Informacja o zmianie
Kluczowych Informacji dla Inwestorów

Pekao Obligacji Samorządowych
Subfundusz wydzielony w ramach
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym ogłasza o dokonaniu poniższych zmian w
Kluczowych Informacjach dla Inwestorów Subfunduszu Pekao Obligacji Samorządowych wydzielonego w ramach Pekao Funduszy
Globalnych Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego:

1)

Na stronie 1 sekcja „Cele i polityka inwestycyjna” otrzymuje nowe następujące brzmienie:

Cele i polityka inwestycyjna
Pekao Obligacji Samorzadowych jest subfunduszem, który
lokuje minimum 50% aktywów netto w obligacje municypalne
(rozumiane przede wszystkim jako obligacje emitowane przez
jednostki samorządu terytorialnego Rzeczpospolitej Polskiej,
regionalne władze publiczne państwa członkowskiego UE lub
państwa należącego do OECD oraz obligacje emitowane przez
podmioty
realizujące wspólnie z lokalnymi władzami
publicznymi projekty inwestycyjne), listy zastawne oraz
jednostki uczestnictwa bądź tytuły uczestnictwa innych
funduszy inwestycyjnych lub funduszy zagranicznych, których
polityka inwestycyjna zakłada lokowanie przynajmniej 50%
aktywów w instrumenty dłużne emitowane, poręczane lub
gwarantowane przez jednostkę samorządu terytorialnego,
właściwe władze centralne, regionalne lub lokalne państwa
członkowskiego lub członka federacji (w przypadku państwa
federalnego).

2)

Część aktywów może być ulokowana w obligacje emitowane,
poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa,
Narodowy Bank Polski, państwo członkowskie UE, państwo
należące do OECD lub międzynarodową instytucję
finansową, której członkiem jest co najmniej jedno państwo
członkowskie UE, depozyty bankowe i instrumenty rynku
pieniężnego.
Zarządzający Subfunduszem może podejmować działania
celem ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego ze
zmianą kursów walut obcych zawierając umowy mające za
przedmiot instrumenty pochodne.
Subfundusz może być odpowiedni dla osób, które
zamierzają zainwestować środki na okres co najmniej 1 roku.
Subfundusz nie wypłaca dywidend. Wszelkie dochody
osiągnięte
przez
Subfundusz
są
reinwestowane
i powiększają jego aktywa.
Subfundusz realizuje zlecenia nabycia i odkupienia jednostek
uczestnictwa w każdym dniu roboczym będącym dniem
wyceny.

Na stronie 2 w sekcji „Informacje praktyczne” ostatni akapit dotyczący daty aktualizacji Kluczowych Informacji dla Inwestorów
otrzymuje nowe poniższe brzmienie:
„Data: Niniejsze Kluczowe Informacje dla Inwestorów zostały zaktualizowane na dzień 9 stycznia 2020 r.”

Powyższe zmiany wchodzą w życie z dniem dokonania niniejszego ogłoszenia

Warszawa, 9 stycznia 2020 r.

