NOTA PRAWNA
Zastrzeżenia prawne specyficzne dla funduszy inwestycyjnych.
Ilekroć na niniejszym serwisie transakcyjnym https://nntfi24.pl (serwis transakcyjny NN TFI24)
mowa jest o funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez NN Investment Partners
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Fundusze Inwestycyjne), znajdują zastosowanie
niniejsze zastrzeżenia.
Fundusze inwestycyjne zarządzane przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych S.A. (NN Investment Partners TFI) zostały utworzone i działają na podstawie prawa
polskiego. Podstawą działania Funduszy Inwestycyjnych są ich statuty. Dokumentem zawierającym
statut oraz inne informacje dotyczące zasad uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym jest prospekt
informacyjny funduszu. Potencjalny klient powinien przed nabyciem jednostek uczestnictwa
Funduszu Inwestycyjnego wnikliwie przeczytać prospekt informacyjny, który zawiera informacje
niezbędne do oceny inwestycji oraz wskazuje ryzyka, koszty i opłaty oraz dokument Kluczowe
informacje dla inwestorów zawierający podstawowe informacje o Funduszu Inwestycyjnym, jak
również - w przypadku specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych - Informację dla
klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego. Ilekroć na serwisie transakcyjnym NN TFI24 jest
mowa o subfunduszach oznacza to subfundusze wydzielone w ramach NN Parasol FIO, NN SFIO lub
NN Perspektywa SFIO, chyba że co innego wynika z treści informacji.
NN Investment Partners TFI i Fundusze Inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia celów
inwestycyjnych funduszy lub subfunduszy ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości.
Inwestycje w Fundusze Inwestycyjne NN są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik musi
liczyć się z istnieniem możliwości utraty części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa
zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym Funduszu Inwestycyjnego i jest
uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz
Inwestycyjny oraz od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i należnych podatków.
Informacje o Funduszach Inwestycyjnych oraz o ryzyku inwestycyjnym związanym z inwestowaniem
w te fundusze zawarte są w Prospektach Informacyjnych oraz w Kluczowych Informacjach dla
Inwestorów oraz - w przypadku specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych – w
Informacji dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego.
Prospekty Informacyjne dostępne są w siedzibie NN Investment Partners TFI oraz na stronie
internetowej www.nntfi.pl (strona internetowa NN). Kluczowe Informacje dla Inwestorów oraz
Informacje dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego są udostępniane u dystrybutorów, w
siedzibie NN Investment Partners TFI oraz na stronie internetowej NN.
Wartość aktywów netto NN Subfunduszu Stabilnego Wzrostu, NN Subfunduszu Zrównoważonego,
NN Subfunduszu Akcji, NN Subfunduszu Średnich i Małych Spółek oraz NN Subfunduszu Akcji
Środkowoeuropejskich będących subfunduszami NN Parasol FIO może się cechować dużą
zmiennością, ze względu na inwestowanie aktywów tych funduszy i subfunduszy w akcje.
Wartość aktywów netto wszystkich subfunduszy NN SFIO (poza NN (L) Depozytowym) oraz NN
Perspektywa SFIO może się cechować dużą zmiennością, ze względu na inwestowanie aktywów
subfunduszy w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub w tytuły uczestnictwa
funduszy zagranicznych lokujących w akcje lub instrumenty dłużne o podwyższonym ryzyku.
Subfundusze NN SFIO (poza NN (L) Depozytowym) oraz Subfundusze NN Perspektywa SFIO
lokują wszystkie swoje aktywa w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych zarządzanych przez
podmiot z grupy kapitałowej NN Investment Partners TFI oraz w jednostki uczestnictwa funduszy
inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez NN Investment Partners TFI.
Po rozpoczęciu działalności w/w Fundusze Inwestycyjne i subfundusze dostosowywały strukturę
swojego portfela do wymagań określonych w statucie, co mogło wpłynąć na ich wynik inwestycyjny
w tym okresie.

NN Subfundusz Gotówkowy, NN Subfundusz Obligacji, NN Subfundusz Lokacyjny Plus, NN
Subfundusz Stabilnego Wzrostu i NN Subfundusz Zrównoważony będące subfunduszami NN Parasol
FIO oraz NN (L) Depozytowy będący subfunduszem NN SFIO,
Subfundusze NN Perspektywa SFIO i Subfundusze ING Konto Funduszowe SFIO mogą lokować
powyżej 35% wartości swoich aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub
gwarantowane przez Skarb Państwa.
NN Subfundusz Gotówkowy, NN Subfundusz Obligacji, NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu, NN
Subfundusz Zrównoważony, NN Subfundusz Akcji, NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek,
powstały z przekształcenia odpowiednio ING FIO Gotówkowego, ING FIO Obligacji, ING FIO
Stabilnego Wzrostu, ING FIO Zrównoważonego, ING FIO Akcji oraz ING FIO Średnich i Małych
Spółek w nowe subfundusze NN Parasol FIO.
Po rozpoczęciu działalności Fundusze Inwestycyjne oraz wchodzące w ich skład subfundusze
dostosowywały strukturę swojego portfela do wymagań określonych w statutach, co mogło wpłynąć
na ich wynik inwestycyjny w tym okresie.
