
PORTFEL DLA OSTROŻNYCH to rozwiązanie inwestycyjne przygotowane dla osób, 

które chciałyby rozpocząć inwestowanie w fundusze inwestycyjne, wykazują niską 

tolerancję na ryzyko i zainteresowane są zdywersyfikowanym portfelem inwestycyjnym 

skoncentrowanym na rynku instrumentów pieniężnych i dłużnych. Portfel zakłada 

akceptację dla nieznacznych wahań wartości zainwestowanego kapitału w czasie 

i minimalną ekspozycję na rynek akcyjny, który wynosi 10% poprzez Subfundusz Aktywny. 

Pozostała część portfela (50%) inwestowana jest poprzez Subfundusz Aktywnych Strategii 

Dłużnych w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane 

przez przedsiębiorstwa oraz (40%) w obligacje emitowane, poręczane lub gwarantowane 

przez Skarb Państwa poprzez Subfundusz Dłużny. Zalecany horyzont inwestycyjny 

wynosi 4 lata. 

Portfel dla Ostrożnych, Portfel dla Energicznych, Portfel dla Zdecydowanych 

dostępne w ramach Programu Inwestycyjnego prowadzonego przez 

Spektrum Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty  

(w ramach programu zbywane są jednostki uczestnictwa kategorii B 

poszczególnych Subfunduszy wchodzących w skład danego Portfela) 

Kwiecień 2019 

PORTFEL DLA ENERGICZNYCH to rozwiązanie inwestycyjne przygotowane dla osób, 

które mają już doświadczenie w oszczędzaniu w funduszach inwestycyjnych, oczekują od 

inwestycji potencjalnych ponadprzeciętnych zysków i są w stanie zaakceptować wahania 

wartości jednostek uczestnictwa wybranych subfunduszy. Produkt dedykowany jest 

osobom poszukującym zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego o ekspozycji 

zarówno na rynki instrumentów dłużnych i pieniężnych (łącznie 50%) poprzez 

Subfundusze Dłużny i Aktywnych Strategii Dłużnych i oraz akcyjnych (łącznie 50%) 

poprzez Subfundusze  Aktywny oraz Globalnych Możliwości. Zalecany horyzont 

inwestycyjny wynosi 4 lata. 

PORTFEL DLA ZDECYDOWANYCH to rozwiązanie inwestycyjne przygotowane dla osób, 

które mają już doświadczenie w oszczędzaniu w funduszach inwestycyjnych, oczekują od 

inwestycji potencjalnych ponadprzeciętnych zysków i w związku z tym akceptują nawet 

znaczne wahania wartości jednostek uczestnictwa wybranych subfunduszy. Produkt 

dedykowany jest osobom poszukującym ekspozycji na polski rynek akcji poprzez 

Subfundusze Aktywny (40%), zagraniczne rynki poprzez Subfundusz Globalnych 

Możliwości (50%) oraz w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego 

emitowane przez przedsiębiorstw poprzez Subfundusz Aktywnych Strategii Dłużnych 

(10%). Zalecany horyzont inwestycyjny wynosi 4 lata. 

Portfel 
Subfunduszy 

Stawka opłaty 
manipulacyjnej na 
poziomie Portfela 

Stawka opłaty manipulacyjnej pobierana 
w ramach poszczególnych Subfunduszy 

wchodzących w skład Portfela 

Portfel dla 
Ostrożnych 

0,8% 

Aktywny 0,3% 

Dłużny 0% 

Aktywnych 
Strategii Dłużnych 

0,5% 

Portfel dla 
Energicznych 

1,5% 

Aktywny 0,75% 

Dłużny 0,0% 

Aktywnych 
Strategii Dłużnych 

0,25% 

Globalnych 
Możliwości 

0,50% 

Portfel dla 
Zdecydowanych 

2,3% 

Aktywnych 
Strategii Dłużnych 

0,1% 

Aktywny 1,2% 

Globalnych 
Możliwości 

1% 

Subfundusz 

Maksymalne stawki wynagrodzenia za zarzą-
dzanie Subfunduszem 

wskazane w Statucie Funduszu 
dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B 

