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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 Walutowy 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 Część A w pkt 22 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 Walutowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego – dokonuje się 
następujących zmian: 

1) Pkt I.41. otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„I.41.  Ilekroć w Statucie jest mowa o:  

I.41.1. Agencie Transferowym –należy przez to rozumieć spółkę prawa polskiego, której powierzono prowadzenie Rejestru 

Uczestników Funduszu i wykonywanie na rzecz Funduszu obsługi rachunkowo-księgowej, jak również prowadzenie 

rozliczeń pieniężnych na bankowych rachunkach zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszy;   

I.41.2. Aktywach Funduszu – należy przez to rozumieć mienie Funduszu obejmujące Aktywa wszystkich Subfunduszy;  

I.41.3. Aktywach Subfunduszu - należy przez to rozumieć mienie Subfunduszu obejmujące środki pieniężne z tytułu wpłat na 

nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, inne środki pieniężne Subfunduszu, prawa nabyte na rzecz 

Subfunduszu oraz pożytki z tych praw;  

I.41.4. 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 oraz Subfunduszy;  

I.41.5. Depozytariuszu – należy przez to rozumieć bank wykonujący w stosunku do Funduszu obowiązki depozytariusza 

określone Ustawą oraz wynikające z umowy o Wykonywanie funkcji depozytariusza Funduszu;  

I.41.6. Dniu Roboczym – należy przez to rozumieć każdy dzień tygodnia poza sobotą oraz dniami ustawowo wolnymi od 

pracy;  

I.41.7. Dniu Wyceny – należy przez to rozumieć każdy dzień, w którym odbywają się sesje na Giełdzie Papierów 

Wartościowych w Warszawie;  

I.41.8. Dyrektywie UCITS – należy przez to rozumieć dyrektywę 85/611/EWG Rady Wspólnot Europejskich z dnia 20 grudnia 

1985 roku w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do 

przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (Dz.U. WE L 375 z 31.12.1985, str. 3) 

zmienioną dyrektywą 88/220/EWG Rady z dnia 22 marca 1988 roku (Dz.U. WE L 100 z 19.04 1988, str. 31), dyrektywą 

95/26/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 czerwca 1995 roku (Dz.U. WE L 168 z 18.07.1995, str. 7), 

dyrektywą nr 2000/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 listopada 2000 roku (Dz.U. WE L 290 z 

17.11.2000 roku, str. 27), dyrektywą 2001/107/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 stycznia 2002 roku 

(Dz.U. WE L 41 z 13.02.2002, str. 20), dyrektywą 2001/108/WE Parlamentu Europejskiego i Rady nr z dnia 21 stycznia 

2002 roku (Dz.U. WE L 41 z 13.02.2002, str. 35), dyrektywą 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 21 

kwietnia 2004 roku (Dz.U. WE L 145 z 30.04.2004, str. 1) oraz dyrektywą 2005/1/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 

z 9 marca 2005 roku (Dz.U. WE L 79 z 24.03.2005, str. 9);I.41.9. 

I.41.9. funduszach zagranicznych o charakterze dłużnym – należy przez to rozumieć fundusze lub subfundusze zagraniczne, 

których polityka inwestycyjna daje ekspozycję głównie na Instrumenty Finansowe o charakterze dłużnym; 

I.41.10. funduszach zagranicznych o charakterze udziałowym – należy przez to rozumieć fundusze lub subfundusze 

zagraniczne, których polityka inwestycyjna daje ekspozycję głównie na Instrumenty Finansowe o charakterze 

udziałowym; 

I.41.11. Instrumentach Finansowych o charakterze dłużnym – należy przez to rozumieć: 

a) obligacje emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski lub jednostkę 

samorządu terytorialnego, 

b) obligacje emitowane, poręczone lub gwarantowane przez państwo członkowskie, jednostkę samorządu 

terytorialnego państwa członkowskiego, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której 

członkiem jest Rzeczypospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie, 

c) obligacje emitowane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą,  

d) inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z 

zaciągnięcia długu,  

e) Instrumenty Rynku Pieniężnego, 

f) instrumenty finansowe, których cena zależy od ceny jednego lub wielu instrumentów finansowych, o których mowa 

w lit a) – e) powyżej; 

I.41.12. Instrumentach Finansowych o charakterze udziałowym – należy przez to rozumieć akcje lub inne instrumenty 

finansowe, których cena zależy od ceny jednej lub wielu akcji (np. kwity depozytowe, prawa do akcji, warranty, 

kontrakty terminowe na akcje i indeksy akcyjne); 

I.41.13. Instrumentach Rynku Pieniężnego - należy przez to rozumieć instrumenty rynku pieniężnego w rozumieniu Ustawy; 
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I.41.14. Jednostce Uczestnictwa – należy przez to rozumieć tytuł prawny określający uprawnienia Uczestnika związane z 

udziałem w Subfunduszu i reprezentujący prawa majątkowe Uczestnika;  

I.41.15. KDPW – należy przez to rozumieć Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna;  

I.41.16. Komisji – należy przez to rozumieć Komisję Nadzoru Finansowego; 

I.41.17. Prawie dewizowym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia z dnia 27 lipca 2002 roku Prawo dewizowe (t.j. Dz.U. 

