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Informacja  
o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym 

dokonanych w dniu 10 marca 2021 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. 2018, poz. 2202 ze zm.) Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje 
o dokonaniu w dniu 10 marca 2021 roku następujących zmian w treści prospektu informacyjnego Pekao PPK 
Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”): 
 
 
 
1) Na stronie tytułowej prospektu informacyjnego Funduszu w informacji o dacie sporządzenia ostatniego tekstu 

jednolitego Prospektu datę: „17 grudnia 2020 r.” zastępuje się datą: „10 marca 2021 r.” 
 
2) W Rozdziale II pkt 9. ppkt 9.6. i ppkt 9.7. dotyczące kolejno Pekao Global Multi – Asset Target Income Funduszu 

Inwestycyjnego Zamkniętego oraz Pekao Samorząd Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego usuwa się 
 

3) W Rozdziale III Część A1 po treści pkt 1.2. dotyczącego Subfunduszu Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro dodaje 
się pkt 1.2a. w brzmieniu: 
 

„1.2a. 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. 

1.2a.1. 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.  

1.2a.2. 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.”  
 

4) W Rozdziale III Część B numerację pkt 11.1. znajdującego się pod treścią pkt 1.2. dotyczącego Subfunduszu 
Pekao PPK 2025 zastępuje się nową następującą numeracją: 1.2.1. 
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5) W Rozdziale III Część B numerację pkt 11.1. znajdującego się pod treścią pkt 1.2.1.9. dotyczącego 
Subfunduszu Pekao PPK 2025 zastępuje się nową następującą numeracją: 1.2.2. 
 

6) W Rozdziale III Część B po treści pkt 1.2. dotyczącego Subfunduszu Pekao PPK 2025 dodaje się pkt 1.2a. w 
brzmieniu: 

 
„1.2a. 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. 

1.2a.1. 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.  

1.2a.2. 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.” 

 

7) W Rozdziale III Część B po treści pkt 2.2. dotyczącego Subfunduszu Pekao PPK 2030 dodaje się pkt 2.2a. w 
brzmieniu: 
 

„2.2a. 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. 

2.2a.1. 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.  

2.2a.2. 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 
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rozwoju w ocenie Pekao TFI niemożliwe jest przedstawienie miarodajnych obliczeń dotyczących wpływu tych 
ryzyk na stopę zwrotu subfunduszu.” 

 
8) W Rozdziale III Część B po treści pkt 3.2. dotyczącego Subfunduszu Pekao PPK 2035 dodaje się pkt 3.2a. w 

brzmieniu: 
 

„3.2a. 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. 

3.2a.1. 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.  

3.2a.2. 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.” 

 
9) W Rozdziale III Część B po treści pkt 4.2. dotyczącego Subfunduszu Pekao PPK 2040 dodaje się pkt 4.2a. w 

brzmieniu: 
 
„4.2a. 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. 

4.2a.1. 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.  

4.2a.2. 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 
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przedstawienie miarodajnych obliczeń dotyczących wpływu tych ryzyk na stopę zwrotu 
subfunduszu.” 
 

10) W Rozdziale III Część B po treści pkt 5.2. dotyczącego Subfunduszu Pekao PPK 2045 dodaje się pkt 5.2a. w 
brzmieniu: 
 

„5.2a. 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. 

5.2a.1. 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.  

5.2a.2. 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.” 
 

11) W Rozdziale III Część B po treści pkt 6.2. dotyczącego Subfunduszu Pekao PPK 2050 dodaje się pkt 6.2a. w 
brzmieniu: 

 
„6.2a. 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. 

6.2a.1. 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.  

6.2a.2. 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 
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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.” 
 

12) W Rozdziale III Część B po treści pkt 7.2. dotyczącego Subfunduszu Pekao PPK 2055 dodaje się pkt 7.2a. w 
brzmieniu: 
 

„7.2a. 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. 

7.2a.1. 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.  

7.2a.2. 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.” 
 

13) W Rozdziale III Część B po treści pkt 8.2. dotyczącego Subfunduszu Pekao PPK 2060 dodaje się pkt 8.2a. w 
brzmieniu: 

 
„8.2a. 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. 

8.2a.1. 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.  

8.2a.2. Wyniki oceny prawdopodobnego wpływu ryzyk dla zrównoważonego rozwoju na stopę 
zwrotu subfunduszu 
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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.” 
 

14) W Rozdziale III Część B po treści pkt 9.2. dotyczącego Subfunduszu Pekao PPK 2065 dodaje się pkt 9.2a. w 
brzmieniu: 
 

„9.2a. 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. 

9.2a.1. 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.  

9.2a.2. 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.” 

 
 
 

Warszawa, 10 marca 2021 r. 


