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Warszawa, 22 sierpnia 2018 r. 

Szanowni Państwo  

Za nami pierwsze półrocze 2018 roku. Jak zawsze przedstawiamy Państwu podsumowanie 

minionych sześciu miesięcy, uwzględniające sytuację gospodarczą na świecie oraz wyniki 

zarządzanych przez nas funduszy inwestycyjnych. 

W porównaniu z 2017 rokiem, który charakteryzował się poprawą sytuacji gospodarczej na 

świecie i sporymi wzrostami, zarówno na rynkach akcji, jak i na rynkach obligacji, pierwsze 

półrocze 2018 przyniosło zupełnie inny obraz tego samego rynku i potwierdziło, że zmienność 

to coś zupełnie naturalnego, co należy zawsze uwzględniać w swoich decyzjach 

inwestycyjnych. 

Na takie zachowanie inwestorów i rynków miało wpływ wiele czynników, począwszy od mocnej 

korekty rynkowej z lutego br., poprzez siłę amerykańskiego dolara, będącą następstwem 

konsekwentnej polityki Fed w zakresie podwyższania stóp procentowych w USA, która 

negatywnie oddziaływała i oddziałuje np. na rynki i gospodarki wschodzące, czy też kończąc 

na szeregu zdarzeń o charakterze geopolitycznym, ze zmianami na włoskiej scenie politycznej 

i protekcjonistyczną postawą w zakresie polityki celnej USA na czele. W drugim kwartale br. 

to właśnie wzrost napięcia związanego z zapowiedziami podwyższenia lub wprowadzenia ceł 

na różne towary chińskie czy europejskie powodował, że sytuacja pozostawała wciąż napięta 

a inwestorzy reagowali nerwowo. Nie bez znaczenia dla całości obrazu pozostawało, 

zauważalne od pewnego czasu, rozsynchronizowanie wzrostu gospodarczego na świecie, ze 

spowolnieniem w europejskiej gospodarce włącznie.  

Siła amerykańskiego dolara i jego negatywne oddziaływanie na rynki wschodzące miało swoje 

przełożenie również na polski rynek akcji, który w minionym półroczu zachowywał się 

wyjątkowo słabo, nawet w porównaniu z innymi rynkami wschodzącymi. Natomiast ww. 

zamieszanie na rynkach międzynarodowych nie miało właściwie wpływu na rynek polskich 

obligacji skarbowych, który za sprawą utrzymującego się dużego zainteresowania ze strony 

krajowych i zagranicznych inwestorów instytucjonalnych, jak i wysoce gołębiej retoryki ze 

strony Rady Polityki Pieniężnej, zachowywał się w pierwszej połowie roku nad wyraz dobrze.  

Uwagę inwestorów w Polsce przykuła też sprawa obligacji spółki GetBack, która spowodowała 

sporo zamieszania na krajowym rynku obligacji korporacyjnych i wpłynęła negatywnie na 

wycenę wielu funduszy naszej konkurencji, lecz nie naszych. Sytuacja ta w połączeniu z ww. 

wyprzedażą na rynkach globalnych, wygenerowała też sporo różnego rodzaju okazji do 

zakupu dobrych, w naszej ocenie, obligacji i akcji po atrakcyjnych cenach, co może pozytywnie 

kontrybuować do wyników naszych funduszy w nadchodzącej przyszłości.  

Właściwa selekcja po raz kolejny okazała się kluczem do sukcesu. Świadczą o tym wyniki 

funduszy i subfunduszy obligacyjnych, wśród których zdecydowanie wyróżniły się Pekao 

Obligacji – Dynamiczna Alokacja z zyskiem 1,45% i Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 

2 z wynikiem 1,32%. Usatysfakcjonowani, szczególnie w dobie rekordowo niskich stóp 

procentowych, powinni być również posiadacze jednostek uczestnictwa subfunduszy Pekao 

Gotówkowy, Pekao Pieniężny i Pekao Pieniężny Plus, które w minionym półroczu zyskały 

http://www.pekaotfi.pl/
mailto:fundusz@pekaotfi.pl
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WYNIKI FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH Pekao (na 30.06.2018) (1) 

 
Nazwa funduszu / subfunduszu Fund

usz 

(2) 

Waluta 

zbywania 
((jeśli inna niż 

PLN) 

Data 

pierwszej 

wyceny 

Zmiana wartości 

jednostki 

uczestnictwa (3) (4) 

  

w roku 2018 

(1. półrocze) 
NAV ostatnie 

ogłoszone (tys. zł) 

Udział w 
aktywach 
łącznych 

        

 Pekao FIO z wydzielonymi subfunduszami        

1.  Pekao Pieniężny (i)  17.09.2001 0.95% 3 602 679 18.76% 

2.  Pekao Pieniężny Plus (i)  11.09.2013 1.18% 1 030 389 5.37% 

3.  Pekao Obligacji Plus (i)  13.06.1995 1.28% 1 766 901 9.20% 

4.  Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (i)  4.07.2012 1.32% 390 393 2.03% 

5.  Pekao Stabilnego Inwestowania (i)  22.06.2012 -5.56% 70 872 0.37% 

6.  Pekao Stabilnego Wzrostu (i)  16.09.1996 -4.79% 321 286 1.67% 

7.  Pekao Zrównoważony (i)  30.07.1992 -8.26% 852 535 4.44% 

8.  Pekao Akcji Polskich (i)  18.12.1995 -12.83% 554 956 2.89% 

9.  
Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku 

Polskiego 
(i)  25.07.2005 -12.79% 179 747 0.94% 

10.  Pekao Akcji - Aktywna Selekcja (i)  23.12.2010 -13.99% 40 440 0.21% 

11.  Pekao Dynamicznych Spółek (i)  20.01.2012 -13.75% 148 211 0.77% 
        

 
Pekao Funduszy Globalnych SFIO z 

wydzielonymi subfunduszami  
       

12.  Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (ii)  5.05.2006 -2.10% 180 167 0.94% 

13.  Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (ii)  3.07.2006 -5.58% 76 581 0.40% 

14.  Pekao Akcji Rynków Wschodzących (ii)  2.03.2007 -5.70% 243 253 1.27% 

15.  
Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków 

Rozwiniętych 
(ii)  10.04.2007 -0.80% 121 089 0.63% 

16.  Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (ii)  5.06.2007 -5.14% 53 358 0.28% 

17.  Pekao Obligacji Strategicznych (ii)  23.10.2007 -3.66% 867 666 4.52% 

18.  Pekao Surowców i Energii (ii)  15.07.2008 -1.18% 28 754 0.15% 

19.  Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego  (ii)  20.11.2013 -2.00% 78 332 0.41% 

20.  
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku 

Amerykańskiego 
(ii)  12.01.2015 -2.61% 21 471 0.11% 

21.  Pekao Obligacji i Dochodu (ii)  9.07.2014 -3.85% 455 228 2.37% 

22.  Pekao Gotówkowy (ii)  17.12.2009 0.97% 4 461 566 23.23% 

23.  Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu (ii)  11.02.2015 -2.06% 66 345 0.35% 

24.  Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu (ii)  15.06.2015 -0.47% 154 828 0.81% 

25.  Pekao Dochodu USD (ii)  11.05.2016 6.56% 17 964 0.09% 

 Pekao Dochodu USD (ii) USD 11.05.2016 -0.75%   

26.  
Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej 

Stopy Zwrotu (5) 
(ii)  7.03.2018 0.10% 27 240 0.14% 

         

 
Pekao Strategie Funduszowe SFIO z 

wydzielonymi subfunduszami  
      

27.  Pekao Strategii Globalnej (iii)  17.10.2008 0.10% 170 536 0.89% 

28.  Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (iii)  16.09.2015 0.36% 143 714 0.75% 
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Nazwa funduszu / subfunduszu Fund

usz 

(2) 

Waluta 

zbywania 
((jeśli inna niż 

PLN) 

Data 

pierwszej 

wyceny 

Zmiana wartości 

jednostki 

uczestnictwa (3) (4) 

  

w roku 2018 

(1. półrocze) 
NAV ostatnie 

ogłoszone (tys. zł) 

Udział w 
aktywach 
łącznych 

29.  Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny (iii)  8.02.2017 -2.39% 17 515 0.09% 

30.  Pekao Zmiennej Alokacji (iii)  22.04.2009 0.63% 96 194 0.50% 

31.  
Pekao Zmiennej Alokacji Rynku 

Amerykańskiego 
(iii)  13.01.2012 0.46% 52 475 0.27% 

32.  Pekao Elastycznego Inwestowania (iii)  25.08.2011 -0.83% 8 807 0.05% 
         

 
Pekao Walutowy FIO z wydzielonymi 

subfunduszami 
      

33.  Pekao Akcji Amerykańskich (iv)  8.06.2000 5.53% 303 248 1.58% 

 Pekao Akcji Amerykańskich (iv) USD (6) 10.10.2003 -1.86%     

34.  Pekao Obligacji Dolarowych Plus (iv)  2.05.2002 4.74% 1 210 446 6.30% 

 Pekao Obligacji Dolarowych Plus (iv) USD 1.08.2002 -2.62%     

35.  Pekao Obligacji Europejskich Plus (iv)  6.06.2003 1.53% 214 223 1.12% 

 Pekao Obligacji Europejskich Plus (iv) EUR 6.06.2003 -2.86%     

36.  Pekao Akcji Europejskich (iv)  29.04.2004 2.72% 335 031 1.74% 

 Pekao Akcji Europejskich (iv) EUR 29.04.2004 -1.74%     

37.  Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (iv)  25.07.2005 5.20% 197 591 1.03% 

 Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (iv) USD 25.07.2005 -2.14%     
         

38.  Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO   1.04.2010 1.45% 616 257 3.21% 
        

 
Fundusze FIZ (niepubliczne, łącznie) 

w tym: 
    26 672 0.14% 

        

39.  Pekao Global Multi-Asset Target income FIZ (4)   2.01.2015 -5.08%   

 Pekao Global Multi-Asset Target income FIZ (WUD)   2.01.2015 -3.12%   
        

Uwagi / objaśnienia:  

1. Wyliczenia na dzień ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym (29.06.2018) – zmiany wartości odniesione do wartości z dnia ostatniej wyceny w roku poprzednim (29.12.2017).  

2. Oznaczenia funduszy z wydzielonymi subfunduszami:  

(i) Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty;  

(ii) Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty;  

(iii) Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty;  

(iv) Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty.  

3. Zmiana wartości jednostki uczestnictwa ustalana jest w oparciu o ogłaszane wartości na dni wyceny, bez annualizacji.  Dla funduszy zbywających jednostki uczestnictwa kilku 

kategorii prezentowane zmiany wartości jednostki uczestnictwa zostały wyliczone dla jednostek uczestnictwa kategorii A. 

4. Odpowiednio – dane dla certyfikatów inwestycyjnych dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego.  

5. Fundusz / subfundusz, który rozpoczął działalność w roku 2018 (dane w sprawozdaniu za niepełny rok – zmiana od początku działalności).  

6. Jednostki Uczestnictwa WUD dla funduszu ‘Pekao Global Multi-Asset Target Income FIZ’, który okresowo dokonuje wypłaty dywidendy obliczana jest teoretyczna wartość 

certyfikatu ustalona dla hipotetycznego braku wypłaty dywidendy / wypłat okresowych (‘wartość uzupełniona o dywidendę’) 
 



 
 

2
0

1
8

 

S
p

ra
w

o
z

d
a

n
ie

 p
ó

łr
o

c
z

n
e

 

SPRAWOZDANIE F INANSOWE 
(PÓŁROCZNE) 





 PEKAO FUNDUSZY GLOBALNYCH SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY  

 Połączone Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2018 roku  

 

 
 

 

P FG SFIO 

 

Spis treści 

Wprowadzenie 
A Fundusz 

Nazwa Funduszu, typ oraz konstrukcja Funduszu 
Podstawy prawne działania, informacje rejestrowe Funduszu, 

utworzenie Funduszu 
Wskazanie subfunduszy 

Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego 
Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku 
Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu 
Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków 

Rozwiniętych 
Pekao Akcji Rynków Wschodzących 
Pekao Obligacji Strategicznych 
Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu 
Pekao Surowców i Energii 
Pekao Gotówkowy 
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego 
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego 
Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu 
Pekao Obligacji i Dochodu 
Pekao Dochodu USD 
Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy 

Zwrotu 
Subfundusze, które do dnia sporządzenia 

Sprawozdania nie rozpoczęły działalności: 
 Pekao Globalny Konserwatywny 
 Pekao Globalny Dłużny Plus 
 Pekao Globalny Zrównoważony 
 Pekao Globalny Akcji 

Opis celu inwestycyjnego, specjalizacji Subfunduszy 
Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego 
Pekao Obligacji i Dochodu 
Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku 
Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu 
Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków 

Rozwiniętych 
Pekao Akcji Rynków Wschodzących 
Pekao Obligacji Strategicznych 
Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu 
Pekao Surowców i Energii 
Pekao Gotówkowy 
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego 
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego 
Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu 
Pekao Dochodu USD 
Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy 

Zwrotu 
Opis stosowanych ograniczeń inwestycyjnych subfunduszy 
Stawki wynagrodzenia za zarządzanie subfunduszami wydzielonymi 

w Funduszu 
Informacje o zmianach liczby subfunduszy 

B Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 
C Okres sprawozdawczy i dzień bilansowy 
D Informacja o założeniu kontynuowania 

działalności 
E Biegły rewident funduszu 
F Jednostki Uczestnictwa 
G Metryka Funduszu 

Połączone zestawienie lokat 
Połączony bilans 
Połączony rachunek wyniku z operacji 
Połączone zestawienie zmian w aktywach netto 
Sprawozdania jednostkowe subfunduszy 

Układ sprawozdania jednostkowego – dla każdego z subfunduszy 
Lista sprawozdań jednostkowych subfunduszy 

1. Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego 
2. Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku 
3. Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu 
4. Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków 

Rozwiniętych 
5. Pekao Akcji Rynków Wschodzących 
6. Pekao Obligacji Strategicznych 
7. Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu 
8. Pekao Surowców i Energii 
9. Pekao Gotówkowy 
10. Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego 

11. Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego 
12. Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu 
13. Pekao Obligacji i Dochodu 
14. Pekao Dochodu USD 
15. Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy 

Zwrotu 2018 
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 - 1 / Wprowadzenie (PL)  - 
 

P FG SFIO 

 

Wprowadzenie 

A Fundusz 

Nazwa Funduszu, typ oraz konstrukcja Funduszu 

Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 

Rodzaj funduszu: Fundusz jest specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym.   

