
Oferta funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pekao TFI S.A. jest jedną 
z największych i najbardziej różnorodnych na polskim rynku. Fundusze Pekao 
umożliwiają dokonywanie wpłat i wypłat w złotówkach, a niektóre również w euro 
lub dolarach amerykańskich. Zróżnicowana polityka inwestycyjna pozwala 
na zbudowanie strategii inwestycyjnej dopasowanej do potrzeb i oczekiwań 
każdego Klienta. Dodatkową zaletą jest możliwość rozłożenia kapitału pomiędzy 
fundusze i subfundusze inwestujące na wielu rynkach kapitałowych, stosujących 
różne strategie inwestycyjne. 

Fundusz parasolowy 
Pekao FIO – subfundusze:

 Pekao Konserwatywny

 Pekao Konserwatywny Plus

 Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2

 Pekao Obligacji Plus

 Pekao Bazowy 15 Dywidendowy

 Pekao Stabilnego Wzrostu

 Pekao Zrównoważony

 Pekao Dynamicznych Spółek

 Pekao Akcji – Aktywna Selekcja

 Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego

 Pekao Akcji Polskich

 Pekao Megatrendy

 Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO

 Pekao Obligacji Europejskich Plus

 Pekao Obligacji Dolarowych Plus 

  Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego

 Pekao Akcji Europejskich

 Pekao Akcji Amerykańskich

Fundusz parasolowy 
Pekao Walutowy FIO – subfundusze:

Fundusz parasolowy 
Pekao Funduszy Globalnych SFIO – subfundusze:

 Pekao Spokojna Inwestycja

 Pekao Obligacji Samorządowych 

 Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych 

 Pekao Obligacji Strategicznych

 Pekao Obligacji i Dochodu

 Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego

 Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego

 Pekao Dochodu USD

 Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku

 Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu 

 Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego

 Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu

 Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu 

 Pekao Surowców i Energii

  Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych

 Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu

 Pekao Akcji Rynków Wschodzących

Fundusz parasolowy 
Pekao Strategie Funduszowe SFIO – subfundusze:

 Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny 

 Pekao Strategii Globalnej 

 Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny 

 Pekao Zmiennej Alokacji

  Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego 

 Pekao Kompas

Rodzina Funduszy  
Inwestycyjnych Pekao

www.pekaotfi.pl 
CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA  
801 641 641 lub (+48) 22 640 40 40*
(opłata wg cennika operatora)
*dla dzwoniących z zagranicy oraz telefonów komórkowych

 fundusze dłużne krótkoterminowe
 fundusze obligacyjne
 fundusze stabilnego wzrostu
 fundusze zrównoważone
 fundusze akcyjne 
 fundusze z ochroną kapitału
 fundusze surowcowe
  fundusze absolutnej stopy zwrotu
  fundusze aktywnej alokacji



Krótka charakterystyka funduszy i subfunduszy Pekao

  Pekao FIO  
z wydzielonymi subfunduszami:

 Pekao Konserwatywny
Pekao Konserwatywny jest subfunduszem, który lokuje aktywa przede 
wszystkim w depozyty bankowe oraz w instrumenty finansowe 
o charakterze dłużnym, np. obligacje skarbowe emitowane przez Skarb 
Państwa, inne państwa członkowskie Unii Europejskiej lub należące do 
OECD, obligacje emitowane przez podmioty prowadzące działalność 
gospodarczą. Instrumenty finansowe mogą być nabywane w związku 
z zawarciem transakcji przy zobowiązaniu się drugiej strony do 
odkupu. W celu ograniczenia ryzyka walutowego wynikającego z lokat 
w instrumenty finansowe denominowane w walucie obcej subfundusz 
może zawierać transakcje na instrumentach pochodnych. Udział 
innych instrumentów finansowych niż lokaty, o których mowa powyżej, 
nie może przekraczać 20% wartości aktywów subfunduszu. Duration 
zmodyfikowane portfela subfunduszu jest nie dłuższe niż 1 rok.
Subfundusz może być odpowiedni dla osób, które zamierzają 
zainwestować środki na okres co najmniej jednego roku. 
Subfundusz Pekao Konserwatywny nie jest funduszem rynku pieniężnego 
w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2017/1131 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie funduszy rynku pieniężnego.

 Pekao Konserwatywny Plus
Pekao Konserwatywny Plus jest subfunduszem, który lokuje aktywa 
głównie w depozyty bankowe oraz w instrumenty finansowe o charakterze 
dłużnym, np. obligacje skarbowe emitowane przez Skarb Państwa, inne 
państwa członkowskie Unii Europejskiej lub należące do OECD, obligacje 
emitowane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą. 
Instrumenty finansowe mogą być nabywane w związku z zawarciem 
transakcji przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu. W celu 
ograniczenia ryzyka walutowego wynikającego z lokat w instrumenty 
finansowe denominowane w walucie obcej subfundusz może zawierać 
transakcje na instrumentach pochodnych. Udział innych instrumentów 
finansowych niż lokaty, o których mowa powyżej, nie może przekraczać 
30% wartości aktywów subfunduszu. Duration zmodyfikowane portfela 
subfunduszu jest nie dłuższe niż 1,5 roku.
Subfundusz może być odpowiedni dla osób, które zamierzają 
zainwestować środki na okres co najmniej jednego roku.
Subfundusz Pekao Konserwatywny Plus nie jest funduszem rynku 
pieniężnego w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2017/1131 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie funduszy rynku 
pieniężnego.

 Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 jest subfunduszem 
obligacyjnym. Subfundusz inwestuje do 100% aktywów w dłużne 
instrumenty finansowe, takie jak obligacje skarbowe, obligacje 
przedsiębiorstw, obligacje rządowe krajów OECD oraz instrumenty rynku 
pieniężnego, a także depozyty bankowe. Subfundusz może lokować do 
40% aktywów w obligacje przedsiębiorstw zagranicznych denominowane 
w walutach obcych. Pozostałe kategorie lokat mogą wynosić maksymalnie 
20% aktywów subfunduszu. W celu ograniczenia ryzyka walutowego 
subfundusz może zawierać transakcje na instrumentach pochodnych. 
Subfundusz może być odpowiedni dla osób, które zamierzają 
zainwestować środki na okres co najmniej 2 lat.

