
 

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. 

ETF Shares of Vanguard FTSE 100 UCITS ETF („Fundusz”), subfundusz Vanguard Funds PLC (ISIN: 
IE00B810Q511) 
Fundusz jest zarządzany przez Vanguard Group (Ireland) Limited („VGIL”), która jest członkiem grupy 
kapitałowej Vanguard. 

Cele i polityka inwestycyjna 

Cel 

Dążeniem Funduszu jest odwzorowanie notowań indeksu FTSE 100 Index („Indeks”). 

Polityka inwestycyjna 

 Indeks jest powszechnie uznawanym wskaźnikiem zachowania brytyjskiego rynku akcji, na który 
składają się akcje dużych brytyjskich spółek. 

 Fundusz może posiadać ekspozycję lub lokować aktywa w wysokości do 20% wartości aktywów netto 
(NAV) Funduszu w akcjach wyemitowanych przez ten sam podmiot, przy czym w wyjątkowych 
warunkach rynkowych limit ten może zostać zwiększony do 35%. 

 Fundusz dąży do: 
1. Odwzorowania indeksu poprzez inwestowanie w drodze fizycznego nabycia we wszystkie lub 
zasadniczo wszystkie akcje wchodzące w skład Indeksu. 
2. Utrzymywania pełnego zainwestowania i niewielkiej ilości środków pieniężnych, z wyjątkiem sytuacji 
występowania nadzwyczajnych warunków rynkowych, politycznych itp., w którym to przypadku 
Fundusz może tymczasowo odejść od swojej polityki inwestycyjnej. 

 Fundusz może inwestować w finansowe instrumenty pochodne, które mogą zwiększyć lub zmniejszyć 
jego ekspozycję na aktywa bazowe, w rezultacie zwiększając zmienność wartości aktywów netto 
Funduszu. Niektóre instrumenty pochodne zwiększają prawdopodobieństwo poniesienia straty w 
przypadku niewywiązywania się przez kontrahenta Funduszu ze zobowiązań płatniczych. 

 Fundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 5 lat. 

 Dochód z Tytułów Uczestnictwa w ETF jest zazwyczaj wypłacany raz na kwartał. 

 Tytuły Uczestnictwa w ETF są notowane na jednej lub kilku giełdach. Z zastrzeżeniem określonych 
wyjątków wskazanych w prospekcie informacyjnym Funduszu, inwestorzy niebędący Upoważnionymi 
Uczestnikami mogą zbywać Tytuły Uczestnictwa ETF wyłącznie za pośrednictwem podmiotu 
będącego członkiem danej giełdy papierów wartościowych w dowolnym momencie, kiedy giełda jest 
czynna. 

Tytuły Uczestnictwa Funduszu mogą być kupowane i sprzedawane codziennie (z wyjątkiem 
określonych dni wolnych od pracy w banku lub dni ustawowo wolnych od pracy oraz z zastrzeżeniem 
określonych ograniczeń opisanych w Załączniku nr 1 do Prospektu Informacyjnego lub dodatku 
dotyczącego danego funduszu) przez Upoważnionych Uczestników poprzez złożenie wniosku przed 
godziną 15:30 (czasu irlandzkiego) w danym dniu sesyjnym. Pełna lista dni, w których zbywanie Tytułów 
Uczestnictwa Funduszu nie jest możliwe, jest dostępna na stronie 
https://global.vanguard.com/content/documents/calendar.pdf. 

Więcej informacji na temat celów i polityki inwestycyjnych Funduszu, a także ograniczonej relacji z 
podmiotem oferującym Indeks można znaleźć w Załączniku nr 1 do prospektu informacyjnego Vanguard 
Funds plc („Prospekt Informacyjny”) lub dodatku dotyczącym danego funduszu na naszej stronie 
internetowej pod adresem https://global.vanguard.com. 

 

 

 



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 dla Funduszu w przyszłości. 

 Podana kategoria ryzyka nie jest gwarantowana i może się zmieniać z upływem czasu. 

 Ten wskaźnik nie mierzy ryzyka ewentualnej straty zainwestowanych środków. 

 Najniższa kategoria nie oznacza braku ryzyka. 

 Fundusz otrzymał ocenę 5 z uwagi na to, że lokuje aktywa w papiery kapitałowe na jednym rynku, a 
ponadto znalazł się w wyższej kategorii ze względu na wyższy stopień zmienności wartości tych 
inwestycji w przeszłości. 

Wskaźnik po przeciwnej stronie nie uwzględnia następujących czynników ryzyka związanych z inwestowaniem 
w Fundusz: 

 Ryzyko rynku akcji. Wartość inwestycji może wzrastać lub spadać, a inwestorzy mogą nie odzyskać 
zainwestowanych kwot. 

 Ryzyko kraju/polityczne. W przypadku aktywów funduszu występuje niepewność co do zmian w danym 
kraju w zakresie 1. polityki władz; 2. opodatkowania; 3. ograniczenia inwestycji zagranicznych; 4. 
decyzji dotyczących walut; 5. obowiązujących przepisów, które wraz z wszelkiego rodzaju katastrofami 
naturalnymi lub wstrząsami politycznymi źle wpłyną na rynki giełdowe w danym kraju. 

Więcej informacji na temat ryzyka można znaleźć w Prospekcie Informacyjnym dostępnym na 
stronie internetowej https://global.vanguard.com, w części zatytułowanej „Czynniki ryzyka”. 