Konstrukcja funduszu: Fundusz jest funduszem z wydzielonymi subfunduszami prowadzącymi własną politykę inwestycyjną.  

Wcześniejsza nazwa:   

 Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (nazwa obowiązująca do 18.02.2018).   

Podstawy prawne działania, informacje rejestrowe Funduszu, utworzenie Funduszu  

Podstawy prawne działania Funduszu określone są w Ustawie z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarzą-
dzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1355), zwanej dalej Ustawą.  Zgodnie z Ustawą nad-
zór nad rynkiem sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego (dalej: ‘Komisja’).   

Statut funduszu Pioneer Funduszy Globalnych SFIO (obecnie Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwesty-
cyjny Otwarty) zatwierdzony został decyzją Komisji Papierów Wartościowych i Giełd DFI/W/4033-12/2-1-1270/2006 z dnia 
24 marca 2006 roku o udzieleniu zezwolenia na utworzenie funduszu oraz zatwierdzeniu Statutu Funduszu i wyborze depozy-
tariusza.   

Fundusz został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział 
Cywilny i Rejestrowy pod numerem RFi 229 w dniu 10 kwietnia 2006 roku.   

Fundusz został utworzony w drodze zapisów polegających na dokonaniu wpłaty kwoty 4 milionów złotych przez Pioneer Pekao 
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (obecnie Pekao TFI S.A.).  Cena nabycia Jednostki uczestnictwa w ramach zapi-
sów wynosiła 10,00 zł.  Przeprowadzone zapisy dotyczyły subfunduszu Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego.   

Data rozpoczęcia zbywania Jednostek Uczestnictwa: 5 maja 2006 roku.   

Zgodnie ze Statutem Fundusz został utworzony na czas nieograniczony.   

Wskazane w treści niniejszego sprawozdania finansowego odwołania lub odniesienia do postanowień Statutu odnoszą się do 
Statutu w brzmieniu obowiązującym w dniu podpisania niniejszego sprawozdania finansowego, chyba że wskazano inaczej.   

Wskazanie subfunduszy 

Prospekt Informacyjny Funduszu wskazywał 19 subfunduszy wydzielonych w Funduszu, podczas gdy na dzień bilansowy zby-
wanie jednostek uczestnictwa odbywało się dla 14 subfunduszy. 

 Cena nabycia Jednostek Uczestnictwa w ramach zapisów: 10,00 zł.   

 Zgodnie ze Statutem każdy z subfunduszy zostaje utworzony na czas nieograniczony.   

Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego   

 Wcześniejsze nazwy:  
 Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (subfundusz w Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) (do 18.02.2018).  

 Subfundusz został utworzony z datą rejestracji Funduszu, t.j. z datą 10 kwietnia 2006 roku.   

 Subfundusz został utworzony w drodze pierwszych zapisów, po dokonaniu wpłaty w wysokości 4 milionów 
złotych przez Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (obecnie Pekao TFI S.A.).  

 Data rozpoczęcia zbywania Jednostek Uczestnictwa subfunduszu: 5 maja 2006 roku.   

Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku   

 Wcześniejsze nazwy:  
 Pioneer Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (subfundusz w Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) (do 18.02.2018).  

 Subfundusz został utworzony w drodze zapisów, po dokonaniu wpłaty w wysokości 1 miliona złotych przez 
Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (obecnie Pekao TFI S.A.).  

 Data rozpoczęcia zbywania Jednostek Uczestnictwa subfunduszu: 3 lipca 2006 roku.   

Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu   

 Wcześniejsze nazwy:  
 Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (subfundusz w Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) (do 18.02.2018).  

 Subfundusz został utworzony w drodze zapisów, po dokonaniu wpłaty w wysokości 1 miliona złotych przez 
Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (obecnie Pekao TFI S.A.).  

 Data rozpoczęcia zbywania Jednostek Uczestnictwa subfunduszu: 5 czerwca 2007 roku.   
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Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych   

 Wcześniejsze nazwy:  
 Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (subfundusz w Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) (do 

18.02.2018).  

 Subfundusz został utworzony w drodze zapisów, po dokonaniu wpłaty w wysokości 1 miliona złotych przez 
Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (obecnie Pekao TFI S.A.). 

 Data rozpoczęcia zbywania Jednostek Uczestnictwa subfunduszu: 10 kwietnia 2007 roku.   

Pekao Akcji Rynków Wschodzących   

 Wcześniejsze nazwy:  
 Pioneer Akcji Rynków Wschodzących (subfundusz w Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) (do 18.02.2018).  

 Subfundusz został utworzony w drodze zapisów, po dokonaniu wpłaty w wysokości 1 miliona złotych przez 
Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (obecnie Pekao TFI S.A.). 

 Data rozpoczęcia zbywania Jednostek Uczestnictwa subfunduszu: 2 marca 2007 roku.   

Pekao Obligacji Strategicznych   

 Wcześniejsze nazwy:  
 Pioneer Obligacji Strategicznych (subfundusz w Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) (do 18.02.2018).  

 Subfundusz został utworzony w drodze zapisów, po dokonaniu wpłaty w wysokości 1 miliona złotych przez 
Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (obecnie Pekao TFI S.A.). 

 Data rozpoczęcia zbywania Jednostek Uczestnictwa subfunduszu: 23 października 2007 roku.   

Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu  

 Wcześniejsze nazwy:  
 Pioneer Absolutnej Stopy Zwrotu (do 8.06.2015),  

 Pioneer Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (subfundusz w Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) (do 18.02.2018).  

 Subfundusz został utworzony w drodze zapisów, po dokonaniu wpłaty w wysokości 1 miliona złotych przez 
Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (obecnie Pekao TFI S.A.).  

 Data rozpoczęcia zbywania Jednostek Uczestnictwa subfunduszu: 15 czerwca 2015 roku.   

Pekao Surowców i Energii   

 Wcześniejsze nazwy:  
 Pioneer Surowców i Energii (subfundusz w Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) (do 18.02.2018).  

 Subfundusz został utworzony w drodze zapisów, po dokonaniu wpłaty w wysokości 1 miliona złotych przez 
Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (obecnie Pekao TFI S.A.). 

 Data rozpoczęcia zbywania Jednostek Uczestnictwa subfunduszu: 15 lipca 2008 roku.   

Pekao Gotówkowy   

 Wcześniejsze nazwy:  
 Pioneer Gotówkowy (subfundusz w Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) (do 18.02.2018).  

 Subfundusz został utworzony w drodze zapisów, po dokonaniu wpłaty w wysokości 1 miliona złotych przez 
Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (obecnie Pekao TFI S.A.). 

 Data rozpoczęcia zbywania Jednostek Uczestnictwa subfunduszu: 17 grudnia 2009 roku.   

Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego   

 Wcześniejsze nazwy:  
 Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego (subfundusz w Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) (do 18.02.2018).  

 Subfundusz został utworzony w drodze zapisów, po dokonaniu wpłaty w wysokości 1 miliona złotych przez 
Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (obecnie Pekao TFI S.A.). 

 Data rozpoczęcia zbywania Jednostek Uczestnictwa subfunduszu: 20 listopada 2013 roku.   

Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego   

 Wcześniejsze nazwy:  
 Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego (subfundusz w Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) (do 

18.02.2018).  

 Subfundusz został utworzony w drodze zapisów, po dokonaniu wpłaty w wysokości 1 miliona złotych przez 
Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (obecnie Pekao TFI S.A.). 

 Data rozpoczęcia zbywania Jednostek Uczestnictwa subfunduszu: 12 stycznia 2015 roku.   

Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu   

 Wcześniejsze nazwy:  
 Pioneer Alternatywny – Globalnego Dochodu (subfundusz w Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) (do 18.02.2018).  

 Subfundusz został utworzony w drodze zapisów, po dokonaniu wpłaty w wysokości 1 miliona złotych przez 
Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (obecnie Pekao TFI S.A.). 

 Data rozpoczęcia zbywania Jednostek Uczestnictwa subfunduszu: 11 lutego 2015 roku.   
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Pekao Obligacji i Dochodu  

 Wcześniejsze nazwy:  
 Pioneer Obligacji i Dochodu (subfundusz w Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) (do 18.02.2018).  

 Subfundusz został utworzony w drodze zapisów, po dokonaniu wpłaty w wysokości 1 miliona złotych przez 
Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (obecnie Pekao TFI S.A.). 

 Data rozpoczęcia zbywania Jednostek Uczestnictwa subfunduszu: 9 lipca 2014 roku.   

Pekao Dochodu USD   

 Wcześniejsze nazwy:  
 Pioneer Alternatywny – Globalnego Dochodu Plus (USD) (do 27.04.2016),  

 Pioneer Dochodu USD (subfundusz w Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) (do 18.02.2018).  

 Subfundusz został utworzony w drodze zapisów, po dokonaniu wpłaty w wysokości 1 miliona złotych przez 
Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (obecnie Pekao TFI S.A.). 

 Data rozpoczęcia zbywania Jednostek Uczestnictwa subfunduszu: 11 maja 2016 roku.   

Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu   

 Wcześniejsze nazwy:  
 Pioneer Globalny Stabilnego Inwestowania (do 18.02.2018),  

 Pekao Globalny Stabilnego Inwestowania (do 26.02.2018).  

 Subfundusz został utworzony w drodze zapisów, po dokonaniu wpłaty w wysokości 1 miliona złotych przez 
Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.. 

 Data rozpoczęcia zbywania Jednostek Uczestnictwa subfunduszu: 7 marca 2018 roku.   

Subfundusze, które do dnia sporządzenia Sprawozdania nie rozpoczęły działalności: 

 Pekao Globalny Konserwatywny 
 Wcześniejsza nazwa: Pioneer Globalny Konserwatywny (do 18.02.2018).  

 Pekao Globalny Dłużny Plus 
 Wcześniejsza nazwa: Pioneer Globalny Dłużny Plus (do 18.02.2018).  

 Pekao Globalny Zrównoważony 
 Wcześniejsza nazwa: Pioneer Globalny Zrównoważony (do 18.02.2018).  

 Pekao Globalny Akcji   
 Wcześniejsza nazwa: Pioneer Globalny Akcji  (do 18.02.2018).  

Opis celu inwestycyjnego, specjalizacji Subfunduszy   

Pełny opis polityki inwestycyjnej każdego z subfunduszy Fundusz prezentuje w Prospekcie Informacyjnym Funduszu.  Poniżej 
zaprezentowany został skrótowy opis celu inwestycyjnego dla każdego z subfunduszy, które rozpoczęły działalność.  --- stan na 
dzień bilansowy ---  

Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego 

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest osiąganie przy-
chodu z lokowania Aktywów Subfunduszu oraz wzrost war-
tości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lo-
kat.  

Aktywa Subfunduszu są lokowane w tytuły uczestnictwa 
emitowane przez: 

1. fundusze zagraniczne o charakterze udziałowym da-
jące ekspozycję na akcje spółek oraz rynki akcyjne krajów 
z regionu Dalekiego Wschodu, w tym Chińskiej Republiki 
Ludowej, Hongkongu oraz Republiki Chińskiej (Tajwanu), 
w szczególności subfundusz Amundi Funds II – Amundi 
Funds II China Equity („China Equity”), 

2. fundusze zagraniczne o charakterze dłużnym, w szcze-
gólności subfundusz Amundi Funds II – Amundi Funds II 
Strategic Income („Strategic Income”). 

W celu zapewnienia odpowiedniej płynności Aktywów 
Subfunduszu i bieżącego dochodu część Aktywów Subfun-
duszu może być także lokowana w: 

1. Instrumenty Finansowe o charakterze dłużnym, 

2. depozyty bankowe. 

Zarządzający Subfunduszem może podejmować działania 
celem ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego ze 
zmianą kursów walut obcych w relacji do waluty polskiej 

w związku z lokatami Subfunduszu dokonywanymi w tytuły 
uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub w 
inne instrumenty finansowe denominowane w walucie innej 
niż waluta polska zawierając umowy mające za przedmiot 
instrumenty pochodne.  

Subfundusz lokuje od 40% do 60% Wartości Aktywów 
Netto Subfunduszu w tytuły uczestnictwa funduszy zagra-
nicznych o charakterze udziałowym, o których mowa 
w art. 12 w §1 pkt 1 Statutu. 

Udział innych lokat niż fundusze zagraniczne wymienione 
powyżej (lokaty, o których mowa w art. 12 Statutu), a które 
mogą być przedmiotem lokat Subfunduszu zgodnie ze Sta-
tutem, nie może przekroczyć 20% Wartości Aktywów Netto 
Subfunduszu. 

