
 
 
 

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 treść na apli z szarym tłem otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

 

„Kategoria Jednostki Uczestnictwa: brak, PLN, RFI 229, ISIN: nie nadany” 

 

2) Na stronie 2 sekcja „Informacje praktyczne” otrzymuje nowe poniższe brzmienie: 

 
„ 

Informacje praktyczne 

Depozytariusz: Bank Pekao S.A. 

Subfundusz wydzielony w Pekao Funduszy Globalnych 
Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym utworzonym na 
podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego 
(KNF) na prowadzenie działalności w Polsce i podlega jej nadzorowi. Spółka 
Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. otrzymała zezwolenie na 
prowadzenie działalności w Polsce i podlega nadzorowi KNF. 
Pełne informacje na temat Subfunduszu znajdują się w Prospekcie 
informacyjnym i Statucie Funduszu. Prospekt informacyjny oraz roczne 
i półroczne sprawozdania finansowe opracowywane są dla całego Funduszu. 
Prospekty informacyjne oraz roczne i półroczne sprawozdania finansowe 
sporządzane są w języku polskim i bezpłatnie udostępniane na stronie 
internetowej www.pekaotfi.pl oraz w placówkach Prowadzących Dystrybucję. 
Dodatkowe informacje o Subfunduszu, w tym informacje o wartości 
jednostek uczestnictwa udostępniane są m.in. na stronie internetowej 
www.pekaotfi.pl. 
Przepisy prawa przewidują rozdzielenie aktywów i pasywów każdego 
z subfunduszy wydzielonych w Funduszu. Zobowiązania dotyczące Funduszu 
obciążają Subfundusz proporcjonalnie do udziału wartości aktywów netto 
Subfunduszowi w wartości aktywów netto Funduszu, a zobowiązania 
wynikające z Subfunduszu nie obciążają innych subfunduszy. 

Uczestnik ma prawo dokonania zamiany jednostek uczestnictwa 
Subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu wydzielonego 
w ramach Funduszu. Lista subfunduszy na zasadach określonych 
w statucie Funduszu, w ramach których możliwe jest dokonanie zamiany, 
dostępna jest na stronie internetowej www.pekaotfi.pl. 
Opodatkowanie dochodów i zysków kapitałowych z inwestycji 
w Subfundusz zależne jest od indywidualnej sytuacji podatkowej inwestora. 
Szczegółowe informacje o obowiązkach podatkowych Funduszu i 
Uczestników Funduszu oraz zasady ustalania i pobierania podatku znajdują 
się w prospekcie informacyjnym Funduszu. Koszt poniesiony w walucie 
obcej oraz przychód, będące podstawą ustalenia podatku, wyliczane są w 
walucie polskiej. Rentowność inwestycji w ujęciu walutowym może być 
niższa od faktycznej zmiany wartości aktywów netto wyrażonej w walucie, 
ze względu na potrącenie kwoty podatku. 
Odpowiedzialność: Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 
może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za każde oświadczenie 
zawarte w niniejszym dokumencie, które wprowadza w błąd, jest niezgodne 
ze stanem faktycznym lub niespójne z odpowiednimi częściami prospektu 
informacyjnego Funduszu. 
Spółka Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. udostępnia 
Politykę Wynagrodzeń na stronie internetowej www.pekaotfi.pl. 
Data: Niniejsze Kluczowe Informacje dla Inwestorów zostały 
zaktualizowane na dzień 14 stycznia 2020 r. 

„ 
 
 
 

Powyższe zmiany wchodzą w życie z dniem dokonania niniejszego ogłoszenia 
 
 
 
Warszawa, 14 stycznia 2020 r. 

https://www.pekaotfi.pl/
https://www.pekaotfi.pl/
http://www.pioneer.com.pl/
https://www.pekaotfi.pl/