 Pekao Obligacji Plus
Pekao Obligacji Plus jest subfunduszem dłużnym inwestującym do  
100% aktywów w dłużne instrumenty finansowe, głównie obligacje 
skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego, a także depozyty bankowe. 
Część aktywów może być ulokowana w obligacje przedsiębiorstw. 
Pozostałe kategorie lokat nie mogą przekraczać 20% aktywów 
subfunduszu. Udział lokat subfunduszu denominowanych w walutach 
obcych lub emitowanych przez podmioty mające siedzibę za granicą nie 
może przekroczyć 33% aktywów. W celu ograniczenia ryzyka walutowego 
subfundusz może zawierać transakcje na instrumentach pochodnych. 
Subfundusz może być odpowiedni dla osób, które zamierzają 
zainwestować środki na okres co najmniej 2 lat.

 Pekao Bazowy 15 Dywidendowy
Pekao Bazowy 15 Dywidendowy jest subfunduszem mieszanym, 
inwestującym głównie w dłużne instrumenty finansowe, takie jak 
obligacje skarbowe, obligacje przedsiębiorstw, instrumenty rynku 
pieniężnego oraz w depozyty bankowe. Do 50% aktywów stanowić 
mogą obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa. Subfundusz 
inwestuje do 40% aktywów również w instrumenty o charakterze 
udziałowym, głównie akcje (koncentrując się na spółkach regularnie 
wypłacających dywidendę), oraz w tytuły uczestnictwa akcyjnych 
funduszy inwestycyjnych. Subfundusz może lokować część aktywów 
w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych. W celu 
sprawnego zarządzania portfelem i ograniczenia ryzyka walutowego 
subfundusz może zawierać transakcje na instrumentach pochodnych. 
Subfundusz może być odpowiedni dla osób, które zamierzają 
zainwestować środki na okres co najmniej 3 lat.

 Pekao Stabilnego Wzrostu
Pekao Stabilnego Wzrostu jest subfunduszem mieszanym, inwestującym 
głównie w dłużne papiery wartościowe, takie jak obligacje skarbowe, 
obligacje przedsiębiorstw, instrumenty rynku pieniężnego oraz w depozyty 
bankowe. Subfundusz inwestuje do 40% aktywów również w instrumenty 
o charakterze udziałowym, głównie akcje i tytuły uczestnictwa akcyjnych 
funduszy inwestycyjnych. Subfundusz może lokować część aktywów 
w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych. W celu 
sprawnego zarządzania portfelem i ograniczenia ryzyka walutowego 
subfundusz może zawierać transakcje na instrumentach pochodnych. 
Subfundusz może być odpowiedni dla osób, które zamierzają 
zainwestować środki na okres co najmniej 3 lat.

 Pekao Zrównoważony
Pekao Zrównoważony jest subfunduszem zrównoważonym. Subfundusz 
lokuje do 70% aktywów w instrumenty finansowe o charakterze 
udziałowym, głównie w akcje spółek. Subfundusz inwestuje również 
w dłużne instrumenty finansowe, głównie obligacje skarbowe i depozyty 
bankowe. Subfundusz może inwestować część aktywów w instrumenty 
finansowe denominowane w walutach obcych. W celu sprawnego 
zarządzania portfelem i ograniczenia ryzyka walutowego subfundusz 
może zawierać transakcje na instrumentach pochodnych. 
Subfundusz może być odpowiedni dla osób, które zamierzają 
zainwestować środki na okres co najmniej 3 lat.

 Pekao Dynamicznych Spółek
Pekao Dynamicznych Spółek jest subfunduszem akcji, który do 
100% wartości aktywów może lokować w akcje małych i średnich 
spółek. Subfundusz może inwestować maksymalnie 30% aktywów 
w akcje dużych spółek, a do 50% aktywów – w akcje spółek 
zagranicznych. Dla zapewnienia odpowiedniej płynności subfundusz 
może lokować część aktywów (maksymalnie 20%) np. w obligacje 
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skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. 
Subfundusz może lokować część aktywów w instrumenty 
finansowe denominowane w walutach obcych. W celu sprawnego 
zarzadzania portfelem i ograniczenia ryzyka walutowego subfundusz 
może zawierać transakcje na instrumentach pochodnych. 
Subfundusz może być odpowiedni dla osób, które zamierzają 
zainwestować środki na okres co najmniej 5 lat.

 Pekao Akcji – Aktywna Selekcja
Pekao Akcji - Aktywna Selekcja jest subfunduszem akcyjnym. Subfundusz 
może inwestować do 100% aktywów w instrumenty finansowe 
o charakterze udziałowym, w szczególności w akcje polskich spółek 
notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 
Subfundusz lokuje przede wszystkim w niedowartościowane akcje 
spółek posiadające wysoki potencjał wzrostu, a także w akcje spółek 
uczestniczących w przejęciach i akwizycjach oraz przeprowadzających 
pierwsze oferty publiczne. Udział dłużnych instrumentów finansowych, 
głównie obligacji skarbowych oraz lokat bankowych, nie przekracza 
30% aktywów. Subfundusz może lokować część aktywów w instrumenty 
finansowe denominowane w walutach obcych. W celu sprawnego 
zarządzania portfelem i ograniczenia ryzyka walutowego subfundusz 
może zawierać transakcje na instrumentach pochodnych. 
Subfundusz może być odpowiedni dla osób, które zamierzają 
zainwestować środki na okres co najmniej 5 lat.

 Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego
Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego jest subfunduszem 
akcji, który do 100% aktywów może lokować w akcje polskich 
małych i średnich spółek. Do 33% aktywów subfundusz może 
inwestować w akcje dużych spółek oraz akcje spółek zagranicznych. 
Dla zapewnienia odpowiedniej płynności subfundusz może 
lokować część aktywów np. w obligacje skarbowe oraz depozyty 
bankowe. Subfundusz może lokować część aktywów w instrumenty 
finansowe denominowane w walutach obcych. W celu sprawnego 
zarządzania portfelem i ograniczenia ryzyka walutowego subfundusz 
może zawierać transakcje na instrumentach pochodnych. 
Subfundusz może być odpowiedni dla osób, które zamierzają 
zainwestować środki na okres co najmniej 5 lat.

 Pekao Akcji Polskich
Pekao Akcji Polskich jest subfunduszem akcyjnym. Subfundusz może 
inwestować do 100% aktywów w instrumenty finansowe o charakterze 
udziałowym, w szczególności w akcje spółek notowanych na Giełdzie 
Papierów Wartościowych w Warszawie. Udział dłużnych instrumentów 
finansowych, głównie obligacji skarbowych oraz lokat bankowych, nie 
może przekraczać 20% aktywów subfunduszu. Subfundusz może 
lokować do 33% aktywów w instrumenty finansowe denominowane 
w walutach obcych. W celu sprawnego zarządzania portfelem 
i ograniczenia ryzyka walutowego subfundusz może zawierać transakcje 
na instrumentach pochodnych. 
Subfundusz może być odpowiedni dla osób, które zamierzają 
zainwestować środki na okres co najmniej 5 lat.

 Pekao Megatrendy 
Pekao Megatrendy jest subfunduszem o charakterze akcyjnym. Aktywa 
subfunduszu są lokowane przede wszystkim w instrumenty finansowe  
o charakterze udziałowym rozumiane przede wszystkim jako akcje oraz 
inne instrumenty, których cena w bezpośredni sposób zależy od ceny 
jednej lub wielu akcji (kwity depozytowe, prawa do akcji, warranty, 
kontrakty terminowe na akcje i indeksy akcyjne), jak również te jednostki 
uczestnictwa 
funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej lub tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych 
lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania, których 

polityka inwestycyjna dopuszcza lokowanie przynajmniej  
50% aktywów w akcje. Do 35 % aktywów subfunduszu może być 
lokowane łącznie w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym (w tym 
instrumenty rynku pieniężnego) oraz w depozyty bankowe, przy czym 
zaangażowanie w obligacje emitowane przez podmioty prowadzące 
działalność gospodarczą będzie nie większe niż 20% aktywów 
subfunduszu. W przypadku inwestycji w instrumenty finansowe 
denominowane w walutach innych niż złoty polski (PLN) subfundusz 
może podejmować działania mające na celu ograniczanie 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.
Subfundusz może być odpowiedni dla osób, które zamierzają 
zainwestować środki na okres co najmniej 5 lat.

  Pekao Funduszy Globalnych SFIO 
z wydzielonymi subfunduszami:

 Pekao Spokojna Inwestycja
Pekao Spokojna Inwestycja jest subfunduszem, który lokuje aktywa 
przede wszystkim w depozyty bankowe oraz instrumenty finansowe 
o charakterze dłużnym, np. obligacje skarbowe emitowane przez 
Skarb Państwa lub obligacje emitowane przez podmioty prowadzące 
działalność gospodarczą. Instrumenty finansowe mogą być nabywane 
w związku z zawarciem transakcji przy zobowiązaniu się drugiej strony 
do odkupu. Udział innych instrumentów finansowych niż lokaty, o których 
mowa powyżej, nie może przekraczać 20% wartości aktywów netto 
subfunduszu. W celu ograniczenia ryzyka walutowego wynikającego 
z lokat w instrumenty finansowe denominowane w walucie obcej 
subfundusz może zawierać transakcje na instrumentach pochodnych. 
Duration zmodyfikowane portfela subfunduszu jest nie dłuższe niż 1 rok.
Subfundusz może być odpowiedni dla osób, które zamierzają 
zainwestować środki na okres co najmniej jednego roku.
Subfundusz Pekao Spokojna Inwestycja nie jest funduszem rynku 
pieniężnego w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2017/1131 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie funduszy rynku 
pieniężnego.

 Pekao Obligacji Samorządowych
Pekao Obligacji Samorządowych 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). 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. 
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 Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych 
Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych jest subfunduszem 
obligacyjnym, który lokuje minimum 60% wartości aktywów netto 
w jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna 
Alokacja 2 wydzielonego w ramach funduszu Pekao FIO, instrumenty 
finansowe o charakterze dłużnym (rozumiane głównie jako obligacje 
skarbowe oraz instrumenty rynku pieniężnego) oraz depozyty bankowe. 
Do 40% wartości aktywów netto subfunduszu może być inwestowane 
w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze dłużnym, 
w szczególności dających ekspozycję na obligacje wysokodochodowe 
(tzw. High Yield). Subfundusz może lokować do 20% wartości aktywów 
netto w inne instrumenty finansowe niż wskazane powyżej. Subfundusz 
lokuje część swoich aktywów w instrumenty finansowe denominowane 
w walutach obcych. W celu ograniczenia ryzyka walutowego subfundusz 
zawiera transakcje na instrumentach pochodnych.
Subfundusz może być odpowiedni dla osób, które zamierzają 
zainwestować środki na okres co najmniej 3 lat. 

 Pekao Obligacji Strategicznych
Pekao Obligacji Strategicznych jest subfunduszem obligacyjnym. 
Subfundusz lokuje minimum 70% wartości aktywów netto w tytuły 
uczestnictwa emitowane przez: 
1)   fundusze zagraniczne o charakterze dłużnym o elastycznej polityce 

inwestycyjnej, lokujące aktywa na globalnych rynkach obligacji 
różnego typu, o zróżnicowanym poziomie ryzyka kredytowego i stopy 
procentowej, mające możliwość aktywnego zarządzania ryzykiem, 
alokacją i selekcją spośród poszczególnych grup obligacji; 

2)   inne fundusze zagraniczne o charakterze dłużnym. 
Dla zapewnienia odpowiedniej płynności subfundusz może lokować 
m.in. w obligacje skarbowe oraz depozyty bankowe. Subfundusz lokuje 
znaczną część aktywów w instrumenty finansowe denominowane 
w walutach obcych. W celu ograniczenia ryzyka walutowego subfundusz 
zawiera transakcje na instrumentach pochodnych. 
Subfundusz może być odpowiedni dla osób, które zamierzają 
zainwestować środki na okres co najmniej 3 lat.