Fundusz może lokować do 50% wartości Aktywów Subfun-
duszu w tytuły uczestnictwa China Equity oraz do 50% war-
tości Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa Strategic 
Income. 

Fundusz może lokować do 20% wartości Aktywów Subfun-
duszu w tytuły uczestnictwa pojedynczego funduszu zagra-
nicznego, a w przypadku funduszu zagranicznego z wy-
dzielonymi subfunduszami - do 20% wartości Aktywów 
Subfunduszu w tytuły uczestnictwa pojedynczego subfun-
duszu, innego niż subfundusze wymienione w art. 13 §3 
Statutu. 
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Pekao Obligacji i Dochodu 

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest osiąganie przy-
chodu z lokowania Aktywów Subfunduszu oraz wzrost war-
tości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lo-
kat.  

Aktywa Subfunduszu są lokowane w tytuły uczestnictwa 
emitowane przez: 

1. subfundusz Amundi Funds II – Amundi Funds II Euro 
High Yield (“Euro High Yield”), 

2. subfundusz Amundi Funds II – Amundi Funds II Pio-
neer Global High Yield („Global High Yield”), 

3. subfundusz Amundi Funds II – Amundi Funds II Pio-
neer U.S. High Yield (“U.S. High Yield”), 

4. subfundusz Amundi Funds II – Amundi Funds II Pio-
neer Strategic Income(„Strategic Income”), 

5. subfundusz Amundi Funds II – Amundi Funds II Euro 
Strategic Bond („Euro Strategic Bond”), 

6. subfundusz Amundi Funds II – Amundi Funds II Emerg-
ing Markets Bond(„Emerging Markets Bond”), 

7. subfundusz Amundi Funds II – Amundi Funds II Emerg-
ing Markets Bond Local Currencies (“Emerging Markets 
Bond Local Currencies”), 

8. subfundusz Amundi Funds II – Amundi Funds II Emerg-
ing Markets Corporate High Yield Bond (“Emerging Markets 
Corporate High Yield Bond”), 

9. subfundusz Amundi Funds II – Amundi Funds II Emerg-
ing Markets Corporate Bond (“Emerging Markets Corporate 
Bond”), 

10. inne, niż określone w pkt. 1   9 powyżej, subfundusze 
Amundi Funds II oraz 

11. inne fundusze zagraniczne o charakterze dłużnym. 

W celu zapewnienia odpowiedniej płynności Aktywów 
Subfunduszu i bieżącego dochodu część Aktywów Subfun-
duszu może być także lokowana w: 

1.  Instrumenty Finansowe o charakterze dłużnym, 

2.  depozyty bankowe. 

Zarządzający Subfunduszem może podejmować działania 
celem ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego ze 
zmianą kursów walut obcych w relacji do waluty polskiej 
w związku z lokatami Subfunduszu dokonywanymi w tytuły 
uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub 
w inne instrumenty finansowe denominowane w walucie in-
nej niż waluta polska zawierając umowy mające za przed-
miot instrumenty pochodne. 

Subfundusz lokuje minimum 70% Wartości Aktywów Netto 
Subfunduszu w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicz-
nych, o których mowa powyżej w pkt 1-11. 

Udział innych lokat niż lokaty, o których mowa w art. 16 Sta-
tutu, a które mogą być przedmiotem lokat Subfunduszu 
zgodnie ze Statutem, nie może przekroczyć 20% Wartości 
Aktywów Netto Subfunduszu. 

Fundusz może lokować do 50% wartości Aktywów Subfun-
duszu w tytuły uczestnictwa dowolnego z subfunduszy 
Amundi Funds II wymienionych powyżej w pkt 1 do 9. 

Fundusz może lokować do 20% wartości Aktywów Subfun-
duszu w tytuły uczestnictwa pojedynczego funduszu zagra-
nicznego, a w przypadku funduszu zagranicznego z wy-
dzielonymi subfunduszami - do 20% wartości Aktywów 
Subfunduszu w tytuły uczestnictwa pojedynczego subfun-
duszu, innego niż subfundusze, o których mowa powyżej 
w pkt 1 do 9. 

Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku 

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest osiąganie przy-
chodu z lokowania Aktywów Subfunduszu oraz wzrost war-
tości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lo-
kat.  

Aktywa Subfunduszu są lokowane w tytuły uczestnictwa 
emitowane przez: 

1. fundusze zagraniczne o charakterze udziałowym da-
jące ekspozycję na akcje spółek oraz rynki akcyjne krajów 
z regionu Azji i Pacyfiku, w szczególności subfundusz 
Amundi Funds II – Amundi Funds II Asia (ex. Japan) Equity 
(„Asia Equity”) oraz subfundusz Amundi Funds II – Amundi 
Funds II Japanese Equity („Japanese Equity”), 

2. fundusze zagraniczne o charakterze dłużnym, w szcze-
gólności subfundusz Amundi Funds II – Amundi Funds II 
Strategic Income („Strategic Income”). 

W celu zapewnienia odpowiedniej płynności Aktywów 
Subfunduszu i bieżącego dochodu część Aktywów Subfun-
duszu może być także lokowana w: 

1. Instrumenty Finansowe o charakterze dłużnym, 

2. depozyty bankowe. 

Zarządzający Subfunduszem może podejmować działania 
celem ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego ze 
zmianą kursów walut obcych w relacji do waluty polskiej 
w związku z lokatami Subfunduszu dokonywanymi w tytuły 

uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub 
w inne instrumenty finansowe denominowane w walucie in-
nej niż waluta polska zawierając umowy mające za przed-
miot instrumenty pochodne. 

Subfundusz lokuje od 40% do 60% Wartości Aktywów 
Netto Subfunduszu w tytuły uczestnictwa funduszy zagra-
nicznych, o których mowa w art. 20 w §1 pkt 1 Statutu (to 
znaczy: Asia Equity, Japanese Equity). 

Udział innych lokat niż lokaty, o których mowa w powyżej, 
jako głównych lokatach subfunduszu, a które mogą być 
przedmiotem lokat Subfunduszu zgodnie ze Statutem, nie 
może przekroczyć 20% Wartości Aktywów Netto Subfundu-
szu. 

Fundusz może lokować do 50% wartości Aktywów Subfun-
duszu w tytuły uczestnictwa Asia Equity, do 50% wartości 
Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa Japanese 
Equity oraz do 50% wartości Aktywów Subfunduszu w ty-
tuły uczestnictwa Strategic Income. 

Fundusz może lokować do 20% wartości Aktywów Subfun-
duszu w tytuły uczestnictwa pojedynczego funduszu zagra-
nicznego, a w przypadku funduszu zagranicznego z wy-
dzielonymi subfunduszami - do 20% wartości Aktywów 
Subfunduszu w tytuły uczestnictwa pojedynczego subfun-
duszu, innego niż subfundusze wymienione w art. 21 §3 
Statutu. 

Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu 

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest osiąganie przy-
chodu z lokowania Aktywów Subfunduszu oraz wzrost war-
tości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lo-
kat.  

Aktywa Subfunduszu są lokowane w tytuły uczestnictwa 
emitowane przez fundusze zagraniczne o charakterze 
udziałowym, dające ekspozycję na akcje spółek oraz rynki 
akcyjne krajów z regionu Dalekiego Wschodu, w szczegól-
ności subfundusz Amundi Funds II – Amundi Funds II China 
Equity („China Equity”), subfundusz Amundi Funds II – 
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Amundi Funds II Japanese Equity („Japanese Equity”) oraz 
subfundusz Amundi Funds II – Amundi Funds II Asia (ex. 
Japan) Equity („Asia Equity”). 

W celu zapewnienia odpowiedniej płynności Aktywów 
Subfunduszu i bieżącego dochodu część Aktywów Subfun-
duszu może być także lokowana w:  

1. Instrumenty Finansowe o charakterze dłużnym, 

2. depozyty bankowe. 

Zarządzający Subfunduszem może podejmować działania 
celem ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego ze 
zmianą kursów walut obcych w relacji do waluty polskiej 
w związku z lokatami Subfunduszu dokonywanymi w tytuły 
uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub 
w inne instrumenty finansowe denominowane w walucie in-
nej niż waluta polska zawierając umowy mające za przed-
miot  

Subfundusz lokuje minimum 70% Wartości Aktywów Netto 
Subfunduszu w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicz-
nych o charakterze udziałowym, o których mowa powyżej 
(określone w art. 22b w §1 Statutu). 

Udział innych lokat niż lokaty, o których mowa w art. 22b 
Statutu, a które mogą być przedmiotem lokat Subfunduszu 
zgodnie ze Statutem, nie może przekroczyć 20% Wartości 
Aktywów Netto Subfunduszu. 

Fundusz może lokować do 50% wartości Aktywów Subfun-
duszu w tytuły uczestnictwa China Equity, do 50% wartości 
Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa Japanese 
Equity oraz do 50% wartości Aktywów Subfunduszu w ty-
tuły uczestnictwa Asia Equity. 

Fundusz może lokować do 20% wartości Aktywów Subfun-
duszu w tytuły uczestnictwa pojedynczego funduszu zagra-
nicznego, a w przypadku funduszu zagranicznego z wy-
dzielonymi subfunduszami - do 20% wartości Aktywów 
Subfunduszu w tytuły uczestnictwa pojedynczego subfun-
duszu, innego niż subfundusze wymienione w art. 22c §3 
Statutu. 

Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych 

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest osiąganie przy-
chodu z lokowania Aktywów Subfunduszu oraz wzrost war-
tości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lo-
kat.  

Aktywa Subfunduszu są lokowane w tytuły uczestnictwa 
emitowane przez:  

1. subfundusz Amundi Funds II – Amundi Funds II Pio-
neer U.S. Mid Cap Value („U.S. Mid Cap Value”), sub-
fundusz Amundi Funds II – European Potential („European 
Potential”) oraz subfundusz Amundi Funds II – Top Euro-
pean Players („Top European Players”), 

2. fundusze zagraniczne o charakterze udziałowym, da-
jące ekspozycję na akcje małych i średnich spółek oraz 
rynki akcyjne z sektora małych i średnich spółek w krajach 
rozwiniętych. 

W celu zapewnienia odpowiedniej płynności Aktywów 
Subfunduszu i bieżącego dochodu część Aktywów Subfun-
duszu może być także lokowana w: 

1. Instrumenty Finansowe o charakterze dłużnym, 

2. depozyty bankowe. 

Zarządzający Subfunduszem może podejmować działania 
celem ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego ze 
zmianą kursów walut obcych w relacji do waluty polskiej w 

związku z lokatami Subfunduszu dokonywanymi w tytuły 
uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub w 
inne instrumenty finansowe denominowane w walucie innej 
niż waluta polska zawierając umowy mające za przedmiot 
instrumenty pochodne. 

Subfundusz lokuje minimum 70% Wartości Aktywów Netto 
Subfunduszu w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicz-
nych o charakterze udziałowym, o których mowa powyżej 
(wymienione w art. 22f w §1 Statutu). 

Udział innych lokat niż lokaty, o których mowa w art. 22f 
Statutu, a które mogą być przedmiotem lokat Subfunduszu 
zgodnie ze Statutem, nie może przekroczyć 20% Wartości 
Aktywów Netto Subfunduszu. 

Fundusz może lokować do 50% wartości Aktywów Subfun-
duszu w tytuły uczestnictwa U.S. Mid Cap Value, do 50% 
wartości Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa Eu-
ropean Potential oraz do 50% wartości Aktywów Subfundu-
szu w tytuły uczestnictwa Top European Players. 

Fundusz może lokować do 20% wartości Aktywów Subfun-
duszu w tytuły uczestnictwa pojedynczego funduszu zagra-
nicznego, a w przypadku funduszu zagranicznego z wy-
dzielonymi subfunduszami - do 20% wartości Aktywów 
Subfunduszu w tytuły uczestnictwa pojedynczego subfun-
duszu, innego niż subfundusze wymienione w art. 22g §3 
Statutu. 

Pekao Akcji Rynków Wschodzących 

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest osiąganie przy-
chodu z lokowania Aktywów Subfunduszu oraz wzrost war-
tości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lo-
kat.  

Aktywa Subfunduszu są lokowane w tytuły uczestnictwa 
emitowane przez: 

1. subfundusz Amundi Funds II – Amundi Funds II Emerg-
ing Markets Equity („Emerging Markets Equity”) oraz sub-
fundusz Amundi Funds II – Amundi Funds II Emerging Eu-
rope and Mediterranean Equity („Emerging Europe and 
Mediterranean Equity”), 

2. fundusze zagraniczne o charakterze udziałowym da-
jące ekspozycję na akcje spółek oraz rynki akcyjne w kra-
jach wschodzących. 

W celu zapewnienia odpowiedniej płynności Aktywów 
Subfunduszu i bieżącego dochodu część Aktywów Subfun-
duszu może być także lokowana w: 

1. Instrumenty Finansowe o charakterze dłużnym, 

2. depozyty bankowe. 

Zarządzający Subfunduszem może podejmować działania 
celem ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego ze 
zmianą kursów walut obcych w relacji do waluty polskiej 
w związku z lokatami Subfunduszu dokonywanymi w tytuły 
uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub 
w inne instrumenty finansowe denominowane w walucie in-
nej niż waluta polska zawierając umowy mające za przed-
miot instrumenty pochodne. 
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Subfundusz lokuje minimum 70% Wartości Aktywów Netto 
Subfunduszu w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicz-
nych o charakterze udziałowym, o których mowa powyżej 
(to jest w art. 22j w §1 Statutu). 

