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Rozdział I  
Przepisy ogólne 

 
Art. 1 [Statut Funduszu, nazwa Funduszu] 
§ 1. Niniejszy statut określa cele, sposób działania oraz organizację „Pekao Funduszy Globalnych Specjalistycznego 
Funduszu Inwestycyjnego Otwartego” zwanego dalej „Funduszem”. 
§ 2. Fundusz może używać nazwy skróconej „Pekao Funduszy Globalnych SFIO”. 
 
Art. 2 [Rodzaj Funduszu, czas trwania Funduszu] 
§ 1. Fundusz jest specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 
roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U.2004, poz.146, Nr 1546 z 
późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą” i działa na podstawie Ustawy.   
§ 2. Czas trwania Funduszu jest nieograniczony.  
 
Art. 3 [Konstrukcja Funduszu, forma prawna Funduszu] 
§ 1.  Fundusz jest funduszem z wydzielonymi subfunduszami prowadzącymi własną politykę inwestycyjną, z których każdy z 

osobna zwany jest dalej „Subfunduszem” lub wszystkie łącznie „Subfunduszami”.  
§ 2.  Fundusz składa się z następujących Subfunduszy; 

1) Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego; 
2) (skreślony);  
3) Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu;  
4) Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych; 
5) Pekao Akcji Rynków Wschodzących; 
6) (skreślony); 
7) Pekao Obligacji Strategicznych; 
8) Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu; 
9) Pekao Surowców i Energii. 
10) Pekao Spokojna Inwestycja; 
11) Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego; 
12) (skreślony); 
13) Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu; 
14) Pekao Dochodu USD; 
15) Pekao Obligacji i Dochodu; 
16) Pekao Obligacji Samorządowych; 
17) Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych; 
18) Pekao Dłużny Aktywny; 
19) Pekao Globalny Zrównoważony; 
20) Pekao Ekologiczny. 

§ 3. Fundusz może tworzyć kolejne subfundusze.  
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§ 4. Fundusz jest osobą prawną. Subfundusze nie posiadają osobowości prawnej. 
 
Art. 4 [Towarzystwo] 
§ 1. Organem Funduszu jest Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie pod 
adresem: 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15 zwane dalej „Towarzystwem”.  
§ 2. Towarzystwo zarządza Funduszem oraz reprezentuje Fundusz w stosunkach z osobami trzecimi.  
§ 3. Siedzibą Funduszu jest siedziba Towarzystwa.  
§ 4. Do składania oświadczeń woli w imieniu Towarzystwa uprawnieni są dwaj członkowie zarządu Towarzystwa łącznie albo 
jeden członek zarządu Towarzystwa łącznie z prokurentem albo dwóch prokurentów łącznie. 
§ 5. Towarzystwo odpowiada wobec Uczestników za wszelkie szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem swych obowiązków w zakresie zarządzania Funduszem i jego reprezentacji, chyba że niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie obowiązków spowodowane jest okolicznościami, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności.  
 
Art. 4a [Zgromadzenie Uczestników] 
§ 1. W Funduszu zwołuje się zgromadzenie uczestników, o którym mowa w art. 113a Ustawy, zwane dalej Zgromadzeniem 
Uczestników.  
§ 2. Zgromadzenie Uczestników zwołuje się w celu wyrażenia zgody na:  
1) przejęcie zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo;  
2) przejęcie zarządzania Funduszem i prowadzenia jego spraw przez zarządzającego z UE.  
§ 3. Zgromadzenie Uczestników zwołuje Towarzystwo. W tym celu zawiadamia o tym każdego Uczestnika przesyłką poleconą 
lub na trwałym nośniku informacji, co najmniej na 21 dni przed planowanym terminem Zgromadzenia Uczestników. 
Towarzystwo przed przekazaniem Uczestnikom zawiadomienia, o którym mowa w poprzednim zdaniu, ogłasza na stronie 
internetowej www.pekaotfi.pl o zwołaniu Zgromadzenia Uczestników.  
§ 4. Zawiadomienie, o którym mowa w §3, zawiera:  
1) informację o miejscu i terminie Zgromadzenia Uczestników;  
2) wskazanie zdarzenia, co do którego Zgromadzenie Uczestników ma wyrazić zgodę;  
3) informację o zawieszeniu zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa , o którym mowa w § 8;  
4) informację o dniu, na jaki jest ustalona lista Uczestników uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu Uczestników.  
§ 5. Od dnia ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia Uczestników przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Funduszu wraz z 
Kluczowymi Informacjami dla Inwestorów udostępnia się informację o planowanym Zgromadzeniu Uczestników, zawierającą 
informacje, o których mowa w §4. 
§ 6. Uprawnieni do udziału w Zgromadzeniu Uczestników są Uczestnicy wpisani do rejestru Uczestników Funduszu według 
stanu na koniec drugiego dnia roboczego poprzedzającego dzień Zgromadzenia Uczestników. Listę Uczestników 
uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu Uczestników sporządza Agent Transferowy i przekazuje ją Towarzystwu w dniu 
roboczym poprzedzającym dzień Zgromadzenia Uczestników. Lista zawiera nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) 
uprawnionych Uczestników, ich miejsce zamieszkania (siedzibę) lub adres do doręczeń, liczbę Jednostek Uczestnictwa oraz 
liczbę przysługujących im głosów. Lista jest sporządzana na podstawie danych zawartych w rejestrze Uczestników.  
§ 7. Uczestnik może wziąć udział w Zgromadzeniu Uczestników osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwa udziela 
się w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  
§ 8. Od dnia poprzedzającego dzień Zgromadzenia Uczestników do dnia Zgromadzenia Uczestników zawiesza się zbywanie 
i odkupywanie Jednostek Uczestnictwa.  
§ 9. Zgromadzenie Uczestników jest ważne, jeżeli wezmą w nim udział Uczestnicy posiadający co najmniej 50% Jednostek 
Uczestnictwa Funduszu, według stanu na dwa dni robocze przed dniem Zgromadzenia Uczestników.  
§ 10. Przed podjęciem uchwały przez Zgromadzenie Uczestników zarząd Towarzystwa jest obowiązany przedstawić 
Uczestnikom swoją rekomendację oraz udzielić Uczestnikom wyjaśnień na temat interesujących ich zagadnień związanych ze 
zdarzeniem, w związku z którym zwołane zostało Zgromadzenie Uczestników Funduszu, w tym odpowiedzieć na zadane przez 
Uczestników pytania.  
§ 11. Przed podjęciem uchwały przez Zgromadzenie Uczestników każdy Uczestnik może wnioskować o przeprowadzenie 
dyskusji w przedmiocie zasadności wyrażenia zgody, o której mowa w §2.  
§ 12.  Każda cała Jednostka Uczestnictwa upoważnia Uczestnika do oddania jednego głosu.  
§ 13.  Uchwała o wyrażeniu zgody, o której mowa w §2, zapada większością 2/3 głosów Uczestników obecnych lub 
reprezentowanych na Zgromadzeniu Uczestników.  
§ 14. Uchwała Zgromadzenia Uczestników jest protokołowana przez notariusza.  
§ 15. Uchwała Zgromadzenia Uczestników sprzeczna z Ustawą może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko 
Funduszowi powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały.  
§ 16. Prawo do wytoczenia przeciw Funduszowi powództwa, o którym mowa w §15, przysługuje:  
1) Uczestnikowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu;  
2) Uczestnikowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w Zgromadzeniu Uczestników;  
3) Uczestnikom, którzy nie byli obecni na Zgromadzeniu Uczestników, jedynie w przypadku wadliwego zwołania Zgromadzenia 
Uczestników.  
§ 17. Prawo do wniesienia powództwa, o którym mowa w §15, wygasa z upływem miesiąca od dnia powzięcia uchwały.  
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§ 18. W przypadku wniesienia oczywiście bezzasadnego powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały Zgromadzenia 
Uczestników Funduszu sąd, na wniosek Towarzystwa, może zasądzić od Uczestnika kwotę do dziesięciokrotnej wysokości 
kosztów sądowych oraz wynagrodzenia jednego adwokata lub radcy prawnego. Nie wyłącza to możliwości dochodzenia 
odszkodowania na zasadach ogólnych.  
§ 19. Prawomocny wyrok stwierdzający nieważność uchwały Zgromadzenia Uczestników ma moc obowiązującą w 
stosunkach między Funduszem a wszystkimi Uczestnikami oraz między Funduszem a Towarzystwem. Stwierdzenie przez sąd 
nieważności uchwały o wyrażeniu zgody, o której mowa w §2, jest równoznaczne z niewyrażeniem przez Zgromadzenie 
Uczestników tej zgody. Przepisu art. 189 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego nie stosuje się.  
§ 20. Zgromadzenie Uczestników odbywa się w miejscu siedziby Funduszu albo w innym miejscu na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej wskazanym przez Towarzystwo w zawiadomieniu, o którym mowa w §3.  
§ 21. Koszty odbycia Zgromadzenia Uczestników Funduszu ponosi Towarzystwo. 
 
Art. 5 [Depozytariusz, Zarządzający portfelem inwestycyjnym Funduszu]  
§ 1. Depozytariuszem Funduszu jest Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie pod adresem 00-950 
Warszawa, ul. Grzybowska 53/57.  
§ 2. (skreślony)  
 
Art. 6 [Definicje]  
§ 1. Ilekroć w Statucie jest mowa o: 

1) Agencie Transferowym – należy przez to rozumieć spółkę, której powierzono prowadzenie Rejestru 
Uczestników Funduszu obejmującego Subrejestry Uczestników i wykonywanie na rzecz Funduszu oraz 
Subfunduszy obsługi rachunkowo-księgowej, jak również prowadzenie rozliczeń pieniężnych na bankowych 
rachunkach zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszy, obsługi rachunkowo-księgowej, 
jak również prowadzenie rozliczeń pieniężnych na bankowych rachunkach zbywania i odkupywania Jednostek 
Uczestnictwa; 

2) Aktywach Funduszu – należy przez to rozumieć mienie Funduszu obejmujące Aktywa wszystkich 
Subfunduszy; 

3) Aktywach Subfunduszu – należy przez to rozumieć mienie Subfunduszu obejmujące środki pieniężne z tytułu 
wpłat na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, inne środki pieniężne Subfunduszu, prawa nabyte 
przez Subfundusz oraz pożytki z tych praw; 

4) Biegłym Rewidencie – należy przez to rozumieć wyspecjalizowaną firmę audytorską, która na podstawie 
umowy z Funduszem pełni funkcję biegłego rewidenta Funduszu, odpowiedzialnego za badanie ksiąg 
i sprawozdań finansowych Funduszu oraz Subfunduszy; 

