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Informacja o zmianie 
Informacji dla Klienta Alternatywnego Funduszu Inwestycyjnego 

Pekao Strategie Funduszowe  
Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego 

 
 

 
Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym ogłasza o dokonaniu 
poniższych zmian w Informacji dla Klienta Alternatywnego Funduszu Inwestycyjnego Pekao Strategie Funduszowe 
Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego: 

 
 
 

1) Po treści pkt 10. na stronie 7 dodaje się pkt 11. w brzmieniu:  
 

„11. Informacja o ryzykach związanych ze zrównoważonym rozwojem 
Zgodnie z definicją określoną w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 
2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych ryzyko 
dla zrównoważonego rozwoju oznacza sytuację lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, 
które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji. 
Inwestycje w ramach tego produktu nie uwzględniają unijnych kryteriów dotyczących zrównoważonej środowiskowo 
działalności gospodarczej. 
Sposób w jaki ryzyka dla zrównoważonego rozwoju są wprowadzane w podejmowanych decyzjach 
inwestycyjnych 
Podstawą procesu inwestycyjnego Pekao TFI jest wielowymiarowa analiza emitentów, która poza aspektami 
finansowymi uwzględnia również liczne czynniki związane z charakterem prowadzonej działalności. Jednym z 
elementów tego etapu analizy są ryzyka regulacyjne związane z czynnikami środowiskowymi oraz czynniki związane z 
przestrzeganiem ładu korporacyjnego.  
W przypadku zagranicznych obligacji skarbowych jednym z czynników podlegających ocenie jest ryzyko polityczne kraju 
będącego emitentem obligacji, w skład którego wchodzą również czynniki społeczne oraz związane z praworządnością.  
W odniesieniu do portfeli budowanych z wykorzystaniem tytułów uczestnictwa zagranicznych funduszy ocenie podlega 
jakość i zakres ujawnień związanych ze zrównoważonym rozwojem. 
Wyniki oceny prawdopodobnego wpływu ryzyk dla zrównoważonego rozwoju na stopę zwrotu subfunduszu 
Materializacja ryzyk związanych ze zrównoważonym rozwojem, w tym ryzyk klimatycznych, może mieć istotny wpływ na 
sytuację finansową i przychody emitentów. Istnieje również ryzyko znacznych wahań kursów jeśli rynek będzie 
niewłaściwie wyceniał ryzyka związane z działalnością poszczególnych emitentów. Ze względu na trudne do 
przewidzenia czas, skalę i charakter materializacji ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w ocenie Pekao TFI niemożliwe 
jest przedstawienie miarodajnych obliczeń dotyczących wpływu tych ryzyk na stopę zwrotu subfunduszu.” 

 
2) Zdanie ostatnie otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

 

„Niniejsza Informacja dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego została sporządzona w dniu 10 marca 2021 r.” 

 
 
 

Powyższe zmiany wchodzą w życie z dniem dokonania niniejszego ogłoszenia. 
 
 
 
Warszawa, 10 marca 2021 r. 


