
Skarbiec Alternatywny
SKARBIEC ALTERNATYWNY INWESTUJE DO 100% W MAN AHL TREND1

BIEŻĄCE WYNIKI - AHL1 (USD) - 30.04 - 04.05.2012

Skarbiec TFI S.A.
Nowogrodzka 47A
00-695 Warszawa

tel.  22 588 18 43
faks  22 588 19 44
www.skarbiec.pl/alternatywny

Nota prawna.
Wymagane prawem informacje dotyczące Skarbiec-Alternatywny SFIO , w tym o czynnikach ryzyka inwestycyjnego, znajdują się w prospekcie informacyjnym funduszu  
i jego skrócie dostępnym w siedzibie SKARBIEC TFI S.A., na portalu www.skarbiec.pl i w sieci sprzedaży. Fundusz nie gwarantuje realizacji określonego celu i wyniku 
inwestycyjnego, a uczestnik ponosi ryzyko utraty części lub całości wpłaconych środków. Tabela opłat manipulacyjnych oraz informacje o podatku bezpośrednio 
obciążającym dochód z inwestycji dostępne są pod numerem infolinii 022 588 18 43 oraz na stronie www.skarbiec.pl. Fundusz lokuje większość aktywów w inne kategorie 
lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego. Fundusz lokuje do 100% Aktywów Funduszu w tytuły uczestnictwa subfunduszu Man AHL Trend  
wydzielonego w ramach funduszu zagranicznego MAN Umbrella SICAV – Man AHL Trend. Wartość Aktywów Netto Funduszu będzie charakteryzować się dużą 
zmiennością wynikającą ze składu portfela. 

Man AHL Trend / AHL nie jest dostępny w polskich sieciach dystrybucji. Występuje w niniejszym materiale tylko w celach informacyjnych. Niniejszy materiał został 
opracowany przez Skarbiec TFI S.A. na podstawie informacji i materiałów otrzymanych z Man Umbrella SICAV, zaprezentowane dane i wyniki dotyczą subfunduszu Man 
AHL Trend.

Dotyczy Man AHL Trend:
Źródło: baza danych firmy Man oraz Bloomberg. Podane wyniki funduszu, zaprezentowane w walucie odpowiedniej dla danej klasy jednostek, uwzględniają opłaty i koszty. 
Uwaga: produkt wyceniany jest co tydzień, zatem miesięczne statystyki wyników obliczono na podstawie ostatniej wyceny w każdym miesiącu. W przypadku wyników 
Wrzesień jest to okres od 08 Wrzesień 2010 do 27 Wrzesień 2010. W związku z wprowadzeniem Dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych („MiFID”) 
niezbędna jest prezentacja wyników dla okresów 12-miesięcznych z zachowaniem ciągłości. Pragniemy podkreślić, że wyniki tego produktu w obrocie dostępne  
są za okres krótszy niż 12 miesięcy. 

Ważne informacje dotyczące Man AHL Trend: 
Prezentowane informacje przygotowała i przekazała spółka Man Umbrella SICAV, podlegająca regulacji CSSF i zarejestrowana w rejestrze R.C.S. Luxembourg pod 
numerem B-53150. Zaprezentowane informacje przygotowano na podstawie informacji dostępnych publicznie, danych opracowanych wewnętrznie bądź informacji  
ze źródeł zewnętrznych, które z momencie publikacji dokumentu uważane były za wiarygodne. Wszelkie opinie i poglądy opierają się na osądzie aktualnym na dzień ich 
wydania. 

Dołożono wszelkich starań, aby zapewnić prawdziwość wszelkich informacji. Man Umbrella SICAV nie ponosi jednak odpowiedzialności za błędy i zaniechania, ani też  
za żadne straty spowodowane wykorzystaniem tych informacji. 

Zawarte w niniejszym dokumencie informacje nie stanowią zaproszenia do dokonania inwestycji w Man AHL Trend. Informacje te, a także wyrażone w dokumencie 
rekomendacje i opinie, nie stanowią ponadto oferty sprzedaży jednostek Man AHL Trend. Jedyną dopuszczalną formą przedstawienia oferty Man AHL Trend jest 
przekazanie jego prospektu emisyjnego i dokumentów uzupełniających.

Jedyną podstawą wszelkich decyzji inwestycyjnych związanych z Man AHL Trend powinny być informacje zawarte w prospekcie Man AHL Trend. 
Najnowsze dane o wynikach i inne informacje na temat Man Investments znaleźć można w serwisie: http://www.maninvestments.com.

1 subfundusz Man AHL Trend wydzielony w ramach funduszu zagranicznego MAN Umbrella SICAV – Man AHL Trend. Man AHL Trend / AHL nie jest dostępny w polskich 
sieciach dystrybucji. Występuje w niniejszym materiale tylko w celach informacyjnych.

Skarbiec Alternatywny - historia.

AHL1 - struktura w dniu 04.05.2012. 

Fundusz AHL1 wchodzi w skład grupy Man

Zarządzający funduszem Skarbiec-Alternatywny SFIO

AHL1 - wpływ na wynik w okresie.
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AHL1 - najistotniejsze rynki.
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