5) Depozytariuszu – należy przez to rozumieć bank, wykonujący w stosunku do Funduszu obowiązki 
depozytariusza określone Ustawą oraz wynikające z umowy o Wykonywanie funkcji depozytariusza Funduszu; 

6) Dniu Roboczym – należy przez to rozumieć każdy dzień tygodnia poza sobotą oraz dniami ustawowo wolnymi 
od pracy; 

7) Duration zmodyfikowane – szacunkowa względna zmiana wartości rynkowej instrumentu o charakterze 
dłużnym w relacji do jego wartości rynkowej lub wartości nominalnej (dla instrumentów pochodnych) w reakcji 
na zmianę poziomu rynkowych stóp procentowych; 

8) Funduszach Pekao – należy przez to rozumieć fundusze inwestycyjne otwarte i specjalistyczne fundusze 
inwestycyjne otwarte zarządzane przez Towarzystwo; 

9) - funduszach zagranicznych o charakterze dłużnym – należy przez to rozumieć fundusze lub subfundusze 
zagraniczne, których polityka inwestycyjna daje bezpośrednio lub pośrednio ekspozycję głównie na 
Instrumenty Finansowe o charakterze dłużnym;  

10) funduszach zagranicznych o charakterze udziałowym – należy przez to rozumieć fundusze lub subfundusze 
zagraniczne, których polityka inwestycyjna daje bezpośrednio lub pośrednio ekspozycję głównie na 
Instrumenty Finansowe o charakterze udziałowym; 

11) Instrumentach Finansowych o charakterze dłużnym – należy przez to rozumieć:  
a) obligacje emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski lub 

jednostkę samorządu terytorialnego, 
b) obligacje emitowane, poręczone lub gwarantowane przez państwo członkowskie, jednostkę samorządu 

terytorialnego państwa członkowskiego, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję 
finansową, której członkiem jest Rzeczypospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie, 

c) obligacje emitowane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, 
d) inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym 

z zaciągnięcia długu, 
e) Instrumenty Rynku Pieniężnego, 
f) instrumenty pochodne których cena zależy od ceny jednego lub wielu instrumentów finansowych, o których 

mowa w lit. a) – e) powyżej; 
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12) Instrumentach Finansowych o charakterze udziałowym – należy przez to rozumieć akcje lub inne instrumenty 
finansowe, których cena zależy od ceny jednej lub wielu akcji (np. kwity depozytowe, prawa do akcji, warranty, 
kontrakty terminowe na akcje i indeksy akcyjne);  

13) Instrumentach Rynku Pieniężnego – instrumenty rynku pieniężnego w rozumieniu Ustawy; 
14) Jednostce Uczestnictwa – należy przez to rozumieć tytuł prawny określający uprawnienia Uczestnika związane 

z udziałem w Subfunduszu i reprezentujący prawa majątkowe Uczestnika;  
15) Prawie dewizowym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia z dnia 27 lipca 2002 roku Prawo dewizowe (t.j. 

Dz.U. z 2019 poz.160);  
16) Prospekcie Informacyjnym – należy przez to rozumieć prospekt informacyjny Funduszu; 
17) Prowadzącym Dystrybucję – należy przez to rozumieć Fundusz, Towarzystwo, jak również podmioty 

uprawnione na podstawie umowy z Funduszem do występowania w imieniu i na rzecz Funduszu w zakresie 
zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa poszczególnych Subfunduszy oraz odbierania innych 
oświadczeń związanych z uczestnictwem w tych Subfunduszach; 

18) Rejestrze Uczestników – należy przez to rozumieć prowadzoną w formie elektronicznej ewidencję danych 
wszystkich Uczestników; 

19) Rynkach – należy przez to rozumieć następujące rynki zorganizowane w państwach należących do OECD 
innych niż państwo członkowskie oraz Rzeczpospolita Polska: 
a) Stany Zjednoczone Ameryki: New York Stock Exchange, NASDAQ Stock Market, NASDAQ Global Select, 

Chicago Board of Trade, Chicago Stock Exchange, Chicago Mercantile Exchange, Chicago Board Option 
Exchange, ICE Futures US, 

b) Australia: Australian Securities Exchange, 
c) Chile: Santiago Stock Exchange, 
d) Islandia: NASDAQ OMX Iceland, 
e) Izrael : Tel Aviv Stock Exchange, 
f) Japonia: Tokyo Stock Exchange, Osaka Exchange, 
g) Kanada: TSX Toronto Exchange, Montreal Exchange, 
h) Korea Południowa: Korea Exchange, 
i) Meksyk: Mexico Stock Exchange (Bolsa Mexicana de Valores), 
j) Norwegia: Oslo Stock Exchange, 
k) Nowa Zelandia: New Zealand Exchange, 
l) Szwajcaria: SIX Swiss Exchange, 
m) Turcja: Borsa Istanbul, 
n) Wielka Brytania: London Stock Exchange, ICE Futures Europe, Turquoise, Liquidnet od dnia 

następującego po dniu, w którym upłynie okres przejściowy, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 19 
lipca 2019 r. o okresie przejściowym, o którym mowa w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego 
Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii 
Atomowej. 

20) Subrejestrze Uczestników – należy przez to rozumieć wydzieloną w ramach Rejestru Uczestników ewidencję 
danych Uczestników danego Subfunduszu; 

21) Uczestniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną 
nieposiadającą osobowości prawnej, na rzecz której w Subrejestrze Uczestników są zapisane Jednostki 
Uczestnictwa lub ich ułamkowe części;  

22) Wartości Aktywów Netto Funduszu – należy przez to rozumieć wartość Aktywów Funduszu pomniejszoną 
o zobowiązania Funduszu w Dniu Wyceny. Wartość Aktywów Netto Funduszu jest sumą Wartości Aktywów 
Netto wszystkich Subfunduszy;  

23) Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – należy przez to rozumieć wartość Aktywów Subfunduszu w Dniu 
Wyceny pomniejszona o zobowiązania Funduszu wynikające z danego Subfunduszu oraz część zobowiązań 
dotyczących całego Funduszu w proporcji odpowiadającej udziałowi Wartości Aktywów Netto Subfunduszu 
w Wartości Aktywów Netto Funduszu. 

24) Obligacjach Municypalnych – należy przez to rozumieć obligacje emitowane przez jednostki samorządu 
terytorialnego (gminy, powiaty i województwa) Rzeczpospolitej Polskiej, regionalne lub lokalne władze 
publiczne, państwa członkowskiego lub państwa należącego do OECD albo w przypadku państw federalnych 
emitowane przez jednego z członków federacji, a także związki tych jednostek oraz emitowane przez podmioty 
prowadzące działalność gospodarczą realizujące wspólnie z tymi jednostkami samorządu terytorialnego, 
regionalnymi lub lokalnymi władzami publicznymi lub członkami federacji - w przypadku państw federalnych, 
projekty inwestycyjne lub podmioty, których właścicielami lub współwłaścicielami są te jednostki samorządu 
terytorialnego, regionalne lub lokalne władze publiczne, państwa członkowskiego lub państwa należącego do 
OECD lub jeden z członków federacji w przypadku państw federalnych 

§ 2. Terminy niezdefiniowane w Statucie mają znaczenie nadane im w Ustawie. 
 

Rozdział II 
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Wpłaty do Funduszu 
 
Art. 7 [Sposób i termin dokonywania zapisów na Jednostki Uczestnictwa]  
§ 1. Wpłaty do Funduszu zbierane są w drodze zapisów na Jednostki Uczestnictwa kategorii A. Towarzystwo przeprowadzi 
zapisy na Jednostki Uczestnictwa przez dokonanie wpłat przez Towarzystwo lub akcjonariusza Towarzystwa Pekao 
Investment Management Spółkę Akcyjną. 
§ 2. Łączna wysokość wpłat do Funduszu przed jego zarejestrowaniem nie może być niższa niż 4.000.000 zł.  
§ 3. Z wpłaty, o której mowa w § 2, Towarzystwo tworzy portfel inwestycyjny Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego. 
§ 4. Przyjmowanie zapisów na Jednostki Uczestnictwa rozpoczyna się nie wcześniej niż w dniu następującym po dniu 
doręczenia Towarzystwu zezwolenia na utworzenie Funduszu. Termin przyjmowania zapisów na Jednostki Uczestnictwa nie 
może być dłuższy niż dwa miesiące. Zakończenie przyjmowania zapisów nastąpi w dniu następnym po dniu, w którym 
dokonane wpłaty będą równe co najmniej minimalnej wysokości wpłat do Funduszu określonej w § 2.  
§ 5. Wpłaty na Jednostki Uczestnictwa dokonane w ramach zapisów gromadzone są na wydzielonym rachunku bankowym 
Towarzystwa prowadzonym przez Depozytariusza.  
 
Art. 8 [Przydział Jednostek Uczestnictwa] 
§ 1. Za wpłaty dokonane w ramach ważnie złożonych zapisów Towarzystwo niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od 
dnia zakończenia przyjmowania zapisów, przydziela Jednostki Uczestnictwa Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego. 
Cena przydzielanej Jednostki Uczestnictwa wynosi 10 zł 
§ 2. Przydział Jednostek Uczestnictwa następuje poprzez wpisanie do Subrejestru Uczestników Pekao Dochodu i Wzrostu 
Rynku Chińskiego, wydzielonego przez Towarzystwo w ramach Rejestru Uczestników, liczby Jednostek Uczestnictwa 
przypadającej na dokonaną wpłatę do Funduszu, powiększoną o wartość otrzymanych pożytków i odsetki naliczone przez 
Depozytariusza za okres od dnia wpłaty na prowadzony przez niego rachunek do dnia przydziału. 
§ 3. Niezwłocznie po dokonaniu przydziału, o którym mowa w § 2, Towarzystwo składa do sądu rejestrowego wniosek o 
wpisanie Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych.  
 