Udział innych lokat niż lokaty, o których mowa w art. 22j 
Statutu, a które mogą być przedmiotem lokat Subfunduszu 
zgodnie ze Statutem, nie może przekroczyć 20% Wartości 
Aktywów Netto Subfunduszu. 

Fundusz może lokować do 50% wartości Aktywów Subfun-
duszu w tytuły uczestnictwa Emerging Markets Equity oraz 

do 50% wartości Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnic-
twa Emerging Europe and Mediterranean Equity. 

Fundusz może lokować do 20% wartości Aktywów Subfun-
duszu w tytuły uczestnictwa pojedynczego funduszu zagra-
nicznego, a w przypadku funduszu zagranicznego z wy-
dzielonymi subfunduszami - do 20% wartości Aktywów 
Subfunduszu w tytuły uczestnictwa pojedynczego subfun-
duszu, innego niż subfundusze wymienione powyżej. 

Pekao Obligacji Strategicznych 

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest osiąganie przy-
chodu z lokowania Aktywów Subfunduszu oraz wzrost war-
tości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lo-
kat.  

Aktywa Subfunduszu są lokowane w tytuły uczestnictwa 
emitowane przez fundusze zagraniczne o charakterze dłuż-
nym, w szczególności subfundusz Amundi Funds II – 
Amundi Funds II Euro Strategic Bond („Euro Strategic 
Bond”), subfundusz Amundi Funds II – Amundi Funds II 
Pioneer Strategic Income („Pioneer Strategic Income”), 
subfundusz Amundi Funds II – Amundi Funds II Emerging 
Markets Bond („Emerging Markets Bond”) oraz subfundusz 
Amundi Funds II – Amundi Funds II Pioneer Global High 
Yield („Pioneer Global High Yield”). 

W celu zapewnienia odpowiedniej płynności Aktywów 
Subfunduszu i bieżącego dochodu część Aktywów Subfun-
duszu może być także lokowana w: 

1. Instrumenty Finansowe o charakterze dłużnym, 

2. depozyty bankowe. 

Zarządzający Subfunduszem może podejmować działania 
celem ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego ze 
zmianą kursów walut obcych w relacji do waluty polskiej w 
związku z lokatami Subfunduszu dokonywanymi w tytuły 
uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub w 
inne instrumenty finansowe denominowane w walucie innej 

niż waluta polska zawierając umowy mające za przedmiot 
instrumenty pochodne. 

Subfundusz lokuje minimum 70% Wartości Aktywów Netto 
Subfunduszu w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicz-
nych o charakterze dłużnym, wymienione powyżej (w Sta-
tucie w art. 22r w §1). 

Udział innych lokat niż lokaty, o których mowa w art. 22r 
Statutu, a które mogą być przedmiotem lokat Subfunduszu 
zgodnie z podrozdziałem 4b Statutu, nie może przekroczyć 
20% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. 

Fundusz może lokować do 50% wartości Aktywów Subfun-
duszu w tytuły uczestnictwa Euro Strategic Bond, do 50% 
wartości Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa Pio-
neer Strategic Income, do 50% wartości Aktywów Subfun-
duszu w tytuły uczestnictwa Emerging Markets Bond oraz 
do 50% wartości Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnic-
twa Pioneer Global High Yield. 

Fundusz może lokować do 20% wartości Aktywów Subfun-
duszu w tytuły uczestnictwa pojedynczego funduszu zagra-
nicznego, a w przypadku funduszu zagranicznego z wy-
dzielonymi subfunduszami - do 20% wartości Aktywów 
Subfunduszu w tytuły uczestnictwa pojedynczego subfun-
duszu, innego niż subfundusze wymienione powyżej.  

Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu 

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest osiąganie przy-
chodu z lokowania Aktywów Subfunduszu oraz wzrost war-
tości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lo-
kat.  

Aktywa Subfunduszu są lokowane w tytuły uczestnictwa 
emitowane przez: 

1. fundusze zagraniczne realizujące strategię absolute re-
turn rozumianą jako strategia, w ramach której środki są in-
westowane w celu osiągnięcia dodatniej stopy zwrotu nie-
zależnie od koniunktury na poszczególnych rynkach finan-
sowych, na przykład w różne nieskorelowane klasy akty-
wów, w szczególności subfundusz Amundi Funds II – Ab-
solute Return Bond („Absolute Return Bond”), subfundusz 
Amundi Funds II – Absolute Return Multi-Strategy („Abso-
lute Return Multi-Strategy”), subfundusz Amundi Funds II – 
Absolute Return Currencies („Absolute Return Currencies”) 
oraz subfundusz Amundi Funds II – Multi-Strategy Growth 
(„Multi-Strategy Growth”), 

2. inne niż określone powyżej fundusze zagraniczne. 

W celu zapewnienia odpowiedniej płynności Aktywów 
Subfunduszu i bieżącego dochodu część Aktywów Subfun-
duszu może być także lokowana w: 

1. Instrumenty Finansowe o charakterze dłużnym, 

2. depozyty bankowe. 

Zarządzający Subfunduszem może podejmować działania 
celem ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego ze 
zmianą kursów walut obcych w relacji do waluty polskiej w 
związku z lokatami Subfunduszu dokonywanymi w tytuły 
uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub w 
inne instrumenty finansowe denominowane w walucie innej 
niż waluta polska zawierając umowy mające za przedmiot 
instrumenty pochodne. 

Subfundusz lokuje minimum 70% Wartości Aktywów Netto 
Subfunduszu w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicz-
nych, o których mowa w art. 22w w §1 pkt 1 Statutu– wska-
zane powyżej z nazwy. 

Łączny udział lokat w tytuły uczestnictwa funduszy zagra-
nicznych, o których mowa w art.22w w §1 pkt 2 Statutu (fun-
dusze zagraniczne inne niż wskazane z nazwy powyżej), 
nie może stanowić więcej niż 30 % Wartości Aktywów Netto 
Subfunduszu. 

Udział innych lokat niż lokaty, o których mowa w art. 22w 
Statutu, a które mogą być przedmiotem lokat Subfunduszu 
zgodnie z podrozdziałem 4b, nie może przekroczyć 20% 
Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. 

Fundusz może lokować do 50% wartości Aktywów Subfun-
duszu w tytuły uczestnictwa każdego z  subfunduszy: 

 Absolute Return Bond,  

 Absolute Return Multi-Strategy,  

 Absolute Return Currencies oraz  
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 Multi-Strategy Growth. 

Fundusz może lokować do 20% wartości Aktywów Subfun-
duszu w tytuły uczestnictwa pojedynczego funduszu zagra-

nicznego, a w przypadku funduszu zagranicznego z wy-
dzielonymi subfunduszami - do 20% wartości Aktywów 
Subfunduszu w tytuły uczestnictwa pojedynczego subfun-
duszu, innego niż subfundusze wymienione powyżej z na-
zwy. 

Pekao Surowców i Energii 

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Akty-
wów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat.  

Aktywa Subfunduszu są lokowane przede wszystkim w tytuły 
uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne dające 
ekspozycję na globalne rynki surowcowe lub akcje spółek dzia-
łających w branżach związanych z wydobyciem, przetwór-
stwem lub dystrybucją surowców lub działających w branżach 
związanych z wytwarzaniem i przesyłaniem energii, w szcze-
gólności subfundusz Amundi Funds II – Amundi Funds II Com-
modity Alpha („Commodity Alpha”), subfundusz Amundi S.F. – 
EUR Commodities („EUR Commodities”), fundusz Pioneer 
Funds Austria – Gold Stock („Gold Stock”) oraz fundusz Pio-
neer Funds Austria – Energy Stock („Energy Stock”).  

W celu zapewnienia odpowiedniej płynności Aktywów Subfun-
duszu i bieżącego dochodu część Aktywów Subfunduszu może 
być także lokowana w: 

1. Instrumenty Finansowe o charakterze dłużnym, 

2. depozyty bankowe. 

Zarządzający Subfunduszem może podejmować działania ce-
lem ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego ze 
zmianą kursów walut obcych w relacji do waluty polskiej 
w związku z lokatami Subfunduszu dokonywanymi w tytuły 
uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub 

w inne instrumenty finansowe denominowane w walucie innej 
niż waluta polska zawierając umowy mające za przedmiot in-
strumenty pochodne. 

Subfundusz lokuje minimum 70% Wartości Aktywów Netto 
Subfunduszu w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, 
o których mowa w art. 22bb w §1 Statutu – wymienione powy-
żej. 

Udział innych lokat niż lokaty, o których mowa w art. 22bb Sta-
tutu, a które mogą być przedmiotem lokat Subfunduszu zgodnie 
z podrozdziałem 4c, nie może przekroczyć 20% Wartości Akty-
wów Netto Subfunduszu. 

Fundusz może lokować do 50% wartości Aktywów Subfundu-
szu w tytuły uczestnictwa każdego z subfunduszy i funduszy: 

 Commodity Alpha,  

 EUR Commodities,  

 Gold Stock oraz  

 Energy Stock. 
Fundusz może lokować do 20% wartości Aktywów Subfundu-
szu w tytuły uczestnictwa pojedynczego funduszu zagranicz-
nego, a w przypadku funduszu zagranicznego z wydzielonymi 
subfunduszami - do 20% wartości Aktywów Subfunduszu w ty-
tuły uczestnictwa pojedynczego subfunduszu, innego niż 
subfundusze wymienione w zdaniu poprzednim. 

Pekao Gotówkowy  

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest osiąganie przycho-
dów z lokat netto Subfunduszu. Dodatkowo Subfundusz 
może dążyć do wzrostu wartości Aktywów Subfunduszu 
w wyniku wzrostu wartości lokat.  

Aktywa Subfunduszu są lokowane w denominowane w wa-
lucie polskiej: 

1. dłużne papiery wartościowe, którym do terminu realiza-
cji praw (wykupu) pozostał okres nie dłuższy niż jeden rok 
lub dla których realizacja płatności następuje w oparciu 
o parametry rynku pieniężnego i nie rzadziej niż raz na rok, 

2. Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz 

3. depozyty bankowe. 

Aktywa Subfunduszu nie będą lokowane w Instrumenty Fi-
nansowe o charakterze udziałowym. 

Aktywa Subfunduszu nie będą lokowane w jednostki 
uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa 
funduszy zagranicznych ani instytucji wspólnego inwesto-
wania. 

Zarządzający Subfunduszem może podejmować działania 
celem ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego ze 
zmianą kursów walut obcych w relacji do waluty polskiej 
w związku z lokatami Subfunduszu dokonywanymi w in-
strumenty finansowe denominowane w walucie innej niż 
waluta polska, zawierając umowy mające za przedmiot in-
strumenty pochodne. 

Całość Aktywów Subfunduszu może być inwestowana w lo-
katy, o których mowa powyżej. 

Udział innych lokat niż lokaty wymienione powyżej, a które 
mogą być przedmiotem lokat Subfunduszu zgodnie ze Sta-
tutem, nie może przekroczyć 20% Wartości Aktywów Netto 
Subfunduszu. 

Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego 

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości 
Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat.  

Aktywa Subfunduszu są lokowane w tytuły uczestnictwa 
emitowane przez: 

1. fundusze zagraniczne o charakterze udziałowym da-
jące ekspozycję na akcje spółek oraz rynki akcyjne w Euro-
pie, 

2. fundusze zagraniczne o charakterze dłużnym, w szcze-
gólności subfundusz Amundi Funds II – Amundi Funds II 
Pioneer Strategic Income („Pioneer Strategic Income”) oraz 
Amundi Funds II – Amundi Funds II Euro Strategic Bond 
(„Euro Strategic Bond”). 

W celu zapewnienia odpowiedniej płynności Aktywów 
Subfunduszu i bieżącego dochodu część Aktywów Subfun-
duszu może być także lokowana w: 

1. Instrumenty Finansowe o charakterze dłużnym, 

2. depozyty bankowe. 

Zarządzający Subfunduszem może podejmować działania 
celem ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego ze 
zmianą kursów walut obcych w relacji do waluty polskiej 
w związku z lokatami Subfunduszu dokonywanymi w tytuły 
uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub 
w inne instrumenty finansowe denominowane w walucie in-
nej niż waluta polska, zawierając umowy mające za przed-
miot instrumenty pochodne. 



 PEKAO FUNDUSZY GLOBALNYCH SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY  

 Połączone Sprawozdanie Finansowe za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2018 roku  

 

 - 8 / Wprowadzenie (PL)  - 
 

P FG SFIO 

 

Subfundusz lokuje od 40% do 60% Wartości Aktywów 
Netto Subfunduszu w tytuły uczestnictwa funduszy zagra-
nicznych o charakterze udziałowym, o których mowa 
w art. 22jj w §1 pkt 1 – wskazane powyżej w punkcie 1). 

Udział innych lokat niż lokaty, o których mowa w art. 22jj, 
a które mogą być przedmiotem lokat Subfunduszu zgodnie 
z podrozdziałem 4a, nie może przekroczyć 20% Wartości 
Aktywów Netto Subfunduszu. 

