OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFROMACYJNEGO
SKARBIEC – GLOBAL FUNDS SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU
INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO
Z DNIA 1 STYCZNIA 2021 ROKU
Niniejszym, SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ogłasza o
następujących zmianach w Prospekcie informacyjnym funduszu Skarbiec – Global Funds
Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Prospekt”):
1) Na stronie tytułowej Prospektu, aktualizuje się zdanie dotyczące daty aktualizacji

tekstu jednolitego Prospektu oraz daty sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego
Prospektu;
2) W Rozdziale III (Dane o Funduszu) pkt I (Dotyczy Subfunduszu Skarbiec –
Emerging Markets Opportunities), ppkt. 1.1.1. otrzymuje nowe, następujące
brzmienie:
„1.1.1. Główne kategorie lokat Subfunduszu, dywersyfikacja charakteryzująca specyfikę
Subfunduszu
Subfundusz dąży do realizacji celu inwestycyjnego przede wszystkim poprzez lokowanie
Aktywów Subfunduszu w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, tytuły
uczestnictwa funduszy zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za
granicą, papiery wartościowe, a także w celu zachowania płynności w dłużne papiery
wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy
Bank Polski oraz w depozyty bankowe.
1. Fundusz może lokować Aktywa Subfunduszu w:
1) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub
Narodowy Bank Polski, papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone
do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie
członkowskim a także na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w
Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim oraz na następujących rynkach
zorganizowanych (w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i
Państwa członkowskie): Australia: National Stock Exchange of Australia, Chi-X Australia,
Australian Securities Exchange, Islandia: NASDAQ OMX Iceland, Izrael: Tel Aviv Stock
Exchange, Japonia: Chi – X Japan, Japan Exchange Gropu, Nagoya Stock Exchange, Tokyo
Stock Exchange, Kanada: Toronto Stock Exchange, TSX Venture Exchange, Montreal
Exchange, Canadian National Stock Exchange, Korea Południowa: Korea Exchange, Meksyk:
Borsa Mexicana de Valores, Mexico Stock Exchange, Norwegia: Oslo Børs, Nowa Zelandia:
New Zealand Exchange, Stany Zjednoczone Ameryki: New York Stock Exchange, NASDAQ
Stock Market (NASDAQ Global Select Market, NASDAQ Global Market, NASDAQ Capital
Market), NyseArca, Szwajcaria: SIX Swiss Exchange, Turcja: Borsa Istanbul, Republika Chile:
Santiago Stock Exchange,
1a) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku
zorganizowanym: London Stock Exchange – od dnia następującego po dniu, w którym upłynął
okres przejściowy, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o okresie
przejściowym, o którym mowa w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej

Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1516),
2) papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego będące przedmiotem oferty
publicznej, jeżeli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o
dopuszczenie do obrotu, o którym mowa w pkt 1, oraz gdy dopuszczenie do tego obrotu jest
zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok od dnia, w którym po raz pierwszy nastąpi
zaoferowanie tych papierów lub instrumentów,
3) depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, o terminie zapadalności nie
dłuższym niż rok płatne na żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności, z
zastrzeżeniem ust. 2,
4) Instrumenty Rynku Pieniężnego inne niż określone w pkt 1 i 2, jeżeli instrumenty te lub ich
emitent podlegają regulacjom mającym na celu ochronę inwestorów i oszczędności oraz są:
a) emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski,
jednostkę samorządu terytorialnego, właściwe centralne, regionalne lub lokalne władze
publiczne Państwa członkowskiego, albo przez bank centralny Państwa członkowskiego,
Europejski Bank Centralny, Unię Europejską lub Europejski Bank Inwestycyjny, państwo inne
niż Państwo członkowskie, albo, w przypadku państwa federalnego, przez jednego z członków
federacji, albo przez organizację międzynarodową, do której należy co najmniej jedno Państwo
członkowskie lub
b) emitowane, poręczone lub gwarantowane przez podmiot podlegający nadzorowi właściwego
organu nadzoru nad rynkiem finansowym, zgodnie z kryteriami określonymi prawem
wspólnotowym, albo przez podmiot podlegający i stosujący się do zasad, które są co najmniej
tak rygorystyczne, jak określone prawem wspólnotowym, lub
c) emitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są w obrocie na rynku
regulowanym, o którym mowa w pkt 1, lub
5) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, inne niż określone w pkt 1, 2 i 4, z
tym że łączna wartość tych lokat nie może przewyższyć 10% wartości Aktywów Subfunduszu,
6) tytuły uczestnictwa JPM Emerging Markets Opportunities Fund - subfunduszu będącego
częścią JPMorgan Funds, w serię tytułów uczestnictwa: JPM Emerging Markets Opportunities
C.
2. Komisja Nadzoru Finansowego może udzielić zgody na lokowanie Aktywów Funduszu w
depozyty w bankach zagranicznych pod warunkiem, że bank ten podlega nadzorowi
właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym w zakresie co najmniej takim, jak
określony w prawie wspólnotowym.
3. Fundusz może lokować Aktywa Subfunduszu w jednostki uczestnictwa funduszy
inwestycyjnych otwartych lub tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego lub tytuły
uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mającej siedzibę za granicą, a jeżeli ten
fundusz inwestycyjny otwarty, fundusz zagraniczny lub instytucja wspólnego inwestowania
jest funduszem z wydzielonymi subfunduszami lub funduszem lub instytucją składającą się z
subfunduszy i każdy z subfunduszy stosuje inną politykę inwestycyjną – również w jednostki
uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa jednego subfunduszu.
4. Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane w papiery wartościowe z wbudowanym
Instrumentem Pochodnym. Subfundusz może nabywać Instrumenty Rynku Pieniężnego z
wbudowanym Instrumentem Pochodnym, pod warunkiem, że instrumenty te spełniają kryteria