wynagrodzenie 
stałe 

wynagrodzenie 
zmienne 

Dłużny 2,00% - 

Globalnych 
Możliwości 

3,00% 20,00% 

Aktywny 3,50% 20,00% 

Aktywnych 
Strategii Dłużnych 

2,00% 20,00% 

Subfundusz 

Stawki wynagrodzenia za zarządzanie 
Subfunduszem dla 

Jednostek Uczestnictwa kategorii B 

wynagrodzenie 
stałe 

wynagrodzenie 
zmienne 

Dłużny 1,00% - 

Globalnych Możliwości 2,50% 20,00% 

Aktywny 3,00% 20,00% 

Aktywnych 
Strategii Dłużnych 

1,50%  20,00% 



 

 
Niniejszy materiał został przygotowany przez TFI BGŻ BNP Paribas S.A. („Towarzystwo”), który jest organem Spektrum SFIO („Fundusz”). Towarzystwo jako organ Funduszu zarządza Funduszem i 
reprezentuje go w stosunkach z osobami trzecimi. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Ustawy z dnia 
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Szczegółowe informacje na temat jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych określają Prospekty informacyjne („Prospekty”), dostępne w placówkach 
Dystrybutora lub na stronie internetowej Towarzystwa – www.tfi.bgzbnpparibas.pl. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego, 
podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. Towarzystwo dołożyło starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych 
źródłach. Inwestycje w jednostki uczestnictwa są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, co oznacza możliwość uzyskania negatywnego  wyniku finansowego z tej inwestycji (włącznie z możliwością 
utraty części lub całości zainwestowanego kapitału). Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w Prospektach. Historyczne wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia 
podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w dany fundusz jest uzależniona od dnia nabycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także 
od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych, kategorii jednostek uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów 
kapitałowych. Ewentualne zyski mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu również wskutek zmian wielkości popytu i podaży na rynku instrumentów finansowych, kursu walutowego, stopy 
procentowej lub innych czynników rynkowych mających wpływ na wycenę instrumentu. Inwestowanie w jednostki uczestnictwa może s ię wiązać z konsekwencjami podatkowymi. Zyski 
z inwestycji podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Towarzystwo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki podatkowe związane z inwestycją w jednostki uczestnictwa. W celu 
uzyskania szczegółowych informacji w zakresie opodatkowania zysków z inwestycji Klient powinien zasięgnąć porady profesjonalnego doradcy podatkowego. Ostateczna decyzja co do zawarcia 
transakcji, horyzontu inwestycyjnego oraz wielkości zaangażowanych środków należy wyłącznie do Klienta. Przed nabyciem jednostek uczestnictwa za pośrednictwem Dystrybutora należy 
zapoznać się z Regulaminem korzystania z usług pośrednictwa w zakresie funduszy inwestycyjnych oraz z Umową dotyczącą korzystania z usług pośrednictwa w zakresie funduszy inwestycyjnych 
i wymaganymi prawem informacjami zawartymi w Prospekcie, dostępnym u Dystrybutora oraz na stronie Towarzystwa. Inwestowanie w  jednostki uczestnictwa może się wiązać z koniecznością 
poniesienia opłat i prowizji. Szczegółowe informacje na temat opłat i prowizji związanych z inwestowaniem w jednostki uczestn ictwa określa Tabela opłat, dostępna u Dystrybutora lub na stronie 
internetowej Towarzystwa. Fundusz może lokować powyżej 35% wartości aktywów każdego z subfunduszy w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, 
Narodowy Bank Polski, a także w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez państwo członkowskie lub jedno z państw należących do OECD i wskazanych w Prospekcie – 
innych niż Rzeczypospolita Polska. Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszu lub ze względu na stosowane techniki zarządzania tym portfelem wartość aktywów netto subfunduszu 
może się cechować dużą zmiennością. W zależności od przyjętej polityki inwestycyjnej subfundusze mogą lokować większość aktywów w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub 
instrumenty rynku pieniężnego. Żadna z części tego materiału nie może być kopiowana lub przekazywana nieupoważnionym osobom. Dokument ten nie może być odtwarzany lub przetrzymywany 
w jakimkolwiek systemie odtwórczym: elektronicznym, magnetycznym lub innym. Wykorzystywanie tego dokumentu przez osoby nieupoważnione lub działające niezgodnie z powyższymi 
zastrzeżeniami bez pisemnej zgody Towarzystwa bądź w inny sposób naruszające przepisy prawa autorskiego może być powodem wystąpienia z odpowiednimi roszczeniami. Organem 
nadzorującym Towarzystwo jest Komisja Nadzoru Finansowego. TFI BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Twardej 18, 00-105 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru 
Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000031121, o kapitale zakładowym w wysokości 
16 692 912,00 zł  opłaconym w całości, o numerze NIP: 526-02-10-808. 

