
i  

 

 

 

 

 

 
Produkt 

Dokument zawierający kluczowe informacje 

 
Cel 

Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie są to materiały 

marketingowe. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem, aby pomóc w zrozumieniu charakteru 

tego produktu inwestycyjnego oraz ryzyka, kosztów, potencjalnych zysków i strat z nim związanych, a 

także pomóc w porównywaniu go z innymi produktami. 

BlackRock Private Equity Opportunities ELTIF („Fundusz”), Class D EUR („Klasa tytułów uczestnictwa”), ISIN: LU2189945715, został stworzony przez     

BlackRock France SAS („Manager”). Menedżer jest zarejestrowany we Francji oraz jest nadzorowany przez Autorité des Marchés Financiers w odniesieniu do tego 

KID. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.blackrock.com/kiid. Ten dokument jest opatrzony datą 11 listopada 2020. 

Uwaga: Masz zamiar kupić produkt, który nie jest prosty i który może być trudny w zrozumieniu. 

Co to za produkt? 

Rodzaj 
Fundusz jest subfunduszem BlackRock Alternate Funds SCA SICAV-RAIF, spółki inwestycyjnej ze zmiennym kapitałem akcyjnym (SICAV) zorganizowanym jako 

fundusz parasolowy w formie partnerstwa korporacyjnego ograniczonego przez akcje (SCA), kwalifikujący się jako zastrzeżony alternatywny fundusz inwestycyjny 

(RAIF) oraz podlegający prawu luksemburskiemu. Fundusz kwalifikuje się jako Europejski Fundusz Inwestycyjny Długoterminowy (ELTIF) oraz jest sklasyfikowany 

jako alternatywny fundusz inwestycyjny do celów regulacyjnych. 

Cele 
Celem Funduszu jest osiągnięcie długoterminowego wzrostu kapitału oraz generowanie dochodu z inwestycji. 

Celem Funduszu jest inwestowanie w prywatne aktywa infrastrukturalne poprzez współinwestycje („Współinwestycje”) oraz inwestorów finansowych, 

strategicznych lub innych stron trzecich („Sponsorzy”). Fundusz będzie dążyć do wyboru współinwestycji w różne sektory infrastruktury w krajach Europy, 

Ameryki Północnej oraz innych regionach na całym świecie. Co najmniej 50% łącznych zobowiązań kapitałowych Funduszu zostanie zainwestowane w 

Europie. 

Fundusz będzie inwestować we Współinwestycje poprzez swoje udziały (w tym w kapitałowe papiery wartościowe (np. akcje), akcje posiadające cechy 

podobne do kapitałowych papierów wartościowych (takie jak pożyczki zapewniające właścicielowi prawo do udziałów w zyskach) oraz inne korporacyjne 

instrumenty finansowe w postaci finansowania akcjonariuszy (np. pożyczki akcjonariuszy)) w spółki zależne posiadające aktywa, spółki partnerskie oraz inne 

instrumenty współinwestycyjne (z wyłączeniem podmiotów inwestowania zbiorowego). Fundusz może również Współinwestować pośrednio (tj. zakupy od 

istniejących inwestorów, a nie od emitenta). Fundusz nie będzie posiadać zadłużenia ani innych papierów wartościowych w ramach Współinwestycji, chyba 

że będzie również utrzymywać kapitałowe papiery wartościowe w takich inwestycjach. 

Fundusz nie stara się przejmować pozycji kontrolnych (tj. działać jako główny inwestor) w swoich inwestycjach. Zamiast tego Fundusz zamierza dokonywać 

inwestycji na zasadzie współinwestowania ze Sponsorami. 

Oceniając możliwości Współinwestycji oraz zarządzając istniejącymi współinwestycjami, Fundusz weźmie pod uwagę zasady ONZ dotyczące 

odpowiedzialnych inwestycji. 

Fundusz może również, w ujęciu pomocniczym, inwestować w instrumenty płynne, takie jak środki pieniężne, depozyty lub instrumenty rynku pieniężnego (tj. 

dłużne papiery wartościowe o krótkim terminie zapadalności). Fundusz może wykorzystywać finansowe instrumenty pochodne (tj. inwestycje, których ceny 

opierają się na jednym rodzaju aktywów bazowych lub większej ich liczbie) wyłącznie w celach zabezpieczających. 

Zarządzający inwestycjami Funduszu ma prawo decydowania o wyborze inwestycji zgodnie z ograniczeniami inwestycyjnymi mającymi zastosowanie do 

ELTIF, jak również innych ograniczeń inwestycyjnych opisanych w memorandum o ofercie prywatnej Funduszu. 

