OGŁOSZENIE
Z DNIA 1 GRUDNIA 2017 R.
O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO RAIFFEISEN SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ
INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY
Niniejszym, Raiffeisen Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie ogłasza o
zmianach w Prospekcie informacyjnym Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Parasolowy („Prospekt”) w ten sposób, że:
1) Na stronie tytułowej Prospektu zmieniono publikator rozporządzenia Ministra Finansów w
sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego
funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych
funduszy z dnia 22 maja 2013 r. na następujący:
„(Dz.U. z 2013 r. poz. 673 ze zm.).”.
2) Na stronie tytułowej Prospektu zmieniono Dane Towarzystwa będącego organem
Funduszu, w tym firmę, siedzibę, adres oraz adres strony internetowej na następujące:
„Firma: Raiffeisen Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
Siedziba:

Warszawa

Adres: ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa
Adres strony internetowej: www.raiffeisentfi.pl.,”.
3) Na stronie tytułowej Prospektu zdanie dotyczące aktualizacji tekstu jednolitego Prospektu,
otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„14 lipca 2014 r., 8 sierpnia 2014 r., 12 grudnia 2014 r., 29 maja 2015 r., 31 lipca 2015 r.,
9 października 2015 r., 1 grudnia 2015 r., 1 lutego 2016 r., 14 marca 2016 r., 16 kwietnia 2016 r.,
31 maja 2016 r., 13 czerwca 2016 r., 1 lipca 2016 r., 16 sierpnia 2016 r., 2 grudnia 2016 r., 10
stycznia 2017 r., 1 maja 2017 r., 31 maja 2017 r., 9 sierpnia 2017 r., 14 listopada 2017 r., 1 grudnia
2017 r.”.
4) Na stronie tytułowej Prospektu zdanie dotyczące daty sporządzenia ostatniego tekstu
jednolitego Prospektu oraz kolejnych aktualizacji tekstu jednolitego Prospektu otrzymuje
nowe, następujące brzmienie:
„Data sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu oraz kolejnych aktualizacji tekstu
jednolitego Prospektu:1 grudnia 2017 r.”.
5) W Rozdziale 1 Prospektu „Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie”
zmieniono pkt. 1. nadając mu nowe, następujące brzmienie:
„1. Imiona, nazwiska i funkcje osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Prospekcie
Jacek Wiśniewski - Prezes Zarządu
Mariusz Adamiak - Członek Zarządu”.

6) W Rozdziale 1 Prospektu „Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie”
zmieniono pkt. 2. nadając mu nowe, następujące brzmienie:
„2. Firma, siedziba i adres podmiotu, w imieniu którego działają osoby, o których mowa w
punkcie 1
Firma: Raiffeisen Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
Siedziba: Warszawa
Adres:

ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa”.

7) W Rozdziale 1 Prospektu „Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie”
zmieniono pkt. 3. w taki sposób, że oświadczenie osób, o których mowa w punkcie 1
Prospektu zostało podpisane przez obecnych członków Zarządu Towarzystwa tj. Pana Jacka
Wiśniewskiego – pełniącego funkcję Prezesa Zarządu oraz Pana Mariusza Adamiaka –
pełniącego funkcję Członka Zarządu.
8) Zmieniono tytuł Rozdziału 2 Prospektu nadając mu nowe, następujące brzmienie:
„Rozdział 2
Dane o Raiffeisen Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A.”.
9) W Rozdziale 2 Prospektu „Dane o Raiffeisen Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A.”
zmieniono pkt. 1. nadając mu nowe, następujące brzmienie:
„1.

Firma,

kraj

siedziby,

telekomunikacyjnymi,

siedziba

adresem

i

głównej

adres

Towarzystwa

strony

wraz

internetowej

i

z

numerami

adresem

poczty

elektronicznej
„Firma:

Raiffeisen

Towarzystwo

Funduszy

Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
Kraj siedziby:

Polska

Siedziba:

Warszawa

Adres:

Grzybowska 78, 00-844 Warszawa

Telefon:

+48 22 347 74 90

Faks:

+48 32 733 00 20

Adres głównej strony internetowej:

www.raiffeisentfi.pl.

Adres poczty elektronicznej:

biuro@raiffeisentfi.pl”.

