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ZMIANY PROSPEKTU INFORMACYJNEGO 

BNP PARIBAS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO 

WPROWADZONE AKTUALIZACJĄ Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2020 R.  

 

BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty („Fundusz”), informuje o dokonaniu w dniu 30 września 2020 roku 

zmian Prospektu Informacyjnego Funduszu związanych z wejściem w życie zmian statutu Funduszu 

 

WYKAZ ZMIAN 

 
1) W ROZDZIALE IV „INFORMACJE O SUBFUNDUSZACH”: 

a) w stosunku do Subfunduszu BNP PARIBAS DYNAMICZNEGO INWESTOWANIA w opisie polityki 
inwestycyjnej 

- zwrot: „a także depozyty bankowe” zastąpiono zdaniem „Fundusz może lokować do 20% Wartości Aktywów 

Netto Subfunduszu w depozyty bankowe”. 

- wykreślono zdanie: Fundusz może lokować nie więcej niż 10% wartości Aktywów Subfunduszu łącznie w 

jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych oraz tytuły uczestnictwa innych funduszy 

zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania. 

 

b) w stosunku do Subfunduszu BNP PARIBAS AKTYWNEGO INWESTOWANIA: 

- zmieniono cały opis polityki inwestycyjnej w ten sposób, że otrzymał brzmienie:  

„Z uwzględnieniem zdania następnego, Fundusz może lokować od 0% do 20% Wartości Aktywów Netto 

Subfunduszu w akcje oraz inne instrumenty o charakterze udziałowym, tj. prawa do akcji, prawa poboru, 

warranty subskrypcyjne, obligacje zamienne na akcje i kwity depozytowe. Przy stosowaniu limitu, o którym 

mowa w zdaniu poprzedzającym, Fundusz jest obowiązany uwzględniać kwotę zaangażowania w Instrumenty 

Pochodne oraz wartość praw do nowych emisji akcji.  

Fundusz może lokować od 40% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w instrumenty o charakterze dłużnym, 

tj. obligacje, bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego.  

Fundusz może lokować do 20% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w depozyty przy czym zobowiązania 

Funduszu są wliczane w ten limit.” 

 

c) w stosunku do Subfunduszu BNP PARIBAS STABILNEGO INWESTOWANIA w opisie polityki 
inwestycyjnej: 

- zwrot: „a także depozyty bankowe” zastąpiono zdaniem „Fundusz może lokować do 20% Wartości Aktywów 

Netto Subfunduszu w depozyty bankowe”. 

- wykreślono zdanie: Fundusz może lokować nie więcej niż 10% wartości Aktywów Subfunduszu łącznie w 

jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych oraz tytuły uczestnictwa innych funduszy 

zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania. 

 

d) w stosunku do Subfunduszu BNP PARIBAS OBLIGACJI w opisie polityki inwestycyjnej: 
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- zwrot: „a także depozyty bankowe” zastąpiono zwrotem: „a także w obligacje emitowane, poręczone lub 

gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, Europejski Bank Centralny, Unię Europejską lub 

Europejski Bank Inwestycyjny.”  

- wykreślono zdanie: „Fundusz może lokować nie więcej niż 10% wartości Aktywów Subfunduszu łącznie w 

jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych oraz tytuły uczestnictwa innych funduszy 

zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania.” 

- wpisano zdanie: „Fundusz może lokować do 20% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w depozyty 

bankowe.” 

 

e) w stosunku do Subfunduszu BNP PARIBAS KONSERWATYWNEGO OSZCZĘDZANIA w opisie polityki 
inwestycyjnej: 

- akapit trzeci i czwarty otrzymał następujące brzmienie: 

Fundusz lokuje co najmniej 70% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Krótkoterminowe Dłużne Papiery 

Wartościowe, w tym emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski, w listy 

zastawne oraz jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych oraz tytuły uczestnictwa funduszy 

zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania. Średnioważony czas trwania obligacji w portfelu, 

wyrażony miarą „Modified Duration” (miarą wrażliwości zmiany wartości obligacji), nie może przekraczać 2 lat.  

Fundusz może lokować do 20% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w depozyty bankowe – przy czym 

zobowiązania Funduszu są wliczane w ten limit. 

 

f) w stosunku do Subfunduszu BNP PARIBAS GLOBALNY DYNAMICZNEGO WZROSTU: 

- zmieniono cały opis polityki inwestycyjnej w ten sposób, że otrzymał: 

Fundusz może lokować do 100% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w jednostki uczestnictwa funduszy 

inwestycyjnych otwartych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz  tytuły uczestnictwa instytucji 

wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą, które inwestują co najmniej połowę swoich aktywów 

w: akcje dopuszczone do obrotu na rynku zorganizowanym w państwie innym niż Rzeczypospolita Polska a 

także w obligacje zamienne na akcje oraz inne instrumenty oparte o akcje dopuszczone do obrotu na rynku 

zorganizowanym w państwie innym niż Rzeczypospolita Polska.  

Fundusz może lokować do 50% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu akcje, obligacje zamienne na akcje, 

prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe. 

Fundusz może lokować do 50% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w instrumenty o charakterze dłużnym, 

tj. obligacje, bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego. 

Fundusz może lokować do 20% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w depozyty bankowe – przy czym 

zobowiązania Funduszu są wliczane w ten limit. 

W zakresie nieuregulowanym powyżej, do polityki inwestycyjnej Subfunduszu stosuje się postanowienia art. 

37–42 Statutu.  

 

g) w stosunku do Subfunduszu BNP PARIBAS GLOBALNY STABILNEGO WZROSTU w opisie polityki 
inwestycyjnej: 

- zwrot: „Fundusz może lokować od 10% do 50% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w jednostki 

uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych” zastąpiono zwrotem: „Fundusz może lokować do 50% 

Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych.”  
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- na końcu dodano zdanie: „Fundusz może lokować do 20% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w 

depozyty bankowe.”  

 

2) W ROZDZIALE VIII „ZAŁĄCZNIKI”: 

 
dodano tekst jednolity statutu aktualny na dzień 30.09.2020 r. 

 

 

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA PROSPEKTU INFORMACYJNEGO POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN.  

Tekst jednolity Prospektu Informacyjnego Funduszu, uwzgledniający powyższe zmiany, został 
zamieszczony na stronie internetowej www.tfi.bnpparibas.pl. 

http://www.tfi.bnpparibas.pl/