określone w art. 93a Ustawy, a wbudowany Instrument Pochodny spełnia odpowiednio
kryteria, o których mowa w art. 94a ust. 1 Ustawy.”;
3) W Rozdziale III (Dane o Funduszu) pkt I (Dotyczy Subfunduszu Skarbiec –
Emerging Markets Opportunities), ppkt. 1.5. otrzymuje nowe, następujące
brzmienie:
„1.5. Wskazanie czy Subfundusz może zawierać umowy, których przedmiotem są
Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne - wskazanie
tej informacji wraz z określeniem wpływu zawarcia takich umów, w tym umów, których
przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, na ryzyko związane z
przyjętą polityką inwestycyjną
Subfundusz zawiera umowy mające za przedmiot Instrumenty Pochodne (w tym
Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne) zarówno w celu ograniczenia ryzyka
inwestycyjnego, jak i zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym, możliwe
jest takie zaangażowanie w Instrumenty Pochodne, które spełnia założenia realizowanej
polityki inwestycyjnej Subfunduszu, w szczególności nie narusza limitów inwestycyjnych
dotyczących lokat Subfunduszu, jak również możliwe jest takie zaangażowanie w Instrumenty
Pochodne, które redukuje ryzyko zabezpieczane tym instrumentem do zera.”;
4) W Rozdziale III (Dane o Funduszu) pkt I (Dotyczy Subfunduszu Skarbiec –

Emerging Markets Opportunities), ppkt. 1.6. otrzymuje nowe, następujące
brzmienie:
„1.6. Określenie wpływu zawarcia umów, o których mowa w pkt 1.5. na ryzyko związane
z przyjętą polityką inwestycyjną
Umowy zawierane w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego będą miały za zadanie
ograniczanie ryzyka inwestycyjnego, w tym ograniczanie ryzyka stóp procentowych oraz
walutowego, natomiast w związku z umowami zawieranymi w celu zapewnienia sprawnego
zarządzania portfelem ryzyko inwestycyjne może ulec zwiększeniu.”;
5) W Rozdziale III (Dane o Funduszu) pkt IV (Dotyczy Subfunduszu Skarbiec –

Global High Yield Bond), ppkt. 1.1.1. otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„1.1.1. Główne kategorie lokat Subfunduszu, dywersyfikacja charakteryzująca specyfikę
Subfunduszu

Subfundusz dąży do realizacji celu inwestycyjnego przede wszystkim poprzez lokowanie
Aktywów Subfunduszu w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, tytuły
uczestnictwa funduszy zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za
granicą, papiery wartościowe, a także w celu zachowania płynności w dłużne papiery
wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy
Bank Polski oraz w depozyty bankowe.
Fundusz może lokować Aktywa Subfunduszu w:
1) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub
Narodowy Bank Polski, papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone
do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie

