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Informacja  
o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym 

dokonanych w dniu 11 marca 2020 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 11 marca 2020 roku następujących zmian w treści prospektu informacyjnego Pekao Funduszu 
Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”): 
 
 
 
1) Na stronie tytułowej prospektu informacyjnego Funduszu w informacji o dacie sporządzenia ostatniego tekstu 

jednolitego Prospektu datę: „28 lutego 2020 r.” zastępuje się datą: „11 marca 2020 r.” 
 
2) W Rozdziale III Część A pkt 22. dotychczasowe oświadczenie niezależnego biegłego rewidenta zastępuje się 

nowym następującym oświadczeniem: 
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3) W Rozdziale III Część B w pkt 3.1.1.1. lit. d)  dotyczącym Subfunduszu Pekao Stabilnego Inwestowania 
otrzymuje nowe następujące brzmienie: 
 

„d)  W przypadku inwestycji w instrumenty finansowe denominowane w walutach innych niż złoty polski (PLN) 
zarządzający portfelem inwestycyjnym Subfunduszu Pekao Stabilnego Inwestowania może podejmować 
działania mające na celu ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą kursów walut wobec PLN, 
w tym także poprzez zawieranie umów mających za przedmiot instrumenty pochodne, w tym 
niewystandaryzowane instrumenty pochodne.” 

 
4) W Rozdziale III Część B w pkt 3.1.2.2. dotyczącym Subfunduszu Pekao Stabilnego Inwestowania otrzymuje 

nowe następujące brzmienie: 
 

„3.1.2.2. Wybór instrumentów finansowych o charakterze udziałowym będzie dokonywany głównie w oparciu o 
analizy fundamentalne, analizy wskaźników wyceny rynkowej oraz wskaźników wypłaty dywidendy spółek 
wchodzących w skład portfela subfunduszu lub spółek będących bazą instrumentów finansowych 
wchodzących w skład portfela subfunduszu, a których cena w bezpośredni sposób zależy od ceny jednej 
lub wielu akcji tych spółek. Ocena akcji obejmuje czynniki należące do analizy ilościowej, jak też 
jakościowej. W ocenie ilościowej istotne znaczenie będą miały analizy historycznych i prognozowanych 
wartości występujących w sprawozdaniach finansowych obejmujące m.in.: analizę przychodów, 
rentowności, struktury finansowania, płynności oraz analizę porównawczą wskaźników wyceny rynkowej 
oraz wskaźników wypłaty dywidend spółek. Wśród elementów analizy jakościowej istotne będą między 
innymi oceny: długoterminowej przewagi konkurencyjnej, pozycji rynkowej, ekonomii skali, wartość marki i 
produktów oferowanych przez daną spółkę, jej kadry zarządzającej, sieci dystrybucji, ogólnych perspektyw 
rozwoju. 
Zarządzający będzie się koncentrować głównie, ale nie wyłącznie, na akcjach spółek: 
a) regularnie wypłacających akcjonariuszom dywidendę, 
b) o ugruntowanej pozycji w danej branży, 
c) generujących relatywnie przewidywalne wyniki finansowe, 
d) których ceny akcji charakteryzować się będą relatywnie mniejszą zmiennością w stosunku do cen akcji 

innych spółek 
Dodatkowo przy doborze instrumentów finansowych o charakterze udziałowym będą uwzględniane takie 
czynniki jak: 
a) płynność i bezpieczeństwo obrotu na rynku, na którym są notowane, 
b) cel inwestycyjny 
c) zasady dywersyfikacji określone w punktach powyższych.” 

 

5) W Rozdziale VII pkt 2 w treści statutu Pekao Funduszu Inwestycyjnego Otwartego dokonuje się następujących 
zmian: 

 
I. Pkt III.3.6. otrzymuje nowe następujące brzmienie 

 
„III.3.6. W przypadku inwestycji w instrumenty finansowe denominowane w walutach innych niż złoty polski (PLN) 
zarządzający portfelem inwestycyjnym Subfunduszu Pekao Stabilnego Inwestowania może podejmować działania 
mające na celu ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą kursów walut wobec PLN, w tym także 
poprzez zawieranie umów mających za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty 
pochodne.” 

 
II. Pkt III.3.8. otrzymuje nowe następujące brzmienie 

 
„III.3.8. Wybór instrumentów finansowych o charakterze udziałowym będzie dokonywany głównie w oparciu o analizy 
fundamentalne, analizy wskaźników wyceny rynkowej oraz wskaźników wypłaty dywidendy spółek wchodzących w 
skład portfela subfunduszu lub spółek będących bazą instrumentów finansowych wchodzących w skład portfela 
subfunduszu, a których cena w bezpośredni sposób zależy od ceny jednej lub wielu akcji tych spółek. Ocena akcji 
obejmuje czynniki należące do analizy ilościowej, jak też jakościowej. W ocenie ilościowej istotne znaczenie będą miały 
analizy historycznych i prognozowanych wartości występujących w sprawozdaniach finansowych obejmujące m.in.: 
analizę przychodów, rentowności, struktury finansowania, płynności oraz analizę porównawczą wskaźników wyceny 
rynkowej oraz wskaźników wypłaty dywidend spółek. Wśród elementów analizy jakościowej istotne będą między innymi 
oceny: długoterminowej przewagi konkurencyjnej, pozycji rynkowej, ekonomii skali, wartość marki i produktów 
oferowanych przez daną spółkę, jej kadry zarządzającej, sieci dystrybucji, ogólnych perspektyw rozwoju. 
Zarządzający będzie się koncentrować głównie, ale nie wyłącznie, na akcjach spółek: 

a) regularnie wypłacających akcjonariuszom dywidendę, 
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b) o ugruntowanej pozycji w danej branży, 
c) generujących relatywnie przewidywalne wyniki finansowe, 
d) których ceny akcji charakteryzować się będą relatywnie mniejszą zmiennością w stosunku do cen akcji 

innych spółek 
Dodatkowo przy doborze instrumentów finansowych o charakterze udziałowym będą uwzględniane takie czynniki 
jak: 

a) płynność i bezpieczeństwo obrotu na rynku, na którym są notowane, 
b) cel inwestycyjny 
c) zasady dywersyfikacji określone w punktach powyższych.” 

 
 
 
Warszawa, 11 marca 2020 r. 
 