Pewne czynniki mogą wpływać na wyniki poszczególnych aktywów infrastrukturalnych, a przez to wpływać na cenę Współinwestycji, podobnie jak szersze 

wydarzenia gospodarcze i polityczne, które z kolei mogą wpływać na wartość inwestycji. 

Zwrot z inwestycji w fundusz jest bezpośrednio powiązany z wartością aktywów bazowych funduszu pomniejszonych o koszty (patrz poniżej „Jakie są 

koszty?”). 

Okres przechowywania inwestycji został określony poniżej w sekcji „Jak długo należy ją utrzymywać i czy mogę wcześniej wypłacić pieniądze?”. 

Docelowy inwestor indywidualny 

Fundusz jest przeznaczony dla inwestorów detalicznych (i) posiadających wiedzę i/lub doświadczenie z tego typu produktami, (ii) posiadających odpowiednie 

doradztwo inwestycyjne oraz (iii) mogących ponosić straty do kwoty, którą zainwestowali w Fundusz. Fundusz nie będzie odpowiedni dla inwestorów detalicznych, 

którzy nie są w stanie utrzymać takich długoterminowych oraz niestabilnych inwestycji. Minimalna kwota inwestycji dla tej klasy tytułów uczestnictwa wynosi 125 

000 Euro. 

Świadczenia ubezpieczeniowe 

Fundusz nie oferuje żadnych świadczeń ubezpieczeniowych. 

Okres obowiązywania 

Fundusz wygasa po upływie dziesięciu lat od wcześniejszej z następujących dat: (i) 18 miesięcy od kiedy inwestorzy zewnętrzni zostaną po raz pierwszy przyjęci do 

Funduszu oraz (ii) daty określonej przez partnera generalnego według własnego uznania. Jednakże partner generalny może wydłużyć czas trwania Funduszu o 

maksymalnie trzy kolejne okresy jednego roku. Fundusz może również zostać rozwiązany w dowolnym momencie przez akcjonariuszy Funduszu w drodze 

głosowania przez co najmniej 75% udziałowców. 

http://www.blackrock.com/kiid
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Jakie są ryzyka i możliwe korzyści? 

Wskaźnik ryzyka 
Ogólny wskaźnik ryzyka stanowi wskazówkę co do poziomu ryzyka tego 

produktu w porównaniu z innymi produktami. Pokazuje on, jakie jest 

prawdopodobieństwo straty pieniędzy na produkcie z powodu zmian 

rynkowych lub wskutek tego, że nie mamy możliwości wypłacenia ci 

pieniędzy. 

Sklasyfikowaliśmy ten produkt jako 6 na 7, co stanowi drugą najwyższą 

klasę ryzyka. Ta klasyfikacja ocenia potencjalne straty wynikające z 

przyszłych wyników na wysokim poziomie, a złe warunki rynkowe mogą 

mieć bardzo duży wpływ na naszą zdolność do wypłacenia pieniędzy. 

Klasyfikacja ta nie jest gwarantowana oraz może z czasem ulec zmianie, a 

ponadto nie jest wiarygodnym wskaźnikiem przyszłego profilu ryzyka 

Funduszu. Najniższa kategoria nie oznacza braku ryzyka. 

 
 

Miej świadomość ryzyka walutowego. Waluta tej klasy tytułów uczestnictwa może różnić się od waluty kraju użytkownika. Ponieważ możesz 

otrzymywać płatności w walucie tej klasy tytułów uczestnictwa, a nie w walucie swojego kraju, ostateczny zwrot będzie zależał od kursu 

wymiany między tymi dwiema walutami. Ryzyko to nie jest uwzględnione we wskaźniku przedstawionym powyżej.  

Niewypłacalność niektórych instytucji świadczących usługi takie jak przechowywanie aktywów lub pełniącej rolę kontrahenta względem instrumentów 

pochodnych lub innych instrumentów może narażać Fundusz na straty finansowe. 

Ten produkt nie uwzględnia żadnej ochrony przed przyszłymi wynikami na rynku, więc możesz stracić część lub całość swojej inwestycji. 

W przypadku niemożliwości wypłacenia Ci należnej kwoty możesz stracić całość swojej inwestycji. 