członkowskim a także na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w
Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim oraz na następujących rynkach
zorganizowanych (w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i
Państwa członkowskie): Australia: National Stock Exchange of Australia, Chi-X Australia,
Australian Securities Exchange, Islandia: NASDAQ OMX Iceland, Izrael: Tel Aviv Stock
Exchange, Japonia: Chi – X Japan, Japan Exchange Gropu, Nagoya Stock Exchange, Tokyo
Stock Exchange, Kanada: Toronto Stock Exchange, TSX Venture Exchange, Montreal
Exchange, Canadian National Stock Exchange, Korea Południowa: Korea Exchange, Meksyk:
Borsa Mexicana de Valores, Mexico Stock Exchange, Norwegia: Oslo Børs, Nowa Zelandia:
New Zealand Exchange, Stany Zjednoczone Ameryki: New York Stock Exchange, NASDAQ
Stock Market (NASDAQ Global Select Market, NASDAQ Global Market, NASDAQ Capital
Market), NyseArca, Szwajcaria: SIX Swiss Exchange, Turcja: Borsa Istanbul, Republika Chile:
Santiago Stock Exchange,
1a) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku
zorganizowanym: London Stock Exchange – od dnia następującego po dniu, w którym upłynął
okres przejściowy, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o okresie
przejściowym, o którym mowa w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej
Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1516),
2) papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego będące przedmiotem oferty
publicznej, jeżeli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o
dopuszczenie do obrotu, o którym mowa w pkt 1, oraz gdy dopuszczenie do tego obrotu jest
zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok od dnia, w którym po raz pierwszy nastąpi
zaoferowanie tych papierów lub instrumentów,
3) depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, o terminie zapadalności nie
dłuższym niż rok płatne na żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności, z
zastrzeżeniem ust. 2,
4) Instrumenty Rynku Pieniężnego inne niż określone w pkt 1 i 2, jeżeli instrumenty te lub ich
emitent podlegają regulacjom mającym na celu ochronę inwestorów i oszczędności oraz są:
a) emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski,
jednostkę samorządu terytorialnego, właściwe centralne, regionalne lub lokalne władze
publiczne Państwa członkowskiego, albo przez bank centralny Państwa członkowskiego,
Europejski Bank Centralny, Unię Europejską lub Europejski Bank Inwestycyjny, państwo inne
niż Państwo członkowskie, albo, w przypadku państwa federalnego, przez jednego z członków
federacji, albo przez organizację międzynarodową, do której należy co najmniej jedno Państwo
członkowskie lub
b) emitowane, poręczone lub gwarantowane przez podmiot podlegający nadzorowi właściwego
organu nadzoru nad rynkiem finansowym, zgodnie z kryteriami określonymi prawem
wspólnotowym, albo przez podmiot podlegający i stosujący się do zasad, które są co najmniej
tak rygorystyczne, jak określone prawem wspólnotowym, lub
c) emitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są w obrocie na rynku
regulowanym, o którym mowa w pkt 1, lub
5) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, inne niż określone w pkt 1, 2 i 4, z
tym że łączna wartość tych lokat nie może przewyższyć 10% wartości Aktywów Subfunduszu,

6) tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne, tj. JPM Global High Yield Bond
- subfundusz będący częścią JPMorgan Investment Funds.”;
6) W Rozdziale III (Dane o Funduszu) pkt IV (Dotyczy Subfunduszu Skarbiec –

Global High Yield Bond), ppkt. 1.5. otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„1.5. Wskazanie czy Subfundusz może zawierać umowy, których przedmiotem są
Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne - wskazanie
tej informacji wraz z określeniem wpływu zawarcia takich umów, w tym umów, których
przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, na ryzyko związane z
przyjętą polityką inwestycyjną
Subfundusz zawiera umowy mające za przedmiot Instrumenty Pochodne (w tym
Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne) zarówno w celu ograniczenia ryzyka
inwestycyjnego, jak i zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym, możliwe
jest takie zaangażowanie w Instrumenty Pochodne, które spełnia założenia realizowanej
polityki inwestycyjnej Subfunduszu, w szczególności nie narusza limitów inwestycyjnych
dotyczących lokat Subfunduszu, jak również możliwe jest takie zaangażowanie w Instrumenty
Pochodne, które redukuje ryzyko zabezpieczane tym instrumentem do zera.
7) W Rozdziale III (Dane o Funduszu) pkt IV (Dotyczy Subfunduszu Skarbiec –

Global High Yield Bond), ppkt. 1.5. otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„1.6. Określenie wpływu zawarcia umów, o których mowa w pkt 1.5. na ryzyko związane
z przyjętą polityką inwestycyjną

Umowy zawierane w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego będą miały za zadanie
ograniczanie ryzyka inwestycyjnego, w tym ograniczanie ryzyka stóp procentowych oraz
walutowego, natomiast w związku z umowami zawieranymi w celu zapewnienia sprawnego
zarządzania portfelem ryzyko inwestycyjne może ulec zwiększeniu.”;
8) Zaktualizowano Statut Funduszu, który stanowi załącznik do Prospektu.

Pozostałe postanowienia Prospektu pozostają bez zmian.
Zmiany wskazane w niniejszym ogłoszenia wchodzą w życie z dniem ukazania się
niniejszego ogłoszenia.

