Celem subfunduszu jest uzyskanie stopy zwrotu przewyższającej stopę zwrotu
z indeksów giełd krajów rozwiniętych oraz rozwijających się (emerging
markets). Dobór tytułów uczestnictwa dokonywany jest w oparciu o analizę
inwestycji dokonywanych przez fundusze zagraniczne. Subfundusz nabywa
tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne, które lokują
swoje aktywa w spółki prowadzące działalność w Afryce, na rynkach typu
emerging markets lub frontier markets, które w porównaniu z rynkami
rozwiniętymi charakteryzują się mniejszą kapitalizacją i płynnością, lecz
często większym potencjałem inwestycyjnym. Subfundusz może też
inwestować w akcje spółek notowanych lub prowadzących działalność na tych
rynkach. Do kategorii rynków emerging markets i frontier markets zalicza się
kraje sklasyfikowane tak według odpowiednich indeksów MSCI, FTSE lub
innych znanych indeksów obejmujących te rynki. Inwestując w akcje
subfundusz kieruje się głównie analizą fundamentalną oraz prognozami
wzrostu gospodarczego dla poszczególnych krajów i regionów świata.
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• celem subfunduszu jest korzystanie z dynamicznego wzrostu gospodarczego
wielu krajów na kontynencie afrykańskim oraz frontier markets;
• szeroka dywersyfikacja geograficzna pozwala ograniczyć ryzyko specyficzne
jednego kraju;
• w portfelu silnie reprezentowane są spółki z sektora bankowego,
surowcowego i konsumenckiego.
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•

szczegóły zawarte są w statucie, w tym informacje o wynagrodzeniu dla Towarzystwa

**

inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszy wskazanych w statucie Noble Funds SFIO

***

od 01.02.2011 r. do 28.03.2011 r. zostało zawieszone zbywanie oraz odkupowanie jednostek uczestnictwa subfunduszu (szczegóły znajdują się na stronie internetowej www.noblefunds.pl)

****

subfundusz Noble Fund Africa and Frontier do dnia 29 lipca 2013 r. działał pod nazwą Noble Fund Africa
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31.08.2018

Przedstawione informacje finansowe są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Inwestowanie w jednostki uczestnictwa Subfunduszu wiąże się
z ryzykiem, a Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. Uczestnicy Subfunduszu muszą się liczyć z możliwością utraty części lub całości wpłaconych środków. Indywidualna
stopa zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Subfundusz oraz od wysokości opłaty manipulacyjnej i podatku od dochodów kapitałowych. Wartość
aktywów netto Subfunduszu cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a potencjalne korzyści z inwestowania w
Subfundusze mogą zostać zmniejszone o pobrane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat oraz prowizji. Subfundusz lokuje większość aktywów w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i tytuły
uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania. Szczegółowe informacje dotyczące Subfunduszu, w tym opis ryzyka inwestycyjnego, opłaty oraz inne koszty związane z uczestnictwem obciążające Fundusz oraz
informacje o podatku obciążającym dochód z inwestycji znajdują się w Prospekcie informacyjnym, Tabeli Opłat Manipulacyjnych i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KIID) dostępnych na stronie internetowej Noble Funds TFI S.A.
www.noblefunds.pl, w siedzibie Noble Funds TFI S.A. oraz u Dystrybutorów.
Informacje zawarte w niniejszym materiale reklamowym mają charakter promocyjny i nie należy ich traktować jako porady lub rekomendacji dotyczącej instrumentu finansowego, w tym w zakresie inwestowania określonej części środków
Uczestnika w poszczególne instrumenty finansowe. Informacje przedstawione w materiale reklamowym nie stanowią doradztwa inwestycyjnego. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i nie ma charakteru
rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych w rozumieniu zapisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub
wystawców (Dz.U. 2005 nr 206, poz. 1715, z późn. zm.). Organem nadzoru nad Noble Funds TFI S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego.
Noble Funds TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS: 0000256540, NIP: 108 000 19 23, REGON: 140546970, wysokość kapitału zakładowego: 500 200 złotych (opłacony w całości).

