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NINIEJSZY DOKUMENT STANOWI DODATKOWĄ INFORMACJĘ DLA INWESTORÓW/UCZESTNIKÓW NABYWAJĄCYCH NA 
TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ TYTUŁY UCZESTNICTWA SUBFUNDUSZY WYDZIELONYCH W FUNDUSZU 
ZAGRANICZNYM BRIGHT CAP Z SIEDZIBĄ W WIELKIM KSIĘSTWIE LUKSEMBURGA (”FUNDUSZ”) I ZOSTAŁ SPORZĄDZONY W ZWIĄZKU 
Z OBOWIĄZKIEM, O KTÓRYM MOWA W ART. 254 UST. 1 PKT 2 USTAWY Z DNIA 24 MAJA 2004 R. O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH 
I ZARZĄDZANIU ALTERNATYWNYMI FUNDUSZAMI INWESTYCYJNYMI (DZ.U. 2016.1896 T.J.). LISTA SUBFUNDUSZY FUNDUSZU I ICH 
KLAS, KTÓRYCH NABYCIE JEST MOŻLIWE NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ JEST DOSTĘPNE NA POLSKIEJ STRONIE 
INTERNETOWEJ FUNDUSZU: WWW.IFMGLOBALFUNDS.COM.



I. Podstawowe informacje  na temat zbywania i odkupywania tytułów uczestnictwa 
 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  
 
 1. Tytuły uczestnictwa w Funduszu zbywane są wyłącznie poprzez uprawnionych dystrybutorów, którymi 
  są podmioty wskazane w art. 258 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu 
   funduszami inwestycyjnymi (Dz.U.2016.1896 t.j.).

 2. Dystrybutorzy uczestniczą w transakcjach nabycia, umorzenia, zamiany tytułów uczestnictwa w Funduszu.

 3. Wniosek o nabycie, umorzenie, zamianę tytułów uczestnictwa w Funduszu należy składać przy 
  zastosowaniu odpowiedniego formularza zleceń, uwzględniając wszystkie informacje wymagane 
  w formularzu zleceń. Dokonanie jakiejkolwiek czynności poprzez dystrybutora wymaga potwierdzenia 
  tożsamości i przedstawienia dystrybutorowi właściwych dokumentów. 

 4. Do nabycia tytułów uczestnictwa w Funduszu wymagana jest wpłata zadeklarowanej przez inwestora
  /uczestnika kwoty na wskazany przez Fundusz rachunek bankowy.

 5. Złożone zlecenie jest przekazywane przez dystrybutora do wyznaczonego na terytorium 

 6. Nabycie, umorzenie, zamiana tytułów uczestnictwa realizowana jest przez Agenta Transferowego, 
  który dokonuje odpowiednich wpisów w rejestrze uczestników Funduszu. Agent Transferowy 
  jest podmiotem prowadzącym rejestr uczestników w imieniu Funduszu.

 7. Szczegółowe informacje dotyczące nabywania, zamiany, umarzania tytułów uczestnictwa a także 
  informacje odnośnie dni wyceny Funduszu, zawarte są w Prospekcie Informacyjnym Funduszu 
  a także dostępne są u dystrybutorów Funduszu. 

 8. O ile Agent Operacyjny otrzyma Wniosek o Nabycie przed godziną 18 CET w piątek Dnia Roboczego 
  przed Dniem Wyceny przypadającym we wtorek i Agent Płatności otrzyma tego dnia Zadeklarowaną 
  Kwotę Wpłaty przed godziną 23.59 CET, nabycie zostanie zrealizowane według Wartości Aktywów 
   na ten Dzień Wyceny. O ile Agent Operacyjny otrzyma Wniosek o Nabycie przed godziną 
  18 CET we wtorek Dnia Roboczego przed Dniem Wyceny przypadającym w czwartek i Agent 
  Płatności otrzyma tego dnia Zadeklarowaną Kwotę Wpłaty przed godziną 23.59 CET, nabycie 
  zostanie zrealizowane według Wartości Aktywów  na ten Dzień Wyceny. W pozostałych przypadkach 
  nabycie Tytułów Uczestnictwa zostanie dokonane według Wartości Aktywów  z następnego 
  Dnia Wyceny.

