Nazwa:

Fundusz Horyzont Plus 2017

Data rozpoczęcia działalności:

1 marca 2007 r.

Zarządzający:

Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group

Depozytariusz:

BRE Bank Warszawa

Początkowa wysokość Ceny Gwarantowanej, na dzień 1 marca 2007 roku wynosi 105,00
USD.Cena Gwarantowana nie może ulec zmniejszeniu. Cena Gwarantowana jest zwiększana
raz do roku o wartość kuponu przypadającego na Jednostkę Funduszu za mijający rok.
Instrumenty finansowe:
Aktywami wchodzącymi w skład Funduszu są
wyłącznie obligacje "Stock-Picker" ISIN
XS0284109567 (zwane łącznie Obligacją)
emitowane przez BANESTO FINANCIAL
PRODUCTS PLC i gwarantowane przez BANCO
ESPAÑOL DE CRÉDITO, S.A.

Cel
Celem Funduszu jest inwestowanie w okresie do 1 marca 2017 r. środków zgromadzonych na
indywidualnych rachunkach Ubezpieczonych prowadzonych w ramach umów ubezpieczenia
na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym zawartych z Towarzystwem
Ubezpieczeń na Życie Compensa S.A. na podstawie odpowiednich ogólnych warunków
ubezpieczenia.
Profil
Fundusz jest
przeznaczony dla klientów
oczekujących gwarancji
ceny umorzenia jednostek
na dzień 1 marca
2017roku, a jednocześnie
spodziewających się
osiągnięcia zysków z
inwestycji na poziomie
wyższym niż mogliby
oczekiwać od inwestycji w
Fundusze bezpieczne,
inwestujace tylko w
instrumenty
gwarantowane przez
Skarb Państwa

Wycena

Towarzystwo dokonuje cyklicznych wycen
Jednostki Funduszu w celu ustalenia Ceny
Jednostki, obowiązującej od dnia danej
wyceny do dnia poprzedzającego kolejną
wycenę, począwszy od wyceny w dniu
01.03.2007 do wyceny w dniu 16.02.2017,
przy czym Cena Jednostki ustalona w dniu
16.02.2017 będzie obowiązywała do dnia
18.02.2017. Cena Jednostki w dniu
01.03.2007 wynosi 100,00 USD. Wyceny
Jednostki Funduszu odbywają się raz w
tygodniu, w każdy czwartek. Cena
Jednostki jest ustalana na każdej kolejnej
wycenie Jednostki Funduszu na podstawie
ceny Obligacji, określanej każdorazowo
przez Emitenta Obligacji na dzień, w którym
odbywa się wycena Jednostki Funduszu.
Cena Jednostki zmienia się wprost
proporcjonalnie do ceny Obligacji, ze
współczynnikiem proporcjonalności równym
1. Cena Jednostki jest wyznaczana w
dolarach amerykańskich (USD), z
dokładnością do czterech miejsc po
przecinku, z zachowaniem arytmetycznych
zasad dokonywania zaokrągleń.
Wyciąg z prospektu emisyjnego

Koszty
Koszty zarządzania
Funduszem
Horyzont Plus 2017
wynoszą 0 USD.

