
 
 KLUCZOWE INFORMACJE DLA INWESTORÓW 
Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego Funduszu. Nie są to 
materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem prawnym mającym na celu ułatwienie 
zrozumienia charakteru i ryzyka związanego z inwestowaniem w ten Fundusz. Inwestorowi zaleca się 
zapoznanie się z niniejszym dokumentem, aby mógł on podjąć świadomą decyzję inwestycyjną. 

 

Wskaźnik referencyjny stanowi własność intelektualną podmiotu oferującego indeks. Fundusz nie jest 
sponsorowany ani gwarantowany przez podmiot oferujący indeks. Pełna informacja prawna znajduje się w 
prospekcie inwestycyjnym Funduszu. 

 

iShares EURO STOXX Banks (DE) Fundusz strukturyzowany (fundusz ETF) 

WKN: 628930 ISIN: DE0006289309 

Spółka zarządzająca: BlackRock Asset Management 
Deutschland AG 

Cele i polityka inwestycyjna 

► iShares EURO STOXX Banks (DE) (dalej „Fundusz”) jest funduszem strukturyzowanym (fundusz ETF), 
który nie jest zgodny z wymogami dyrektywy UCITS i którego celem jest maksymalne odwzorowanie 
wyników indeksu EURO STOXX® Banks (indeks cenowy). W tym zakresie celem Funduszu jest replikacja 
indeksu referencyjnego. 

► Indeks mierzy stopy zwrotu spółek sektora bankowego w strefie euro znajdujących się w wielosektorowym 
indeksie EURO STOXX®, który z kolei śledzi wyniki spółek o dużej, średniej i małej kapitalizacji rynkowej 
w rozwiniętych gospodarkach strefy euro. Kapitalizację rynkową określa się, mnożąc aktualną cenę akcji 
przez całkowitą liczbę akcji spółki. 

► Aby osiągnąć cel kapitałowy, Fundusz inwestuje przede wszystkim w kapitałowe papiery wartościowe. 
► Odsetek aktywów Funduszu, który odpowiada wadze indeksu bazowego (procent duplikacji), wynosi, co 

najmniej 95%. 
► Rekomendacja: Niniejszy Fundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje 

środki w ciągu 7 lat. Inwestycja w Fundusz nadaje się dla inwestorów, którzy zdobyli już doświadczenie na 
rynkach finansowych. 

► Jednostki Funduszu są jednostkami dystrybucyjnymi. Dochód z inwestycji Funduszu będzie wypłacany 
przynajmniej raz w roku w formie dywidendy. 

► Jednostki Funduszu denominowane są w euro. 
► Jednostki Funduszu są notowane na jednej lub kilku giełdach. Inwestorzy mogą kupować lub sprzedawać 

swoje jednostki uczestnictwa codziennie w godzinach pracy rzeczonej giełdy lub giełd przez pośrednika. 

Profil ryzyka i zysku 

 
 

Lower risk Niższe ryzyko 

Typically lower rewards Zazwyczaj niższy zysk 

Higher risk Wyższe ryzyko 

Typically higher rewards Zazwyczaj wyższy zysk 

 
► Wskaźnik ten bazuje na danych historycznych i może nie być wiarygodnym wyznacznikiem profilu ryzyka 

Funduszu w przyszłości. 
► Podana kategoria ryzyka nie jest gwarantowana i może się zmieniać z upływem czasu. 
► Najniższa kategoria nie oznacza braku ryzyka. 
► Klasę ryzyka Funduszu określono na siedem z uwagi na charakter inwestycji, który obejmuje wymienione 

poniżej ryzyka. Czynniki te mogą wpływać na wartość inwestycji Funduszu lub narażać go na straty. 
- - Ryzyko inwestycyjne wiąże się z konkretnymi sektorami, państwami, walutami lub przedsiębiorstwami. 

Oznacza to, że Fundusz jest bardziej podatny na wszelkie lokalne zdarzenia gospodarcze, rynkowe, 
polityczne lub regulacyjne. 

- Wartość akcji i powiązanych z akcjami papierów wartościowych podlega wpływowi codziennych zmian 
na rynku kapitałowym. Inne istotne czynniki obejmują wiadomości ze sceny politycznej i gospodarczej, 



Niniejszy Fundusz posiada licencję do działania na terytorium Niemiec i podlega nadzorowi Federalnej 
Agencji Nadzoru Usług Finansowych (BaFin). 

Niniejsze kluczowe informacje dla inwestorów są aktualne na dzień 26 czerwca 2013 r. 

 

 

wyniki przedsiębiorstw oraz ważne wydarzenia korporacyjne. 
► Ryzyka szczególne, które nie są odpowiednio odzwierciedlone przez wskaźnik ryzyka, obejmują: 

- Ryzyko kontrahenta: Niewypłacalność jakichkolwiek instytucji świadczących usługi, takie jak 
przechowywanie aktywów lub występowanie w roli kontrahenta w odniesieniu do instrumentów 
pochodnych bądź innych, może narażać Fundusz na straty finansowe. 

- Ryzyko płynności: Niższa płynność oznacza, że liczba kupujących lub sprzedających jest 
niewystarczająca i nie pozwala Funduszowi na zbycie lub nabycie inwestycji w łatwy sposób. 

Więcej informacji na temat ryzyka znajduje się w prospekcie emisyjnym Funduszu, w części zatytułowanej 
„Ostrzeżenia dotyczące ryzyka”. Prospekt emisyjny jest dostępny na stronie internetowej www.ishares.com 
(należy wybrać odpowiedni kraj i przejść do zakładki Dokumenty/ Informacja prawna). 

