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Informacja o alokacji aktywów LM Strateg FIO na 23.08.2011
Realizacja strategii funduszu LM Strateg FIO zakłada:
- zaangażowanie w akcje bliskie 75% jego aktywów między innymi w okresach
znacznego niedowartościowania spółek,
- oraz zaangażowanie na poziomie bliskim 25% aktywów między innymi w okresach
znacznego przewartościowania spółek.
Pragniemy poinformować, że alokacja aktywów funduszu w akcje osiągnęła
obecnie poziom bliski maksymalnemu limitowi zaangażowania. Zakładamy, że
zaangażowanie na tym poziomie nie ulegnie istotnej zmianie do czasu wystąpienia
ważnych przesłanek, zwłaszcza sytuacji, gdy wyceny rynkowe znacząco
przekroczą szacowane przez zarządzających wartości spółek.

Informacje na temat LM Strateg FIO („fundusz") zawarte są w prospekcie informacyjnym
oraz skrócie prospektu informacyjnego, które są dostępne na stronie internetowej
www.leggmason.pl, w siedzibie Legg Mason TFI S.A. przy pl. Piłsudskiego 2 w Warszawie,
a także w poszczególnych punktach dystrybucji funduszu. Przed zainwestowaniem w
fundusz należy przeanalizować prospekt informacyjny, który zawiera szczegółowe
informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazuje ryzyko uczestnictwa w funduszu,
koszty, opłaty i informacje o podatkach.
Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania
określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością
utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Ze względu na skład portfela
inwestycyjnego wartość aktywów netto LM Strateg FIO może cechować się znaczną
zmiennością.
Fundusz może lokować więcej niż 35% wartości aktywów w papiery wartościowe
emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski,
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Bank
Centralny, Unię Europejską, państwo członkowskie, jednostkę samorządu terytorialnego,
jednostkę samorządu terytorialnego państwa członkowskiego.
Niniejszy komunikat ma charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowi oferty w rozumieniu
Kodeksu cywilnego, doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji w zakresie nabycia lub
sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych.
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