Scenariusze dotyczące wyników 
 

  Inwestycja EUR 10,000              

Scenariusze  n/a rok  n/a lat(a)  10 lat(a) 

(zalecany okres 

utrzymywania)* 

 
 

 EUR  EUR  EUR 

Jaki zwrot możesz otrzymać po 

odliczeniu kosztów 

Średni zwrot w każdym roku 

 - 

 
- 

 - 

 
- 

 - 

 
- 

 

Niekorzystny Jaki zwrot możesz otrzymać po 

odliczeniu kosztów 

Średni zwrot w każdym roku 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
13,100 

 
5.1% 

 

Umiarkowany Jaki zwrot możesz otrzymać po 

odliczeniu kosztów 

Średni zwrot w każdym roku 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
16,000 

 
9.5% 

 

Korzystny Jaki zwrot możesz otrzymać po 

odliczeniu kosztów 

Średni zwrot w każdym roku 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
19,800 

 
14.3% 

Tabela pokazuje, ile pieniędzy możesz otrzymać w ciągu najbliższych 10 lat*, w różnych scenariuszach, zakładając, że zainwestujesz 10 000 EUR. (*10 lat od 

daty finalizacji transakcji. Więcej informacji znajduje się w części „Okres obowiązywania”). Średnia stopa zwrotu stanowi szacunkową roczną wewnętrzną 

stopę zwrotu (IRR) z zainwestowanego kapitału, którą możesz osiągnąć. 

Przedstawione scenariusze pokazują, jakie wyniki mogłaby przynieść twoja inwestycja. Możesz porównać je ze scenariuszami dotyczącymi innych produktów. 

Przedstawione scenariusze są szacunkami przyszłych wyników opartymi na dowodach z przeszłości oraz nie stanowią dokładnego wskaźnika. Twój zwrot 

będzie różnił się w zależności od wyników na rynku i długości okresu utrzymywania inwestycji/produktu. 

Tego produktu nie można spieniężyć. Oznacza to, że trudno oszacować wielkość zwrotu w przypadku zakończenia inwestycji przed końcem zalecanego 

okresu utrzymywania. Wcześniejsze spieniężenie będzie niemożliwe albo będziesz musiał zapłacić wysokie koszty lub ponieść dużą stratę, żeby to zrobić. 

Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich kosztów, które płacisz swojemu doradcy lub 

dystrybutorowi. W danych liczbowych nie uwzględniono twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu. 

Co się stanie, jeśli BlackRock France SAS nie będzie w stanie zapłacić? 
Aktywa Funduszu zarządzane są w sposób bezpieczny przez depozytariusza State Street Bank International GmbH, oddział w Luksemburgu („Depozytariusz”). W 

przypadku niewypłacalności menadżera aktywa Funduszu w zakresie zachowania bezpieczeństwa Depozytariusza pozostają nienaruszone. Jednakże w przypadku 

niewypłacalności Depozytariusza lub osoby działającej w jego imieniu, Fundusz może ponieść straty finansowe. Jednak ryzyko to jest do pewnego stopnia 

ograniczane przez fakt, że Depozytariusz jest zobowiązany przez prawo i regulacje do oddzielenia własnych aktywów od aktywów Funduszu. Depozytariusz będzie 

również odpowiadał wobec funduszu i inwestorów za wszelkie straty wynikające między innymi z zaniedbania, oszustwa lub umyślnego niewypełnienia zobowiązań 

(z zastrzeżeniem pewnych ograniczeń). 

Niższe ryzyko Wyższe ryzyko 

Wskaźnik ryzyka zakłada, że produkt jest 

przechowywany przez 10 lat. Jeżeli sprzedasz swój 

produkt na wczesnym etapie, faktyczne ryzyko może się 

znacznie różnić, a zwrot może być niższy. Nie możesz 

spieniężyć inwestycji na wczesnym etapie, ale możesz 

sprzedać swój produkt. Być może nie będziesz w stanie 

sprzedać produktu łatwo lub być może będziesz musiał/ 

a sprzedać produkt po cenie, która znacznie wpłynie na 

uzyskany zwrot. 
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Jakie są koszty? 

Koszty w czasie 
 

Inwestycja EUR 10,000 

Scenariusze 

 

 
Jeśli zakończysz przed 

czasem n/a rok 

 

 
Jeśli zakończysz przed 

czasem n/a lat(a) 

 

 
Jeśli zakończysz przed 

czasem 10 lat(a) 

Koszty całkowite (EUR) - - 2,203 

Wpływ na zwrot (RIY) w ciągu roku - - 2.20% 

Prezentacja kosztów 

Redukcja rentowności (RIY) pokazuje, jaki wpływ będą miały koszty całkowite, które poniesiesz, na zwrot z inwestycji. Koszty całkowite uwzględniają koszty 

jednorazowe, stałe oraz uboczne. 

Przedstawione tutaj kwoty stanowią skumulowane koszty samego produktu za jeden okres przechowywania. Dane zakładają zainwestowanie 10 000 EUR. 

