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Informacja  
o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym 

dokonanych w dniu 31 lipca 2019 roku 
 
 
 

Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego 
funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku 
do ryzyka tych funduszy (Dz. U. 2013, poz. 673 ze zm.) Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje 
o dokonaniu w dniu 31 lipca 2019 roku następujących zmian w treści prospektu informacyjnego Pekao Obligacji – 
Dynamiczna Alokacja Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”): 
 
 
 
1) Na stronie tytułowej w informacji o dacie sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu datę: „9 lipca 2019 r.” 

zastępuje się datą: „31 lipca 2019 r.” 
 
2) W Rozdziale II pkt 8.1. otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

 
„8.1. Zarząd 
8.1.1. Jacek Janiuk 

Prezes Zarządu Pekao Investment Management S.A. 
8.1.2. Jacek Babiński 

Wiceprezes Zarządu Pekao Investment Management S.A.” 
 

3) W Rozdziale II pkt 9.8. usuwa się 
 

4) W Rozdziale III w pkt 25 dotychczasowe oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych 
zastępuje się nowym następującym oświadczeniem: 
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5) W Rozdziale VII pkt 2. – w treści statutu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja Funduszu Inwestycyjnego 
Otwartego – dokonuje się następujących zmian: 

1) Art. 4 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„Art. 4   [Definicje] 
§ 1. Ilekroć w Statucie jest mowa o: 
1. Agencie Transferowym – rozumie się przez to spółkę prawa polskiego, której powierzono prowadzenie Rejestru 

Uczestników i wykonywanie na rzecz Funduszu obsługi rachunkowo-księgowej, jak również prowadzenie rozliczeń 
pieniężnych na bankowych rachunkach zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa; 

2. Aktywach Funduszu – należy przez to rozumieć mienie Funduszu obejmujące środki pieniężne z tytułu wpłat 
na nabycie Jednostek Uczestnictwa, inne środki pieniężne, prawa nabyte przez Fundusz oraz pożytki z tych praw; 

3. Biegłym Rewidencie – należy przez to rozumieć wyspecjalizowaną firmę audytorską, która na podstawie umowy 
z Funduszem pełni funkcję biegłego rewidenta Funduszu, odpowiedzialnego za badanie ksiąg i sprawozdań 
finansowych Funduszu; 

4. Depozytariuszu – należy przez to rozumieć bank, wykonujący w stosunku do Funduszu obowiązki depozytariusza 
określone Ustawą oraz wynikające z umowy o prowadzenie rejestru Aktywów Funduszu; 

5. Funduszach Pekao – należy przez to rozumieć fundusze inwestycyjne otwarte zarządzane przez Towarzystwo; 
6. Jednostce Uczestnictwa – rozumie się tytuł prawny określający uprawnienia Uczestnika związane z udziałem 

w Funduszu i reprezentujący prawa majątkowe Uczestnika Funduszu. Fundusz zbywa jednostki uczestnictwa różnych 
kategorii, określanych w Statucie jako jednostki kategorii A, kategorii E i kategorii I, zróżnicowanych pod względem 
wielkości pobieranych opłat, sieci dystrybucji lub minimalnej wysokości wpłat;  

7. Prowadzącym Dystrybucję – należy przez to rozumieć Towarzystwo, jak również podmioty uprawnione na podstawie 
umowy z Funduszem do występowania w imieniu i na rzecz Funduszu w zakresie zbywania i odkupywania Jednostek 
Uczestnictwa oraz odbierania innych oświadczeń woli związanych z uczestnictwem w Funduszu; 

8. Rynkach – należy przez to rozumieć następujące rynki zorganizowane w państwach należących do OECD innych niż 
państwo członkowskie oraz Rzeczpospolita Polska: 
a) Stany Zjednoczone Ameryki: New York Stock Exchange, NASDAQ Stock Market, NASDAQ Global Select, Chicago 

Board of Trade, Chicago Stock Exchange, Chicago Mercantile Exchange, Chicago Board Option Exchange, ICE 
Futures US, 

b) Australia: Australian Securities Exchange, 
c) Chile: Santiago Stock Exchange, 
d) Islandia: NASDAQ OMX Iceland, 
e) Izrael : Tel Aviv Stock Exchange, 
f) Japonia: Tokyo Stock Exchange, Osaka Exchange, 
g) Kanada: TSX Toronto Exchange, Montreal Exchange, 
h) Korea Południowa: Korea Exchange, 
i) Meksyk: Mexico Stock Exchange (Bolsa Mexicana de Valores), 
j) Norwegia: Oslo Stock Exchange, 
k) Nowa Zelandia: New Zealand Exchange, 
l) Szwajcaria: SIX Swiss Exchange, 
m) Turcja: Borsa Istanbul; 

9. Uczestniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą 
osobowości prawnej, na rzecz której w Rejestrze Uczestników Funduszu są zapisane Jednostki Uczestnictwa lub ich 
ułamkowe części; 

10. Zgromadzeniu Uczestników – należy przez to rozumieć zgromadzenie uczestników, o którym mowa w art. 87a-87f 
Ustawy. 

§ 2. Terminy niezdefiniowane w Statucie mają znaczenie nadane im w Ustawie.” 

2) W art. 10 § 1 pkt 1) otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„1) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, 
papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim, a także na rynku zorganizowanym nie będącym rynkiem 
regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim oraz na Rynkach;” 

3) W art. 13 § 1 ust. 1. otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„§ 1. 1. Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne dopuszczone do obrotu na rynku 
regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim, a także na rynku zorganizowanym 
niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim oraz na Rynkach a także 
umowy mające za przedmiot niewystandaryzowane instrumenty pochodne, pod warunkiem że:  
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1) zawarcie umowy jest zgodne z celem inwestycyjnym Funduszu; 
2) umowa ma na celu zapewnienie sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Funduszu lub ograniczenie ryzyka 

inwestycyjnego związanego ze zmianą:  
a) kursów, cen lub wartości papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego, posiadanych przez 

Fundusz, albo papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego, które Fundusz zamierza nabyć w 
przyszłości, w tym umowa pozwala na przeniesienie ryzyka kredytowego związanego z tymi instrumentami 
finansowymi;  

b) kursów walut w związku z lokatami Funduszu lub planowanymi lokatami Funduszu,  
c) wysokości stóp procentowych w związku z lokatami w depozyty, dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku 

pieniężnego lub planowanymi lokatami oraz aktywami utrzymywanymi na zaspokojenie bieżących zobowiązań 
Funduszu;  

3) bazę instrumentów pochodnych, w tym niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych, stanowią instrumenty 
finansowe, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Ustawy, stopy procentowe, kursy walut lub indeksy, oraz 

4) wykonanie nastąpi przez dostawę instrumentów finansowych, o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy, lub przez 
rozliczenie pieniężne.” 

 
 
 
Warszawa, 31 lipca 2019 r. 
 