Fundusz może lokować do 50% wartości Aktywów Subfun-
duszu w tytuły uczestnictwa każdego z subfunduszy: 

 Pioneer Strategic Income oraz  

 Euro Strategic Bond. 
Fundusz może lokować do 20% wartości Aktywów Subfun-
duszu w tytuły uczestnictwa pojedynczego funduszu zagra-
nicznego, a w przypadku funduszu zagranicznego z wy-
dzielonymi subfunduszami - do 20% wartości Aktywów 
Subfunduszu w tytuły uczestnictwa pojedynczego subfun-
duszu, innego niż subfundusze wymienione w art. 22k §3 
Statutu. 

Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego 

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości 
Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat.  

Aktywa Subfunduszu są lokowane w tytuły uczestnictwa 
emitowane przez: 

1. fundusze zagraniczne o charakterze udziałowym da-
jące ekspozycję na akcje spółek oraz rynki akcyjne w Sta-
nach Zjednoczonych Ameryki lub Ameryce Północnej, 

2. fundusze zagraniczne o charakterze dłużnym, w szcze-
gólności subfundusz Amundi Funds II – Amundi Funds II 
Pioneer Strategic Income („Pioneer Strategic Income”) oraz 
Amundi Funds II – Amundi Funds II Euro Strategic Bond 
(„Euro Strategic Bond”). 

W celu zapewnienia odpowiedniej płynności Aktywów 
Subfunduszu i bieżącego dochodu część Aktywów Subfun-
duszu może być także lokowana w: 

1. Instrumenty Finansowe o charakterze dłużnym, 

2. depozyty bankowe. 

Zarządzający Subfunduszem może podejmować działania 
celem ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego ze 
zmianą kursów walut obcych w relacji do waluty polskiej 
w związku z lokatami Subfunduszu dokonywanymi w tytuły 
uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub 

w inne instrumenty finansowe denominowane w walucie in-
nej niż waluta polska, zawierając umowy mające za przed-
miot instrumenty pochodne. 

Subfundusz lokuje od 40% do 60% Wartości Aktywów 
Netto Subfunduszu w tytuły uczestnictwa funduszy zagra-
nicznych o charakterze udziałowym, o których mowa 
w art. 22nn w §1 pkt 1), to jest wskazane powyżej w pkt 1. 

Udział innych lokat niż lokaty, o których mowa w art. 22nn, 
a które mogą być przedmiotem lokat Subfunduszu zgodnie 
z podrozdziałem 4a, nie może przekroczyć 20% Wartości 
Aktywów Netto Subfunduszu. 

Fundusz może lokować do 50% wartości Aktywów Subfun-
duszu w tytuły uczestnictwa każdego z subfunduszy: 

 Pioneer Strategic Income oraz  

 Euro Strategic Bond. 

Fundusz może lokować do 20% wartości Aktywów Subfun-
duszu w tytuły uczestnictwa pojedynczego funduszu zagra-
nicznego, a w przypadku funduszu zagranicznego z wy-
dzielonymi subfunduszami - do 20% wartości Aktywów 
Subfunduszu w tytuły uczestnictwa pojedynczego subfun-
duszu, innego niż subfundusze wymienione w art. 22oo §3 
Statutu. 

Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu 

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest osiąganie przycho-
dów z lokat netto Subfunduszu oraz wzrost wartości Akty-
wów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. 

Aktywa Subfunduszu są lokowane w tytuły uczestnictwa 
emitowane przez fundusze zagraniczne dające ekspozy-
cję głównie na różnego typu instrumenty finansowe gene-
rujące regularne przychody w formie dywidend, odsetek 
a także w formie dochodów z instrumentów pochodnych 
na różnych rynkach globalnych, w szczególności subfun-
dusz Amundi Funds II – European Equity Target Income 
(„European Equity Target Income”), subfundusz Amundi 
Funds II – Global Equity Target Income („Global Equity 
Target Income”), subfundusz Amundi Funds II – Global 
Multi-Asset Target Income („Global Multi-Asset Target In-
come”) oraz subfundusz Amundi Funds II – Real Assets 
Target Income („Real Asset Target Income”). 

W celu zapewnienia odpowiedniej płynności Aktywów 
Subfunduszu część Aktywów Subfunduszu może być 
także lokowana w: 

1. Instrumenty Finansowe o charakterze dłużnym, 

2. depozyty bankowe. 

Zarządzający Subfunduszem może podejmować działania 
celem ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego 
ze zmianą kursów walut obcych w relacji do waluty pol-
skiej w związku z lokatami Subfunduszu dokonywanymi 
w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagra-
niczne lub w inne instrumenty finansowe denominowane 

w walucie innej niż waluta polska zawierając umowy ma-
jące za przedmiot instrumenty pochodne. 

Subfundusz lokuje minimum 70% Wartości Aktywów Netto 
Subfunduszu w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicz-
nych, o których mowa w art. 22ss w §1 (wskazane powy-
żej). 

Udział innych lokat niż lokaty, o których mowa w art. 22ss, 
a które mogą być przedmiotem lokat Subfunduszu zgod-
nie z podrozdziałem 4, nie może przekroczyć 20% War-
tości Aktywów Netto Subfunduszu. 

Fundusz może lokować do 50% wartości Aktywów Subfun-
duszu w tytuły uczestnictwa każdego z subfunduszy: 

 European Equity Target Income,  

 Global Equity Target Income,  

 Global Multi-Asset Target Income oraz  

 Real Asset Target Income. 

Fundusz może lokować do 20% wartości Aktywów Subfun-
duszu w tytuły uczestnictwa pojedynczego funduszu za-
granicznego, a w przypadku funduszu zagranicznego 
z wydzielonymi subfunduszami - do 20% wartości Akty-
wów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa pojedynczego 
subfunduszu, innego niż subfundusze wymienione 
w art. 22tt §3 Statutu. 
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Pekao Dochodu USD  

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest osiąganie przycho-
dów z lokat netto Subfunduszu oraz wzrost wartości Akty-
wów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat.  

Aktywa Subfunduszu są lokowane w tytuły uczestnictwa 
emitowane przez: 

1. subfundusz Amundi Funds II – Pioneer U.S. Dollar 
Short-Term („U.S. Dollar Short-Term”), subfundusz Amundi 
Funds II – Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bond („U.S. Dollar 
Aggregate Bond”) oraz subfundusz Amundi Funds II – 
Amundi Funds II Pioneer Strategic Income („Pioneer Stra-
tegic Income”), 

2. fundusze zagraniczne o charakterze dłużnym dające 
ekspozycję na rynki krótkoterminowych Instrumentów Fi-
nansowych o charakterze dłużnym denominowanych głów-
nie w USD a także w innych walutach, 

3. fundusze zagraniczne dające głównie ekspozycję na 
różnego typu instrumenty finansowe generujące regularne 
przychody w formie dywidend, odsetek, a także dochodów 
z instrumentów pochodnych na różnych rynkach global-
nych, w szczególności subfundusz Amundi Funds II – Glo-
bal Multi-Asset Target Income („Global Multi-Asset Target 
Income”), subfundusz Amundi Funds II – Real Assets Tar-
get Income („Real Assets Target Income”) oraz subfundusz 
Amundi Funds II – Global Equity Target Income („Global 
Equity Target Income”). 

W celu zapewnienia odpowiedniej płynności Aktywów 
Subfunduszu i bieżącego dochodu część Aktywów Subfun-
duszu może być także lokowana w: 

1. Instrumenty Finansowe o charakterze dłużnym, 

2. depozyty bankowe. 

Zarządzający Subfunduszem może podejmować działania 
celem ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego ze 
zmianą kursów walut obcych w relacji do waluty polskiej 
w związku z lokatami Subfunduszu dokonywanymi w tytuły 
uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub w 
inne instrumenty finansowe denominowane w walucie innej 
niż waluta polska zawierając umowy mające za przedmiot 
instrumenty pochodne. 

Subfundusz lokuje minimum 70% Wartości Aktywów Netto 
Subfunduszu w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicz-
nych, o których mowa w art. 22xx w §1 Statutu (zaprezen-
towane powyżej). 

Udział innych lokat niż lokaty, o których mowa w art. 22xx, 
a które mogą być przedmiotem lokat Subfundusz zgodnie 
z podrozdziałem 4, nie może przekroczyć 20% Wartości 
Aktywów Netto Subfunduszu. 

Fundusz może lokować do 50% wartości Aktywów Subfun-
duszu w tytuły uczestnictwa każdego z subfunduszy: 

 U.S. Dollar Short-Term,  

 U.S. Dollar Aggregate Bond,  

 Pioneer Strategic Income,  

 Global Multi-Asset Target Income,  

 Real Asset Target Income oraz 

 Global Equity Target Income. 
Fundusz może lokować do 20% wartości Aktywów Subfun-
duszu w tytuły uczestnictwa pojedynczego funduszu zagra-
nicznego, a w przypadku funduszu zagranicznego z wy-
dzielonymi subfunduszami - do 20% wartości Aktywów 
Subfunduszu w tytuły uczestnictwa pojedynczego subfun-
duszu, innego niż subfundusze wymienione w art. 22yy §3 
Statutu. 

Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu 

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości 
Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. 

Subfundusz, poprzez odpowiedni dobór lokat wchodzących 
w skład portfela inwestycyjnego Subfunduszu, dąży do za-
chowania Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jed-
nostkę Uczestnictwa na każdy Dzień Wyceny, na poziomie 
nie niższym niż 90% maksymalnej Wartości Aktywów Netto 
Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa osiągniętej przez 
Subfundusz w okresie od pierwszego Dnia Wyceny do bie-
żącego Dnia Wyceny („Poziom Minimalny”). 

Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane w: 

1. tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagra-
niczne realizujące strategię ‘absolute return’ rozumianą 
jako strategia, w ramach której środki są inwestowane 
w celu osiągnięcia dodatniej stopy zwrotu niezależnie od 
koniunktury na poszczególnych rynkach finansowych, na 
przykład w różne nieskorelowane klasy aktywów, 

2. tytuły uczestnictwa emitowane przez inne niż określone 
w pkt.1. powyżej fundusze zagraniczne, 

3. Instrumenty Finansowe o charakterze dłużnym, 

4. depozyty bankowe. 

Zarządzający Subfunduszem może podejmować działania 
celem ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego 
ze zmianą kursów walut obcych w relacji do waluty pol-
skiej w związku z lokatami Subfunduszu dokonywanymi 
w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagra-
niczne lub w inne instrumenty finansowe denominowane 
w walucie innej niż waluta polska zawierając umowy ma-
jące za przedmiot instrumenty pochodne. 

Lokaty, o których mowa w art. 22jjj §1 pkt 1 – 2 Statutu (ty-
tuły uczestnictwa określone powyżej) stanowią część 
portfela Subfunduszu zwaną „Częścią Aktywną”, nato-
miast inne lokaty określone powyżej (zgodnie z § 1 pkt 3-
4 Statutu), stanowią część portfela Subfunduszu „Część 
Pasywna”.” 

Całość Aktywów Subfunduszu może być inwestowana 
w każdy z rodzajów lokat, o których mowa powyżej – 
(część Aktywna i Część Pasywna). 

Udział innych lokat niż lokaty, o których mowa w art. 22jjj 
Statutu (opisanych powyżej), a które mogą być przedmio-
tem lokat Subfunduszu zgodnie z podrozdziałem 4f, nie 
może przekroczyć 20% Wartości Aktywów Netto Subfun-
duszu. 

Fundusz może lokować do 20% wartości Aktywów Subfun-
duszu w tytuły uczestnictwa pojedynczego funduszu za-
granicznego, a w przypadku funduszu zagranicznego z 
wydzielonymi subfunduszami - do 20% wartości Aktywów 
Subfunduszu w tytuły uczestnictwa pojedynczego 
subfunduszu. 

Fundusz może lokować do 100% wartości Aktywów 
Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane przez 
dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa lub 
Narodowy Bank Polski.  Ponadto Fundusz może lokować 
do 100% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery war-
tościowe poręczone lub gwarantowane przez dowolny 
podmiot spośród wskazanych w zdaniu poprzednim. 

Łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub instru-
menty rynku pieniężnego wyemitowane przez podmiot, 
którego papiery wartościowe są poręczane lub gwaranto-
wane przez podmiot określony w poprzednim punkcie, 
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depozytów w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontra-
henta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są 
niewystandaryzowane instrumenty pochodne, zawartych 

z tym podmiotem, nie może przekroczyć 100 % wartości 
Aktywów Subfunduszu. 

Opis stosowanych ograniczeń inwestycyjnych subfunduszy   

Pełna i szczegółowa informacja o ograniczeniach inwestycyjnych, którym podlegają lokaty Funduszu oraz zasady polityki inwe-
stycyjnej i zasady lokowania zawarte zostały w Rozdziale IV) Statutu.  Ponadto, Fundusz stosuje ograniczenia inwestycyjne 
zgodne z Ustawą.   

Poniżej zaprezentowane zostały wyłącznie wybrane ograniczenia inwestycyjne.   

Ograniczenia w lokowaniu jednakowe dla każdego z subfunduszy (z wyłączeniem Pekao Gotów-
kowy) 

Do portfela inwestycyjnego subfunduszu nie mogą być na-
bywane jednostki uczestnictwa związane z innym subfun-
duszem wydzielonym w tym samym funduszu inwestycyj-
nym.  

Z zastrzeżeniami określonymi w Statucie Fundusz nie 
może lokować więcej niż 5 % wartości aktywów danego 
subfunduszu w papiery wartościowe lub instrumenty rynku 
pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot.  Fundusz 
nie może lokować więcej niż 20 % wartości aktywów da-
nego subfunduszu w depozyty w tym samym banku krajo-
wym lub tej samej instytucji kredytowej.  

Łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub instru-
menty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden pod-
miot, depozyty w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kon-
trahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są 
niewystandaryzowane instrumenty pochodne, zawartych 
z tym podmiotem, nie może przekroczyć 20 % wartości ak-
tywów danego subfunduszu. 

Fundusz nie może lokować więcej niż 25 % wartości akty-
wów danego subfunduszu w listy zastawne wyemitowane 
przez jeden bank hipoteczny.   

Suma lokat w listy zastawne nie może przekraczać: 
a) dla subfunduszy: Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku 

Chińskiego, Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pa-
cyfiku - 70 % 

b) w przypadku pozostałych subfunduszy – 40 % 
wartości aktywów danego subfunduszu. 

Fundusz utrzymuje część aktywów danego subfunduszu na 
pieniężnych rachunkach bankowych wyłącznie w zakresie 
niezbędnym do zaspokajania bieżących zobowiązań da-
nego subfunduszu.   

Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot in-
strumenty pochodne, pod warunkami wskazanymi w Statu-
cie.  

Fundusz może lokować do 35 % wartości aktywów danego 
subfunduszu w skarbowe papiery wartościowe (na zasa-
dach i warunkach wskazanych w Statucie). 

Subfundusze mogą – zgodnie z opisem powyżej dla każ-
dego subfunduszu odrębnie - mogą inwestować do 50 % 
swoich aktywów w tytuły uczestnictwa każdego z funduszy 
/ subfunduszy wskazanego z nazwy jako przedmiot inwe-
stycji w polityce inwestycyjnej danego subfunduszu.   

Ograniczenia w lokowaniu Pekao Gotówkowy 

Z zastrzeżeniami wskazanymi w Statucie Fundusz nie 
może lokować więcej niż 5 % wartości Aktywów Subfundu-
szu w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pienięż-
nego wyemitowane przez jeden podmiot, przy czym limit 
ten może być zwiększony do 10 %, jeżeli łączna wartość 
lokat w papiery wartościowe i instrumenty rynku pienięż-
nego podmiotów, w których Fundusz ulokował ponad 5 % 
wartości Aktywów Subfunduszu, nie przekroczy 40 % war-
tości Aktywów Subfunduszu. 

Fundusz może lokować do 20 % wartości Aktywów Subfun-
duszu łącznie w papiery wartościowe lub instrumenty rynku 
pieniężnego wyemitowane przez podmioty należące do 
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o rachunkowości, 
dla której jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie 
finansowe. W takim przypadku Fundusz nie może lokować 
więcej niż 10 % wartości Aktywów Subfunduszu w papiery 
wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemito-
wane przez jeden podmiot należący do grupy kapitałowej. 

Fundusz stosuje zasady dywersyfikacji lokat oraz ograni-
czenia inwestycyjne określone w Statucie oraz Ustawie. 

W zakresie niezbędnym do zaspokojenia bieżących zobo-
wiązań Subfunduszu, Fundusz może utrzymywać część 
Aktywów Subfunduszu na rachunkach bankowych. 

Fundusz może zawierać umowy, dotyczące aktywów 
Subfunduszu, mające za przedmiot instrumenty pochodne 
pod szczegółowymi warunkami wskazanymi w Statucie 
Funduszu.   

Fundusz może lokować do 100 % wartości Aktywów 
Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane (oraz ana-
logicznie – poręczone lub gwarantowane) przez dowolny 
z następujących podmiotów: Skarb Państwa, Narodowy 
Bank Polski. Łączna wartość lokat w papiery wartościowe 
lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez 
podmiot, którego papiery wartościowe są poręczane lub 
gwarantowane przez podmiot określony w poprzednim 
zdaniu, depozytów w tym podmiocie oraz wartość ryzyka 
kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem 
są niewystandaryzowane instrumenty pochodne, zawar-
tych z tym podmiotem, nie może przekroczyć 100 % warto-
ści Aktywów Subfunduszu.  

Fundusz może zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych 
lub instytucjach kredytowych w rozumieniu Ustawy, po-
życzki i kredyty o terminie spłaty do roku, w łącznej wyso-
kości nie przekraczającej 10 % Wartości Aktywów Netto 
Subfunduszu w chwili zawarcia umowy pożyczki lub kre-
dytu. 

Fundusz może udzielać innym podmiotom pożyczek, któ-
rych przedmiotem są zdematerializowane papiery warto-
ściowe wchodzące w skład portfela inwestycyjnego 
Subfunduszu. 

Fundusz może zawierać transakcje dotyczące Aktywów 
Subfunduszu przy zobowiązaniu się drugiej strony lub Fun-
duszu do odkupu. 
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Stawki wynagrodzenia za zarządzanie subfunduszami wydzielonymi w Funduszu 

 Subfundusz 

Maksymalna 
stawka (określona 

w Statucie) 

Stawka obowią-
zująca na dzień 

bilansowy 

Uwagi 

1.  Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego 2,50 % 2,50 %  

2.  Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku 2,50 % 2,50 %  

3.  Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu 3,50 % 3,50 %  

4.  Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych 3,50 % 3,50 %  

5.  Pekao Akcji Rynków Wschodzących 3,50 % 3,50 %  

6.  Pekao Obligacji Strategicznych 2,00 % 2,00 %  

7.  Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu 1,50 % 1,50 % 2018 

8.  Pekao Surowców i Energii 2,20 % 2,20 %  

9.  Pekao Gotówkowy 1,00 % 0,60 %  

10.  Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego 3,50 % 2,50 %  

11.  Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego 3,50 % 2,50 % 2018 

12.  Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu 2,50 % 1,50 % 2018 

13.  Pekao Dochodu USD 2,50 % 0,20 %  

14.  Pekao Obligacji i Dochodu 2,00 % 1,90 %  

15.  Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu ............2018 2,50 % 0,20 % * X* 
2018 

Uwagi: 

2018 – subfundusz utworzony w 2018 (informacja przy nazwie subfunduszu) 
2018 – stawki zmienione w 2018 
X - we wskazanych subfunduszach, poza wynagrodzeniem uzależnionym od wartości aktywów netto, pobierane jest 

wynagrodzenie uzależnione od wzrostu wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa, ponad historyczną 
wartość maksymalną, przy stawce statutowej: 10 % wzrostu. 

Informacje o zmianach liczby subfunduszy 

Prospekt Informacyjny Funduszu wskazywał na dzień bilansowy 19 subfunduszy (spośród których jednostki uczestnictwa 
14 subfunduszy były zbywane): 

 Nazwa subfunduszu 
Data rozpoczęcia 
zbywania JU 

1.  Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego 5.05.2006  

2.  Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku 3.07.2006  

3.  Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu 5.06.2007  

4.  Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych 10.04.2007  

5.  Pekao Akcji Rynków Wschodzących 2.03.2007  

6.  Pekao Obligacji Strategicznych 23.10.2007  

7.  Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu  15.06.2015  

8.  Pekao Surowców i Energii 15.07.2008  

9.  Pekao Gotówkowy 17.12.2009  

10.  Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego  20.11.2013  

11.  Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego  12.01.2015  

12.  Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu  11.02.2015  

13.  Pekao Dochodu USD  11.05.2016  

14.  Pekao Obligacji i Dochodu 9.07.2014  

15.  Pekao Globalny Konserwatywny  + 

16.  Pekao Globalny Dłużny Plus  + 

17.  Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu 7.03.2018 2018 

18.  Pekao Globalny Zrównoważony  + 

19.  Pekao Globalny Akcji  + 

W roku 2018 (19.02.2018) nastąpiła zmiana nazw wszystkich funduszy i subfunduszy: wcześniejsza nazwa w każdym 
przypadku zawierała ‘Pioneer’ zamiast obecnego słowa ‘Pekao’.  

2018 - subfundusz utworzony w roku 2018 

+ do dnia sporządzenia sprawozdania subfundusz nie rozpoczął działalności.   
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B Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych   

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 

Wcześniejsza nazwa: 

• Pioneer Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. – do 14.02.2018   

Siedziba i adres: 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15.   

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000016956.   

C Okres sprawozdawczy i dzień bilansowy   

Prezentowane połączone Sprawozdanie Finansowe funduszu Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwesty-
cyjny Otwarty zostało sporządzone na dzień bilansowy 30 czerwca 2018 roku i obejmuje okres półroczny kończący się 
30 czerwca 2018 roku .  Dane porównawcze obejmują okres roczny kończący się 31.12.2017.   

D Informacja o założeniu kontynuowania działalności   

Niniejsze Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez  

 Fundusz oraz  

 subfundusze: 

o Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego,  

o Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku,  

o Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu,  

o Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych,   

o Pekao Akcji Rynków Wschodzących,  

o Pekao Obligacji Strategicznych,  

o Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu,  

o Pekao Surowców i Energii,  

o Pekao Gotówkowy,  

o Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, 

o Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego, 

o Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu,   

o Pekao Obligacji i Dochodu,  

o Pekao Dochodu USD,  

o Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu   

w dającej się przewidzieć przyszłości.  Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności Funduszu 
ani jego subfunduszy.  Nie istnieją czynniki wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności żadnego z subfunduszy, w 
okresie co najmniej 12 miesięcy od dnia bilansowego.    

E Biegły rewident funduszu   

Przegląd półrocznego sprawozdania finansowego Funduszu za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 r. powie-
rzono ‘KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.’, z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4A, wpisanej na listę 
firm audytorskich pod numerem 3546.  

Wybór podmiotu nastąpił zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pioneer Pekao TFI SA z dnia 
28.06.2018 roku. Pierwszym sprawozdaniem podlegającym pracom KPMG jest sprawozdanie półroczne za okres kończący się 
30.06.2018.  

  

F Jednostki Uczestnictwa   

Fundusz zbywa (w każdym z subfunduszy) Jednostki Uczestnictwa jednej kategorii (w rozumieniu art. 158 Ustawy).   

Jednostki Uczestnictwa zbywane są (i odkupywane) w Dni Wyceny, to jest w dni gdy odbywa się sesja na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie.    

W odniesieniu do jednostek uczestnictwa w Pekao Dochodu USD – zbywanie (i odkupywanie) Jednostek uczestnictwa dokony-
wane jest w złotych polskich oraz – jako drugiej walucie rozliczeniowej – w dolarach USA (US $).  We wszystkich pozostałych 
subfunduszach zbywanie i odkupywanie jednostek uczestnictwa odbywa się w złotych polskich. 
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Informacja o stawkach wynagrodzenia za zarządzanie są przedstawione powyżej w punkcie Stawki wynagrodzenia za za-
rządzanie subfunduszami wydzielonymi w Funduszu oraz w każdym sprawozdaniu jednostkowym poszczególnego 
subfunduszu w Nocie 11. 

Stawki opłat manipulacyjnych są zaprezentowane w tabelach opłat manipulacyjnych na stronie www.pekaotfi.pl.  

 
Wszystkie jednostki 

uczestnictwa  

Dla subfunduszu Pekao 
Dochodu USD 

Pierwsza wpłata (minimum) 1 000 zł 1 000 zł albo 300 USD 

Wpłaty uzupełniające (mini-
mum) 

500 zł 500 zł albo 150 USD 

Fundusz może zmienić kwotę początkowej minimalnej wpłaty lub minimalną wysokość następnych wpłat: w ramach prowadzo-
nych wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych, w tym w szczególności pracowniczych programów emerytalnych prowa-
dzonych w formie wnoszenia składek do Funduszu. 

Jednostki Uczestnictwa nie mogą być zbywane przez Uczestnika na rzecz osób trzecich, ale podlegają dziedziczeniu, a także 
mogą być przedmiotem zastawu.  

G Metryka Funduszu 

Towarzystwo zapewnia uczestnikom Funduszu możliwość korzystania z infolinii: [tel. w Polsce] 0-801 641 641 lub +48 22 640 
4040.  Istnieje także możliwość skorzystania z poczty elektronicznej: Fundusz@Pekaotfi.pl   W zakresie elektronicznej informacji 
o stanie rachunków uczestników Towarzystwo oferuje system automatycznej obsługi i informacji eFunduszePekao.  Ponadto 
Towarzystwo zarządza informacyjną stroną w Internecie: www.pekaotfi.pl (wyceny, informacje o Funduszu). Na stronie tej do-
stępne są bieżące wersje Prospektu Informacyjnego, dokumentu ‘Kluczowe informacje dla inwestora’ (KII) bieżące oraz wcze-
śniejsze sprawozdania finansowe.   

Nazwa Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 

Nazwa w j. angielskim Pekao Global Funds Specialized Open-End Investment Fund (OIF) 

Oznaczenia NIP REGON W rejestrze funduszy Nr krajowy (KNF) 

W rejestrach 108-00-01-857 140511232 RFi 229 PLSFIO00248 

Warszawa, dnia 22.08.2018  roku. 
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Sprawozdanie półroczne podlega przeglądowi biegłego rewidenta, a następnie jest przekazywane do Komisji (za 
pośrednictwem systemu ESPI) i jest ogłaszane na stronie www.pekaotfi.pl.   

Razem z połączonym sprawozdaniem Funduszu publikowane są:  

 List Zarządu Pekao TFI SA do Uczestników Funduszu,  

 Oświadczenie Zarządu Pekao TFI SA – podpisane przez cały Zarząd oraz osobę, której powierzono pro-
wadzenie ksiąg rachunkowych,  

 Raport biegłego rewidenta z przeglądu połączonego sprawozdania finansowego Funduszu,  

 Oświadczenie Depozytariusza o zgodności danych dotyczących stanów aktywów funduszu ze stanem fak-
tycznym – w zakresie wszystkich subfunduszy objętych sprawozdaniem, 

 Inne informacje wymagane przepisami prawa.  