Rozdział III 
Warunki tworzenia subfunduszy 

 
Art. 9 [Tworzenie Subfunduszy] 
§ 1. Wpłaty do danego Subfunduszu, zbierane są w drodze zapisów na Jednostki Uczestnictwa kategorii A. Towarzystwo 
przeprowadzi zapisy na Jednostki Uczestnictwa kategorii A przez dokonanie wpłat przez Towarzystwo lub akcjonariusza 
Towarzystwa – Pekao Investment Management Spółkę Akcyjną.  
§ 2. Minimalna wysokość wpłat do danego Subfunduszu nie może być niższa niż 1.000.000 zł.  
§ 3. Z wpłat, o których mowa w § 2, Towarzystwo tworzy portfel inwestycyjny danego Subfunduszu. 
§ 4. Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Jednostki Uczestnictwa danego Subfunduszu Towarzystwo określa w 
drodze uchwały zarządu Towarzystwa. Termin przyjmowania zapisów na Jednostki Uczestnictwa nie może być dłuższy niż 
dwa miesiące. Zakończenie przyjmowania zapisów nastąpi w dniu następnym po dniu, w którym dokonane wpłaty będą równe 
co najmniej minimalnej wysokości wpłat do danego Subfunduszu określonej w § 2.  
§ 5. Wpłaty na Jednostki Uczestnictwa dokonane w ramach zapisów gromadzone są na wydzielonym rachunku bankowym 
prowadzonym na rzecz Funduszu.  
§ 6. Za wpłaty dokonane w ramach ważnie złożonych zapisów Towarzystwo niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od 
dnia zakończenia przyjmowania zapisów, przydziela Jednostki Uczestnictwa kategorii A danego Subfunduszu.  
Cena przydzielanej Jednostki Uczestnictwa kategorii A wynosi: 

a)  dla Pekao Obligacji Samorządowych 100.00 zł 

b)  dla Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych 100.00 zł 

c)   dla pozostałych subfunduszy  10.00 zł 

§ 7. Przydział Jednostek Uczestnictwa następuje poprzez wpisanie do Subrejestru Uczestników danego Subfunduszu, 
wydzielonego w ramach Rejestru Uczestników, liczby Jednostek Uczestnictwa przypadającej na dokonaną wpłatę do 
Subfunduszu, powiększoną o wartość otrzymanych pożytków i odsetki naliczone przez Depozytariusza za okres od dnia wpłaty 
na prowadzony przez niego rachunek do dnia przydziału. 
§ 8. W przypadku nabycia Jednostek Uczestnictwa danej kategorii realizowanego po zakończeniu zapisów, o których mowa 

powyżej w niniejszym art. 9, Jednostki Uczestnictwa danej kategorii są nabywane zgodnie z zasadami ustalania ceny 
nabycia: 
a) w subfunduszu Pekao Spokojna Inwestycja: pierwsze nabycie (od momentu utworzenia tego subfunduszu) 

Jednostki Uczestnictwa kategorii: J, K, L następuje po cenie 100.00 zł; 
b) w innych przypadkach: po cenie wynikającej z wyliczenia Wartości Aktywów Netto przypadającej na Jednostkę 

Uczestnictwa danej kategorii, ustalonej zgodnie z zasadami wskazanymi w Prospekcie Informacyjnym Funduszu. 
 
Art. 10 [Tworzenie subfunduszy nieokreślonych w statucie] 
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Fundusz może także tworzyć kolejne subfundusze nieokreślone w niniejszym statucie w drodze zmiany niniejszego statutu. 
Do tworzenia każdego kolejnego subfunduszu stosuje się odpowiednio postanowienia art. 9.  
 

Rozdział IV 
Cel inwestycyjny, zasady polityki inwestycyjnej oraz dochody 

Podrozdział 1 
Postanowienia szczególne dla Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego („Subfundusz”) 

Art. 11 [Cel inwestycyjny Subfunduszu] 
§ 1. Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest osiąganie przychodu z lokowania Aktywów Subfunduszu oraz wzrost wartości 

Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. 
§ 2. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu określonego w § 1.  

Art. 12 [Główne lokaty Subfunduszu] 
§ 1.  Aktywa Subfunduszu są lokowane w tytuły uczestnictwa emitowane przez: 

1. fundusze zagraniczne o charakterze udziałowym dające ekspozycję na akcje spółek oraz rynki akcyjne krajów 
z regionu Dalekiego Wschodu, w tym Chińskiej Republiki Ludowej, Hongkongu oraz Republiki Chińskiej (Tajwanu),  

2. fundusze zagraniczne o charakterze dłużnym. 
§ 2. W celu zapewnienia odpowiedniej płynności Aktywów Subfunduszu i bieżącego dochodu część Aktywów Subfunduszu 

może być także lokowana w: 
1. Instrumenty Finansowe o charakterze dłużnym, 
2. depozyty bankowe. 

§ 3. Zarządzający Subfunduszem może podejmować działania celem ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego ze 
zmianą kursów walut obcych w relacji do waluty polskiej w związku z lokatami Subfunduszu dokonywanymi w tytuły 
uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub w inne instrumenty finansowe denominowane w walucie innej 
niż waluta polska zawierając umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne.  

Art. 13 [Zasady dywersyfikacji lokat Subfunduszu] 
§1. Subfundusz lokuje od 40% do 60% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych 

o charakterze udziałowym, o których mowa w art. 12 w §1 pkt 1. 
§2. Udział innych lokat niż lokaty, o których mowa w art. 12, a które mogą być przedmiotem lokat Subfunduszu zgodnie 

z podrozdziałem 4, nie może przekroczyć 20% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. 
§3. Do limitu, o którym mowa w §2 powyżej, nie wlicza się Instrumentów Pochodnych wykorzystywanych dla ograniczenia 

ryzyka walutowego związanego z zawieraniem umów, o których mowa w art. 12 §3. 
§4. Fundusz może lokować do 20% wartości Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa pojedynczego funduszu 

zagranicznego, a w przypadku funduszu zagranicznego z wydzielonymi subfunduszami - do 20% wartości Aktywów 
Subfunduszu w tytuły uczestnictwa pojedynczego subfunduszu. 

Art. 14 [Zasady doboru lokat Subfunduszu]  
§ 1. Dobór do portfela inwestycyjnego Subfunduszu poszczególnych rodzajów instrumentów finansowych wskazanych 

w niniejszym podrozdziale oraz w podrozdziale 4 jest uzależniony od decyzji zarządzającego Subfunduszem 
podejmowanej z uwzględnieniem warunków ekonomicznych i prognozowanej sytuacji na rynkach instrumentów 
finansowych, jak również celu inwestycyjnego oraz zasad dywersyfikacji określonych w zasadach polityki inwestycyjnej. 

§ 2. Proporcja między lokatami Subfunduszu w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze udziałowym, 
o których mowa w art. 12 w §1 pkt 1 oraz w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze dłużnym, o których 
mowa w art. 12 w §1 pkt 2, może ulegać zmianie w zależności od oceny potencjału wzrostowego i dochodowości 
poszczególnych kategorii lokat. 

§ 3. W odniesieniu do tytułów uczestnictwa poszczególnych funduszy zagranicznych, które są przedmiotem lokat 
Subfunduszu, zarządzający Subfunduszem stosuje następujące kryteria doboru lokat: 
1. adekwatność polityki inwestycyjnej funduszu zagranicznego do polityki inwestycyjnej Subfunduszu, 
2. osiągane i przewidywane stopy zwrotu, 
3. poziom ryzyka inwestycyjnego, 
4. poziom kosztów obciążających uczestników danego funduszu zagranicznego, 
5. wartość aktywów oraz ocenę ryzyka ograniczeń w odkupieniu tytułów uczestnictwa (możliwość odkupienia tytułów 

uczestnictwa i wyjście z inwestycji), 
6. bezpieczeństwo zawierania i rozliczania transakcji oraz przechowywania i wykonywania praw z posiadanych tytułów 

uczestnictwa. 
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§ 4. W odniesieniu do Instrumentów Finansowych o charakterze dłużnym zarządzający Subfunduszem stosuje następujące 
kryteria doboru lokat: 
a) rentowność dłużnych instrumentów finansowych, 
b) odpowiedni poziom wiarygodności kredytowej emitentów z uwzględnieniem ich obecnej i prognozowanej sytuacji 

ekonomicznej z zastosowaniem zewnętrznych systemów ratingowych lub własnych wewnętrznych procedur oceny 
wiarygodności kredytowej, zgodnie z którymi w ocenie zarządzającego emitenci będą w stanie regulować swoje 
zobowiązania wynikające z tytułu wyemitowanych instrumentów dłużnych, 

c) prognozowany kierunek i zasięg zmian stóp procentowych, 
d) bezpieczeństwo zawierania i rozliczania transakcji oraz przechowywania posiadanych instrumentów finansowych, 
e) płynność zapewniająca realizację zobowiązań Subfunduszu oraz umożliwiającą efektywną zmianę struktury portfela 

Subfunduszu. 

Podrozdział 2 
Postanowienia szczególne dla Pekao Obligacji i Dochodu („Subfundusz”) 

Art. 15 [Cel inwestycyjny Subfunduszu] 
§ 1. Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest osiąganie przychodu z lokowania Aktywów Subfunduszu oraz wzrost wartości 

Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. 
§ 2. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu określonego w § 1. 

Art.16 [Główne lokaty Subfunduszu] 
§ 1. Aktywa Subfunduszu są lokowane w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne o charakterze dłużnym 

dające ekspozycję na zagraniczne obligacje wysokodochodowe (tzw. High Yield). 
§ 2. Aktywa Subfunduszu mogą być także lokowane w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne o 

charakterze dłużnym realizujące strategię inwestycyjną inną niż fundusze wskazane w §1. 
§ 3. W celu zapewnienia odpowiedniej płynności Aktywów Subfunduszu i bieżącego dochodu część Aktywów Subfunduszu 

może być także lokowana w: 
1.  Instrumenty Finansowe o charakterze dłużnym, 
2.  depozyty bankowe. 

§ 4. Zarządzający Subfunduszem może podejmować działania celem ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego ze 
zmianą kursów walut obcych w relacji do waluty polskiej w związku z lokatami Subfunduszu dokonywanymi w tytuły 
uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub w inne instrumenty finansowe denominowane w walucie innej 
niż waluta polska zawierając umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne. 

§ 5. Fundusz może zawierać w ramach portfela inwestycyjnego Subfunduszu transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony 
lub Funduszu do odkupu. 

Art. 17 [Zasady dywersyfikacji lokat Subfunduszu] 
§ 1. Subfundusz lokuje minimum 70% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, 

o których mowa w art. 16 §1. 
§ 2. Udział innych lokat niż lokaty, o których mowa w art. 16, a które mogą być przedmiotem lokat Subfunduszu zgodnie 

z podrozdziałem 4e, nie może przekroczyć 20% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. 
§ 3. Do limitu, o którym mowa w §2 powyżej, nie wlicza się Instrumentów Pochodnych wykorzystywanych dla ograniczenia 

ryzyka walutowego związanego z zawieraniem umów, o których mowa w art. 16 §4. 
§4. Fundusz może lokować do 20% wartości Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa pojedynczego funduszu 

zagranicznego, a w przypadku funduszu zagranicznego z wydzielonymi subfunduszami - do 20% wartości Aktywów 
Subfunduszu w tytuły uczestnictwa pojedynczego subfunduszu. 