Opłaty 

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

Opłaty jednorazowe pobierane przed lub po dokonaniu inwestycji 

Opłata za wejście Brak 

Opłata za odkupienie Brak 

Jest to maksymalna kwota, jaka może zostać pobrana ze środków inwestora przed ich zainwestowaniem oraz 
przed wypłaceniem zysków z inwestycji. 

Opłaty pobierane z funduszu w ciągu roku 

Koszty stałe 0,09% 

Opłaty pobierane z funduszu w określonych warunkach szczególnych 

Opłata za wyniki Brak 

Inwestorom niebędącym Upoważnionymi Uczestnikami może być naliczana opłata maklerska w przypadku 
kupowania lub sprzedawania na giełdzie. Informacji o opłatach udziela bezpośrednio makler. Opłaty nie są 
naliczane przez Fundusz ani płatne na rzecz Funduszu. Upoważnieni Uczestnicy prowadzący transakcje w 
bezpośredniej relacji z Funduszem pokrywają koszty transakcji. W przypadku tworzenia i wykupu tytułów 
uczestnictwa za gotówkę obowiązuje opłata za obsługę transakcji gotówkowych w maksymalnej wysokości 2% 
płatna na rzecz Funduszu, a ze wszystkimi transakcjami będą się wiązały koszty transakcyjne. Inwestorzy 
niebędący Upoważnionymi Uczestnikami nie ponoszą tych opłat ani kosztów. 



Podana wysokość rocznych kosztów stałych została ustalona w oparciu o koszty poniesione w roku 
zakończonym 31 grudnia 2013 r. Wartość ta może ulec zmianie w kolejnych latach. Nie obejmuje ona kosztów 
transakcji portfelowych. 

Więcej informacji na temat opłat można znaleźć w Prospekcie Informacyjnym dostępnym na stronie 
internetowej https://global.vanguard.com, w częściach zatytułowanych „Nabywanie tytułów 
uczestnictwa”, „Umarzanie tytułów uczestnictwa”, „Opłaty i koszty” oraz w Załączniku nr 1. 

Wyniki historyczne 
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 Tytuły uczestnictwa zostały wyemitowane po raz pierwszy w 2012 r. 

 Wyniki historyczne: 
1. Nie jest to wiarygodny wyznacznik przyszłych wyników. 
2. Obejmuje koszty stałe i reinwestowanie dochodu. Nie obejmuje opłat za wejście i wyjście. 
3. Wyliczono w EUR. 

Informacje praktyczne 

 Depozytariuszem Funduszu jest Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited. 

 Kopie Prospektu Informacyjnego oraz – o ile są one dostępne – ostatniego sprawozdania rocznego i 
półrocznego Vanguard Funds plc („VF”) wraz z ostatnimi opublikowanymi notowaniami tytułów 
uczestnictwa i innymi informacjami o Funduszu można uzyskać nieodpłatnie od Vanguard Funds plc 
c/o Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited, Styne House, Upper 
Hatch Street, Dublin 2, Irlandia (tel. 353-1-241-7105) lub na naszej stronie internetowej pod adresem 
https://global.vanguard.com; natomiast informacje o polityce Funduszu w zakresie ujawniania składu 
portfela oraz opublikowane wartości iNAV można znaleźć pod adresem 
https://www.vanguard.co.uk/documents/portal/legal/portfolio-holding-disclosure-policy.pdf. Dokumenty 
te są dostępne wyłącznie w języku angielskim. 

 VF to fundusz parasolowy z rozdziałem odpowiedzialności pomiędzy subfundusze. Oznacza to, że 
inwestycje Funduszu są utrzymywane oddzielnie, zgodnie z przepisami prawa irlandzkiego, od 
inwestycji pozostałych subfunduszy VF, a roszczenia wniesione przeciwko jakiemukolwiek innemu 
subfunduszowi VF nie będą miały wpływu na inwestycje dokonane w Funduszu. 

 Tytuły Uczestnictwa ETF w Funduszu nie podlegają wymianie na Tytuły Uczestnictwa ETF w 
jakichkolwiek innych subfunduszach VF ani zamianie na inną klasę tytułów uczestnictwa w tym samym 
Funduszu, o ile dostępne są inne klasy tytułów uczestnictwa. 



 Przepisy podatkowe obowiązujące w Irlandii mogą mieć wpływ na opodatkowanie inwestora podatkiem 
od osób fizycznych. Zalecamy zasięgnięcie porady u swojego profesjonalnego doradcy podatkowego. 

 VGIL może zostać pociągnięty do odpowiedzialności wyłącznie w przypadku, gdy jakikolwiek zapis 
niniejszego dokumentu będzie wprowadzał w błąd, okaże się nieprawdziwy lub niezgodny z 
odpowiednią częścią Prospektu Informacyjnego. 

Fundusz został utworzony na podstawie zezwolenia udzielonego przez Centralny Bank Irlandii („Bank 
Centralny”) na prowadzenie działalności w Irlandii i podlega jego nadzorowi. VGIL posiada zezwolenie 
udzielone przez Bank Centralny na prowadzenie działalności w Irlandii i podlega jego nadzorowi. 
Niniejsze kluczowe informacje dla inwestorów są aktualne na dzień 22.12.2014 r. 