2017 poz. 679); 

I.41.18. Prospekcie Informacyjnym – należy przez to rozumieć prospekt informacyjny Funduszu;  

I.41.19. 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;  

I.41.20. Rejestrze Uczestników – należy przez to rozumieć prowadzoną w formie elektronicznej ewidencję danych wszystkich 

Uczestników;  

I.41.21. 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. 

I.41.22. Subrejestrze Uczestników – należy przez to rozumieć wydzieloną w ramach Rejestru Uczestników ewidencję danych 

Uczestników danego Subfunduszu;  

I.41.23. Uczestniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą 

osobowości prawnej, na rzecz której w Subrejestrze Uczestników są zapisane Jednostki Uczestnictwa lub ich 

ułamkowe części; 

I.41.24. Wartości Aktywów Netto Funduszu – należy przez to rozumieć wartość Aktywów Funduszu pomniejszoną 

o zobowiązania Funduszu w Dniu Wyceny. Wartość Aktywów Netto Funduszu jest sumą Wartości Aktywów Netto 

wszystkich Subfunduszy; 

I.41.25. Wartości Aktywów Netto Subfunduszu - należy przez to rozumieć wartość Aktywów Subfunduszu w Dniu Wyceny 

pomniejszona o zobowiązania Funduszu wynikające z danego Subfunduszu oraz część zobowiązań dotyczących 

całego Funduszu w proporcji odpowiadającej udziałowi Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Wartości Aktywów 

Netto Funduszu; 

I.41.26. Walucie Rozliczeniowej - należy przez to rozumieć wskazaną przez Fundusz dla danego Subfunduszu, w trybie 

określonym w Statucie, walutę wymienialną w rozumieniu „Prawa dewizowego”;”   

2) W pkt III.1.10. 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 niebędącym rynkiem regulowanym 
w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim oraz na Rynkach,” 

3) W pkt III.1.19. pkt 1) otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„1) takie instrumenty pochodne są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie 
członkowskim, a także na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym 
państwie członkowskim oraz na Rynkach, z zastrzeżeniem pkt III.1.20., oraz,” 
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4) W pkt III.2.10. 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 niebędącym rynkiem regulowanym 
w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim oraz na Rynkach,” 

5) W pkt III.2.19. pkt 1) otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„1) takie instrumenty pochodne są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie 
członkowskim, a także na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym 
państwie członkowskim oraz na Rynkach, z zastrzeżeniem pkt III.2.20., oraz” 

6) W pkt III.3.10. 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 niebędącym rynkiem regulowanym 
w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim oraz na Rynkach;” 

7) Pkt III.3.19. otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„III.3.19. Fundusz może zawierać w ramach portfela inwestycyjnego Subfunduszu 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: 

1) zawarcie umowy jest zgodne z celem inwestycyjnym Subfunduszu; 

2) umowa ma na celu zapewnienie sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu lub ograniczenie 
ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą: 

a)  kursów, cen lub wartości papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego, wchodzących w skład 
portfela inwestycyjnego Subfunduszu, albo papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego, które 
Fundusz zamierza nabyć w przyszłości do portfela inwestycyjnego Subfunduszu, w tym umowa pozwala na 
przeniesienie ryzyka kredytowego związanego z tymi instrumentami finansowymi; 

b)  kursów walut w związku z lokatami portfela inwestycyjnego Subfunduszu lub planowanymi lokatami portfela 
inwestycyjnego Subfunduszu, 

c)  wysokości stóp procentowych w związku z lokatami portfela inwestycyjnego Subfunduszu w depozyty, dłużne 
papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego lub planowanymi lokatami oraz aktywami 
utrzymywanymi na zaspokojenie bieżących zobowiązań Funduszu w zakresie dotyczącym Subfunduszu; 

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.” 

8) W pkt III.4.10. 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 niebędącym rynkiem regulowanym 
w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim oraz na Rynkach,”  

9) W pkt III.4.19. pkt 1) otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„1) takie instrumenty pochodne są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie 
członkowskim, a także na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym 
państwie członkowskim oraz na Rynkach, z zastrzeżeniem pkt III.4.20., oraz” 
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10) W pkt III.5.10. 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 niebędącym rynkiem regulowanym 
w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim oraz na Rynkach,”  

11)  W pkt III.5.19. pkt 1) otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„1) takie instrumenty pochodne są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie 
członkowskim, a także na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym 
państwie członkowskim oraz na Rynkach, z zastrzeżeniem pkt III.5.20., oraz” 

 
 
 
Warszawa, 31 lipca 2019 r. 
 