Art. 18 [Zasady doboru lokat Subfunduszu] 
§ 1. Dobór do portfela inwestycyjnego Subfunduszu poszczególnych rodzajów instrumentów finansowych wskazanych 

w niniejszym podrozdziale oraz w podrozdziale 4e jest uzależniony od decyzji zarządzającego Subfunduszem 
podejmowanej z uwzględnieniem warunków ekonomicznych i prognozowanej sytuacji na rynkach instrumentów 
finansowych, jak również celu inwestycyjnego oraz zasad dywersyfikacji określonych w zasadach polityki inwestycyjnej. 

§ 2. Proporcja między lokatami Subfunduszu w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, o których mowa w art. 16 §1 
może ulegać zmianie w zależności od oceny potencjału wzrostowego poszczególnych rynków oraz gospodarek krajów 
i regionów, w których koncentrują się inwestycje poszczególnych funduszy zagranicznych. 

§ 3. W odniesieniu do tytułów uczestnictwa poszczególnych funduszy zagranicznych, które są przedmiotem lokat 
Subfunduszu, zarządzający Subfunduszem stosuje następujące kryteria doboru lokat: 
1. adekwatność polityki inwestycyjnej funduszu zagranicznego do polityki inwestycyjnej Subfunduszu, 
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2. osiągane i przewidywane stopy zwrotu, 
3. poziom ryzyka inwestycyjnego, 
4. poziom kosztów obciążających uczestników danego funduszu zagranicznego, 
5. wartość aktywów oraz ocenę ryzyka ograniczeń w odkupieniu tytułów uczestnictwa (możliwość odkupienia tytułów 

uczestnictwa i wyjście z inwestycji), 
6. bezpieczeństwo zawierania i rozliczania transakcji oraz przechowywania i wykonywania praw z posiadanych tytułów 

uczestnictwa. 
§ 4. W odniesieniu do Instrumentów Finansowych o charakterze dłużnym zarządzający Subfunduszem stosuje następujące 

kryteria doboru lokat: 
1. rentowność dłużnych instrumentów finansowych, 
2. odpowiedni poziom wiarygodności kredytowej emitentów z uwzględnieniem ich obecnej i prognozowanej sytuacji 

ekonomicznej z zastosowaniem zewnętrznych systemów ratingowych lub własnych wewnętrznych procedur oceny 
wiarygodności kredytowej, zgodnie z którymi w ocenie zarządzającego emitenci będą w stanie regulować swoje 
zobowiązania wynikające z tytułu wyemitowanych instrumentów dłużnych, 

3. prognozowany kierunek i zasięg zmian stóp procentowych, 
4. bezpieczeństwo zawierania i rozliczania transakcji oraz przechowywania posiadanych instrumentów finansowych, 
5. płynność zapewniająca realizację zobowiązań Subfunduszu oraz umożliwiającą efektywną zmianę struktury portfela 

Subfunduszu. 

Podrozdział 3 
(skreślony) 

Podrozdział 3a 
Postanowienia szczególne dla Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu („Subfundusz”) 

Art. 22a [Cel inwestycyjny Subfunduszu] 
§ 1. Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest osiąganie przychodu z lokowania Aktywów Subfunduszu oraz wzrost wartości 

Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. 
§ 2. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu określonego w § 1. 

Art. 22b [Główne lokaty Subfunduszu] 
§ 1. Aktywa Subfunduszu są lokowane w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne o charakterze 

udziałowym, dające ekspozycję na akcje spółek oraz rynki akcyjne krajów z regionu Dalekiego Wschodu. 
§ 2. W celu zapewnienia odpowiedniej płynności Aktywów Subfunduszu i bieżącego dochodu część Aktywów Subfunduszu 

może być także lokowana w:  
1. Instrumenty Finansowe o charakterze dłużnym, 
2. depozyty bankowe. 

§ 3. Zarządzający Subfunduszem może podejmować działania celem ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego ze 
zmianą kursów walut obcych w relacji do waluty polskiej w związku z lokatami Subfunduszu dokonywanymi w tytuły 
uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub w inne instrumenty finansowe denominowane w walucie innej 
niż waluta polska zawierając umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne. 

Art. 22c [Zasady dywersyfikacji lokat Subfunduszu] 
§1. Subfundusz lokuje minimum 70% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych 

o charakterze udziałowym, o których mowa w art. 22b w §1. 
§2. Udział innych lokat niż lokaty, o których mowa w art. 22b, a które mogą być przedmiotem lokat Subfunduszu zgodnie 

z podrozdziałem 4a, nie może przekroczyć 20% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. 
§3. Do limitu, o którym mowa w §2 powyżej, nie wlicza się Instrumentów Pochodnych wykorzystywanych dla ograniczenia 

ryzyka walutowego związanego z zawieraniem umów, o których mowa w art. 22b §3. 
§4. Fundusz może lokować do 20% wartości Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa pojedynczego funduszu 

zagranicznego, a w przypadku funduszu zagranicznego z wydzielonymi subfunduszami - do 20% wartości Aktywów 
Subfunduszu w tytuły uczestnictwa pojedynczego subfunduszu. 

Art. 22d [Zasady doboru lokat Subfunduszu] 
§ 1. Dobór do portfela inwestycyjnego Subfunduszu poszczególnych rodzajów instrumentów finansowych wskazanych 

w niniejszym podrozdziale oraz w podrozdziale 4a jest uzależniony od decyzji zarządzającego Subfunduszem 
podejmowanej z uwzględnieniem warunków ekonomicznych i prognozowanej sytuacji na rynkach instrumentów 
finansowych, jak również celu inwestycyjnego oraz zasad dywersyfikacji określonych w zasadach polityki inwestycyjnej. 
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§ 2. Proporcja między lokatami Subfunduszu w różne tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze udziałowym, 
o których mowa w art. 22b w §1, może ulegać zmianie w zależności od oceny potencjału wzrostowego i dochodowości 
poszczególnych kategorii lokat. 

§ 3. W odniesieniu do tytułów uczestnictwa poszczególnych funduszy zagranicznych, które są przedmiotem lokat 
Subfunduszu, zarządzający Subfunduszem stosuje następujące kryteria doboru lokat: 

1. adekwatność polityki inwestycyjnej funduszu zagranicznego do polityki inwestycyjnej Subfunduszu, 
2. osiągane i przewidywane stopy zwrotu, 
3. poziom ryzyka inwestycyjnego, 
4. poziom kosztów obciążających uczestników danego funduszu, 
5. wartość aktywów oraz ocenę ryzyka ograniczeń w odkupieniu tytułów uczestnictwa (możliwość odkupienia tytułów 

uczestnictwa i wyjście z inwestycji), 
6. bezpieczeństwo zawierania i rozliczania transakcji oraz przechowywania i wykonywania praw z posiadanych tytułów 

uczestnictwa. 
§ 4. W odniesieniu do Instrumentów Finansowych o charakterze dłużnym zarządzający Subfunduszem stosuje następujące 

kryteria doboru lokat: 
1. rentowność dłużnych instrumentów finansowych, 
2. odpowiedni poziom wiarygodności kredytowej emitentów z uwzględnieniem ich obecnej i prognozowanej sytuacji 

ekonomicznej z zastosowaniem zewnętrznych systemów ratingowych lub własnych wewnętrznych procedur oceny 
wiarygodności kredytowej, zgodnie z którymi w ocenie zarządzającego emitenci będą w stanie regulować swoje 
zobowiązania wynikające z tytułu wyemitowanych instrumentów dłużnych, 

3. prognozowany kierunek i zasięg zmian stóp procentowych, 
4. bezpieczeństwo zawierania i rozliczania transakcji oraz przechowywania posiadanych instrumentów finansowych, 
5. płynność zapewniająca realizację zobowiązań Subfunduszu oraz umożliwiającą efektywną zmianę struktury portfela 

Subfunduszu. 
 

Podrozdział 3b 
Postanowienia szczególne dla Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych („Subfundusz”) 

 
Art. 22e [Cel inwestycyjny Subfunduszu] 
§ 1.  Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest osiąganie przychodu z lokowania Aktywów Subfunduszu oraz wzrost wartości 

Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat.  
§ 2.  Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu określonego w § 1. 
 
Art. 22f [Główne lokaty Subfunduszu] 
§ 1.  Aktywa Subfunduszu są lokowane w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne o charakterze 

udziałowym, dające ekspozycję na akcje małych i średnich spółek oraz rynki akcyjne z sektora małych i średnich spółek 
z krajów zaliczanych do rynków rozwiniętych.  

§ 2.  W celu zapewnienia odpowiedniej płynności Aktywów Subfunduszu i bieżącego dochodu część Aktywów Subfunduszu 
może być także lokowana w: 
1. Instrumenty Finansowe o charakterze dłużnym, 
2. depozyty bankowe. 

§ 3. Zarządzający Subfunduszem może podejmować działania celem ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego ze 
zmianą kursów walut obcych w relacji do waluty polskiej w związku z lokatami Subfunduszu dokonywanymi w tytuły 
uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub w inne instrumenty finansowe denominowane w walucie innej 
niż waluta polska zawierając umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne. 

 
Art. 22g [Zasady dywersyfikacji lokat Subfunduszu]  
§1. Subfundusz lokuje minimum 70% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych 

o charakterze udziałowym, o których mowa w art. 22f w §1. 
§2. Udział innych lokat niż lokaty, o których mowa w art. 22f, a które mogą być przedmiotem lokat Subfunduszu zgodnie 

z podrozdziałem 4a, nie może przekroczyć 20% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. 
§3. Do limitu, o którym mowa w §2 powyżej, nie wlicza się Instrumentów Pochodnych wykorzystywanych dla ograniczenia 

ryzyka walutowego związanego z zawieraniem umów, o których mowa w art. 22f §3. 
§4. Fundusz może lokować do 20% wartości Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa pojedynczego funduszu 

zagranicznego, a w przypadku funduszu zagranicznego z wydzielonymi subfunduszami - do 20% wartości Aktywów 
Subfunduszu w tytuły uczestnictwa pojedynczego subfunduszu. 

 
Art. 22h [Zasady doboru lokat Subfunduszu]  
§ 1. Dobór do portfela inwestycyjnego Subfunduszu poszczególnych rodzajów instrumentów finansowych wskazanych 

w niniejszym podrozdziale oraz w podrozdziale 4a jest uzależniony od decyzji zarządzającego Subfunduszem 
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podejmowanej z uwzględnieniem warunków ekonomicznych i prognozowanej sytuacji na rynkach instrumentów 
finansowych, jak również celu inwestycyjnego oraz zasad dywersyfikacji określonych w zasadach polityki inwestycyjnej. 

§ 2.  Proporcja między lokatami Subfunduszu w różne tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze udziałowym, 
o których mowa w art. 22f §1, może ulegać zmianie w zależności od oceny potencjału wzrostowego i dochodowości 
poszczególnych kategorii lokat. 