10) W Rozdziale 2 Prospektu „Dane o Raiffeisen Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A.”
zmieniono pkt. 2. nadając mu nowe, następujące brzmienie:
„2. Data zezwolenia na wykonywanie działalności przez Towarzystwo
W dniu 30 maja 2017 r. KNF wydała decyzję o sygnaturze DFI/II/4030/99/41/15/16/17/107/DH
zezwalającą na prowadzenie działalności przez Towarzystwo.”.

11) W Rozdziale 2 Prospektu „Dane o Raiffeisen Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A.”
zmieniono pkt. 3. nadając mu nowe, następujące brzmienie:
„3. Oznaczenie sądu rejestrowego i numer, pod którym Towarzystwo jest zarejestrowane
Towarzystwo jest wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS 0000588749.”.
12) W Rozdziale 2 Prospektu „Dane o Raiffeisen Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A.”
zmieniono pkt. 4 nadając mu nowe, następujące brzmienie:
„4. Wysokość kapitału własnego Towarzystwa, w tym wysokość składników kapitału
własnego na ostatni dzień bilansowy
Wysokość kapitału własnego Towarzystwa, w tym wysokość składników kapitału własnego
według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. (dane w tys. PLN), tj. na ostatni dzień bilansowy:”
PLN
Kapitał zakładowy

4 000,00

Kapitał zapasowy

0,00

Kapitał z aktualizacji wyceny

0,00

Pozostałe kapitały rezerwowe

0,00

Strata z lat ubiegłych

0,00

Strata za rok 2016

298,11

Kapitał własny

3 701,89

13) W Rozdziale 2 Prospektu „Dane o Raiffeisen Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A.”
zmieniono pkt. 6. nadając mu nowe, następujące brzmienie:
„6. Firma (nazwa) i siedziba podmiotu dominującego wobec Towarzystwa, ze wskazaniem
cech tej dominacji, oraz firma (nazwa) lub imiona i nazwiska oraz siedziba akcjonariuszy
Towarzystwa, wraz z podaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, jeżeli akcjonariusz
posiada co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu
Jedynym akcjonariuszem Towarzystwa jest Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 78, 00-844 Warszawa, który bezpośrednio posiada 100% akcji
w kapitale zakładowym Towarzystwa i 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu
akcjonariuszy Towarzystwa, tj. 20 000 nieuprzywilejowanych akcji imiennych serii A oraz 20 000
nieuprzywilejowanych akcji imiennych serii B.
Podmiotem dominującym wobec Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
jest Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu, który pośrednio posiada 100% akcji w

kapitale zakładowym Towarzystwa i 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu
akcjonariuszy Towarzystwa.”.
14) W Rozdziale 2 Prospektu „Dane o Raiffeisen Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A.”
zmieniono pkt. 7. w tym ppkt. 7.1.,7.2. oraz 7.3. nadając mu nowe, następujące brzmienie:
„ 7.1. członkowie zarządu Towarzystwa, ze wskazaniem pełnionych funkcji w zarządzie
Jacek Wiśniewski – Prezes Zarządu
Mariusz Adamiak – Członek Zarządu
7.2.

członkowie rady nadzorczej Towarzystwa, ze wskazaniem przewodniczącego

Łukasz Januszewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Witold Broniszewski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Barbara Stęchły – Członek Rady Nadzorczej
Barbara Kucharczyk – Członek Rady Nadzorczej
Małgorzata Panek - Kasińska – Członek Rady Nadzorczej
Jacek Tomaszewski – Członek Rady Nadzorczej
Michał Kustra- Członek Rady Nadzorczej
7.3.

Osoby fizyczne zarządzające Funduszem

Jacek Wiśniewski – Prezes Zarządu
Mariusz Adamiak – Członek Zarządu”
15) W Rozdziale 2 Prospektu „Dane o Raiffeisen Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A.”
zmieniono pkt. 8. nadając mu nowe, następujące brzmienie:
„8. Informacje o pełnionych przez osoby, o których mowa w pkt 7, funkcjach poza
Towarzystwem, jeżeli ta okoliczność może mieć znaczenie dla sytuacji Uczestników Funduszu
8.1 W ocenie Towarzystwa Pan Jacek Wiśniewski nie pełni funkcji poza Towarzystwem, których
sprawowanie mogłoby mieć znaczenie dla sytuacji Uczestników Funduszu.
8.2 W ocenie Towarzystwa Pan Mariusz Adamiak nie pełni funkcji poza Towarzystwem, których
sprawowanie mogłoby mieć znaczenie dla sytuacji Uczestników Funduszu.
8.3 Pan Łukasz Januszewski poza Towarzystwem pełni funkcję Członka Zarządu Raiffeisen Bank
Polska S.A.
8.4 Pan Witold Broniszewski poza Towarzystwem pełni funkcję Członka Zarządu Raiffeisen Bank
Polska S.A.
8.5 Pani Barbara Stęchły poza Towarzystwem pełni funkcję Dyrektora Departamentu Bankowości
Prywatnej i Domu Maklerskiego Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz V-ce Przewodniczącej Rady
Fundacji EFPA Polska

