
OGŁOSZENIE Z DNIA 12 GRUDNIA 2019 ROKU 

O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO 

GENERALI FUNDUSZE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO 

 

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

o zmianach w Prospekcie informacyjnym funduszu Generali Fundusze Funduszu 

Inwestycyjnego Otwartego („Prospekt”). Zmiany są następujące:  

 

1. Na stronie 3 Prospektu uzupełniono datę aktualizacji Prospektu i wskazano datę 

sporządzenia tekstu jednolitego Prospektu; 

2. Na następujących stronach Prospektu nazwę: „Generali Akcje Dywidendowy” 

zastąpiono nazwą „Generali Globalnych Akcji Wzrostu”: s. 2, s. 6, s. 8, s. 26, s. 

27, s. 192, s. 205. 

3. Na stronie 50 Prospektu pkt 19 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„Określenie profilu inwestora, z uwzględnieniem zakresu czasowego inwestycji 

oraz poziomu ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką 

inwestycyjną Subfunduszu 

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy: 

-chcą mieć łatwy dostęp do rynku papierów dłużnych, 

-chcą osiągać korzyści z konwergencji stóp procentowych związanej z  

przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, 

-są zainteresowani alternatywą wobec bezpośredniej inwestycji w obligacje, 

-potrzebują elastycznej, przejrzystej inwestycji o wysokiej płynności, 

-mają co najmniej 2 – letni horyzont inwestycyjny, 

-akceptują niskie ryzyko inwestycyjne.” 

 

4. Na stronie 192 Prospektu, pkt 112.2.1 otrzymuje następujące brzmienie: 

„Fundusz, działając na rachunek subfunduszu lokuje Aktywa Subfunduszu 

przede wszystkim w akcje emitentów wskazane w art. 225 ust. 3 pkt 2 oraz pkt 3 

Statutu.” 

5. Na stronie 198 Prospektu, pkt 114 otrzymuje następujące brzmienie:  

„Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy: 

- są zainteresowani inwestowaniem w akcje spółek wzrostowych ,  

- planują zdywersyfikować posiadany przez siebie portfel funduszy o 

subfundusze inwestujące poza Polską, w tym przypadku na rynkach 

rozwiniętych 

- mają co najmniej 5-letni horyzont inwestycyjny, 

- akceptują wysokie ryzyko inwestycyjne.”| 



6. W związku z wejściem w życie zmian Statutu w zakresie dotyczącym zmiany 

nazwy „Generali Akcje Dywidendowy” na „Generali Globalnych Akcji Wzrostu:  

art. 4 ust. 1 pkt 21,  tytuł art. 9, art.9 ust.1, art. 16 ust. 12a,  rozdział XXXIV Statut 

został opublikowany w zmienionym brzmieniu. 

7. Art. 227 ust. 1 Statut został opublikowany w zmienionym brzmieniu. 

8. Zaktualizowano spis treści Prospektu 

 

Pozostałe postanowienia Prospektu pozostają bez zmian. 

Zmiany wchodzą w życie w dniu ukazania się niniejszego ogłoszenia. 

 

 

 


