
 

BALTIC CAPITAL TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.  
z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Bagno 2/244, 00-112 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS 0000593350, posiadająca numer REGON 363314289 oraz NIP 5252640776 z kapitałem zakładowym w wysokości 1 600 000,00 zł 
opłaconym w całości 

WYKAZ ZMIAN W PROSPEKCIE INFORMACYJNYM BALTIC SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU 

INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 12 MAJA 2020 R. ZMIENIONEGO W DN. 04 GRUDNIA 

2020 R. 

1. Zmiana polegała na modyfikacji zapisu w Rozdziale V. „DANE O PODMIOTACH 

OBSŁUGUJĄCYCH FUNDUSZ” w punkcie 10. „Dane o podmiotach innych niż zarządzające 

Funduszem Towarzystwo, którym powierzono czynności wyceny aktywów Funduszu” poprzez 

wskazanie: 

Firma: ProService Finteco Sp. z o.o. 

Siedziba: Warszawa 

Adres: Konstruktorska 12a 

2. Zmiana polegała na modyfikacji zapisu w Rozdziale III.1 BALTIC KONSERWATYWNY w punkcie 

3. „Określenie profilu inwestora, z uwzględnieniem zakresu czasowego inwestycji oraz poziomu 

ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu” wskazującego 

rekomendowany okres inwestowania w Subfunduszu z „co najmniej 6 miesięcy” na „co najmniej 

12 miesięcy” (zmiana wcześniej dokonana w dokumencie Kluczowych Informacji dla Inwestorów 

KIID w dn. 21 września 2020 r.). 

3. Zmiana polegała na modyfikacji zapisu w Rozdziale III.3 BALTIC STABILNEGO DOCHODU w 

punkcie 3. „Określenie profilu inwestora, z uwzględnieniem zakresu czasowego inwestycji oraz 

poziomu ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu” 

wskazującego rekomendowany okres inwestowania w Subfunduszu z „co najmniej 1-2 lat” na „co 

najmniej 3 lata” (zmiana wcześniej dokonana w dokumencie Kluczowych Informacji dla 

Inwestorów KIID w dn. 21 września 2020 r.). 

4. Zmiana polegała na modyfikacji zapisu w Rozdziale III.4 BALTIC MAKRO ALOKACJI w punkcie 

3. „Określenie profilu inwestora, z uwzględnieniem zakresu czasowego inwestycji oraz poziomu 

ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu” wskazującego 

rekomendowany okres inwestowania w Subfunduszu z „co najmniej 2 lat” na „co najmniej 3 lata” 

(zmiana wcześniej dokonana w dokumencie Kluczowych Informacji dla Inwestorów KIID w dn. 

21 września 2020 r.). 

5. Zmiana polegała na modyfikacji zapisu w Rozdziale III.6 BALTIC ZRÓWNOWAŻONY w punkcie 

3. „Określenie profilu inwestora, z uwzględnieniem zakresu czasowego inwestycji oraz poziomu 

ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu” wskazującego 

rekomendowany okres inwestowania w Subfunduszu z „co najmniej 2-3 lat” na „co najmniej 3 

lata” (zmiana wcześniej dokonana w dokumencie Kluczowych Informacji dla Inwestorów KIID w 

dn. 21 września 2020 r.). 

    

     

__________________________                                   ___________________________ 

      Arkadiusz Bogusz – Prezes Zarządu                                       Marcin Wiński – Członek Zarządu 
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