8.6 Pani Barbara Kucharczyk poza Towarzystwem pełni funkcję Członka Zarządu w Spółkach
Zależnych Banku takich jak: Raiffeisen Solutions Sp. z o.o., Raiffeisen Investment Sp. z o.o.,
Leasing Poland Sp. z o.o. oraz Dyrektora ds. Finansów w Spółce Raiffeisen Financial Services
Polska Sp. z o.o.
8.7 Pani Małgorzata Panek – Kasińska nie pełni funkcji poza Towarzystwem, których sprawowanie
mogłoby mieć znaczenie dla sytuacji Uczestników Funduszu.
8.8 Pan Jacek Tomaszewski nie pełni funkcji poza Towarzystwem, których sprawowanie mogłoby
mieć znaczenie dla sytuacji Uczestników Funduszu.
8.9 Pan Michał Kustra poza Towarzystwem pełni funkcję Członka Zarządu Raiffeisen Kapitalanlage
Ges.mbH z siedzibą w Wiedniu oraz członka rady nadzorczej Tatra Aset Management.”.
16) W Rozdziale 2 Prospektu „Dane o Raiffeisen Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A.”
zmieniono pkt. 9. nadając mu nowe, następujące brzmienie:
„9. Nazwy innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, nieobjętych
Prospektem
9.1 FWR Selektywny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty”.
17) W Rozdziale 3 Prospektu „Dane o Funduszu” w pkt. 4. zmieniono ust. 3 lit. f) nadając mu
nowe, następujące brzmienie:
„f) w innych przypadkach, na wniosek Uczestnika, za zgodą Towarzystwa.
Informacja o kampanii promocyjnej, w tym odnośnie warunków udziału w promocji, zostanie
opublikowana na stronie internetowej, o której mowa w art. 41 ust. 1 Statutu, lub przekazana
za pośrednictwem poczty lub udostępniona przez Dystrybutora nie później niż w dniu
rozpoczęcia promocji.
Towarzystwo wskazuje Dystrybutorów, o których mowa w lit. c), na stronie internetowej, o
której mowa w art. 41 ust. 1 Statutu.”.
18) W Rozdziale 3 Prospektu „Dane o Funduszu” w pkt. 4. zmieniono ust. 11 oraz 12 nadając mu
nowe, następujące brzmienie:
„11. Prawo do Subrejestru Małżeńskiego.
Fundusz może zaoferować osobom pozostającym w związku małżeńskim nabywanie Jednostek
Uczestnictwa na Wspólny Subrejestr Małżeński. O zaoferowaniu możliwości składania zleceń w
sposób, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Fundusz poinformuje w drodze ogłoszenia
na stronie internetowej, o której mowa w art. 41 ust. 1 Statutu.
12. Prawo do składania zleceń za pomocą telefonu, telefaksu i internetu.
Fundusz może zaoferować Uczestnikom możliwość składania zleceń za pomocą telefonu, faksu
lub Internetu na warunkach określonych w odrębnym regulaminie. O zaoferowaniu
Uczestnikom możliwości składania zleceń w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym,

