
 
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. 
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Xtrackers S&P 500 2x Inverse Daily Swap UCITS ETF 
Podległe serie tytułów uczestnictwa: 1C (ISIN: LU0411078636), (WKN: DBX0B6), (Waluta: USD) 
subfundusz Xtrackers. Fundusz jest zarządzany przez DWS Investment S.A., będącą członkiem DWS Group. 

Cele i polityka inwestycyjna 

Inwestycja ma na celu odzwierciedlenie zachowania indeksu S&P 500 2x Inverse Daily Index (Indeks), który 
daje przeciwny wynik niż S&P 500 Index (Indeks bazowy) na dwukrotnie wyższym lub niższym poziomie w 
ujęciu dziennym, plus odsetki. To oznacza, że w przypadku spadku Indeksu bazowego Indeks powinien 
wzrosnąć o dwukrotność wartości spadku Indeksu bazowego, a w przypadku jego wzrostu Indeks powinien 
spaść o dwukrotność wartości wzrostu Indeksu bazowego. Odsetki są dodawane do poziomu Indeksu według 
stopy stanowiącej trzykrotność stopy procentowej stosowanej przez banki w Londynie przy jednodniowych 
kredytach międzybankowych w USD. 
Indeks bazowy ma odzwierciedlać zachowanie akcji 500 spółek reprezentujących wszystkie główne branże w 
USA i obejmuje akcje dużych spółek notowanych na NYSE Euronext i NASDAQ OMX. Znaczenie spółki w 
Indeksie bazowym zależy od jej wielkości względnej określanej w oparciu o łączną wartość akcji spółki 
dostępnych od ręki w stosunku do pozostałych spółek na rynkach giełdowych. 
Aby osiągnąć ten cel, Fundusz zawiera kontrakty finansowe (na instrumenty pochodne) z jednym lub kilkoma 
kontrahentami, aby wymienić większość przychodów z subskrypcji na zysk z Indeksu (transakcja typu swap). 
Inwestorzy nie otrzymują dywidend z tytułu posiadanych akcji. 
Inwestorzy mogą spieniężyć akcje na żądanie w każdym dniu. 

Profil ryzyka i zysku 

 
 

Lower risk Niższe ryzyko 

Typically lower rewards Zazwyczaj niższy zysk 

Higher risk Wyższe ryzyko 

Typically higher rewards Zazwyczaj wyższy zysk 

Kategoria ryzyka i zysków jest wyliczana na podstawie danych historycznych, które mogą nie być wiarygodnym 
wyznacznikiem profilu ryzyka Funduszu w przyszłości. 
Kategoria ryzyka i zysków może ulec zmianie. Nie jest ona celem działania i nie jest gwarantowana. 
Najniższa kategoria (tzn. Kategoria 1) nie oznacza inwestycji wolnej od ryzyka. 
Fundusz znajduje się w Kategorii 7, ponieważ – pomimo wysokiego zakresu i częstotliwości zmian cen 
(zmienność) inwestycji bazowych, do których się odnosi – Fundusz zawiera funkcję mającą na celu 
zmniejszenie wpływu zmienności na Fundusz.Poniżej przedstawiono dodatkowe ryzyka, które nie są 
uwzględnione w kategorii ryzyka i zysków. 
Fundusz nie inwestuje bezpośrednio w składniki Indeksu. Zyski będą zależne od wyników uzyskanych przez 
zastosowane instrumenty pochodne. 
Fundusz może zawrzeć jeden lub kilka kontraktów na instrumenty pochodne z jednym lub kilkoma 
kontrahentami. Jeżeli którykolwiek z kontrahentów nie wywiąże się z obowiązku dokonania płatności (np. ze 
względu na utratę wypłacalności), inwestorzy mogą odnotować stratę z tytułu inwestycji. 
W relacji z Funduszem podmioty DWS i podmioty powiązane mogą występować w kilku rolach, np. jako 
dystrybutor oraz spółka zarządzająca, co może wiązać się z wystąpieniem konfliktu interesów. 
Fundusz nie jest gwarantowany, a inwestycja jest narażona na ryzyko. Wartość inwestycji może zarówno spaść, 
jak i wzrosnąć. 
Indeks został skonstruowany w taki sposób, aby odzwierciedlać wyniki zwiększonej (lewarowanej) ujemnej 
ekspozycji (tzw. krótkiej ekspozycji) Indeksu bazowego, co oznacza, że poziom Indeksu powinien wzrosnąć w 
razie spadku Indeksu bazowego i spaść w razie jego wzrostu. Indeks został zaprojektowany w taki sposób, aby 
odzwierciedlać te wyniki codziennie, co nie powinno być utożsamiane z poszukiwaniem krótkiej pozycji przez 



 

 

 

 

 