 Pekao Obligacji i Dochodu
Pekao Obligacji i Dochodu jest subfunduszem obligacyjnym. Subfundusz 
lokuje minimum 70% wartości aktywów netto w tytuły uczestnictwa 
funduszy zagranicznych o charakterze dłużnym: 
1)   dających ekspozycję na następujące segmenty rynków obligacji: 

obligacje korporacyjne wysokodochodowe – europejskie, globalne, 
amerykańskie, z rynków wschodzących; obligacje korporacyjne 
z rynków wschodzących; obligacje rządowe krajów z rynków 
wschodzących – denominowane w USD, denominowane w walutach 
lokalnych; 

2)   o elastycznej polityce inwestycyjnej, mogących lokować aktywa 
na globalnych rynkach obligacji różnego typu, o zróżnicowanym 
poziomie ryzyka kredytowego i stopy procentowej. 

Dla zapewnienia odpowiedniej płynności subfundusz może lokować 
aktywa m.in. w obligacje skarbowe oraz depozyty bankowe. Subfundusz 
lokuje znaczną część aktywów w instrumenty finansowe denominowane 
w walutach obcych. W celu ograniczenia ryzyka walutowego subfundusz 
może zawierać transakcje na instrumentach pochodnych.
Subfundusz może być odpowiedni dla osób, które zamierzają 
zainwestować środki na okres co najmniej 2 lat.

 Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego 
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego jest subfunduszem 
mieszanym. Subfundusz lokuje od 40% do 60% wartości aktywów 
netto w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze 
udziałowym, dających ekspozycję na akcje spółek oraz rynki akcyjne 
w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub Ameryce Północnej. Aktywa 
subfunduszu mogą być także lokowane w tytuły uczestnictwa funduszy 

zagranicznych o charakterze dłużnym. Dla zapewnienia odpowiedniej 
płynności subfundusz może lokować aktywa m.in. w obligacje skarbowe, 
instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Subfundusz 
lokuje większość aktywów w instrumenty finansowe denominowane 
w walutach obcych. W celu ograniczenia ryzyka walutowego subfundusz 
zawiera transakcje na instrumentach pochodnych.
Subfundusz może być odpowiedni dla osób, które zamierzają 
zainwestować środki na okres co najmniej 3 lat.

 Pekao Dochodu USD 
Pekao Dochodu USD jest subfunduszem wielu klas aktywów 
o charakterze dochodowym. Subfundusz lokuje minimum 70% wartości 
aktywów netto w tytuły uczestnictwa emitowane przez:
1)   fundusze zagraniczne o charakterze dłużnym dające ekspozycję 

na rynki krótkoterminowych instrumentów finansowych o charakterze 
dłużnym denominowanych głównie w USD, a także w innych walutach,

2)  fundusze zagraniczne dające głównie ekspozycję na różnego typu 
instrumenty finansowe generujące regularne przychody w formie 
dywidend, odsetek, a także dochodów z instrumentów pochodnych 
na różnych rynkach globalnych.

Dla zapewnienia odpowiedniej płynności subfundusz może lokować 
aktywa m.in. w obligacje skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego 
oraz depozyty bankowe. Subfundusz lokuje znaczną część aktywów 
w instrumenty finansowe denominowane w dolarze amerykańskim. 
Ryzyko kursowe USD względem PLN nie będzie zabezpieczane.
Subfundusz może być odpowiedni dla osób, które zamierzają 
zainwestować środki na okres co najmniej 3 lat.

 Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego 
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego jest subfunduszem 
mieszanym. Subfundusz lokuje od 40% do 60% wartości aktywów netto 
w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze udziałowym, 
dających ekspozycję na akcje spółek oraz rynki akcyjne w Europie. 
Aktywa subfunduszu mogą być także lokowane w tytuły uczestnictwa 
funduszy zagranicznych o charakterze dłużnym. Dla zapewnienia 
odpowiedniej płynności subfundusz może lokować m.in. w obligacje 
skarbowe oraz depozyty bankowe. Subfundusz lokuje większość 
aktywów w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych. 
W celu ograniczenia ryzyka walutowego subfundusz zawiera transakcje 
na instrumentach pochodnych.
Subfundusz może być odpowiedni dla osób, które zamierzają 
zainwestować środki na okres co najmniej 3 lat.

 Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku
Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku jest subfunduszem 
zrównoważonym. Subfundusz lokuje od 40% do 60% wartości aktywów 
netto w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze 
udziałowym, dających ekspozycję na akcje spółek oraz rynki akcyjne 
krajów z regionu Azji i Pacyfiku. Ponadto akytwa subfunduszu są 
lokowane w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne 
o charakterze dłużnym. Dla zapewnienia odpowiedniej płynności 
subfundusz może lokować m.in. w obligacje skarbowe oraz depozyty 
bankowe. Subfundusz lokuje większość aktywów w instrumenty finansowe 
denominowane w walutach obcych. W celu ograniczenia ryzyka 
walutowego subfundusz zawiera transakcje na instrumentach pochodnych.
Subfundusz może być odpowiedni dla osób, które zamierzają 
zainwestować środki na okres co najmniej 3 lat.

 Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu
Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu jest subfunduszem, który 
lokuje minimum 70% wartości aktywów netto w tytuły uczestnictwa 
emitowane przez fundusze zagraniczne dające ekspozycję głównie 
na różnego typu instrumenty finansowe generujące regularne przychody 
w formie dywidend, odsetek a także w formie dochodów z instrumentów 
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pochodnych na różnych rynkach globalnych. Dla zapewnienia 
odpowiedniej płynności subfundusz może lokować aktywa m.in. 
w obligacje skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty 
bankowe. Subfundusz lokuje większość aktywów w instrumenty finansowe 
denominowane w walutach obcych. W celu ograniczenia ryzyka 
walutowego subfundusz zawiera transakcje na instrumentach pochodnych.
Subfundusz może być odpowiedni dla osób, które zamierzają 
zainwestować środki na okres co najmniej 3 lat.

 Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego
Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego jest subfunduszem 
zrównoważonym. Subfundusz lokuje od 40% do 60% wartości aktywów 
netto w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze 
udziałowym, dających ekspozycję na akcje spółek oraz rynki akcyjne 
krajów z regionu Dalekiego Wschodu, w tym Chińskiej Republiki 
Ludowej, Hongkongu oraz Republiki Chińskiej (Tajwanu). Ponadto 
akytwa subfunduszu są lokowane w tytuły uczestnictwa emitowane 
przez fundusze zagraniczne o charakterze dłużnym, Dla zapewnienia 
odpowiedniej płynności subfundusz może lokować m.in. w obligacje 
skarbowe oraz depozyty bankowe. Subfundusz lokuje większość 
aktywów w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych. 
W celu ograniczenia ryzyka walutowego subfundusz zawiera transakcje 
na instrumentach pochodnych.
Subfundusz może być odpowiedni dla osób, które zamierzają 
zainwestować środki na okres co najmniej 3 lat.

 Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu 
Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu jest subfunduszem, który 
lokuje minimum 70% wartości aktywów netto w tytuły uczestnictwa 
emitowane przez fundusze zagraniczne realizujące strategię absolute 
return rozumianą jako strategia, w ramach której środki są inwestowane 
w celu osiągnięcia dodatniej stopy zwrotu niezależnie od koniunktury 
na poszczególnych rynkach finansowych, na przykład w różne 
nieskorelowane klasy aktywów. Dodatkowo do 30% wartości aktywów 
netto subfunduszu może być inwestowane w tytuły uczestnictwa innych, 
niż wskazane powyżej, funduszy zagranicznych. Dla zapewnienia 
odpowiedniej płynności subfundusz może lokować aktywa m.in. 
w obligacje skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty 
bankowe. Subfundusz lokuje większość aktywów w instrumenty finansowe 
denominowane w walutach obcych. W celu ograniczenia ryzyka 
walutowego subfundusz zawiera transakcje na instrumentach pochodnych. 
Subfundusz może być odpowiedni dla osób, które zamierzają 
zainwestować środki na okres co najmniej 3 lat.

 Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu 
Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu stosuje 
strategię zabezpieczającą. Subfundusz dąży do zachowania wartości 
jednostki uczestnictwa na każdy dzień wyceny na poziomie nie niższym 
niż 90% maksymalnej wartości jednostki uczestnictwa. W tym celu 
subfundusz zmienia proporcje pomiędzy tzw. częścią aktywną oraz 
częścią pasywną portfela subfunduszu, przy czym w zależności od 
sytuacji całość portfela może stanowić zarówno część pasywna, jak też 
część aktywna. W ramach części aktywnej subfundusz lokuje w tytuły 
uczestnictwa funduszy zagranicznych, realizujących strategię mającą 
na celu osiągnięcie dodatniej stopy zwrotu niezależnie od koniunktury 
na poszczególnych rynkach finansowych oraz w tytuły uczestnictwa 
innych funduszy zagranicznych niż wskazane powyżej. Udział tytułów 
uczestnictwa pojedynczego funduszu lub subfunduszu zagranicznego 
może stanowić do 20% wartości aktywów subfunduszu. W ramach części 
pasywnej subfundusz może lokować aktywa w depozyty bankowe, 
instrumenty finansowe o charakterze dłużnym, w tym do 100% wartości 
aktywów w instrumenty emitowane, poręczone lub gwarantowane przez 
Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Aktywa subfunduszu mogą 
być też lokowane w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych 

otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
zaliczanych do kategorii funduszy krótkoterminowych dłużnych. 
Subfundusz inwestuje również w instrumenty finansowe denominowane 
w walutach obcych. W celu ograniczenia ryzyka walutowego subfundusz 
zawiera transakcje na instrumentach pochodnych.
Subfundusz może być odpowiedni dla osób, które zamierzają 
zainwestować środki na okres co najmniej 3 lat.

 Pekao Surowców i Energii
Pekao Surowców i Energii jest subfunduszem akcyjnym. Subfundusz 
lokuje minimum 70% wartości aktywów netto w tytuły uczestnictwa 
emitowane przez fundusze zagraniczne, dające ekspozycję na globalne 
rynki surowcowe lub akcje spółek działających w branżach związanych 
z wydobyciem, przetwórstwem lub dystrybucją surowców lub 
działających w branżach związanych z wytwarzaniem i przesyłaniem 
energii. Dla zapewnienia odpowiedniej płynności subfundusz może 
inwestować m.in. w obligacje skarbowe oraz depozyty bankowe. 
Subfundusz lokuje większość aktywów w instrumenty finansowe 
denominowane w walutach obcych. W celu ograniczenia ryzyka 
walutowego subfundusz zawiera transakcje na instrumentach 
pochodnych.
Subfundusz może być odpowiedni dla osób, które zamierzają 
zainwestować środki na okres co najmniej 5 lat.

 Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych
Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych jest 
subfunduszem akcyjnym. Subfundusz lokuje minimum 70% wartości 
aktywów netto w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych 
o charakterze udziałowym, dających ekspozycję na akcje małych 
i średnich spółek oraz rynki akcyjne z sektora małych i średnich spółek 
z krajów zaliczanych do rynków rozwiniętych. Dla zapewnienia 
odpowiedniej płynności subfundusz może lokować m.in. w obligacje 
skarbowe oraz depozyty bankowe. Subfundusz lokuje większość 
aktywów w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych. 
W celu ograniczenia ryzyka walutowego subfundusz zawiera transakcje 
na instrumentach pochodnych. 
Subfundusz może być odpowiedni dla osób, które zamierzają 
zainwestować środki na okres co najmniej 5 lat.

 Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu
Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu jest subfunduszem akcyjnym. 
Subfundusz lokuje minimum 70% wartości aktywów netto w tytuły 
uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze udziałowym, 
dających ekspozycję na akcje spółek oraz rynki akcyjne krajów 
z regionu Dalekiego Wschodu. Dla zapewnienia odpowiedniej płynności 
subfundusz może lokować w instrumenty finansowe o charakterze 
dłużnym oraz depozyty bankowe. Subfundusz lokuje większość aktywów 
w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych. W celu 
ograniczenia ryzyka walutowego subfundusz zawiera transakcje 
na instrumentach pochodnych.
Subfundusz może być odpowiedni dla osób, które zamierzają 
zainwestować środki na okres co najmniej 5 lat.

 Pekao Akcji Rynków Wschodzących
Pekao Akcji Rynków Wschodzących jest subfunduszem akcyjnym. 
Subfundusz lokuje minimum 70% wartości aktywów netto w tytuły 
uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze udziałowym, 
dających ekspozycję na akcje spółek oraz rynki akcyjne z krajów 
zaliczanych do rynków wschodzących. Dla zapewnienia odpowiedniej 
płynności subfundusz może lokować m.in. w obligacje skarbowe oraz 
depozyty bankowe. Subfundusz lokuje większość aktywów w instrumenty 
finansowe denominowane w walutach obcych. W celu ograniczenia ryzyka 
walutowego subfundusz zawiera transakcje na instrumentach pochodnych.
Subfundusz może być odpowiedni dla osób, które zamierzają 
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zainwestować środki na okres co najmniej 5 lat.

  Pekao Strategie Funduszowe SFIO 
z wydzielonymi subfunduszami:

 Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny 
Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny jest subfunduszem 
o charakterze mieszanym. Subfundusz lokuje od 10% do 35% wartości 
aktywów netto w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze 
udziałowym, inwestujących na globalnych rynkach akcji. Dla zapewnienia 
odpowiedniej płynności subfundusz może lokować aktywa m.in. 
w obligacje skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty 
bankowe. Subfundusz lokuje znaczną część aktywów w instrumenty 
finansowe denominowane w walutach obcych. W celu ograniczenia ryzyka 
walutowego subfundusz zawiera transakcje na instrumentach pochodnych.
Subfundusz może być odpowiedni dla osób, które zamierzają 
zainwestować środki na okres co najmniej 3 lat. 

 Pekao Strategii Globalnej 
Pekao Strategii Globalnej jest subfunduszem o charakterze 
zrównoważonym. Subfundusz lokuje od 40% do 65% wartości aktywów 
netto w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze 
udziałowym, inwestujących na globalnych rynkach akcji. Dla zapewnienia 
odpowiedniej płynności subfundusz może lokować aktywa m.in. 
w obligacje skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty 
bankowe. Subfundusz lokuje znaczną część aktywów w instrumenty 
finansowe denominowane w walutach obcych. W celu ograniczenia ryzyka 
walutowego subfundusz zawiera transakcje na instrumentach pochodnych.
Subfundusz może być odpowiedni dla osób, które zamierzają 
zainwestować środki na okres co najmniej 3 lat. 

 Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny 
Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny jest subfunduszem o charakterze 
akcyjnym. Całość aktywów subfunduszu może być inwestowana w tytuły 
uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze udziałowym, 
inwestujących na globalnych rynkach akcji. Dla zapewnienia odpowiedniej 
płynności subfundusz może lokować aktywa m.in. w obligacje skarbowe, 
instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Subfundusz 
lokuje znaczną część aktywów w instrumenty finansowe denominowane 
w walutach obcych. W celu ograniczenia ryzyka walutowego subfundusz 
zawiera transakcje na instrumentach pochodnych.
Subfundusz może być odpowiedni dla osób, które zamierzają 
zainwestować środki na okres co najmniej 5 lat. 

 Pekao Zmiennej Alokacji
Pekao Zmiennej Alokacji jest subfunduszem stosującym strategię 
ochrony kapitału. Subfundusz dąży do ochrony wartości jednostki 
uczestnictwa na koniec każdego 3,5-letniego okresu rozliczeniowego, 
tak aby jej wartość nie spadła poniżej 100% wartości z początku 
tego okresu. W tym celu subfundusz zmienia proporcje pomiędzy 
instrumentami finansowymi o charakterze udziałowym a instrumentami 
finansowymi o charakterze dłużnym, w zależności od sytuacji na rynku 
akcji, w szczególności polskich. Do 50% aktywów subfunduszu może 
być inwestowane m.in. w akcje notowane na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie oraz kontrakty terminowe na indeks 
WIG20. Udział instrumentów finansowych o charakterze dłużnym, 
głównie obligacji skarbowych, instrumentów rynku pieniężnego oraz 
depozytów bankowych, może stanowić do 100% aktywów subfunduszu.
Subfundusz jest zalecany osobom, które zamierzają zainwestować 
środki na okres co najmniej 3,5 roku. Subfundusz może nie być 
odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać środki przed 
upływem okresu równego okresowi rozliczeniowemu, tj. 3,5 roku, przy 
założeniu, że inwestycja nastąpi na początku okresu rozliczeniowego lub 
zainwestowali środki w trakcie trwania okresu rozliczeniowego.

 Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego
Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego jest subfunduszem 
stosującym strategię ochrony kapitału. Subfundusz dąży do ochrony 
wartości jednostki uczestnictwa na koniec każdego 3,5-letniego okresu 
rozliczeniowego, tak aby jej wartość nie spadła poniżej 100% wartości 
z początku tego okresu. W tym celu subfundusz zmienia proporcje 
pomiędzy częścią portfela inwestycyjnego o charakterze udziałowym 
a częścią portfela inwestycyjnego subfunduszu o charakterze dłużnym, 
w zależności od sytuacji na rynku akcji, w szczególności amerykańskich. 
Do 50% aktywów subfunduszu może być inwestowane w tytuły 
uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze udziałowym, 
dających ekspozycję na akcje spółek oraz rynki akcyjne w Stanach 
Zjednoczonych Ameryki lub Ameryce Północnej. Udział instrumentów 
finansowych o charakterze dłużnym, głównie obligacji skarbowych, 
instrumentów rynku pieniężnego oraz depozytów bankowych, może 
stanowić do 100% aktywów subfunduszu. W celu ograniczenia ryzyka 
walutowego subfundusz zawiera transakcje na instrumentach 
pochodnych.
Subfundusz jest zalecany osobom, które zamierzają zainwestować środki 
na okres co najmniej 3,5 roku. Subfundusz może nie być odpowiedni dla 
inwestorów, którzy planują wycofać środki przed upływem okresu 
równego okresowi rozliczeniowemu, tj. 3,5 roku, przy założeniu, 
że inwestycja nastąpi na początku okresu rozliczeniowego lub 
zainwestowali środki w trakcie trwania okresu rozliczeniowego. 

 Pekao Kompas
Pekao Kompas jest subfunduszem aktywnej alokacji. Subfundusz 
dąży do osiągania dodatniej średniej rocznej stopy zwrotu 
w długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym. Subfundusz 
nie gwarantuje osiągnięcia dodatniej stopy zwrotu, o której 
mowa w zdaniu poprzednim. Subfundusz lokuje aktywa przede 
wszystkim w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym 
oraz w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym, zarówno 
na rynku krajowym, jak i na rynkach globalnych, stosując elastyczne 
limity inwestycyjne. Zaangażowanie w instrumenty finansowe 
o charakterze udziałowym a także w instrumenty finansowe 
o charakterze dłużnym może stanowić każdorazowo od 0% do 
100% wartości aktywów Subfunduszu. Aktywa Subfunduszu mogą 
być lokowane w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych 
oraz depozyty bankowe. Proporcje pomiędzy poszczególnymi 
kategoriami lokat mogą być elastycznie zmieniane w zależności 
od przewidywanej koniunktury rynkowej. Subfundusz może 
lokować aktywa w instrumenty finansowe denominowane 
w walutach obcych. W celu ograniczenia ryzyka walutowego 
Subfundusz zawiera transakcje na instrumentach pochodnych.
Subfundusz może być odpowiedni dla osób, które zamierzają 
zainwestować środki na okres co najmniej 3 lat.

  Pekao Obligacji  
– Dynamiczna Alokacja FIO

Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO jest funduszem 
obligacji. Fundusz inwestuje do 100% aktywów w dłużne instrumenty 
finansowe, takie jak obligacje skarbowe, obligacje przedsiębiorstw, 
obligacje rządowe krajów OECD, instrumenty rynku pieniężnego 
oraz w depozyty bankowe. Lokaty w obligacje o niskim ratingu 
kredytowym, nie mogą przekraczać 25% aktywów funduszu. Lokaty 
w inne niż dłużne instrumenty finansowe oraz depozyty bankowe 
mogą wynosić maksymalnie 20% aktywów funduszu. Fundusz może 
również inwestować w instrumenty finansowe denominowane 
w walutach obcych. W celu ograniczenia ryzyka walutowego fundusz 
może zawierać transakcje na instrumentach pochodnych. 
Fundusz może być odpowiedni dla osób, które zamierzają zainwestować 
środki na okres co najmniej 2 lat.
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   Pekao Walutowy FIO  
z wydzielonymi subfunduszami:

 Pekao Obligacji Europejskich Plus
Pekao Obligacji Europejskich Plus jest subfunduszem o charakterze 
obligacyjnym. Subfundusz lokuje minimum 70% wartości aktywów 
netto w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze 
dłużnym oraz w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym. 
Minimum 70% wartości aktywów netto subfunduszu jest denominowane 
w euro. Subfundusz może inwestować w lokaty denominowane 
w dowolnych walutach. W przypadku gdy część lokat Subfunduszu jest 
denominowana w innej walucie niż euro, w celu ograniczenia ryzyka 
walutowego związanego ze zmianą kursów innych walut w relacji do 
euro, subfundusz zawiera transakcje na instrumentach pochodnych. 
Aktywa subfunduszu nie będą lokowane w instrumenty finansowe 
o charakterze udziałowym. W celu zapewnienia odpowiedniej 
płynności fundusz może lokować aktywa subfunduszu w obligacje 
skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.
Subfundusz może być odpowiedni dla osób, które zamierzają 
zainwestować środki na okres co najmniej 3 lat.

 Pekao Obligacji Dolarowych Plus
Pekao Obligacji Dolarowych Plus jest subfunduszem o charakterze 
obligacyjnym. Subfundusz lokuje minimum 70% wartości aktywów netto 
w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze dłużnym 
oraz w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym. Minimum 70% 
wartości aktywów netto subfunduszu jest denominowane w dolarze 
amerykańskim. Subfundusz może inwestować w lokaty denominowane 
w dowolnych walutach. W przypadku gdy część lokat subfunduszu 
jest denominowana w innej walucie niż dolar amerykański, w celu 
ograniczenia ryzyka walutowego związanego ze zmianą kursów 
innych walut w relacji do dolara amerykańskiego, subfundusz zawiera 
transakcje na instrumentach pochodnych. Aktywa subfunduszu nie będą 
lokowane w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym. W celu 
zapewnienia odpowiedniej płynności fundusz może lokować aktywa 
subfunduszu w obligacje skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz 
depozyty bankowe. 
Subfundusz może być odpowiedni dla osób, które zamierzają 
zainwestować środki na okres co najmniej 3 lat.

 Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego jest subfunduszem 
o charakterze zrównoważonym. Subfundusz lokuje od 40% do 65% 
wartości aktywów netto w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych 
o charakterze udziałowym oraz instrumenty finansowe o charakterze 
udziałowym, dające ekspozycję na akcje spółek oraz rynki akcyjne 
w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub Ameryce Północnej. Aktywa 
subfunduszu mogą być także lokowane w tytuły uczestnictwa funduszy 
zagranicznych o charakterze dłużnym oraz w instrumenty finansowe 
o charakterze dłużnym. Minimum 70% wartości aktywów netto 
subfunduszu jest denominowane w dolarze amerykańskim. Subfundusz 
może inwestować w lokaty denominowane w dowolnych walutach. 
W przypadku gdy część lokat subfunduszu jest denominowana w innej 
walucie niż dolar amerykański, w celu ograniczenia ryzyka walutowego 
związanego ze zmianą kursów innych walut w relacji do dolara 
amerykańskiego, subfundusz zawiera transakcje na instrumentach 

pochodnych. Dla zapewnienia odpowiedniej płynności fundusz może 
lokować aktywa subfunduszu w obligacje skarbowe, instrumenty rynku 
pieniężnego oraz depozyty bankowe.
Subfundusz może być odpowiedni dla osób, które zamierzają 
zainwestować środki na okres co najmniej 4 lat.

 Pekao Akcji Europejskich
Pekao Akcji Europejskich jest subfunduszem o charakterze akcyjnym. 
Subfundusz lokuje minimum 70% wartości aktywów netto w tytuły 
uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze udziałowym oraz 
instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, dające ekspozycję 
na akcje spółek oraz rynki akcyjne w Europie. Minimum 70% wartości 
aktywów netto subfunduszu jest denominowane w euro. Subfundusz 
może inwestować w lokaty denominowane w dowolnych walutach. 
W przypadku gdy część lokat subfunduszu jest denominowana w innej 
walucie niż euro, w celu ograniczenia ryzyka walutowego związanego 
ze zmianą kursów innych walut w relacji do euro, subfundusz zawiera 
transakcje na instrumentach pochodnych. Dla zapewnienia odpowiedniej 
płynności fundusz może lokować aktywa subfunduszu w obligacje 
skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. 
Subfundusz może być odpowiedni dla osób, które zamierzają 
zainwestować środki na okres co najmniej 5 lat.

 Pekao Akcji Amerykańskich
Pekao Akcji Amerykańskich jest subfunduszem o charakterze akcyjnym. 
Subfundusz lokuje minimum 70% wartości aktywów netto w tytuły 
uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze udziałowym oraz 
instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, dające ekspozycję 
na akcje spółek oraz rynki akcyjne w Stanach Zjednoczonych Ameryki 
lub Ameryce Północnej. Minimum 70% wartości aktywów netto 
subfunduszu jest denominowane w dolarze amerykańskim. Subfundusz 
może inwestować w lokaty denominowane w dowolnych walutach. 
W przypadku gdy część lokat subfunduszu jest denominowana w innej 
walucie niż dolar amerykański, w celu ograniczenia ryzyka walutowego 
związanego ze zmianą kursów innych walut w relacji do dolara 
amerykańskiego, subfundusz zawiera transakcje na instrumentach 
pochodnych. Dla zapewnienia odpowiedniej płynności fundusz może 
lokować aktywa subfunduszu w obligacje skarbowe, instrumenty rynku 
pieniężnego oraz depozyty bankowe.
Subfundusz może być odpowiedni dla osób, które zamierzają 
zainwestować środki na okres co najmniej 5 lat.

Szczegółowe zasady polityki inwestycyjnej znajdują się w prospekcie informacyjnym danego funduszu dostępnym u podmiotów prowadzących 
dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl.



Informacja prawna
Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących 
podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa 
należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo 
członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Konserwatywny Plus do 100%,  
Pekao Obligacji Samorządowych do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%,  
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 do 100%.
Aktywa subfunduszy: Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Zmiennej Alokacji, Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pekao Kompas, Pekao 
Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu oraz funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być lokowane do 100% wartości 
w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP.
Aktywa funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być inwestowane do 100% w papiery wartościowe emitowane przez dowolny 
z następujących podmiotów: jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do 
UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.
Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym): Pekao Akcji 
Polskich, Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego, Pekao Akcji - Aktywna Selekcja, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Zrównoważony, Pekao 
Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, 
Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, 
Pekao Megatrendy, wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku 
pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty 
terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony 
Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pekao 
Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Wzrostu 
i Dochodu Rynku Amerykańskiego, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu USD, Pekao 
Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao 
Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków 
Dalekiego Wschodu może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa 
funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (do 100% wartości aktywów) może być lokowana w inne kategorie 
lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków 
Wschodzących, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego, 
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao 
Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe 
i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.
Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i został sporządzony przez Pekao TFI S.A. w celu reklamy i promocji. Nie stanowi on oferty w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących 
instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie jest formą 
świadczenia pomocy prawnej ani doradztwa podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 
36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych 
na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej 
opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć 
na rynku. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione. 
UWAGA! Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na rynkach, zmian wysokości stóp procentowych, kursów 
walut itp. Uczestnik powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty. 
Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis 
czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz informacjami dla 
klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z informacjami o opłatach i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, są dostępne 
w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję i na stronie www.pekaotfi.pl. Lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. 
Lista funduszy i subfunduszy Pekao, informacje na temat ich połączeń, przekształceń oraz zmian nazw znajdują się na www.pekaotfi.pl. Odpowiedzialność 
za decyzje podjęte wyłącznie na podstawie niniejszego materiału ponoszą jego odbiorcy. Historyczne wyniki inwestycyjne funduszy/subfunduszy nie są 
gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Żaden fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania 
określonego wyniku inwestycyjnego. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest 
uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusz, a także od wysokości pobranych opłat, które obniżają wartość 
inwestycji oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych zależnego od 
indywidualnej sytuacji podatkowej uczestnika. 
Uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych Pekao wiąże się z opłatami manipulacyjnymi oraz opłatami za zarządzanie, których wysokość jest podana 
w prospektach informacyjnych i tabelach opłat. Wskazane opłaty obniżają stopę zwrotu z inwestycji. Zasady ustalania i pobierania opłat zawiera prospekt 
informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych 
prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. 
Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 
pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów 
równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.
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