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INNE INFORMACJE   
UJAWNIANE W ZWIĄZKU Z WYMOGAMI PRAWA  

publ ikowane wraz ze sprawozdaniem f inan sowym 



  PEKAO WALUTOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY  

 Inne informacje - ujawniane na 30 czerwca 2020 roku  

 

 - 1 /  Inne informacje  (dla funduszu z wydzielonymi subfunduszami) - P W FIO 

 

W związku z wymogami w zakresie ujawniania informacji przez fundusze – wskazanymi w odpowiednich przepisach Unii Euro-
pejskiej – razem ze sprawozdaniem finansowym funduszu publikowane są inne informacje wymagane przepisami prawa 

Przepisy, w związku z którymi dokonywane są te ujawnienia  

Rozporządzenie UE NR 2015/2365 (SFTR): .... Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 z dnia 25 li-
stopada 2015 r. w sprawie przejrzystości transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i ponownego wyko-
rzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 648/2012 [SFTR]  ;  

Zakres informacji  

1. Ujawnienia dotyczące stosowania określonych technik inwestycyjnych i inwestycjach w określone instrumenty finan-
sowe.  

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia 2015/2365 (SFTR) sporządzane są informacje o stosowaniu: (i) transakcji fi-
nansowanych z użyciem papierów wartościowych oraz (ii) swapów przychodu całkowitego. Celem tego ujawnienia 
jest zapewnienie, by uczestnicy byli w stanie podejmować swoje decyzje inwestycyjne z uwzględnieniem ogólnego 
profilu ryzyka i zysku funduszu, podczas, gdy transakcje finansowane z użycie papierów wartościowych są powszech-
nie stosowane w celu sprawnego zarządzania portfelem, przy osiąganiu celu inwestycyjnego lub w celu zwiększenia 
rentowności.  

Ujawnienia SFTR (dotyczące stosowania określonych technik inwestycyjnych i inwestycjach 
w określone instrumenty finansowe)  

W roku 2020 Subfundusze nie dokonywały inwestycji wymagających ujawnień w zakresie SFTR: 

 Fundusz / subfundusze nie udzielały w okresie sprawozdawczym ani nie miały na datę bilansową udzielonych poży-
czek papierów wartościowych,  

 Fundusz nie zaciągał pożyczek papierów wartościowych (nie jest to dozwolone postanowieniami Ustawy ani Statutu),  

 Fundusz / subfundusze nie miały na datę bilansową transakcji typu bsb / reverse-repo,  

 Fundusz / subfundusze nie miały na datę bilansową transakcji typu sbb / repo.   

 

Warszawa, dnia 20.08.2020  roku. 

Zarząd Pekao TFI SA: 

Jacek Janiuk  ................................... – Prezes Zarządu 

Jacek Babiński  ............................... – Wiceprezes Zarządu 

Sprawozdanie sporządzone zostało w wersji elektronicznej, a podpisy złożone w formie kwalifi-
kowanych podpisów elektronicznych  
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