 

Połączone zestawienie lokat 

Połączony bilans 

Połączony rachunek wyniku z operacji 

Połączone zestawienie zmian w aktywach netto 
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Sprawozdanie półroczne - za okres półroczny kończący się 30.06.2018  

Połączone Zestawienie Lokat  
 

 

SKŁADNIKI LOKAT

Wartość wg 

ceny nabycia 

w tys.

Wartość wg 

wyceny na 

dzień 

bilansowy w 

tys.

Procentowy udział 

w aktywach 

ogółem

Wartość wg 

ceny nabycia 

w tys.

Wartość wg 

wyceny na 

dzień 

bilansowy w 

tys.

Procentowy udział 

w aktywach ogółem

Akcje 12 794 14 225 0.18% 12 794 14 546 0.22%

Warranty subskrypcyjne 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Prawa do akcji 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Prawa poboru 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Kwity depozytowe 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Listy zastawne 220 068 219 724 2.81% 200 028 199 644 3.02%

Dłużne papiery wartościowe 4 162 704 4 223 253 53.96% 2 536 273 2 566 708 38.78%

Instrumenty pochodne 0 6 509 0.08% 0 46 744 0.71%

Udziały w spółkach z o. o. 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Jednostki uczestnictwa 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Tytuły uczestnictwa zagraniczne 1 593 829 2 208 307 28.21% 1 980 599 2 589 669 39.12%

Wierzytelności 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Weksle 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Depozyty 969 196 973 642 12.44% 882 962 887 633 13.41%

Waluty 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Nieruchomości 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Statki morskie 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Inne 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Suma: 6 958 591 7 645 660 97.69% 5 612 656 6 304 944 95.25%

Pekao Funduszy Globalnych SFIO

30.06.2018 31.12.2017

Sprawozdanie połączone półroczne s. 1 / 4 TAB  30/06/2018
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Połączony Bilans [Kwoty w tys. zł / wartości JU w zł]

POŁĄCZONY BILANS 30.06.2018
01-01-2017 - 31-

12-2017

I. Aktywa 7 856 936 6 619 381

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 126 319 85 646

2. Należności 34 917 167 289

3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do 

odkupu
27 077 61 502

4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 2 305 783 1 228 446

- dłużne papiery wartościowe 2 246 490 1 207 067

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 5 362 840 5 076 498

- dłużne papiery wartościowe 2 196 487 1 559 285

6. Nieruchomości 0 0

7. Pozostałe aktywa 0 0

II. Zobowiązania 1 000 252 80 050

1. Zobowiązania własne subfunduszy 0 0

2. Zobowiązania proporcjonalne funduszu 0 0

III. Aktywa netto (I - II) 6 856 684 6 539 331

IV. Kapitał funduszu 6 876 563 6 510 911

1. Kapitał wpłacony 25 592 774 24 122 188

2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -18 716 211 -17 611 277

V. Dochody zatrzymane -637 689 -644 498

1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat 

netto
-323 040 -329 834

2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk 

(strata) ze zbycia lokat
-314 649 -314 664

VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny 

nabycia
617 810 672 918

VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji 

(IV+V+/-VI)
6 856 684 6 539 331

Pekao Funduszy Globalnych SFIO
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Połączony Rachunek Wyniku z Operacji [Kwoty w tys. zł / wartości na JU w zł]

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
01-01-2018 - 30-06-

2018

01-01-2017 - 31-12-

2017

01-01-2017 - 30-06-

2017

I. Przychody z lokat 50 956 68 100 29 038

Dywidendy i inne udziały w zyskach 205 391 56

Przychody odsetkowe 44 416 64 882 28 950

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 6 274 2 769 0

Pozostałe 61 58 32

II. Koszty funduszu 44 162 76 575 35 796

Wynagrodzenie dla Towarzystwa 42 298 75 157 34 708

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 355 610 300

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów 0 0 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 29 27 1

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0

Koszty odsetkowe 1 480 781 309

Koszty związane z prowadzeniem nieruchomości 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 478

Pozostałe 0 0 0

III. Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0

IV. Koszty funduszu netto (II-III) 44 162 76 575 35 796

V. Przychody z lokat netto (I-IV) 6 794 -8 475 -6 758

VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -55 093 261 866 137 927

1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 15 285 184 178 883

- z tytułu różnic kursowych -16 832 -25 464 -4 511

2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z 

wyceny lokat
-55 108 -23 318 -40 956

- z tytułu różnic kursowych 164 487 -208 005 -144 830

VII. Wynik z operacji (V+-VI) -48 299 253 391 131 169

Pekao Funduszy Globalnych SFIO
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Sprawozdanie półroczne - za okres półroczny kończący się 30.06.2018  

Połączone Zestawienie zmian w Aktywach Netto[Kwoty w tys. zł / wartości JU w zł]

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO

1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego 

okresu sprawozdawczego

2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy

a) przychody z lokat netto

b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat

c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) 

z wyceny lokat

3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji

4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu 

(razem):

a) z przychodów z lokat netto

b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat

c) z przychodów ze zbycia lokat

5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym 

(razem)

a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie 

kapitału)

b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie 

kapitału)

6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie 

sprawozdawczym (3-4+-5)

7. Wartość aktywów netto na koniec okresu 

sprawozdawczego

8. Średnia wartość aktywów netto w okresie 

sprawozdawczym

6 539 331 4 823 040

Pekao Funduszy Globalnych SFIO

01-01-2018 - 30-06-2018 01-01-2017 - 31-12-2017

-48 299 253 391

6 794 -8 475

15 285 184

-55 108 -23 318

-48 299 253 391

0 0

0 0

0 0

0 0

365 652 1 462 900

1 470 586 3 128 604

-1 104 934 -1 665 704

6 775 844 5 665 321

317 353 1 716 291

6 856 684 6 539 331

Sprawozdanie połączone półroczne s. 4 / 4 TAB  30/06/2018
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Sprawozdania jednostkowe subfunduszy 

Układ sprawozdania jednostkowego – dla każdego z subfunduszy 

a) Zestawienie lokat 

b) Bilans 

c) Rachunek wyniku z operacji 

d) Zestawienie zmian w aktywach netto 

e) Noty objaśniające 

Nota - 1 Polityka rachunkowości Funduszu 

Nota - 2 Należności Subfunduszu 

Nota - 3 Zobowiązania Subfunduszu 

Nota - 4 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 

Nota - 5 Ryzyka 

Nota - 6 Instrumenty pochodne 

Nota - 7 Transakcje przy zobowiązaniu się Subfunduszu lub drugiej strony do odkupu 

Nota - 8 Kredyty i pożyczki 

Nota - 9 Waluty i różnice kursowe 

Nota - 10 Dochody i ich dystrybucja 

Nota - 11 Koszty Subfunduszu 

Nota - 12 Dane porównawcze o Jednostkach Uczestnictwa 

f) Informacje dodatkowe 

Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym 

Informacje o znaczących zdarzeniach po dniu bilansowym 

Dokonane korekty błędów podstawowych 

Inne informacje 
Okres sprawozdawczy i dzień bilansowy 

Opodatkowanie Funduszu 

Podatek dochodowy od dochodu z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa 

Instytucje obsługujące Fundusz / Subfundusz 

Inne subfundusze wydzielone w Funduszu 

Metryka Subfunduszu 

Razem ze sprawozdaniami jednostkowymi subfunduszy publikowane są: 

 Oświadczenie Zarządu Pekao TFI SA – podpisane przez cały Zarząd oraz osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych  

 Raport biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdań jednostkowych subfunduszy.   

Lista sprawozdań jednostkowych subfunduszy 

1. Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego  

2. Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku  

3. Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu  

4. Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych  

5. Pekao Akcji Rynków Wschodzących  

6. Pekao Obligacji Strategicznych 

7. Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu 

8. Pekao Surowców i Energii 

9. Pekao Gotówkowy 

10. Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego 

11. Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego 

12. Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu 

13. Pekao Obligacji i Dochodu 

14. Pekao Dochodu USD 

15. Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu ........................................................ 2018 
(2018) –sprawozdanie jednostkowe: za okres od utworzenia subfunduszu w roku 2018 
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W związku z wymogami w zakresie ujawniania informacji przez fundusze – wskazanymi w odpowiednich przepisach Unii Euro-
pejskiej – razem ze sprawozdaniem finansowym funduszu publikowane są inne informacje wymagane przepisami prawa. 

Przepisy, w związku z którymi dokonywane są te ujawnienia: 

Ustawa: ............................................................ ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu al-
ternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2018 poz. 1355);  

Rozporządzenie UE NR 231/2013:................... Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) NR 231/2013 z dnia 19 grudnia 
2012 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warun-
ków dotyczących prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni finansowej, przejrzystości i nadzoru;  

Rozporządzenie UE NR 2015/2365 (SFTR): .... Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 z dnia 25 li-
stopada 2015 r. w sprawie przejrzystości transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i ponownego wyko-
rzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 648/2012 [SFTR];  

Ujawnienia SFTR (dotyczące stosowania określonych technik inwestycyjnych i inwestycjach 
w określone instrumenty finansowe 

Towarzystwo jest zobowiązane do przekazywania informacji o stosowaniu przez nie: (i) transakcji finansowanych z użyciem 
papierów wartościowych oraz (ii) swapów przychodu całkowitego. Celem tego ujawnienia jest zapewnienie, by uczestnicy byli w 
stanie podejmować swoje decyzje inwestycyjne z uwzględnieniem ogólnego profilu ryzyka i zysku funduszu, podczas, gdy trans-
akcje finansowane z użycie papierów wartościowych są powszechnie stosowane w celu sprawnego zarządzania portfelem, przy 
osiąganiu celu inwestycyjnego lub w celu zwiększenia rentowności.  

Pojęcia powyższe oznaczają – w odniesieniu do Funduszu: 

 Transakcja finansowana z użyciem papierów wartościowych – transakcje ‘udzielanie pożyczek papierów wartościo-
wych’, ‘zaciąganie pożyczek papierów wartościowych’, ‘transakcje zwrotne kupno-sprzedaż’ (BSB) lub ‘transakcje 
zwrotną sprzedaż-kupno’ (SBB) oraz ‘transakcja odkupu’, ’transakcję z obowiązkiem uzupełnienia zabezpieczenia 
kredytowego’ Transakcje takie prezentowane są w ‘Notach objaśniających’ (Nota 7). Ogólny opis zaprezentowany 
został w Prospekcie Informacyjnym Funduszu, gdzie zostały przedstawione także kryteria doboru kontrahentów oraz 
wskazania co do maksymalnych poziomów takich transakcji.  

 swap przychodu całkowitego – kontrakt pochodny opisany w SFTR – Fundusze nie zawierały takich kontraktów. 

Ogólne informacje zostały przedstawione w treści Prospektu Informacyjnego Funduszu [w Rozdziale VI], a w niniejszym spra-
wozdaniu ma miejsce ujawnienie co do faktycznego stosowania.  

 

W poniższej tabeli przedstawione są informacje o Transakcjach finansowanych z użyciem papierów wartościowych: transakcje 
‘udzielanie pożyczek papierów wartościowych’, ‘zaciąganie pożyczek papierów wartościowych’, ‘transakcje zwrotne kupno-
sprzedaż’ (BSB) lub ‘transakcje zwrotną sprzedaż-kupno’ (SBB) oraz ‘transakcja odkupu’, ’transakcję z obowiązkiem uzupełnie-
nia zabezpieczenia kredytowego’. Transakcje takie prezentowane są w ‘Notach objaśniających’ (Nota 7), a ogólny opis / infor-
macje zaprezentowany zostały w treści Prospektu Informacyjnego Funduszu [w Rozdziale VI], gdzie zostały przedstawione także 
kryteria doboru kontrahentów oraz wskazania co do maksymalnych poziomów takich transakcji.  

Transakcji ‘swap przychodu całkowitego’ (specyficzny kontrakt pochodny) Fundusze nie zawierały. W okresie sprawozdawczym 
Fundusze nie brały udziału w transakcjach pożyczania papierów wartościowych (ani w charakterze pożyczkodawcy, ani jako 
pożyczkobiorca).  