Fundusz poinformuje w drodze ogłoszenia na stronie internetowej, o której mowa w art. 41 ust.
1 Statutu.
Fundusz ma prawo odmówić przyjęcia dyspozycji telefonicznej, telefaksowej lub składanej za
pomocą Internetu w przypadku nieprawidłowego działania odpowiedniego urządzenia, za
pomocą którego przekazywane są dane.
Dokumentacja zleceń, składanych przez Uczestników za pośrednictwem telefonu, faksu lub
Internetu jest przechowywana dla celów dowodowych przez czas określony odpowiednimi
przepisami prawa.”.
19) W Rozdziale 3 Prospektu „Dane o Funduszu” w pkt. 4. ust. 14 zmieniono referencje do
Statutu w następujący sposób:
„Fundusz udostępnia Zasady Uczestnictwa w Planach Oszczędnościowych u Dystrybutora lub na
stronie internetowej, o której mowa w art. 41 ust. 1 Statutu.”.
20) W Rozdziale 3 Prospektu „Dane o Funduszu” w pkt. 4. ust. 16 zmieniono referencje do
Statutu w następujący sposób:
„Fundusz może zawiesić oferowanie IKE oraz IKZE. Informacja o zawieszeniu oferowania IKE lub
IKZE zostanie podana na stronie internetowej, o której mowa w art. 41 ust. 1 Statutu. Informacja o
tym, czy Fundusz w danym czasie oferuje IKE lub IKZE, jest dostępna w każdym czasie u
Dystrybutora. Zawieszenie oferowania IKE lub IKZE nie wpływa na zasady prowadzenia IKE lub
IKZE dla dotychczasowych Oszczędzających.”.
21) W Rozdziale 3 Prospektu „Dane o Funduszu” w pkt. 5. zmieniono referencje do Statutu w
następujący sposób:
„Subfunduszy wymienionych w zdaniu poprzednim. Minimalna wartość zapisu wynosi 100 (sto)
złotych. Towarzystwo przyjmuje zapisy bezpośrednio, w terminie wskazanym przez Towarzystwo
w ogłoszeniu zamieszczonym na stronie internetowej, o której mowa w art. 41ust. 1 Statutu, nie
wcześniej jednak, niż w dniu następującym po dniu doręczenia zezwolenia KNF na utworzenie
Funduszu. Termin przyjmowania zapisów nie będzie dłuższy niż 2 (dwa) miesiące.”.
22) W Rozdziale 3 Prospektu „Dane o Funduszu” w pkt. 5. ppkt. 5.1. zmieniono referencje do
Statutu w następujący sposób:
„Zapisy na Jednostki Uczestnictwa będą przyjmowane w siedzibie Towarzystwa. Termin
rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania zapisów na Jednostki Uczestnictwa nowego Subfunduszu
zostanie ogłoszony przez Towarzystwo na stronie internetowej, o której mowa w art. 41 ust. 1
Statutu, przy czym rozpoczęcie przyjmowania zapisów nastąpi nie wcześniej niż w dniu
następującym po dniu doręczenia zezwolenia na utworzenie Funduszu, a zakończenie
przyjmowania zapisów nastąpi nie później niż po upływie 2 miesięcy od dnia rozpoczęcia
przyjmowania zapisów. Towarzystwo może postanowić o wcześniejszym zakończeniu
przyjmowania zapisów, jeżeli zostaną dokonane wpłaty w wysokości określonej w pkt. 5.”.

23) W Rozdziale 3 Prospektu „Dane o Funduszu” w pkt. 7. zmieniono referencje do Statutu w
następujący sposób:
„Fundusz ogłosi o zawieszeniu i wznowieniu zbywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu na
stronie internetowej, o której mowa w art. 41 ust. 1 Statutu, nie później niż następnego dnia
roboczego po podjęciu odpowiedniej uchwały przez zarząd Towarzystwa oraz niezwłocznie
udostępni odpowiednią informację za pośrednictwem Dystrybutorów. Ogłoszenie o zawieszeniu
zbywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu będzie zawierać w szczególności informacje o:
okresie planowanego zawieszenia zbywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, sposobie
rozliczenia zwrotów wpłat na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu oraz może wskazywać
programy oszczędnościowe, tj. Plany Oszczędnościowe lub pracownicze programy emerytalne
obsługiwane przez Fundusz, IKE lub IKZE w ramach których zawieszenie zbywania Jednostek
Uczestnictwa Subfunduszu nie zostanie wprowadzone.”.
24) W Rozdziale 3 Prospektu „Dane o Funduszu” w pkt. 10. zmieniono referencje do Statutu w
następujący sposób:
„Fundusz ogłasza Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa oraz cenę
zbycia i cenę odkupienia Jednostki Uczestnictwa każdego Subfunduszu, niezwłocznie po ich
ustaleniu, na stronie internetowej, o której mowa w art. 41 ust. 1 Statutu.”
25) W Rozdziale 3 Prospektu „Dane o Funduszu” w pkt. 11. ppkt. 11.1.1 w ust. 11 zmieniono
adres strony internetowej na www.raiffeisentfi.pl .
26) W Rozdziale 3b Prospektu „ Raiffeisen Globalnych Możliwości” zmieniono pkt. 3 nadając mu
nowe, następujące brzmienie:
„3. Określenie profilu inwestora
Subfundusz adresowany jest do inwestorów oczekujących od swej inwestycji ponadprzeciętnych
zysków, którzy są w stanie akceptować nawet znaczne, okresowe wahania wartości
zainwestowanego kapitału. Horyzont inwestycyjny nie powinien być krótszy niż cztery lata.”.
27) W Rozdziale 5 Prospektu „ Dane o podmiotach obsługujących Fundusz” zmieniono w pkt. 1.
ppkt 1.1. nadając mu nowe, następujące brzmienie:
„1.1. Firma (nazwa), siedziba, adres, numery telekomunikacyjne oraz forma prawna Agenta
Transferowego
Firma:

Pro Service Finteco Sp. z o.o.

Siedziba:

Warszawa

Adres:

ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa

Telefon:

(0 22) 58 81 900

Faks:

(0 22) 58 81 950”.

28) W Rozdziale 5 Prospektu„ Dane o podmiotach obsługujących Fundusz” zmieniono w pkt. 2.
ppkt 2.1. lit. a) nadając mu nowe, następujące brzmienie:
„a) firma, siedziba, adres oraz numery telekomunikacyjne
Firma:ProService Finteco Sp. z o.o

Siedziba:

Warszawa

Adres:

ul. Konstruktorska 12A Numery tel.:

+48 (22) 320 47 90”.

29) W Rozdziale 5 Prospektu „ Dane o podmiotach obsługujących Fundusz” zmieniono w pkt. 2.
ppkt 2.3. nadając mu nowe, następujące brzmienie:
„2.3. Wskazanie miejsca, gdzie można uzyskać informacje o punktach zbywających i
odkupujących Jednostki Uczestnictwa
Informacje o punktach zbywających i odkupujących Jednostki Uczestnictwa można uzyskać w
siedzibie Towarzystwa, ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa , ponadto informacje można
uzyskać pod numerem +48 22 347 74 90, na stronie www.raiffeisentfi.pl.”.
30) W Rozdziale 5 Prospektu „ Dane o podmiotach obsługujących Fundusz” zmieniono pkt. 3.
nadając mu nowe, następujące brzmienie:
„3. Podmiot, któremu Towarzystwo zleciło zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu
lub jego częścią
„Na podstawie art. 45a ust. 1 w zw. z art. 46 ust. 1 pkt 1) Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych,
Towarzystwo powierzyło zarządzanie portfelem inwestycyjnym wszystkich Subfunduszy spółce
Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie.”.
a.

Firma (nazwa), siedziba i adres tego podmiotu

Firma:

ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Siedziba: Warszawa
Adres:
b.

ul. Pankiewicza 3, 00-696 Warszawie
Zakres usług świadczonych na rzecz Funduszu

ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie świadczy usługę
polegającą na zarządzaniu całością portfela inwestycyjnego Funduszu. ALTUS Towarzystwo
Funduszy Inwestycyjnych S.A. w zakresie wykonywania usługi określonej w poprzednim
zdaniu jest zobowiązany w szczególności do:
a)

podejmowania decyzji inwestycyjnych dotyczących portfela inwestycyjnego

Subfunduszy;
b)

dokonywania lokat Aktywów Subfunduszy w najlepiej pojętym interesie Funduszu

oraz uczestników Funduszu na podstawie postanowień umowy, zgodnie z Ustawą i Statutem
Funduszu, w tym w szczególności do nabywania i zbywania papierów wartościowych,
szczególnych praw z papierów wartościowych oraz innych zbywalnych praw majątkowych
wchodzących w skład portfela inwestycyjnego Subfunduszy;
c)

podejmowania działań związanych z dążeniem do realizacji celu inwestycyjnego

każdego z Subfunduszy określonego w Statucie Funduszu;

dokonywania analiz rynkowych i wyszukiwania instrumentów finansowych będących
potencjalnie przedmiotem lokat Subfunduszy oraz ich selekcji zgodnie z zasadami polityki
inwestycyjnej Subfunduszy oraz Strategii Inwestycyjnej.
c.