Indeks jest znakiem towarowym Standard & Poor's i jest używany przez Fundusz na mocy licencji. Fundusz nie 
jest subsydiowany, wspierany, dystrybuowany ani promowany przez Standard & Poor's, a Standard & Poor's 
nie składa żadnych oświadczeń na temat celowości inwestowania w ten Fundusz. 
Fundusz otrzymał zezwolenie na prowadzenie działalności w Luksemburgu i podlega regulacji ze strony 
Commission de Surveillance du Secteur Financier. 
DWS Investment S.A. otrzymał zezwolenie na prowadzenie działalności w Luksemburgu i podlega regulacji ze 
strony Commission de Surveillance du Secteur Financier. 
Niniejsze kluczowe informacje dla inwestorów są aktualne na dzień 18.04.2019 r. 
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okresy dłuższe niż dzień. Wyniki Funduszu za okresy dłuższe niż jeden dzień mogą nie być odwrotnie 
proporcjonalne lub symetryczne w stosunku do stóp zwrotu osiąganych przez Indeks bazowy. 
Fundusz jest skierowany do inwestorów instytucjonalnych, którzy pragną przyjąć bardzo krótkoterminową 
perspektywę na Indeks bazowy i którzy nie realizują inwestycji zgodnie ze strategią „kupuj i trzymaj”. 
Instrument pochodny wykorzystywany w celu uzyskania ekspozycji na Indeks może być skorygowany w celu 
odzwierciedlenia określonych kosztów związanych z podatkami i/ lub kosztów zakupu, sprzedaży, pożyczki, 
finansowania lub powiernictwa. Tego rodzaju koszty replikacji mogą skutkować stratą Funduszu i stratą na 
inwestycji. 
Więcej ogólnych informacji na temat ryzyka można znaleźć w prospekcie inwestycyjnym, 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 wejściowa Brak 

Opłata wyjściowa Brak 

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

Opłaty pobierane z Funduszu w ciągu roku 

Koszty stałe 0,70% 

Opłaty pobierane z funduszu w określonych warunkach szczególnych 

Opłata za wyniki Brak 

 

Inwestorzy na rynku wtórnym (osoby kupujące lub sprzedające akcje na giełdzie papierów wartościowych) 
mogą zostać obciążone opłatami przez maklera giełdowego. Informacje na temat wysokości ewentualnych opłat 
można uzyskać od maklera. Upoważnieni uczestnicy prowadzący transakcje w bezpośredniej relacji z 
Funduszem pokrywają koszty transakcji związanych z subskrypcjami i umorzeniami. 
Wartość opłat stałych opiera się na wartości kosztów za rok zakończony w październiku 2018 roku. Wartość ta 
może ulec zmianie w kolejnych latach. Nie obejmuje ona kosztów transakcji portfelowych ani ewentualnych 
opłat za wyniki. 
Bardziej szczegółowe informacje na temat opłat można znaleźć w prospekcie emisyjnym w części zatytułowanej 
„Opłaty i koszty”. 

Stopa zwrotu w przeszłości 
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Fund Fundusz 

Index Indeks 

 
Należy zaznaczyć, że wyniki historyczne nie są wiarygodnym wyznacznikiem przyszłych wyników. 
Opłaty z tytułu kosztów stałych Funduszu są uwzględniane w wyliczeniach dotyczących wyników historycznych. 
W wyliczeniach dotyczących wyników historycznych nie uwzględniono opłat za nabycie/ zbycie. 
Fundusz został wprowadzony w 2010 roku, a seria tytułów uczestnictwa została wprowadzona w roku 2010. 
Wyniki historyczne wyliczano w USD. 
 
Informacje praktyczne 

Depozytariuszem jest State Street Bank Luxembourg SCA. 
Kopie prospektu inwestycyjnego, aktualne raporty roczne i kolejne sprawozdania śródroczne (wszystkie te 
dokumenty są sporządzane w języku angielskim), a także inne informacje (w tym aktualne ceny tytułów 
uczestnictwa oraz orientacyjne wartości aktywów netto) są dostępne bezpłatnie na stronie internetowej pod 
adresem: www. Xtrackers.com. 
Szczegółowe informacje na temat aktualnej polityki wynagrodzeń, w tym między innymi opis sposobu wyliczania 
wynagrodzenia i świadczeń, osoby odpowiedzialne za przydział wynagrodzeń i świadczeń, są dostępne na 
stronie www.Xtrackers.com, w zakładce „Additional Information” [Informacje dodatkowe]. Wersja papierowa 
polityki wynagrodzeń zostanie udostępniona bezpłatnie na żądanie. 
Pełna informacja na temat składu portfela Funduszu oraz na temat składników Indeksu jest dostępna bezpłatnie 
na stronie internetowej pod adresem: www.Xtrackers.com. 
Dla tego Funduszu mogą istnieć inne serie tytułów uczestnictwa – więcej informacji na ten temat można znaleźć 
w prospekcie. Informujemy, że nie wszystkie serie tytułów uczestnictwa muszą być zarejestrowane do 
dystrybucji w danej jurysdykcji. 
System opodatkowania mający zastosowanie do Funduszu w Luksemburgu może mieć wpływ na 
opodatkowanie inwestora podatkiem od osób fizycznych. 
Xtrackers może zostać pociągnięty do odpowiedzialności wyłącznie w przypadku, gdy jakikolwiek zapis 
niniejszego dokumenty okaże się błędny, nieprecyzyjny lub niespójny z odpowiednią częścią prospektu 
emisyjnego Funduszu. 
Xtrackers ma szereg różnych funduszy. Aktywa i pasywa każdego funduszu są od siebie oddzielone z mocy 
prawa. Prospekt informacyjny oraz sprawozdania roczne i półroczne są sporządzane dla całego Xtrackers. 
Inwestorom nie wolno wymieniać tytułów uczestnictwa w tym Funduszu na tytuły w innych funduszach 
Xtrackers. 