Dane liczbowe są szacunkowe i mogą ulec zmianie w przyszłości. 

Osoba sprzedająca lub doradzająca w zakresie tego produktu może obciążyć Cię dodatkowymi kosztami. Jeśli tak, otrzymasz informacje o tych kosztach i 

dowiesz się, jak te koszty wpłyną na Twoją inwestycję. 

Struktura kosztów 
 

Poniższa tabela przedstawia wpływ na zwrot w ciągu roku 

 
Koszty jednorazowe 

Koszty wejścia 0.03% Wpływ kosztów ponoszonych przy rozpoczęciu inwestycji.* 

Koszty wyjścia 0.00% Wpływ kosztów wyjścia z inwestycji, gdy przypadnie jej termin zapadalności.* 

 

Koszty bieżące 

Koszty transakcji portfela 0.02% Wpływ kosztów zakupu i sprzedaży inwestycji bazowych dla produktu.** 

Koszty ubezpieczenia Brak Wpływ kwoty, którą płacisz za zakup ubezpieczenia. 

Pozostałe koszty bieżące 1.34% Wpływ kosztów, jakie ponosimy każdego roku na zarządzanie Twoimi inwestycjami. 

 
Koszty dodatkowe 

Opłaty za wyniki 0.00% Wpływ opłaty za wyniki. 

 

Premie motywacyjne 
 

0.82% 
Wpływ premii motywacyjnych. Podejmujemy je, gdy inwestycja osiągnie wyniki 

lepsze niż 7%. 

Niniejsza tabela przedstawia wpływ poszczególnych rodzajów kosztów na zwrot z inwestycji, jaki można uzyskać na koniec zalecanego okresu utrzymywania oraz 

znaczenie poszczególnych kategorii kosztów. 

* Rzeczywiste opłaty (wraz z podatkami) można uzyskać od maklera, doradcy finansowego lub dystrybutora. 

** Dane te opierają się na kosztach szacunkowych, często odnoszących się do danych historycznych, dlatego też rzeczywiste koszty ponoszone przez inwestora 

mogą się różnić. 

Ile czasu powinienem posiadać produkt i czy mogę wcześniej wypłacić pieniądze? 

Zalecany okres przechowywania: co najmniej 10 lat 
Użytkownik jest zobowiązany do kontynuowania inwestycji w Fundusz od daty subskrypcji do końcowej likwidacji Funduszu, jeżeli jest inwestorem detalicznym, 

może w ciągu dwóch tygodni od daty zamknięcia subskrypcji anulować subskrypcję i uzyskać zwrot pieniędzy bez ponoszenia kary. Inwestorzy powinni zatem 

oczekiwać, że ich pieniądze będą inwestowane w Fundusz przez co najmniej 10 lat (patrz „Okres obowiązywania” powyżej). Firma BlackRock nie rozważył 

przydatności ani adekwatności tej inwestycji dla Twojej osobistej sytuacji. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do adekwatności Funduszu do swoich 

potrzeb, należy skontaktować się z agentem lub doradcą finansowym oraz zasięgnąć odpowiedniej porady. RHP to ocena szacunkowa, której nie należy traktować 

jako gwarancji ani wskazania przyszłych wyników, zwrotów lub poziomów ryzyka. 

Jak mogę złożyć skargę? 
Jeśli użytkownik nie jest w pełni zadowolony z otrzymanej usługi oraz chce złożyć skargę, powinien napisać do swojego agenta lub doradcy finansowego z kopią do 

administratora Funduszu na adres: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg, Grand 

Duchy of Luxembourg. Inwestorzy mogą również, w pewnych okolicznościach, mieć prawo do złożenia skargi do biura rzecznika AMF na adres: Biuro rzecznika 

AMF, 17, Place de la Bourse, 75082 Paris Cedex 02, Francja (strona: www.amf-france.org/en_US/Formulaires-et-declarations/Contact? 

lst_select_form_theme_id=mediation, recepcja: (+33) 1 5345 6000, infolinia: (+33) 1 5345 6200). 

Inne istotne informacje 
Najnowszą kopię tego dokumentu, memorandum dotyczące oferty prywatnej, najnowszy raport roczny i wszelkie dodatkowe informacje wydane inwestorom 

można uzyskać od swojego agenta ds. sprzedaży lub doradcy finansowego. Obliczenia kosztów, wydajności oraz ryzyka ujęte w niniejszym KID są zgodne z 

metodologią określoną w przepisach UE. 

http://www.amf-france.org/en_US/Formulaires-et-declarations/Contact