§ 3. W odniesieniu do tytułów uczestnictwa poszczególnych funduszy zagranicznych, które są przedmiotem lokat 
Subfunduszu, zarządzający Subfunduszem stosuje następujące kryteria doboru lokat: 
1. adekwatność polityki inwestycyjnej funduszu zagranicznego do polityki inwestycyjnej Subfunduszu, 
2. osiągane i przewidywane stopy zwrotu, 
3. poziom ryzyka inwestycyjnego, 
4. poziom kosztów obciążających uczestników danego funduszu, 
5. wartość aktywów oraz ocenę ryzyka ograniczeń w odkupieniu tytułów uczestnictwa (możliwość odkupienia tytułów 

uczestnictwa i wyjście z inwestycji), 
6. bezpieczeństwo zawierania i rozliczania transakcji oraz przechowywania i wykonywania praw z posiadanych tytułów 

uczestnictwa. 
§ 4. W odniesieniu do Instrumentów Finansowych o charakterze dłużnym zarządzający Subfunduszem stosuje następujące 

kryteria doboru lokat: 
1. rentowność dłużnych instrumentów finansowych, 
2. odpowiedni poziom wiarygodności kredytowej emitentów z uwzględnieniem ich obecnej i prognozowanej sytuacji 

ekonomicznej z zastosowaniem zewnętrznych systemów ratingowych lub własnych wewnętrznych procedur oceny 
wiarygodności kredytowej, zgodnie z którymi w ocenie zarządzającego emitenci będą w stanie regulować swoje 
zobowiązania wynikające z tytułu wyemitowanych instrumentów dłużnych, 

3. prognozowany kierunek i zasięg zmian stóp procentowych, 
4. bezpieczeństwo zawierania i rozliczania transakcji oraz przechowywania posiadanych instrumentów finansowych, 
5. płynność zapewniająca realizację zobowiązań Subfunduszu oraz umożliwiającą efektywną zmianę struktury portfela 

Subfunduszu. 
 

Podrozdział 3c 
Postanowienia szczególne dla Pekao Akcji Rynków Wschodzących („Subfundusz”) 

 
Art. 22i [Cel inwestycyjny Subfunduszu]  
§ 1.  Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest osiąganie przychodu z lokowania Aktywów Subfunduszu oraz wzrost wartości 

Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat.  
§ 2.  Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu określonego w § 1.  
 
Art. 22j [Główne lokaty Subfunduszu]  
§ 1.  Aktywa Subfunduszu są lokowane w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne o charakterze 

udziałowym dające ekspozycję na akcje spółek oraz rynki akcyjne z krajów zaliczanych do rynków wschodzących. 
§ 2.  W celu zapewnienia odpowiedniej płynności Aktywów Subfunduszu i bieżącego dochodu część Aktywów Subfunduszu 

może być także lokowana w: 
1. Instrumenty Finansowe o charakterze dłużnym, 
2. depozyty bankowe. 

§ 3. Zarządzający Subfunduszem może podejmować działania celem ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego ze 
zmianą kursów walut obcych w relacji do waluty polskiej w związku z lokatami Subfunduszu dokonywanymi w tytuły 
uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub w inne instrumenty finansowe denominowane w walucie innej 
niż waluta polska zawierając umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne. 

 
Art. 22k [Zasady dywersyfikacji lokat Subfunduszu]  
§1. Subfundusz lokuje minimum 70% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych 

o charakterze udziałowym, o których mowa w art. 22j w §1. 
§2. Udział innych lokat niż lokaty, o których mowa w art. 22j, a które mogą być przedmiotem lokat Subfunduszu zgodnie z 

podrozdziałem 4a, nie może przekroczyć 20% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. 
§3. Do limitu, o którym mowa w §2 powyżej, nie wlicza się Instrumentów Pochodnych wykorzystywanych dla ograniczenia 

ryzyka walutowego związanego z zawieraniem umów, o których mowa w art. 22j §3. 
§4. Fundusz może lokować do 20% wartości Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa pojedynczego funduszu 

zagranicznego, a w przypadku funduszu zagranicznego z wydzielonymi subfunduszami - do 20% wartości Aktywów 
Subfunduszu w tytuły uczestnictwa pojedynczego subfunduszu. 

 
Art. 22l [Zasady doboru lokat Subfunduszu] 
§ 1. Dobór do portfela inwestycyjnego Subfunduszu poszczególnych rodzajów instrumentów finansowych wskazanych w 

niniejszym podrozdziale oraz w podrozdziale 4a jest uzależniony od decyzji zarządzającego Subfunduszem 
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podejmowanej z uwzględnieniem warunków ekonomicznych i prognozowanej sytuacji na rynkach instrumentów 
finansowych, jak również celu inwestycyjnego oraz zasad dywersyfikacji określonych w zasadach polityki inwestycyjnej. 

§ 2.  Proporcja między lokatami Subfunduszu w różne tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze udziałowym, 
o których mowa w art. 22j §1, może ulegać zmianie w zależności od oceny potencjału wzrostowego i dochodowości 
poszczególnych kategorii lokat. 

§ 3. W odniesieniu do tytułów uczestnictwa poszczególnych funduszy zagranicznych, które są przedmiotem lokat 
Subfunduszu, zarządzający Subfunduszem stosuje następujące kryteria doboru lokat: 
1. adekwatność polityki inwestycyjnej funduszu zagranicznego do polityki inwestycyjnej Subfunduszu, 
2. osiągane i przewidywane stopy zwrotu, 
3. poziom ryzyka inwestycyjnego, 
4. poziom kosztów obciążających uczestników danego funduszu, 
5. wartość aktywów oraz ocenę ryzyka ograniczeń w odkupieniu tytułów uczestnictwa (możliwość odkupienia tytułów 

uczestnictwa i wyjście z inwestycji), 
6. bezpieczeństwo zawierania i rozliczania transakcji oraz przechowywania i wykonywania praw z posiadanych tytułów 

uczestnictwa. 
§ 4. W odniesieniu do Instrumentów Finansowych o charakterze dłużnym zarządzający Subfunduszem stosuje następujące 

kryteria doboru lokat: 
1. rentowność dłużnych instrumentów finansowych, 
2. odpowiedni poziom wiarygodności kredytowej emitentów z uwzględnieniem ich obecnej i prognozowanej sytuacji 

ekonomicznej z zastosowaniem zewnętrznych systemów ratingowych lub własnych wewnętrznych procedur oceny 
wiarygodności kredytowej, zgodnie z którymi w ocenie zarządzającego emitenci będą w stanie regulować swoje 
zobowiązania wynikające z tytułu wyemitowanych instrumentów dłużnych, 

3. prognozowany kierunek i zasięg zmian stóp procentowych, 
4. bezpieczeństwo zawierania i rozliczania transakcji oraz przechowywania posiadanych instrumentów finansowych, 
5. płynność zapewniająca realizację zobowiązań Subfunduszu oraz umożliwiającą efektywną zmianę struktury portfela 

Subfunduszu. 
 

Podrozdział 3d  
(skreślony) 

 
Podrozdział 3e 

Postanowienia szczególne dla Pekao Obligacji Strategicznych („Subfundusz”) 
 
Art. 22p [Cel inwestycyjny Subfunduszu] 
§ 1.  Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest osiąganie przychodu z lokowania Aktywów Subfunduszu oraz wzrost wartości 

Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. 
§ 2.  Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu określonego w § 1. 
 
Art. 22r [Główne lokaty Subfunduszu] 
§ 1.  Aktywa Subfunduszu są lokowane 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 oraz alokacją i selekcją spośród poszczególnych grup obligacji, 

2. inne fundusze zagraniczne o charakterze dłużnym. 
§ 2.  W celu zapewnienia odpowiedniej płynności Aktywów Subfunduszu i bieżącego dochodu część Aktywów Subfunduszu 

może być także lokowana w: 
1. Instrumenty Finansowe o charakterze dłużnym, 
2. depozyty bankowe. 

§ 3.  Zarządzający Subfunduszem może podejmować działania celem ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego ze 
zmianą kursów walut obcych w relacji do waluty polskiej w związku z lokatami Subfunduszu dokonywanymi w tytuły 
uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub w inne instrumenty finansowe denominowane w walucie innej 
niż waluta polska zawierając umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne. 

 
Art. 22s [Zasady dywersyfikacji lokat Subfunduszu] 
§1. Subfundusz lokuje minimum 70% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych 

o charakterze dłużnym, o których mowa w art. 22r w §1. 
§2. Udział innych lokat niż lokaty, o których mowa w art. 22r, a które mogą być przedmiotem lokat Subfunduszu zgodnie z 

podrozdziałem 4b, nie może przekroczyć 20% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. 
§3. Do limitu, o którym mowa w §2 powyżej, nie wlicza się Instrumentów Pochodnych wykorzystywanych dla ograniczenia 

ryzyka walutowego związanego z zawieraniem umów, o których mowa w art. 22r §3. 
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§4. Fundusz może lokować do 20% wartości Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa pojedynczego funduszu 
zagranicznego, a w przypadku funduszu zagranicznego z wydzielonymi subfunduszami - do 20% wartości Aktywów 
Subfunduszu w tytuły uczestnictwa pojedynczego subfunduszu. 

 
Art. 22t [Zasady doboru lokat Subfunduszu] 
§ 1.  Dobór do portfela inwestycyjnego Subfunduszu poszczególnych rodzajów instrumentów finansowych wskazanych w 

niniejszym podrozdziale oraz w podrozdziale 4b jest uzależniony od decyzji zarządzającego Subfunduszem 
podejmowanej z uwzględnieniem warunków ekonomicznych i prognozowanej sytuacji na globalnych rynkach dłużnych 
instrumentów finansowych, jak również celu inwestycyjnego oraz zasad dywersyfikacji określonych w zasadach polityki 
inwestycyjnej. 

§ 2.  Proporcja między lokatami Subfunduszu w różne tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze dłużnym, o 
których mowa w art. 22r §1, może ulegać zmianie w zależności od oceny potencjału wzrostowego i dochodowości 
poszczególnych kategorii lokat. 