NN Investment Partners TFI oświadcza, że materiały i informacje zamieszczane na serwisie
transakcyjnym NN TFI24 są zbierane i redagowane z należytą starannością. Z uwagi na
specyfikę świadczonych przez siebie usług NN Investment Partners TFI nie ponosi jednak
odpowiedzialności za prawdziwość, dokładność oraz merytoryczną trafność informacji objętych
zasobami serwisu transakcyjnego NN TFI24, jeżeli nie są one bezpośrednio związane z jej
funkcjonalnością. NN Investment Partners TFI nie ponosi również odpowiedzialności za
decyzje użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów
strony internetowej NN lub serwisu transakcyjnego NN TFI24. Żadne dane oraz informacje
podane na serwisie transakcyjnym NN nie stanowią usługi doradztwa inwestycyjnego lub
udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów, a także nie
mogą być traktowane jako forma świadczenia pomocy prawnej. NN Investment Partners TFI
zastrzega sobie możliwość zmiany w każdym czasie i bez uprzedniej notyfikacji treści i
informacji zamieszczonych w serwisie transakcyjnym NN TFI24.
NN Investment Partners TFI nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub braki zaistniałe z powodów
technicznych w treści komunikatów, informacji zamieszczanych w serwisie transakcyjnym NN
TFI24, jeżeli błędy te lub braki nie powstały z winy NN Investment Partners TFI. NN Investment
Partners TFI nie odpowiada również za przypadki braku dostępności zasobów lub funkcjonalności
serwisu transakcyjnego NN zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz
za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.
NN Investment Partners TFI nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji zawartych na stronach
podmiotów, do których serwisów informacyjnych NN Investment Partners TFI zamieściło linki w
serwisie transakcyjnym NN TFI24 oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki użycia wszelkich
informacji lub materiałów dostępnych na tych serwisach, chyba że jest to strona internetowa NN – w
takim wypadku odpowiedzialność NN Investment Partners TFI jest ograniczona w szczególności do
zakresu opisanego w nocie
prawnej NN Investment Partners TFI zamieszczonej na stronie internetowej NN. NN Investment
Partners TFI podkreśla, że korzystając z linku użytkownik przechodzi na stronę internetową należącą
do innego właściciela. W przypadku przejścia na stronę internetową NN należy zapoznać się z notą
prawną właściwą dla tej strony internetowej.
Wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa własności intelektualnej w zakresie treści
zamieszczonych w serwisie transakcyjnym NN TFI24 pozostają przy NN Investment Partners TFI i
są chronione przez prawo autorskie oraz inne prawa i postanowienia umów międzynarodowych. W
szczególności zabronione jest odtwarzanie, przegrywanie, zwielokrotnianie zawartości serwisu
transakcyjnego NN TFI24 w jakikolwiek sposób, za wyjątkiem użytku dozwolonego przepisami
prawa.

Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne Funduszy Inwestycyjnych są oferowane
wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku rozpoczęcia ich oferowania za
granicą stosowna informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej NN lub w serwisie
transakcyjnym NN TFI24 oraz w odpowiednich dokumentach publikowanych na stronie internetowej
NN.
Dystrybucja prospektów informacyjnych zamieszczonych na stronie internetowej NN, oferowanie lub
sprzedaż jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych może podlegać ograniczeniom w
niektórych systemach prawnych. Osoby, które wejdą w posiadanie prospektu informacyjnego lub
Kluczowych informacji dla inwestorów lub Informacji dla klienta alternatywnego funduszu
inwestycyjnego któregokolwiek Funduszu Inwestycyjnego powinny upewnić się, czy nie podlegają
stosownym ograniczeniom w wyżej wymienionym zakresie. Nikt z otrzymujących kopię takiego
prospektu informacyjnego lub Kluczowych informacji dla inwestorów lub Informacji dla klienta
alternatywnego funduszu inwestycyjnego w którejkolwiek z jurysdykcji nie powinien traktować tych
dokumentów jako oferty do złożenia zapisu z zastrzeżeniem, iż nie dotyczy to przypadków, gdy takie
oferowanie może być dokonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, bez konieczności
rejestrowania papierów wartościowych w uprawnionych instytucjach.
Zarówno jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne Funduszy Inwestycyjnych nie zostały i
nie zostaną zarejestrowane zgodnie z US Securities Act 1933 (wraz z późn. zmianami) lub
jakimikolwiek właściwymi stanowymi przepisami prawa. Jednostki uczestnictwa albo certyfikaty
inwestycyjne Funduszy Inwestycyjnych nie mogą być zatem oferowane i sprzedawane bezpośrednio
lub pośrednio w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, ani też oferowane i sprzedawane
"osobom amerykańskim" (US persons zgodnie z definicją Regulacji S z US Securities Act 1933) lub
na ich rachunek lub rzecz.
Jakiekolwiek dalsze oferowanie lub dalsza dystrybucja jednostek uczestnictwa albo certyfikatów
inwestycyjnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej bądź "osobom amerykańskim" może
spowodować naruszenie prawa Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.
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