Ryzyko 
 
Rodzaje ryzyka mające istotne znaczenie dla Subfunduszy wchodzących w skład Portfeli: ryzyko makroekonomiczne, ryzyko inflacji, 
ryzyko kredytowe, ryzyko płynności, ryzyko kontrahenta, ryzyko operacyjne, ryzyko związane z przechowywaniem aktywów, ryzyko stosowania 
instrumentów pochodnych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospekcie informacyjnym w Rozdziale 3c, pkt 2 

Ryzyko makroekonomiczne 
  
– osiągane wyniki mogą być uzależnione od wielu parametrów, 
takich jak: poziom inflacji, poziom deficytu budżetowego, poziom 
deficytu na rachunku bieżącym, poziom stóp procentowych, 
poziom bezrobocia, poziom kursów walutowych. 
  

Ryzyko kontrahenta 
  
– związane jest z możliwością niewywiązania się partnerów 
Funduszu z zobowiązań wynikających z zawieranych przez 
Fundusz umów. 

Ryzyko inflacji 
  
– wzrost inflacji może spowodować spadek realnej stopy zwrotu 
z posiadanych instrumentów dłużnych, jak również spadek 
wartości tych inwestycji. 

Ryzyko operacyjne 
  
– wynika głównie z nieadekwatnych lub zawodnych procesów 
wewnętrznych, błędów ludzkich, błędów systemów lub jest 
efektem zdarzeń zewnętrznych i może prowadzić do poniesienia 
strat przez Subfundusz. 
  

Ryzyko kredytowe 
  
– w związku z zakładanym udziałem dłużnych papierów 
wartościowych w portfelu inwestycyjnym Subfunduszu istnieje 
ryzyko, że pogorszenie sytuacji finansowej lub niewywiązanie 
się z zobowiązań przez emitenta może w istotny sposób wpłynąć 
negatywnie na wartość jednostek uczestnictwa. 

Ryzyko związane 

z przechowywaniem aktywów 
  
– istnieje ryzyko, że bank depozytariusz, jako podmiot 
prowadzący rejestr aktywów Funduszu i jego Subfunduszy, lub 
współpracujące z nim podmioty nie wywiążą się z obowiązków, 
wskutek czego Subfundusz może ponieść stratę. 

Ryzyko płynności 
  
– wynika z braku możliwości dokonywania transakcji 
lub ograniczenia w nabywaniu lub zbywaniu danego instrumentu 
przez Subfundusz. Może to doprowadzić nawet do konieczności 
zawieszenia odkupywania jednostek uczestnictwa. 

Ryzyko stosowania 

instrumentów pochodnych 
  
– wynika z możliwości poniesienia strat spowodowanych 
niekorzystnymi zmianami kursów akcji, poziomów stóp 
procentowych, kursów walut itp. Ze względu na charakter 
instrumentów pochodnych konsekwencje mogą być większe niż 
w przypadku klasycznych instrumentów finansowych. 
  

Portfel dla Ostrożnych, Portfel dla Energicznych, Portfel dla Zdecydowanych 

dostępne w ramach Programu Inwestycyjnego prowadzonego przez 

Spektrum Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy 

(w ramach programu zbywane są jednostki uczestnictwa kategorii B 

poszczególnych Subfunduszy wchodzących w skład danego Portfela) 

Kwiecień 2019 


