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OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO  

HORYZONT SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO 

OTWARTEGO  

Z DNIA 3 MARCA 2020 r. 

 

Niniejszym Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 

ogłasza o zmianach w Prospekcie funduszu Horyzont Specjalistycznego 

Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Zmiany są następujące: 

1) Na stronie tytułowej Prospektu zmieniono zdanie dotyczące aktualizacji 

tekstu jednolitego Prospektu, nadając mu następujące nowe brzmienie: 

„Niniejszy Prospekt Informacyjny sporządzony został w Warszawie w dniu 8 
maja 2019 roku i był aktualizowany w dniu 23 sierpnia 2019 r.,2 września 
2019r., w dniu 5 września 2019r., w dniu 18 września 2019 r. w dniu 3 grudnia 
2019r. oraz w dniu 3 marca 2020 r. 

Data sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego prospektu informacyjnego: 3 
marca2020 r”. 

 
2) W rozdziale I pkt 1 i 3 uległy zmianie dane osób odpowiedzialnych za 

informacje zawarte w Prospekcie. 

 

3) W rozdziale II pkt 4 uległy zmianie wysokość i składniki kapitału 

własnego Towarzystwa, w tym wysokość składników kapitału własnego 

na ostatni dzień bilansowy 

 

4) W rozdziale II pkt 7.1 uległy zmianie dane członków zarządu. 

 
5) W rozdziale III wprowadza się pkt 8.1.1.9  w następującym brzmieniu: 

„Zgodnie z art. 46 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu 
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu („Ustawa AML”), realizacja 
Zlecenia Uczestnika, który zajmuje eksponowane stanowisko polityczne bądź 
jest członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne, 
albo bliskim współpracownikiem osoby zajmującej eksponowane stanowisko 
polityczne w rozumieniu Ustawy AML („PEP”) wymaga akceptacji kadry 
kierowniczej wyższego szczebla Towarzystwa. Na potrzeby akceptacji 
realizacji Zlecenia Towarzystwo jest uprawnione do uzyskania dodatkowych 
informacji w przedmiocie źródeł pochodzenia wartości majątkowych 
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pozostających w dyspozycji Uczestnika będącego PEP w ramach transakcji 
oraz źródeł pochodzenia majątku Uczestnika będącego PEP. 

Fundusz może: 

- odmówić realizacji Zlecenia złożonego przez Uczestnika będącego PEP – w 
przypadku braku akceptacji realizacji takiego Zlecenia przez kadrę 
kierowniczą wyższego szczebla Towarzystwa; 

- zrealizować Zlecenie złożone przez Uczestnika będącego PEP z 
przekroczeniem terminów określonych w ppkt 2 – w przypadku 
niedostarczenia przez Uczestnika będącego PEP żądanych przez 
Towarzystwo dodatkowych informacji w terminie umożliwiającym realizację 
Zlecenia zgodnie z ppkt 2; 

przy czym w powyższych przypadkach Fundusz nie ponosi odpowiedzialności 
za odmowę realizacji Zlecenia lub realizację Zlecenia z opóźnieniem.” 

 
6) W rozdziale VI Prospektu, po pkt 5 dodaje się pkt 6 w następującym 

brzmieniu: 

„8. Informacje wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów 
stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i 
umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i 
zmieniającego dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie 
(UE) nr 596/2014 („Rozporządzenie BMR”)  

 

Fundusz stosuje wskaźniki referencyjne w rozumieniu Rozporządzenia BMR, 
którymi są: WIBID1M, WIBID3M oraz WIBID 1Y. Wskaźniki referencyjne są 
stosowane do obliczania opłat za wyniki. Wskaźniki referencyjne są 
opracowywane przez administratora GPW Benchmark S. A., wpisanego do  
rejestru, o którym  mowa  w  art.  36 Rozporządzenia BMR.  

Towarzystwo posiada wewnętrzne regulacje określające działania 
podejmowane na wypadek istotnych zmian lub zaprzestania opracowywania 
stosowanych wskaźników referencyjnych.”  

 

Zmiany wchodzą w życie w dniu ukazania się ogłoszenia. 


