Materiał reklamowy. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu.

Komentarz specjalny:
Nie ma złego czasu na inwestowanie – jak wybrać odpowiedni fundusz
Zapraszamy do obejrzenia webinaru:
https://www.youtube.com/watch?v=QYqw_DxiAaw
Podczas webinaru rozmawialiśmy na następujące tematy:
• Zachowanie różnych klas aktywów w momentach cyklu.
• Wybór funduszu w oparciu o profil ryzyka inwestora.
• Gwałtowne przeceny okazją do uzupełnienia portfela.
• Jak zacząć – praktyczne wskazówki.
• Zobrazowanie wrzucania wszystkich jajek do jednego
koszyka vs. dywersyfikacja.
• Rodzaje dywersyfikacji.
Swoją wiedzą podzielili się: Zbigniew Najman – Dyrektor
Działu Sprzedaży oraz Bartosz Dębowski, CFA – CFA,
Zarządzający Funduszami. Webinar prowadził Robert
Stanilewicz – dziennikarz Analizy.pl.
Zachęcamy do oglądania!

nota prawna
 Materiał jest prezentowany w celach marketingowych, nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na
mocy przepisów prawa. Materiał nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych.
 Prezentowane wyniki (stopy zwrotu) funduszy Santander dotyczą zmian wartości aktywów netto odpowiednich subfunduszy
przypadających na jednostkę uczestnictwa w odpowiednim okresie, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania
podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania uczestników oraz ponoszonych przez
nich opłat z tytułu zbycia i odkupienia jednostek - zgodnie z tabelą opłat dostępną w języku polskim na stronie Santander.pl/TFI.
 Wartość aktywów netto niektórych subfunduszy funduszy Santander cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela
inwestycyjnego. Niektóre subfundusze mogą inwestować więcej, niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane,
gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP.
 Korzyściom wynikającym z inwestowania w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka. Opis czynników ryzyka, dane
finansowe oraz informacje na temat opłat znajdują się w prospektach informacyjnych, kluczowych informacjach dla inwestorów oraz
tabelach opłat dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI/dokumenty i u dystrybutorów funduszy Santander. Streszczenie
praw inwestorów znajduje się w prospekcie informacyjnym (Rozdział III, pkt 4).
 Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego, a przyszłe
wyniki podlegają opodatkowaniu, które zależy od sytuacji osobistej każdego inwestora i które może ulec zmianie w przyszłości. Przed
podjęciem decyzji inwestycyjnej uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne
opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.
 Inwestując w fundusze inwestycyjne uczestnik nabywa jednostki uczestnictwa tych funduszy, a nie aktywa bazowe będące
przedmiotem inwestycji samego funduszu.
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