W załączeniu przekazujemy Prospekt Informacyjny Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjnych
Otwarty oraz następujące informacje:
I.

Zmiany dokonane w Prospekcie Informacyjnym:

1.

W rozdziale IIIE. „Dane o subfunduszu Investor Dochodowy”, zmienia się podrozdział IIIE.14.
„Określenie profilu Inwestora”
Rozdział otrzymał następujące brzmienie:

„Subfundusz skierowany jest do inwestorów:
- chcących uczestniczyć w zyskach z odsetek i wzrostu wartości dłużnych papierów wartościowych (w
tym obligacji korporacyjnych) o niskiej lub umiarkowanej wrażliwości na zmiany rynkowych stóp
procentowych,
- z niską skłonnością do podejmowania ryzyka, których podstawowym celem inwestycyjnym jest stabilny
wzrost wartości inwestycji przy niskim ryzyku inwestycyjnym.

Rekomendowany okres inwestowania w Funduszu
Zalecenie: niniejszy Subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje
środki w ciągu 9 miesięcy.

Szczegółowe ryzyka związane z polityką inwestycyjną oraz z inwestowaniem w Jednostki Uczestnictwa
Subfunduszu opisane są w rozdziale IIIE pkt 13 Prospektu Informacyjnego Funduszu.”

2.

W rozdziale V. „Dane o podmiotach obsługujących Fundusz”, w podrozdziale V.2. „Dane o podmiotach,
które pośredniczą w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa”, w punkcie 3)
„Wskazanie miejsca, w którym można uzyskać informacje o punktach zbywających i odkupujących
Jednostki Uczestnictwa”, zmienia się pod podpunkt V.2.12. otrzymując następujące brzmienie:

„V.2.12. Getin Noble Bank S.A.
1) Siedziba, adres, numery telekomunikacyjne
Warszawa, Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C
00-843 Warszawa
Infolinia.: +48 22 203 03 03

2) Zakres świadczonych usług
a) przyjmowanie zleceń określonych w Statucie Funduszu,
b) obsługa ISO,
c) przyjmowanie dyspozycji związanych z uczestnictwem w Funduszu ,
d) udostępnianie materiałów marketingowych i informacyjnych funduszy
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e) realizacja innych czynności określonych w umowie z Funduszem.

Dystrybutor obsługuje wszystkie Subfundusze Investor Parasol FIO oraz Investor Parasol SFIO.
DYSTRYBUTOR STOSUJE WŁASNĄ TABELĘ OPŁAT – do wglądu w siedzibie i Oddziałach.

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
podmiotu.”

3.

II.

Zaktualizowano załącznik VII.2. Statut Funduszu.

Data i miejsce udostępnienia Uczestnikom Prospektu Informacyjnego
1.

Prospekt Informacyjny został opublikowany na stronie www.investors.pl w dniu 15 października 2020
roku.
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