Wskazanie imion i nazwisk osób podejmujących decyzje inwestycyjne dotyczące

Funduszu, ze wskazaniem części portfela, którą zarządzają:
„Andrzej Zydorowicz -

całość portfela Funduszu;

Witold Chuść –

całość portfela Funduszu;

Tomasz Gaszyński -

całość portfela Funduszu;

Andrzej Lis -

całość portfela Funduszu;

Remigiusz Zalewski -

całość portfela Funduszu.”.

31) W Rozdziale 6 Prospektu „Informacje dodatkowe” w pkt. 1. w ppkt.1.1. zmieniono adres
strony internetowej na www.raiffeisentfi.pl .
32) W Rozdziale 6 Prospektu „Informacje dodatkowe” zmieniono w pkt. 1. ppkt 1.3. nadając mu
nowe, następujące brzmienie:
„1.3.Polityka wynagrodzeń Raiffeisen Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.
W Towarzystwie obowiązuje opracowana przez Zarząd i zatwierdzona, przez Radę Nadzorczą
Towarzystwa „Polityka wynagrodzeń w Raiffeisen Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A.”
(dalej jako „Polityka”).
Polityka wynagrodzeń obowiązuje w zakresie: składników wynagrodzeń, w tym nieokreślonych z
góry świadczeń emerytalnych, osób, do których zadań należą czynności istotnie wpływające na
profil ryzyka Towarzystwa lub zarządzanych przez nie Funduszy.
Towarzystwo może przyznać lub zmienić uprawienia do uzyskania zmiennych składników
wynagrodzenia uzależnionych od wyników nie częściej niż raz w roku kalendarzowym.
Podstawą określenia zmiennych składników wynagrodzenia uzależnionych od wyników powinny
być efekty pracy danej osoby i danej jednostki organizacyjnej oraz wyniki finansowe i ocena
niefinansowa Towarzystwa; przy ocenie indywidualnych efektów pracy bierze się pod uwagę
kryteria finansowe i niefinansowe. W przypadku osób, które mają istotny wpływ na działalność
Funduszu, w tym na decyzje inwestycyjne Funduszu, podstawą określenia zmiennych składników
wynagrodzenia powinny być również wyniki finansowe i ocena niefinansowa tego Funduszu.
Podstawą określenia wyników, o których mowa powyżej, powinny być co najmniej dane z dwóch
ostatnich lat obrotowych, a w przypadku osób zatrudnionych krócej niż dwa lata – dane od
momentu nawiązania zatrudnienia.
Wysokość wynagrodzenia, w tym zmienne składniki wynagrodzenia oraz sposób ich obliczania w
przypadku członków Zarządu Towarzystwa określa Rada Nadzorcza. Wysokość wynagrodzenia, w
tym zmienne składniki wynagrodzenia oraz sposób ich obliczania w przypadku osób, do których
zadań należą czynności istotnie wpływające na profil ryzyka Towarzystwa lub Funduszy (z
wyłączeniem członków Zarządu) ustala Zarząd Towarzystwa, po uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej.
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33) W Rozdziale 6 Prospektu „Informacje dodatkowe” w pkt. 3. zmieniono adres strony
internetowej na www.raiffeisentfi.pl .
34) W Rozdziale 6 Prospektu „Informacje dodatkowe” zmieniono pkt. 5. nadając mu nowe,
następujące brzmienie:
„5. Wskazanie miejsc, w których można uzyskać dodatkowe informacje o Funduszu
Siedziba Towarzystwa: ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa
Punkty Obsługi Klienta prowadzone przez podmioty wymienione w rozdziale V pkt 2.
Ponadto dodatkowe informacje dostępne są:
Internet: www.raiffeisentfi.pl,
e-mail: biuro@raiffeisentfi.pl ,
infolinia: +48 22 347 74 90”.
Zaktualizowano załączniki do Prospektu w tym Wykaz definicji pojęć i objaśnień skrótów użytych w treści
Prospektu oraz tekst jednolity Statutu Funduszu zgodnie z ogłoszeniem o zmianie Statutu Raiffeisen
Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy z dnia 1 grudnia 2017 r umieszczonego na
stronie www.raiffeisentfi.pl.
Powyższe zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