Ogólne informacje zostały przedstawione w treści Prospektu Informacyjnego Funduszu [w Rozdziale VI], a w niniejszym spra-
wozdaniu ma miejsce ujawnienie co do faktycznego stosowania. W Prospekcie Informacyjnym Funduszu wskazane są m.in.:   

- ogólny opis transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i ogólny opis swapów przychodu całkowitego stosowanych przez przed-
siębiorstwo zbiorowego inwestowania i uzasadnienie ich stosowania, 

- ogólne dane, które należy zgłaszać w odniesieniu do poszczególnych rodzajów transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i do 
swapów przychodu całkowitego: 

- rodzaje aktywów, które mogą być przedmiotem tych transakcji, 
- maksymalny odsetek zarządzanych aktywów, które mogą być przedmiotem tych transakcji, 
- szacowany odsetek zarządzanych aktywów, które będą przedmiotem poszczególnych rodzajów tych transakcji, 
- kryteria wyboru kontrahentów (w tym status prawny, kraj pochodzenia, minimalny rating kredytowy), 
- akceptowalne zabezpieczenia: opis akceptowalnych zabezpieczeń w odniesieniu do rodzajów aktywów, wystawcy, terminu zapadalności, płynności, 

a także zasad dywersyfikacji i korelacji zabezpieczeń, 
- wycena zabezpieczeń: opis stosowanej metody wyceny zabezpieczeń i jej uzasadnienie oraz informacja, czy stosowana jest codzienna wycena 

według wartości rynkowej i codzienne zmienne depozyty zabezpieczające, 
- zarządzanie ryzykiem: opis ryzyk związanych z transakcjami finansowanymi z użyciem papierów wartościowych i swapami przychodu całkowitego, 

jak również ryzyk związanych z zarządzaniem zabezpieczeniami, takich jak: ryzyko operacyjne, ryzyko płynności, ryzyko kontrahenta, ryzyko 
przechowywania i ryzyka prawne, a także, w stosownych przypadkach, ryzyk wynikających z ponownego wykorzystania tych zabezpieczeń, 

- opis sposobu przechowywania aktywów podlegających transakcjom finansowanym z użyciem papierów wartościowych i swapom przychodu całko-
witego oraz otrzymanych zabezpieczeń (np. u depozytariusza funduszu), 

- opis wszelkich ograniczeń (regulacyjnych lub dobrowolnych) dotyczących ponownego wykorzystania zabezpieczeń, 
- zasady dotyczące podziału zysków z transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i ze swapów przychodu całkowitego: opis tego, 

jaki odsetek dochodów generowanych przez transakcje finansowane z użyciem papierów wartościowych i swapy przychodu całkowitego jest prze-
kazywany do przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania, a także opis kosztów i opłat przypisanych zarządzającemu lub stronom trzecim (np. tzw. 
"agent lender"). Prospekt emisyjny lub informacje ujawniane inwestorom wskazują również, czy są to jednostki powiązane z zarządzającym. 
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Faktyczne stosowanie transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych, według stanu na dzień bilansowy:  

Dane ogólne:  
- kwota pożyczonych papierów wartościowych i towarów wyrażona jako odsetek całko-

witych aktywów mogących być przedmiotem pożyczki, definiowanych jako takie ak-
tywa z wyłączeniem środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, 

0 

- kwota aktywów będących przedmiotem każdego rodzaju transakcji finansowanych z 
użyciem papierów wartościowych oraz przedmiotem swapów przychodu całkowitego 
wyrażona jako kwota bezwzględna (w walucie przedsiębiorstwa zbiorowego inwe-
stowania) i jako odsetek zarządzanych aktywów przedsiębiorstwa zbiorowego inwe-
stowania. 

Odpowiednio prezentowane w Nocie 7 

Dane dotyczące koncentracji:  
- 10 największych wystawców zabezpieczeń we wszystkich transakcjach finansowa-

nych z użyciem papierów wartościowych i swapach przychodu całkowitego (w po-
dziale na wolumeny papierów wartościowych i towarów otrzymanych jako zabezpie-
czenie według nazwy/nazwiska wystawcy), 

ND 

- 10 najważniejszych kontrahentów odrębnie dla poszczególnych rodzajów transakcji 
finansowanych z użyciem papierów wartościowych i dla swapów przychodu całkowi-
tego (nazwisko/nazwa kontrahenta oraz wolumen brutto transakcji pozostających do 
rozliczenia). 

Ujawnione w Nocie 7 

Zbiorcze dane dotyczące transakcji odrębnie dla poszczególnych rodzajów trans-
akcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i dla swapów przychodu 
całkowitego - w podziale na poniższe kategorie: 

 

- rodzaj i jakość zabezpieczeń, Nie jest stosowana obecnie polityka zabezpieczenia takich trans-
akcji. Instrumenty finansowe będące przedmiotem transakcji stano-
wią odpowiedni poziom zabezpieczenia jej pełnego wykonania. – 
W Nocie 7 zaprezentowane zostały oznaczenia odpowiednich in-
strumentów finansowych. 
W przypadku części umów ramowych uzgodniona jest wymiana de-
pozytów zabezpieczających – w pieniądzu. 

- okres zapadalności zabezpieczeń w podziale według następujących klas zapadalno-
ści: poniżej jednego dnia, od jednego dnia do jednego tygodnia, od jednego tygodnia 
do jednego miesiąca, od jednego do trzech miesięcy, od trzech miesięcy do jednego 
roku, powyżej jednego roku, nieokreślony termin zapadalności, 

ND 

- waluta zabezpieczeń, PLN – w przypadku polskich kontrahentów 
EUR – w przypadku umów ramowych z podmiotami zagranicz-

nymi 
- okres zapadalności w odniesieniu do transakcji finansowanych z użyciem papierów 

wartościowych i do swapów przychodu całkowitego w podziale według następują-
cych klas zapadalności: poniżej jednego dnia, od jednego dnia do jednego tygodnia, 
od jednego tygodnia do jednego miesiąca, od jednego do trzech miesięcy, od trzech 
miesięcy do jednego roku, powyżej jednego roku, transakcje otwarte, 

Ujawnione w Nocie 7 

- kraj, w którym kontrahenci mają siedziby, Odpowiednio do wskazania kontrahenta 
Na 30.06.2018 – wyłącznie banki polskie 

- rozliczenie i rozrachunek (np. trójstronne, kontrahent centralny, dwustronne). Rozliczenie dwustronne 
Dane dotyczące ponownego wykorzystania zabezpieczeń:  
- odsetek otrzymanych zabezpieczeń, które są przedmiotem ponownego wykorzystania, 

w porównaniu z maksymalną kwotą określoną w prospekcie emisyjnym lub w infor-
macjach ujawnianych inwestorom, 

Otrzymany depozyt zabezpieczający nie jest reinwestowany 

- zyski przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania z tytułu reinwestowanych zabezpie-
czeń gotówkowych. 

ND 

Przechowywanie zabezpieczeń otrzymanych przez przedsiębiorstwo zbiorowego 
inwestowania w ramach transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościo-
wych i w ramach swapów przychodu całkowitego: 

 

Liczba i nazwiska/nazwy powierników i kwota aktywów stanowiących zabezpieczenie 
przechowywanych przez każdego z powierników. 

Otrzymane depozyty zabezpieczające przechowywane są u Depo-
zytariusza Funduszu.  
Na 30.06.2018: nie ma wymiany zabezpieczeń, a jedynie wymiana 
uzgodnionych kwot w momencie transakcji otwierającej / transakcji 
odwrotnej 

Przechowywanie zabezpieczeń udzielonych przez przedsiębiorstwo zbiorowego 
inwestowania w ramach transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościo-
wych i w ramach swapów przychodu całkowitego: 

 

Odsetek zabezpieczeń posiadanych na odrębnych albo na wspólnych rachunkach lub 
na wszelkich innych rachunkach. 

Przekazane depozyty zabezpieczające przechowywane są u kon-
trahenta transakcji.  

Na 30.06.2018: nie ma wymiany zabezpieczeń, a jedynie wy-
miana uzgodnionych kwot w momencie transakcji otwierającej / 

transakcji odwrotnej 
Dane dotyczące rentowności i kosztów dla każdego rodzaju transakcji finansowa-

nych z użyciem papierów wartościowych i dla swapów przychodu całkowitego 
w podziale na przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania, zarządzającego przed-
siębiorstwem zbiorowego inwestowania i strony trzecie (np. tzw. "agent lenders"), w 
wartościach bezwzględnych i jako odsetek łącznych zysków z danego rodzaju trans-
akcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i ze swapów przychodu cał-
kowitego. 

Koszty lub opłaty związane z transakcjami (w szczególności prowi-
zje i opłaty bankowe oraz prowizje i opłaty transakcyjne), są pokry-
wane przez Fundusz/ subfundusz bezpośrednio.  
Przychody wynikające z transakcji są przychodami Funduszu / 
subfunduszu i stanowią jego (w odniesieniu do odpowiedniego 
Subfunduszu) dochód. 
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Wynik na transakcjach typu BSB i SBB jest ujawniany (za okres 
sprawozdawczy) w zestawieniu ‘Rachunku wyniku’ – jako element 
pozycji (odpowiednio) ‘Przychody odsetkowe’ i ‘Koszty odsetkowe’.  

Wskazane w powyższej tabeli, jako ‘ND’ dane nie są dostępne i nie ma obowiązku ich ujawniania w niniejszym sprawozdaniu 
lub nie dotyczą.  

Odpowiednio: odwołania powyżej do Not odnoszą się do ‘Not objaśniających’ w sprawozdaniach jednostkowych dla każdego 
subfunduszu.  . 

Ujawnienia w zakresie profilu ryzyka, zarządzania ryzykiem, dotyczące dźwigni finansowej oraz 
poziomu wskaźnika ryzyka i zysku 

Towarzystwo ujawnia (zgodnie z art. 108 ust. 5 Rozporządzenia UE NR 231/2013) główne cechy systemów zarządzania ryzy-
kiem stosowanych przez Towarzystwo do zarządzania rodzajami ryzyka, które mogą mieć wpływ na którykolwiek z zarządza-
nych przez nie funduszy. W przypadku wprowadzenia zmian ujawniane informacje obejmują informacje na temat zmiany oraz 
oczekiwanego wpływu, jaki będzie ona mieć na fundusz i jego inwestorów. Ponadto, zgodnie z przepisem art. 222b Ustawy (z 
uwzględnieniem art. 108 i 109 Rozporządzenia UE NR 231/2013) Fundusz udostępnia uczestnikom okresowo informacje o: (a) 
udziale procentowym aktywów, które są przedmiotem specjalnych ustaleń w związku z ich niepłynnością, (b) zmianach regulacji 
wewnętrznych dotyczących zarządzania płynnością, (c) aktualnym profilu ryzyka oraz systemach zarządzania ryzykiem stoso-
wanych przez podmiot nim zarządzający.   

 W okresie sprawozdawczym nie było przypadków specjalnych ustaleń w odniesieniu do aktywów w związku z ich 
niepłynnością.  

 Regulacje wewnętrzne dotyczące zarządzania płynnością nie uległy w okresie sprawozdawczym zmianom. 

 Informacje dotyczące dźwigni finansowej AFI zawarte są w poniższym zestawieniu, ze wskazaniem na metodę obli-
czania. 

Informacja o aktualnym poziomie profilu ryzyka (syntetyczny wskaźnik ryzyka i zysku) zawarta jest w kluczowych informacjach 
dla klienta (KII), a poniżej zaprezentowano stawki aktualne na datę sprawozdania.   

W stosunku do funduszy, które stosują dźwignię finansową AFI: (a) zmianach maksymalnego poziomu dźwigni finansowej AFI, 
który może być stosowany w ich imieniu, oraz prawie do ponownego wykorzystania zabezpieczeń lub gwarancji udzielonej na 
podstawie porozumienia dotyczącego dźwigni finansowej AFI, (b) łącznej wysokości zastosowanej dźwigni finansowej AFI.  

Według stanu na dzień ostatniej wyceny w okresie objętym sprawozdaniem łączna wysokość dźwigni finansowej (obliczanej 
odpowiednio metodą brutto [‘gross exposure’] i metodą zaangażowania [‘commitment approach’]) zastosowanej przez Fundusz 
miała wartość [%]:   

 

lp Nazwa subfunduszu Metoda brutto 
Metoda zaanga-

żowania 

1.  Pekao Funduszy Globalnych SFIO -z wydzielonymi subfundu-
szami: 

  

1.1.  Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego 203.9 105.7 

1.2.  Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku 204.6 105.9 

1.3.  Pekao Akcji Rynków Wschodzących 202.0 105.7 

1.4.  Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych 199.9 104.8 

1.5.  Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu 213.5 105.8 

1.6.  Pekao Obligacji Strategicznych  243.5 142.7 

1.7.  Pekao Surowców i Energii 199.5 103.0 

1.8.  Pekao Gotówkowy 142.2 132.5 

1.9.  Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego 201.1 103.5 

1.10.  Pekao Obligacji i Dochodu 203.7 106.9 

1.11.  Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego 198.6 104.6 

1.12.  Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu 205.2 107.4 

1.13.  Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu 197.1 101.7 

1.14.  Pekao Dochodu USD 100.7 108.9 

1.15.  Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu 167.3 110.3 
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 Nazwa subfunduszu SRRI 

1.  Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego - Pekao Funduszy Globalnych SFIO 4 

2.  Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku - Pekao Funduszy Globalnych SFIO 4 

3.  Pekao Akcji Rynków Wschodzących - Pekao Funduszy Globalnych SFIO 6 

4.  Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO 5 

5.  Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO 5 

6.  Pekao Obligacji Strategicznych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO 3 

7.  Pekao Surowców i Energii - Pekao Funduszy Globalnych SFIO 5 

8.  Pekao Gotówkowy - Pekao Funduszy Globalnych SFIO 1 

9.  Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego - Pekao Funduszy Globalnych SFIO 4 

10.  Pekao Obligacji i Dochodu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO 3 

11.  Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego - Pekao Funduszy Globalnych SFIO 3 

12.  Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO 4 

13.  Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO 3 

14.  Pekao Dochodu USD - Pekao Funduszy Globalnych SFIO 4 

15.  Pekao Dochodu USD - Pekao Funduszy Globalnych SFIO (USD) 2 

16.  Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO 3 

Uwagi: 

 ‘(USD)’ – oznacza wyliczenie dla jednostek uczestnictwa zbywanych w danej walucie. Brak wskazania – oznacza wyliczenie 
dla jednostek uczestnictwa zbywanych w zł.   

Warszawa, dnia 22.08.2018  roku. 
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