Opłaty 

Opłaty wykorzystywane są do pokrywania kosztów prowadzenia Funduszu, w tym kosztów marketingu i 
dystrybucji. Opłaty te obniżają potencjalny wzrost wartości inwestycji. 

* Inwestorzy działający na giełdach uiszczają opłaty nakładane przez maklerów giełdowych. Opłaty te są 
publikowane przez giełdy, na których jednostki uczestnictwa są notowane, a ponadto można je uzyskać od 
maklerów. W przypadku inwestowania w jednostki uczestnictwa w bezpośredniej relacji z Funduszem lub 
Spółką zarządzającą Funduszem, opłata za nabycie wynosi do 2%, a opłata za zbycie do 1%. 

* Upoważnieni uczestnicy prowadzący transakcje w bezpośredniej relacji odpowiednio z Funduszem lub Spółką 
zarządzającą Funduszem pokrywają koszty transakcji. 

Wartość opłat stałych opiera się na okresie dwunastu miesięcy zakończonym 31 maja 2013 roku. Wartość ta 
może ulec zmianie w kolejnych latach. Nie uwzględnia ona kosztów związanych z transakcjami dokonywanymi 
w portfelu, z wyjątkiem kosztów przekazywanych powiernikowi oraz ewentualnych opłat za nabycie/ zbycie 
przekazywanych bazowemu programowi inwestowania zbiorowego (jeżeli dotyczy). 

** W przypadku, gdy Spółka zarządzająca udzieli pożyczki papierów wartościowych w celu obniżenia kosztów, 
Fundusz otrzyma 100% przychodu wygenerowanego na podstawie takiej pożyczki, z czego do 40% zostanie 
wypłacone Spółce zarządzającej w formie ogólnej opłaty ryczałtowej z tytułu kosztów wynikających z 
przygotowania i realizacji transakcji pożyczki papierów wartościowych. Podział przychodu wynikającego z 
pożyczki papierów wartościowych nie zwiększa kosztów prowadzenia Funduszu i jest wyłączony z kosztów 
stałych. 

Więcej informacji na temat opłat znajduje się w prospekcie emisyjnym Funduszu, w części zatytułowanej 
„Opłaty” Warunków szczególnych Funduszu. Prospekt emisyjny jest dostępny na stronie internetowej 
www.ishares.com (należy wybrać odpowiedni kraj i przejść do zakładki Dokumenty/ Informacja prawna). 
 

Jednorazowe opłaty pobierane przed rozpoczęciem inwestycji lub po jej rozpoczęciu 

Opłata za nabycie (opłata za nabycie wynosi 0% w przypadku zakupu 
na giełdzie) 

2,00%* 

Opłata wyjściowa (opłata wyjściowa wynosi 0% w przypadku 
sprzedaży na giełdzie) 

1,00%* 

Jest to maksymalna kwota, która może zostać potrącona ze środków inwestora przed ich zainwestowaniem 
lub przed wypłatą zysków z inwestycji. 

Opłaty pobierane z Funduszu w ciągu każdego roku 

Koszty stałe 0,51%** 

Opłaty pobierane z Funduszu w szczególnych okolicznościach 

Opłata za wyniki Brak 

Stopa zwrotu w przeszłości 

Historyczne wyniki niekoniecznie stanowią wyznacznik przyszłych osiągnięć. 

Wykres ilustruje roczną stopę zwrotu z Funduszu w EUR za każdy pełny rok kalendarzowy w okresie 
przedstawionym na wykresie. Jest ona wyrażona jako procentowa zmiana wartości netto aktywów Funduszu 
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na koniec każdego roku. Fundusz został wprowadzony w 2001 r. 

Stopę zwrotu przedstawiono po odliczeniu kosztów stałych. W wyliczeniu nie uwzględniono opłat za nabycie/ 
zbycie. 

† Wskaźnik referencyjny: EURO STOXX® Banks (EUR) 

Wyniki historyczne do 31 grudnia 2012 r. 

 
 

Fund Fundusz 

Benchmark † Wskaźnik referencyjny † 

 

Informacje praktyczne 

► Bankiem depozytariuszem Funduszu jest State Street Bank GmbH. 
► Więcej informacji na temat Funduszu można znaleźć w prospekcie emisyjnym Funduszu oraz w ostatnim 

sprawozdaniu rocznym. Dokumenty te są dostępne bezpłatnie w języku niemieckim i angielskim oraz w 
językach obowiązujących w krajach, w których zarejestrowany jest Fundusz. Można je uzyskać wraz z 
innymi informacjami, np. cenami jednostek, po przesłaniu odpowiedniego wniosku na adres: 
info@iShares.de, na stronie www.ishares.com (należy wybrać odpowiedni kraj i przejść do zakładki 
Dokumenty) lub pod numerem telefonu +49 (0) 89 42729 5858. 

► Fundusz podlega niemieckiej Ustawie o podatku inwestycyjnym (niem. Investmentsteuergesetz). Może 
mieć to wpływ na opodatkowanie inwestycji w Fundusz podatkiem od osób fizycznych, któremu podlega 
inwestor. 

► BlackRock Asset Management Deutschland AG ponosi odpowiedzialność wyłącznie w przypadku, gdy 
jakikolwiek zapis niniejszego dokumenty okaże się błędny, nieprecyzyjny lub niespójny z odpowiednią 
częścią prospektu emisyjnego Funduszu. 