 9. O ile Agent Operacyjny otrzyma zlecenie umorzenia/zamiany Tytułów Uczestnictwa przed godziną 
  18.00 czasu środkowoeuropejskiego w piątek dnia roboczego w Polsce przed Dniem Wyceny 
  przypadającym we wtorek, umorzenie/zamiana zostanie zrealizowana według wartości aktywów 
  na ten Dzień Wyceny. O ile Agent Operacyjny otrzyma zlecenie umorzenia/zamiany Tytułów 
  Uczestnictwa przed godziną 18 czasu środkowoeuropejskiego we wtorek dnia roboczego w Polsce 
  przed Dniem Wyceny przypadającym w czwartek, umorzenie/zamiana zostanie zrealizowana 
  według wartości aktywów  na ten Dzień Wyceny. W pozostałych przypadkach sprzedaż/zamiana 
  Tytułów Uczestnictwa zostanie dok yceny.
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alternatywnymi

Rzeczypospolitej Polskiej Agenta Operacyjnego - spółkę ProService Finteco Sp. z o.o., który 
następnie przekazuje zlecenie do realizacji przez Agenta Transferowego Funduszu - spółkę
Finexis  S.A.



II. Lista podmiotów, które pośredniczą w zbywaniu i odkupywaniu tytułów uczestnictwa 
 Funduszu

 Lista dystrybutorów Funduszu dostępna jest na polskiej stronie internetowej Funduszu: 
 www.ifmglobalfunds.com.

III. Ogólne informacje na temat obowiązków podatkowych uczestników Funduszu

 1. Poniższe informacje dotyczące obowiązków podatkowych mają wyłącznie charakter ogólny i nie stanowią 
  opinii podatkowej, mogą też ulec zmianie. Pozostałe zasady opodatkowania w związku z uczestnictwem 
  w Funduszu znajdują się w prospekcie Funduszu. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat
  indywidualnych zasad opodatkowania w związku ze swoim uczestnictwem w Funduszu, uczestnik powinien 
  skonsultować się z profesjonalnym doradcą podatkowym.   

 2. Opodatkowanie dochodów z tytułu uczestnictwa w Funduszu uczestnika, który ma miejsce zamieszkania 
  lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, następują zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 
  
  15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późń. zm.) oraz 
  z odpowiednim uwzględnieniem zasad wynikających z Konwencji pomiędzy Rzeczypospolitą Polską 
  a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków 
  od dochodów i majątku, sporządzonej w Luksemburgu dnia 14 czerwca 1995 r. (Dz. U. z 1996 r., Nr 110, 
  poz. 527 z późń. zm.).

 3. Opodatkowania dochodów z tytułu uczestnictwa w Funduszu uczestnika, który ma miejsce zamieszkania 
  lub siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej następuje zgodnie z przepisami podatkowymi kraju 
  miejsca zamieszkania lub siedziby uczestnika, z odpowiednim uwzględnieniem zasad wynikających z umowy 
  (konwencji) o unikaniu podwójnego opodatkowania, o ile została zawarta pomiędzy krajem miejsca 
  zamieszkania lub siedziby uczestnika Funduszu a Wielkim Księstwem Luksemburga. 

IV. Informacja o Przedstawicielu Funduszu

 1. Przedstawicielem Funduszu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest IFM Global Funds S.A. z siedzibą          
  

 2. Przedstawiciel Funduszu jest w szczególności zobowiązany do:
   reprezentowania Funduszu w postępowaniu przez Komisją Nadzoru Finansowego;
   reprezentowania Funduszu wobec uczestników Funduszu;
   wykonywania czynności koniecznych do obsługi uczestników Funduszu, w tym przyjmowania 
   reklamacji uczestników Funduszu;
   zapewnienie uczestnikom Funduszu dostępu do informacji na temat Funduszu na zasadach 
   określonych w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o  funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi                
   funduszami inwestycyjnymi (Dz.U.2016.1896 t.j.).
   informowania Komisji Nadzoru Finansowego o zamiarze zaprzestania oraz o zaprzestaniu przez Fundusz 
   zbywania tytułów uczestnictwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
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w Katowicach przy Al. Korfantego 141c, 40-154 Katowice.
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V. Informacje o Agencie Płatności 

 1. Agentem Płatności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna 
  z siedzibą w Warszawie przy ul. Pięknej 20, 00-549 Warszawa.

 2. Agent płatności na podstawie umowy z Funduszem jest zobowiązany w szczególności do: 
   przyjmowania wpłat z tytułu nabycia tytułów uczestnictwa Funduszu;
   dokonywania płatności z tytułu umorzenia tytułów uczestnictwa Funduszu;
   dokonywanie płatności należnych z tytułu podziału zysków lub innych świadczeń należnych uczestnikom 
   Funduszu.

VI. Strona internetowa Funduszu

 1. Wszelkie informacje i dokumenty dla nabywających tytułu uczestnictwa na terytorium Rzeczypospolitej 
  Polskiej, wymagane ustawą z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi
  funduszami inwestycyjnymi (Dz.U.2016.1896 t.j.), w szczególności statut Funduszu, Prospekt Informacyjny, 

Kluczowe Informacje dla Inwestorów, Dodatkowa Informacja dla Inwestorów, sprawozdania finansowe,   
  dostępne są na polskiej stronie internetowej Funduszu pod adresem: www.ifmglobalfunds.com.




