyka dla zrównoważonego rozwoju na zwrot z Subfunduszu, w opinii 

TFI, dokładne ujęcie ilościowego wpływu tych czynników jest aktualnie utrudnione. W 

opinii TFI zarówno, w krótkim horyzoncie, jak i długim horyzoncie istnieją czynniki 

mogące wpływać zarówno pozytywnie jak i negatywnie na stopę zwrotu, przy czym 

największy prawdopodobny wpływ będą miały czynniki związane z jakością zarządzania 

i przestrzeganiem standardów korporacyjnych.” 

9) W Rozdziale III pkt 82.3.1.2. otrzymuje nowe brzmienie: 

„W wyniku przeprowadzonej analizy, Towarzystwo stwierdza, że następujące ryzyka 

mogą być znaczące dla wartości inwestycji w dany subfundusz: 

 

Ryzyko związane z brakiem danych dotyczących zrównoważonego rozwoju 

Ryzyko poniesienia przez fundusz straty wynikającej z utraty wartości inwestycji 

subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez emitentów, dla których ze 

względu na brak danych lub brak istotnej części danych niemożliwe jest oszacowanie 

ryzyka związanego ze zrównoważonym rozwojem. 

 

W wyniku analizy ryzyka dla zrównoważonego rozwoju na zwrot z Subfunduszu, w opinii 

TFI, dokładne ujęcie ilościowego wpływu tych czynników jest aktualnie utrudnione. W 

opinii TFI zarówno, w krótkim horyzoncie, jak i długim horyzoncie istnieją czynniki 

mogące wpływać zarówno pozytywnie jak i negatywnie na stopę zwrotu, przy czym 

największy prawdopodobny wpływ będą miały czynniki związane z jakością zarządzania 

i przestrzeganiem standardów korporacyjnych.” 

10) W Rozdziale III pkt 91.3.1.2. otrzymuje nowe brzmienie: 

„W wyniku przeprowadzonej analizy, Towarzystwo stwierdza, że następujące ryzyka 

mogą być znaczące dla wartości inwestycji w dany subfundusz: 



 
  

 

Ryzyko związane z brakiem danych dotyczących zrównoważonego rozwoju 

Ryzyko poniesienia przez fundusz straty wynikającej z utraty wartości inwestycji 

subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez emitentów, dla których ze 

względu na brak danych lub brak istotnej części danych niemożliwe jest oszacowanie 

ryzyka związanego ze zrównoważonym rozwojem. 

 

W wyniku analizy ryzyka dla zrównoważonego rozwoju na zwrot z Subfunduszu, w opinii 

TFI, dokładne ujęcie ilościowego wpływu tych czynników jest aktualnie utrudnione. W 

opinii TFI zarówno, w krótkim horyzoncie, jak i długim horyzoncie istnieją czynniki 

mogące wpływać zarówno pozytywnie jak i negatywnie na stopę zwrotu, przy czym 

największy prawdopodobny wpływ będą miały czynniki związane z jakością zarządzania 

i przestrzeganiem standardów korporacyjnych.” 

Pozostałe postanowienia Prospektu pozostają bez zmian. 

Zmiany wchodzą w życie w dniu ukazania się ogłoszenia. 