§ 3. W odniesieniu do tytułów uczestnictwa poszczególnych funduszy zagranicznych, które są przedmiotem lokat 
Subfunduszu, zarządzający Subfunduszem stosuje następujące kryteria doboru lokat: 
1. adekwatność polityki inwestycyjnej funduszu zagranicznego do polityki inwestycyjnej Subfunduszu, 
2. osiągane i przewidywane stopy zwrotu, 
3. poziom ryzyka inwestycyjnego, 
4. poziom kosztów obciążających uczestników danego funduszu, 
5. wartość aktywów oraz ocenę ryzyka ograniczeń w odkupieniu tytułów uczestnictwa (możliwość odkupienia tytułów 

uczestnictwa i wyjście z inwestycji), 
6. bezpieczeństwo zawierania i rozliczania transakcji oraz przechowywania i wykonywania praw z posiadanych tytułów 

uczestnictwa. 
§ 4. W odniesieniu do Instrumentów Finansowych o charakterze dłużnym zarządzający Subfunduszem stosuje następujące 

kryteria doboru lokat: 
1. rentowność dłużnych instrumentów finansowych, 
2. odpowiedni poziom wiarygodności kredytowej emitentów z uwzględnieniem ich obecnej i prognozowanej sytuacji 

ekonomicznej z zastosowaniem zewnętrznych systemów ratingowych lub własnych wewnętrznych procedur oceny 
wiarygodności kredytowej, zgodnie z którymi w ocenie zarządzającego emitenci będą w stanie regulować swoje 
zobowiązania wynikające z tytułu wyemitowanych instrumentów dłużnych, 

3. prognozowany kierunek i zasięg zmian stóp procentowych, 
4. bezpieczeństwo zawierania i rozliczania transakcji oraz przechowywania posiadanych instrumentów finansowych, 
5. płynność zapewniająca realizację zobowiązań Subfunduszu oraz umożliwiającą efektywną zmianę struktury portfela 

Subfunduszu. 
 

Podrozdział 3f 
Postanowienia szczególne dla Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu („Subfundusz”) 

 
Art. 22u [Cel inwestycyjny Subfunduszu] 
§ 1.  Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest osiąganie przychodu z lokowania Aktywów Subfunduszu oraz wzrost wartości 

Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. 
§ 2.  Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu określonego w § 1. 
 
Art. 22w [Główne lokaty Subfunduszu] 
§ 1.  Aktywa Subfunduszu są lokowane w tytuły uczestnictwa emitowane przez: 

1. 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, 

2. inne niż określone powyżej fundusze zagraniczne. 
§ 2.  W celu zapewnienia odpowiedniej płynności Aktywów Subfunduszu i bieżącego dochodu część Aktywów Subfunduszu 

może być także lokowana w: 
1. Instrumenty Finansowe o charakterze dłużnym, 
2. depozyty bankowe. 

§ 3.  Zarządzający Subfunduszem może podejmować działania celem ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego ze 
zmianą kursów walut obcych w relacji do waluty polskiej w związku z lokatami Subfunduszu dokonywanymi w tytuły 
uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub w inne instrumenty finansowe denominowane w walucie innej 
niż waluta polska zawierając umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne. 

 
Art. 22x [Zasady dywersyfikacji lokat Subfunduszu] 
§1. Subfundusz lokuje minimum 70% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, 

o których mowa w art. 22w w §1 pkt 1). 
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§2. Łączny udział lokat w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, o których mowa w art.22w w §1 pkt 2), nie może 
stanowić więcej niż 30 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. 

§3. Udział innych lokat niż lokaty, o których mowa w art. 22w, a które mogą być przedmiotem lokat Subfunduszu zgodnie z 
podrozdziałem 4b, nie może przekroczyć 20% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. 

§4. Do limitu, o którym mowa w §3 powyżej, nie wlicza się Instrumentów Pochodnych wykorzystywanych dla ograniczenia 
ryzyka walutowego związanego z zawieraniem umów, o których mowa w art. 22w §3. 

§5. Fundusz może lokować do 20% wartości Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa pojedynczego funduszu 
zagranicznego, a w przypadku funduszu zagranicznego z wydzielonymi subfunduszami - do 20% wartości Aktywów 
Subfunduszu w tytuły uczestnictwa pojedynczego subfunduszu. 

 
Art. 22y [Zasady doboru lokat Subfunduszu] 
§ 1.  Dobór do portfela inwestycyjnego Subfunduszu poszczególnych rodzajów instrumentów finansowych wskazanych w 

niniejszym podrozdziale oraz w podrozdziale 4b jest uzależniony od decyzji zarządzającego Subfunduszem 
podejmowanej z uwzględnieniem warunków ekonomicznych, prognozowanej sytuacji na rynkach instrumentów 
finansowych jak również celu inwestycyjnego oraz zasad dywersyfikacji określonych w zasadach polityki inwestycyjnej. 

§ 2.  Proporcja między lokatami Subfunduszu w różne tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, o których mowa w art. 
22w §1, może ulegać zmianie w zależności od oceny potencjału wzrostowego i dochodowości poszczególnych kategorii 
lokat. 

§ 3. W odniesieniu do tytułów uczestnictwa poszczególnych funduszy zagranicznych, które są przedmiotem lokat 
Subfunduszu, zarządzający Subfunduszem stosuje następujące kryteria doboru lokat: 

1. adekwatność polityki inwestycyjnej funduszu zagranicznego do polityki inwestycyjnej Subfunduszu, 
2. osiągane i przewidywane stopy zwrotu, 
3. poziom ryzyka inwestycyjnego, 
4. poziom kosztów obciążających uczestników danego funduszu, 
5. wartość aktywów oraz ocenę ryzyka ograniczeń w odkupieniu tytułów uczestnictwa (możliwość odkupienia tytułów 

uczestnictwa i wyjście z inwestycji), 
6. bezpieczeństwo zawierania i rozliczania transakcji oraz przechowywania i wykonywania praw z posiadanych tytułów 

uczestnictwa. 
§ 4. W odniesieniu do Instrumentów Finansowych o charakterze dłużnym zarządzający Subfunduszem stosuje następujące 

kryteria doboru lokat: 
1. rentowność dłużnych instrumentów finansowych, 
2. odpowiedni poziom wiarygodności kredytowej emitentów z uwzględnieniem ich obecnej i prognozowanej sytuacji 

ekonomicznej z zastosowaniem zewnętrznych systemów ratingowych lub własnych wewnętrznych procedur oceny 
wiarygodności kredytowej, zgodnie z którymi w ocenie zarządzającego emitenci będą w stanie regulować swoje 
zobowiązania wynikające z tytułu wyemitowanych instrumentów dłużnych, 

3. prognozowany kierunek i zasięg zmian stóp procentowych, 
4. bezpieczeństwo zawierania i rozliczania transakcji oraz przechowywania posiadanych instrumentów finansowych, 
5. płynność zapewniająca realizację zobowiązań Subfunduszu oraz umożliwiającą efektywną zmianę struktury portfela 

Subfunduszu. 
 

Podrozdział 3g 
Postanowienia szczególne dla Pekao Surowców i Energii („Subfundusz”) 

 
Art. 22aa [Cel inwestycyjny Subfunduszu] 
§ 1.  Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. 
§ 2.  Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu określonego w § 1. 
 
Art. 22bb [Główne lokaty Subfunduszu] 
§ 1.  Aktywa Subfunduszu są lokowane przede wszystkim 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. 

§ 2.  W celu zapewnienia odpowiedniej płynności Aktywów Subfunduszu i bieżącego dochodu część Aktywów Subfunduszu 
może być także lokowana w: 
1. Instrumenty Finansowe o charakterze dłużnym, 
2. depozyty bankowe. 

§ 3.  Zarządzający Subfunduszem może podejmować działania celem ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego ze 
zmianą kursów walut obcych w relacji do waluty polskiej w związku z lokatami Subfunduszu dokonywanymi w tytuły 
uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub w inne instrumenty finansowe denominowane w walucie innej 
niż waluta polska zawierając umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne. 
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Art. 22cc [Zasady dywersyfikacji lokat Subfunduszu] 
§1. Subfundusz lokuje minimum 70% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, 

o których mowa w art. 22bb w §1. 
§2. Udział innych lokat niż lokaty, o których mowa w art. 22bb, a które mogą być przedmiotem lokat Subfunduszu zgodnie z 

podrozdziałem 4c, nie może przekroczyć 20% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. 
§3. Do limitu, o którym mowa w §2 powyżej, nie wlicza się Instrumentów Pochodnych wykorzystywanych dla ograniczenia 

ryzyka walutowego związanego z zawieraniem umów, o których mowa w art. 22bb §3. 
§4. Fundusz może lokować do 20% wartości Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa pojedynczego funduszu 

zagranicznego, a w przypadku funduszu zagranicznego z wydzielonymi subfunduszami - do 20% wartości Aktywów 
Subfunduszu w tytuły uczestnictwa pojedynczego subfunduszu. 

 
Art. 22dd [Zasady doboru lokat Subfunduszu] 
§ 1.  Dobór do portfela inwestycyjnego Subfunduszu poszczególnych rodzajów instrumentów finansowych wskazanych w 

niniejszym podrozdziale oraz w podrozdziale 4c jest uzależniony od decyzji zarządzającego Subfunduszem 
podejmowanej z uwzględnieniem warunków ekonomicznych i prognozowanej sytuacji na rynkach instrumentów 
finansowych oraz surowcowych, jak również celu inwestycyjnego oraz zasad dywersyfikacji określonych w zasadach 
polityki inwestycyjnej. 

§ 2.  Proporcja między lokatami Subfunduszu w różne tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, o których mowa w art. 
22bb §1, może ulegać zmianie w zależności od oceny potencjału wzrostowego i dochodowości poszczególnych kategorii 
lokat. 

§ 3. W odniesieniu do tytułów uczestnictwa poszczególnych funduszy zagranicznych, które są przedmiotem lokat 
Subfunduszu, zarządzający Subfunduszem stosuje następujące kryteria doboru lokat: 
1. adekwatność polityki inwestycyjnej funduszu zagranicznego do polityki inwestycyjnej Subfunduszu, 
2. osiągane i przewidywane stopy zwrotu, 
3. poziom ryzyka inwestycyjnego, 
4. poziom kosztów obciążających uczestników danego funduszu, 
5. wartość aktywów oraz ocenę ryzyka ograniczeń w odkupieniu tytułów uczestnictwa (możliwość odkupienia tytułów 

uczestnictwa i wyjście z inwestycji), 
6. bezpieczeństwo zawierania i rozliczania transakcji oraz przechowywania i wykonywania praw z posiadanych tytułów 

uczestnictwa. 
§ 4. W odniesieniu do Instrumentów Finansowych o charakterze dłużnym zarządzający Subfunduszem stosuje następujące 

kryteria doboru lokat: 
1. rentowność dłużnych instrumentów finansowych, 
2. odpowiedni poziom wiarygodności kredytowej emitentów z uwzględnieniem ich obecnej i prognozowanej sytuacji 

ekonomicznej z zastosowaniem zewnętrznych systemów ratingowych lub własnych wewnętrznych procedur oceny 
wiarygodności kredytowej, zgodnie z którymi w ocenie zarządzającego emitenci będą w stanie regulować swoje 
zobowiązania wynikające z tytułu wyemitowanych instrumentów dłużnych, 

3. prognozowany kierunek i zasięg zmian stóp procentowych, 
4. bezpieczeństwo zawierania i rozliczania transakcji oraz przechowywania posiadanych instrumentów finansowych, 
5. płynność zapewniająca realizację zobowiązań Subfunduszu oraz umożliwiającą efektywną zmianę struktury portfela 

Subfunduszu. 
 

