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Subfundusz Eurogeddon wydzielony w ramach OPERA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego jest zarządzany przez OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.Wszelkie informacje przedstawione w tej prezentacji służą wyłącznie celom 
informacyjnym i nie stanowią jakiejkolwiek oferty, rekomendacji, ani też kierowanego do kogokolwiek (lub jakiejkolwiek grupy osób) zaproszenia do dokonywania inwestycji w którykolwiek z funduszy zarządzanych lub tworzonych przez OPERA Towarzystwo 
Funduszy Inwestycyjnych S.A. („OPERA TFI S.A.”). W szczególności informacje zawarte w tej prezentacji nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego, nie są również usługą doradztwa � nansowego, inwestycyjnego, 
podatkowego, prawnego ani jakiegokolwiek innego. OPERA TFI S.A. dołożyła należytych starań, aby zamieszczone informacje były rzetelne i oparte na miarodajnych źródłach. OPERA TFI S.A. nie może zagwarantować ich rzetelności, kompletności i aktualności. 
OPERA TFI S.A. zastrzega sobie możliwość zmian treści lub formy prezentacji w każdym czasie i bez uprzedzenia. Ryzyko wykorzystania informacji zamieszczonych w niniejszej prezentacji, w szczególności podejmowania na tej podstawie decyzji inwestycyjnych, 
ponosi wyłącznie odbiorca prezentacji. Umieszczone w prezentacji wyniki subfunduszu są oparte na danych historycznych i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnego wyniku w przyszłości. Przed nabyciem certy� katów inwestycyjnych lub jednostek 
uczestnictwa należy dokładnie zapoznać się z treścią warunków emisji lub prospektu informacyjnego oraz statutu, odpowiedniego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez OPERA TFI S.A. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zasięgnąć kwali� kowanej 
porady � nansowej, inwestycyjnej, podatkowej, prawnej lub innej. Prospekty informacyjne oraz skróty prospektów funduszy zarządzanych przez OPERA TFI S.A. dostępne są w siedzibie OPERA TFI S.A. oraz na stronie www.opera.pl. oraz www.novofundusze.pl 
Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Sąd Rejonowy dla m.st. W-wy XII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000228007, NIP 1070001531, kapitał zakładowy w wysokości 1.099.900,00 zł w pełni opłacony. Autorem strategii subfunduszu Eurogeddon jest prof. 
Krzysztof Rybiński. Subfundusz Eurogeddon jest jednym z wielu (sub)funduszy zarządzanych przez OPERA TFI S.A. W tych (sub)funduszach strategie inwestycyjne przyjęte przez OPERA TFI S.A. dostosowane są do odmiennego scenariusza zachowania rynków niż 
ten, który zakłada strategia subfunduszu Eurogeddon.

FUNDUSZ EUROGEDDON 
Fundusz stosuje pasywną strategię inwestycyjną przy założeniu realizacji 
czarnego scenariusza dla strefy euro:

 bankructwo Włoch,
 bankructwa wielu banków w latach 2012 - 2013,
 głęboka recesja i znaczna przecena na rynkach akcji.

Dla kogo?
Fundusz przeznaczony jest przede wszystkim dla zamożnych Polaków, którzy – 
w obawie przed realizacją powyższego scenariusza w stre� e euro – nie tylko chcą 
chronić swoje oszczędności, ale także uzyskać wysoką stopę zwrotu w przypadku 
kryzysu.

Dwa w jednym
Bezpieczeństwo środków i wysokie zyski w razie krachu.

Strategia inwestycyjna 
 krótka pozycja na kontraktach futures na WIG20, DAX, CAC40 i Stoxx,
 krótka pozycja na futures na włoskie obligacje,
 długa pozycja na futures na złoto,
 długa pozycja na opcjach put na indeksy giełdowe,
 lokaty w funduszu ETF, który ma pozycję long USD/short EUR,
 wolne środki pieniężne ulokowane w obligacjach rządu USA.

Fundusz zarabia kiedy:
 giełdy w Europie zniżkują, 
 dolar umacnia się do PLN i EUR, 
 drożeje złoto,
 rośnie oprocentowanie włoskich obligacji.

Fundusz traci, kiedy trendy są odwrotne.

Ograniczenie ryzyka utraty środków w przypadku krachu: 
Fundusz ma otwarty rachunek w Banku Gospodarstwa Krajowego i inwestuje 
tylko na super płynnych rynkach. W przypadku oznak załamania systemu ban-

kowego w Europie natychmiast zamyka 
wszystkie pozycje, kupuje dolary 

i lokuje wszystkie środki albo 
w obligacje rządu USA, rządu 

Niemiec lub w BGK. 
Bank Gospodarstwa Kra-
jowego jest jedynym ban-
kiem komercyjnym, który 
nie może zbankrutować 
(tj. nie posiada zdolności 
upadłościowej, można go 

zlikwidować jedynie drogą 
ustawy). 

W przypadku krachu ludzie 
mogą stracić znaczną część 

depozytów, a Klienci naszego 
Funduszu śpią spokojnie i zarabiają.

prof. Krzysztof Rybiński
prof. Krzysztof Rybiński jest jednym z najczęściej 
cytowanych w mediach polskich ekonomistów. 
W przeszłości pełnił liczne funkcje publiczne: 
wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego, 
członka Komisji Nadzoru Finansowego, wicegu-
bernatora Banku Światowego, członka Komitetu 
Ekonomiczno-Finansowego Unii Europejskiej. 
W NBP m.in. nadzorował proces inwestowania 
rezerw dewizowych, a zmiany w strategicznej 
alokacji aktywów które zostały wtedy wprowa-
dzone przyniosły znaczący wzrost dochodowo-
ści rezerw. Obecnie jest profesorem i rektorem 
Uczelni Vistula oraz doradcą biznesowym zagranicznych i polskich � rm.

Parametry
Data startu strategii 21 lutego 2012
Zarzadzający Krzysztof Rybiński
Waluta PLN
Opłata wejściowa:

do 250 tys. PLN 1,5%
powyżej 250 tys. do 500 tys. PLN 1%
powyżej 500 tys. do 1 mln PLN 0,5%
powyżej 1 mln PLN 0%

Opłata wyjściowa: 1%
Wynagrodzenie za zarządzanie 0%

Wynagrodzenie od zysku 25% (opłata pobierana przez TFI na koniec każdego 
roku lub w przypadku umorzenia jednostek)

Minimalna pierwsza wpłata 

w systemie transakcyjnym fundusz.pl:
-  dla os. � zycznej równowartość w złotych 

40 tys. EUR 
-  dla os. prawnej lub jednostki organizacyjnej 

nieposiadającej osobowości prawnej 10 tys. PLN
bezpośrednio w Towarzystwie:
- 200 tys. PLN

Płynność
jednostki uczestnictwa mogą być nabywane 
i umarzane na podstawie wyceny w trzecim dniu 
roboczym tygodnia.
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Fundusz EUROGEDDON
prof. Krzysztof Rybiński
Pomysłodawca funduszu Eurogeddon oraz jego zarządzający.

1M (18.04 – 16.05.2012)

3M (15.02 – 16.05.2012)