Podrozdział 3h 
Postanowienia szczególne dla Pekao Spokojna Inwestycja („Subfundusz”) 

 
Art. 22ee   [Cel inwestycyjny Subfunduszu] 
§ 1. Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest osiąganie przychodów z lokat netto Subfunduszu. Dodatkowo Subfundusz może 

dążyć do wzrostu wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. 
§ 2.  Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu określonego w § 1. 
 
Art. 22ff   [Główne lokaty Subfunduszu] 
§ 1.  Aktywa Subfunduszu są lokowane przede wszystkim w: 

1. Instrumenty Finansowe o charakterze dłużnym oraz 
2. depozyty bankowe. 

§ 2.  Fundusz może zawierać w ramach portfela inwestycyjnego Subfunduszu transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony 
lub Funduszu do odkupu.. 

§ 3.  Zarządzający Subfunduszem może podejmować działania celem ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego ze 
zmianą kursów walut obcych w relacji do waluty polskiej w związku z lokatami Subfunduszu dokonywanymi w instrumenty 
finansowe denominowane w walucie innej niż waluta polska, zawierając umowy mające za przedmiot instrumenty 
pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne. 
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Art. 22gg   [Zasady dywersyfikacji lokat Subfunduszu] 
§1.  Całość Aktywów Subfunduszu może być inwestowana łącznie w lokaty, o których mowa w art. 22ff w §1, w tym w 

instrumenty finansowe nabyte w związku z zawarciem transakcji przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu. 
§2. Udział innych lokat niż lokaty, o których mowa w art. 22ff, a które mogą być przedmiotem lokat Subfunduszu zgodnie z 

podrozdziałem 4d, nie może przekroczyć 20% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. 
§ 3.  Do limitu, o którym mowa w §2 powyżej, nie wlicza się Instrumentów Pochodnych wykorzystywanych dla ograniczenia 

ryzyka walutowego związanego z zawieraniem umów, o których mowa w art. 22ff w §3. 
§ 4.  Duration zmodyfikowane portfela Subfunduszu, w odniesieniu do udziału składników lokat w całości aktywów 

Subfunduszu, jest nie dłuższe niż 1 rok. 
 
Art. 22hh   [Zasady doboru lokat Subfunduszu] 
§ 1.  Polityka inwestycyjna Funduszu, w szczególności kryteria doboru lokat, będzie prowadzona przy zachowaniu zasady 

ograniczonego ryzyka dokonywanych lokat. 
§ 2. W odniesieniu do Instrumentów Finansowych o charakterze dłużnym zarządzający Subfunduszem stosuje następujące 

kryteria doboru lokat: 
1. rentowność dłużnych instrumentów finansowych, 
2. odpowiedni poziom wiarygodności kredytowej emitentów z uwzględnieniem ich obecnej i prognozowanej sytuacji 

ekonomicznej z zastosowaniem zewnętrznych systemów ratingowych lub własnych wewnętrznych procedur oceny 
wiarygodności kredytowej, zgodnie z którymi w ocenie zarządzającego emitenci będą w stanie regulować swoje 
zobowiązania wynikające z tytułu wyemitowanych instrumentów dłużnych, 

3. prognozowany kierunek i zasięg zmian stóp procentowych, 
4. bezpieczeństwo zawierania i rozliczania transakcji oraz przechowywania posiadanych instrumentów finansowych, 
5. płynność zapewniająca realizację zobowiązań Subfunduszu oraz umożliwiającą efektywną zmianę struktury portfela 

Subfunduszu. 
 

Podrozdział 3i 
Postanowienia szczególne dla Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego („Subfundusz”) 

 
Art. 22ii   [Cel inwestycyjny Subfunduszu] 
§ 1. Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. 
§ 2. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu określonego w § 1. 
 
Art. 22jj   [Główne lokaty Subfunduszu] 
§ 1. Aktywa Subfunduszu są lokowane w tytuły uczestnictwa emitowane przez: 

1. fundusze zagraniczne o charakterze udziałowym dające ekspozycję na akcje spółek oraz rynki akcyjne w Europie, 
2. fundusze zagraniczne o charakterze dłużnym. 

§ 2.  W celu zapewnienia odpowiedniej płynności Aktywów Subfunduszu i bieżącego dochodu część Aktywów Subfunduszu 
może być także lokowana w: 
1. Instrumenty Finansowe o charakterze dłużnym, 
2. depozyty bankowe. 

§ 3.  Zarządzający Subfunduszem może podejmować działania celem ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego ze 
zmianą kursów walut obcych w relacji do waluty polskiej w związku z lokatami Subfunduszu dokonywanymi w tytuły 
uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub w inne instrumenty finansowe denominowane w walucie innej 
niż waluta polska, zawierając umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne. 

 
Art. 22kk   [Zasady dywersyfikacji lokat Subfunduszu] 
§1.  Subfundusz lokuje od 40% do 60% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych 

o charakterze udziałowym, o których mowa w art. 22jj w §1 pkt 1). 
§2.  Udział innych lokat niż lokaty, o których mowa w art. 22jj, a które mogą być przedmiotem lokat Subfunduszu zgodnie z 

podrozdziałem 4a, nie może przekroczyć 20% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. 
§3.  Do limitu, o którym mowa w §2 powyżej, nie wlicza się Instrumentów Pochodnych wykorzystywanych dla ograniczenia 

ryzyka walutowego związanego z zawieraniem umów, o których mowa w art. 22jj §3. 
§4. Fundusz może lokować do 20% wartości Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa pojedynczego funduszu 

zagranicznego, a w przypadku funduszu zagranicznego z wydzielonymi subfunduszami - do 20% wartości Aktywów 
Subfunduszu w tytuły uczestnictwa pojedynczego subfunduszu. 

 
Art. 22ll   [Zasady doboru lokat Subfunduszu] 
§ 1.  Dobór do portfela inwestycyjnego Subfunduszu poszczególnych rodzajów instrumentów finansowych wskazanych 

w niniejszym podrozdziale oraz w podrozdziale 4a jest uzależniony od decyzji zarządzającego Subfunduszem 
podejmowanej z uwzględnieniem warunków ekonomicznych i prognozowanej sytuacji na rynkach instrumentów 
finansowych, jak również celu inwestycyjnego oraz zasad dywersyfikacji określonych w zasadach polityki inwestycyjnej. 
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§ 2.  Proporcja między lokatami Subfunduszu w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze udziałowym, o 
których mowa w art. 22jj §1 pkt 1, oraz w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze dłużnym, o których 
mowa w art. 22jj §1 pkt 2, może ulegać zmianie w zależności od oceny potencjału wzrostowego i dochodowości 
poszczególnych kategorii lokat. 

§ 3.  W odniesieniu do tytułów uczestnictwa poszczególnych funduszy zagranicznych, które są przedmiotem lokat 
Subfunduszu, zarządzający Subfunduszem stosuje następujące kryteria doboru lokat: 
1. adekwatność polityki inwestycyjnej funduszu zagranicznego do polityki inwestycyjnej Subfunduszu, 
2. osiągane i przewidywane stopy zwrotu, 
3. poziom ryzyka inwestycyjnego, 
4. poziom kosztów obciążających uczestników danego funduszu, 
5. wartość aktywów oraz ocenę ryzyka ograniczeń w odkupieniu tytułów uczestnictwa (możliwość odkupienia tytułów 

uczestnictwa i wyjście z inwestycji), 
6. bezpieczeństwo zawierania i rozliczania transakcji oraz przechowywania i wykonywania praw z posiadanych tytułów 

uczestnictwa. 
§ 4. W odniesieniu do Instrumentów Finansowych o charakterze dłużnym zarządzający Subfunduszem stosuje następujące 

kryteria doboru lokat: 
1. rentowność dłużnych instrumentów finansowych, 
2. odpowiedni poziom wiarygodności kredytowej emitentów z uwzględnieniem ich obecnej i prognozowanej sytuacji 

ekonomicznej z zastosowaniem zewnętrznych systemów ratingowych lub własnych wewnętrznych procedur oceny 
wiarygodności kredytowej, zgodnie z którymi w ocenie zarządzającego emitenci będą w stanie regulować swoje 
zobowiązania wynikające z tytułu wyemitowanych instrumentów dłużnych, 

3. prognozowany kierunek i zasięg zmian stóp procentowych, 
4. bezpieczeństwo zawierania i rozliczania transakcji oraz przechowywania posiadanych instrumentów finansowych, 
5. płynność zapewniająca realizację zobowiązań Subfunduszu oraz umożliwiającą efektywną zmianę struktury portfela 

Subfunduszu. 
 

Podrozdział 3j 
(skreślony) 

 
Podrozdział 3k 

Postanowienia szczególne dla Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu („Subfundusz”) 
 
Art. 22rr   [Cel inwestycyjny Subfunduszu] 
§ 1.  Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest osiąganie przychodów z lokat netto Subfunduszu oraz wzrost wartości Aktywów 

Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. 
§ 2.  Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu określonego w § 1. 
 
Art. 22ss   [Główne lokaty Subfunduszu] 
§ 1.  Aktywa Subfunduszu są lokowane 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 pochodnych na różnych rynkach globalnych. 

§ 2.  W celu zapewnienia odpowiedniej płynności Aktywów Subfunduszu część Aktywów Subfunduszu może być także 
lokowana w: 
1. Instrumenty Finansowe o charakterze dłużnym, 
2. depozyty bankowe. 

§ 3.  Zarządzający Subfunduszem może podejmować działania celem ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego ze 
zmianą kursów walut obcych w relacji do waluty polskiej w związku z lokatami Subfunduszu dokonywanymi w tytuły 
uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub w inne instrumenty finansowe denominowane w walucie innej 
niż waluta polska zawierając umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne. 

 
Art. 22tt   [Zasady dywersyfikacji lokat Subfunduszu] 
§1. Subfundusz lokuje minimum 70% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, 

o których mowa w art. 22ss w §1. 
§2. Udział innych lokat niż lokaty, o których mowa w art. 22ss, a które mogą być przedmiotem lokat Subfunduszu zgodnie z 

podrozdziałem 4, nie może przekroczyć 20% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. 
§3. Do limitu, o którym mowa w §2 powyżej, nie wlicza się Instrumentów Pochodnych wykorzystywanych dla ograniczenia 

ryzyka walutowego związanego z zawieraniem umów, o których mowa w art. 22ss §3. 
§4. Fundusz może lokować do 20% wartości Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa pojedynczego funduszu 

zagranicznego, a w przypadku funduszu zagranicznego z wydzielonymi subfunduszami - do 20% wartości Aktywów 
Subfunduszu w tytuły uczestnictwa pojedynczego subfunduszu. 
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Art. 22uu   [Zasady doboru lokat Subfunduszu] 
§ 1.  Dobór do portfela inwestycyjnego Subfunduszu poszczególnych rodzajów instrumentów finansowych wskazanych w 

niniejszym podrozdziale oraz w podrozdziale 4 jest uzależniony od decyzji zarządzającego Subfunduszem 
podejmowanej z uwzględnieniem warunków ekonomicznych i prognozowanej sytuacji na rynkach instrumentów 
finansowych, jak również celu inwestycyjnego oraz zasad dywersyfikacji określonych w zasadach polityki inwestycyjnej. 

§ 2.  Proporcja między lokatami Subfunduszu w różne tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, o których mowa w art. 
22ss §1, może ulegać zmianie w zależności od oceny potencjału wzrostowego i dochodowości poszczególnych kategorii 
lokat. 

§ 3.  W odniesieniu do tytułów uczestnictwa poszczególnych funduszy zagranicznych, które są przedmiotem lokat 
Subfunduszu, zarządzający Subfunduszem stosuje następujące kryteria doboru lokat: 

1. adekwatność polityki inwestycyjnej funduszu zagranicznego do polityki inwestycyjnej Subfunduszu, 
2. osiągane i przewidywane stopy zwrotu, 
3. poziom ryzyka inwestycyjnego, 
4. poziom kosztów obciążających uczestników danego funduszu, 
5. wartość aktywów oraz ocenę ryzyka ograniczeń w odkupieniu tytułów uczestnictwa (możliwość odkupienia tytułów 

uczestnictwa i wyjście z inwestycji), 
6. bezpieczeństwo zawierania i rozliczania transakcji oraz przechowywania i wykonywania praw z posiadanych tytułów 

uczestnictwa. 
§ 4. W odniesieniu do Instrumentów Finansowych o charakterze dłużnym zarządzający Subfunduszem stosuje następujące 

kryteria doboru lokat: 
1. rentowność dłużnych instrumentów finansowych, 
2. odpowiedni poziom wiarygodności kredytowej emitentów z uwzględnieniem ich obecnej i prognozowanej sytuacji 

ekonomicznej z zastosowaniem zewnętrznych systemów ratingowych lub własnych wewnętrznych procedur oceny 
wiarygodności kredytowej, zgodnie z którymi w ocenie zarządzającego emitenci będą w stanie regulować swoje 
zobowiązania wynikające z tytułu wyemitowanych instrumentów dłużnych, 

3. prognozowany kierunek i zasięg zmian stóp procentowych, 
4. bezpieczeństwo zawierania i rozliczania transakcji oraz przechowywania posiadanych instrumentów finansowych, 
5. płynność zapewniająca realizację zobowiązań Subfunduszu oraz umożliwiającą efektywną zmianę struktury portfela 

Subfunduszu. 
 

Podrozdział 3l 
Postanowienia szczególne dla Pekao Dochodu USD („Subfundusz”) 

 
Art. 22ww   [Cel inwestycyjny Subfunduszu] 
§ 1.  Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest osiąganie przychodów z lokat netto Subfunduszu oraz wzrost wartości Aktywów 

Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. 
§ 2.  Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu określonego w § 1. 
 
Art. 22xx   [Główne lokaty Subfunduszu] 
§ 1.  Aktywa Subfunduszu są lokowane 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. 

§ 2.  W celu zapewnienia odpowiedniej płynności Aktywów Subfunduszu i bieżącego dochodu część Aktywów Subfunduszu 
może być także lokowana w: 
1. Instrumenty Finansowe o charakterze dłużnym, 
2. depozyty bankowe. 

§ 3.  Subfundusz może inwestować w lokaty denominowane w dowolnych walutach. W przypadku gdy część lokat 
Subfunduszu jest denominowana w innej walucie niż dolar amerykański, Zarządzający Subfunduszem może 
podejmować działania celem ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą kursów innych walut w relacji 
do dolara amerykańskiego, zawierając umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne. 

 
Art. 22yy   [Zasady dywersyfikacji lokat Subfunduszu] 
§1. Subfundusz lokuje minimum 70% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, 

o których mowa w art. 22xx w §1. 
§2. Udział innych lokat niż lokaty, o których mowa w art. 22xx, a które mogą być przedmiotem lokat Subfundusz zgodnie z 

podrozdziałem 4, nie może przekroczyć 20% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. 
§3.  Do limitu, o którym mowa w §2 powyżej, nie wlicza się Instrumentów Pochodnych wykorzystywanych dla ograniczenia 

ryzyka walutowego związanego z zawieraniem umów, o których mowa w art. 22xx §3. 
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§4. Fundusz może lokować do 20% wartości Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa pojedynczego funduszu 
zagranicznego, a w przypadku funduszu zagranicznego z wydzielonymi subfunduszami - do 20% wartości Aktywów 
Subfunduszu w tytuły uczestnictwa pojedynczego subfunduszu. 

 
Art. 22zz   [Zasady doboru lokat Subfunduszu] 
§ 1.  Dobór do portfela inwestycyjnego Subfunduszu poszczególnych rodzajów instrumentów finansowych wskazanych w 

niniejszym podrozdziale oraz w podrozdziale 4 jest uzależniony od decyzji zarządzającego Subfunduszem 
podejmowanej z uwzględnieniem warunków ekonomicznych i prognozowanej sytuacji na rynkach instrumentów 
finansowych, jak również celu inwestycyjnego oraz zasad dywersyfikacji określonych w zasadach polityki inwestycyjnej. 

§ 2. Proporcja między lokatami Subfunduszu w różne tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, o których mowa w art. 
22xx §1, może ulegać zmianie w zależności od oceny potencjału wzrostowego i dochodowości poszczególnych kategorii 
lokat. 

§ 3.  W odniesieniu do tytułów uczestnictwa poszczególnych funduszy zagranicznych, które są przedmiotem lokat 
Subfunduszu, zarządzający Subfunduszem stosuje następujące kryteria doboru lokat: 
1. adekwatność polityki inwestycyjnej funduszu zagranicznego do polityki inwestycyjnej Subfunduszu, 
2. osiągane i przewidywane stopy zwrotu, 
3. poziom ryzyka inwestycyjnego, 
4. poziom kosztów obciążających uczestników danego funduszu, 
5. wartość aktywów oraz ocenę ryzyka ograniczeń w odkupieniu tytułów uczestnictwa (możliwość odkupienia tytułów 

uczestnictwa i wyjście z inwestycji), 
6. bezpieczeństwo zawierania i rozliczania transakcji oraz przechowywania i wykonywania praw z posiadanych tytułów 

uczestnictwa. 
§ 4. W odniesieniu do Instrumentów Finansowych o charakterze dłużnym zarządzający Subfunduszem stosuje następujące 

kryteria doboru lokat: 
1. rentowność dłużnych instrumentów finansowych, 
2. odpowiedni poziom wiarygodności kredytowej emitentów z uwzględnieniem ich obecnej i prognozowanej sytuacji 

ekonomicznej z zastosowaniem zewnętrznych systemów ratingowych lub własnych wewnętrznych procedur oceny 
wiarygodności kredytowej, zgodnie z którymi w ocenie zarządzającego emitenci będą w stanie regulować swoje 
zobowiązania wynikające z tytułu wyemitowanych instrumentów dłużnych, 

3. prognozowany kierunek i zasięg zmian stóp procentowych, 
4. bezpieczeństwo zawierania i rozliczania transakcji oraz przechowywania posiadanych instrumentów finansowych, 
5. płynność zapewniająca realizację zobowiązań Subfunduszu oraz umożliwiającą efektywną zmianę struktury portfela 

Subfunduszu. 
 

Podrozdział 3m 
Postanowienia szczególne dla Pekao Obligacji Samorządowych („Subfundusz”) 

Art. 22aaa [Cel inwestycyjny Subfunduszu] 
§ 1.  Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. 
§ 2.  Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu określonego w §1. 
 
Art. 22bbb [Główne lokaty Subfunduszu] 
§ 1.  Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane przede wszystkim w: 

1. obligacje emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, państwo 
członkowskie, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest  co 
najmniej jedno państwo członkowskie; 

2. depozyty bankowe; 
3. Instrumenty Rynku Pieniężnego; 
4. Obligacje Municypalne; 
5. listy zastawne; 
6. 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 centralne, regionalne lub 
lokalne władze publiczne państwa członkowskiego albo, w przypadku państwa federalnego, przez jednego z 
członków federacji. 

§ 2.  (skreślony) 
§ 3.  Zarządzający Subfunduszem może podejmować działania celem ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego ze 

zmianą kursów walut obcych w relacji do waluty polskiej w związku z lokatami Subfunduszu dokonywanymi w tytuły 
uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub w inne instrumenty finansowe denominowane w walucie innej 
niż waluta polska zawierając umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne. 
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§ 4.    Fundusz może zawierać w ramach portfela inwestycyjnego Subfunduszu transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony 
lub Funduszu do odkupu. 

 
Art. 22ccc [Zasady dywersyfikacji lokat Subfunduszu] 
§ 1.  Subfundusz lokuje minimum 50% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w kategorie lokat  o których mowa w art. 22bbb 

w §1 pkt 4-6. 
§ 2. (skreślony) 
§ 3. (skreślony) 
§ 4. Udział innych lokat niż lokaty, o których mowa w art. 22bbb, a które mogą być przedmiotem lokat Subfunduszu zgodnie 

z podrozdziałem 4f, nie może przekroczyć 10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. 
§ 5. Do limitu, o którym mowa w §4 powyżej, nie wlicza się Instrumentów Pochodnych wykorzystywanych dla ograniczenia 

ryzyka inwestycyjnego i w celu sprawnego zarządzania. 
§ 6. Fundusz może lokować do 20% wartości Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa pojedynczego funduszu 

zagranicznego, a w przypadku funduszu zagranicznego z wydzielonymi subfunduszami - do 20% wartości Aktywów 
Subfunduszu w tytuły uczestnictwa pojedynczego subfunduszu. 

 
Art. 22ddd [Zasady doboru lokat Subfunduszu] 
§ 1. Dobór do portfela inwestycyjnego Subfunduszu poszczególnych rodzajów instrumentów finansowych wskazanych 

w niniejszym podrozdziale oraz w podrozdziale 4f jest uzależniony od decyzji zarządzającego Subfunduszem 
podejmowanej z uwzględnieniem warunków ekonomicznych i prognozowanej sytuacji na rynkach instrumentów 
finansowych, jak również celu inwestycyjnego oraz zasad dywersyfikacji określonych w zasadach polityki inwestycyjnej. 

§ 2.  W odniesieniu do tytułów uczestnictwa poszczególnych funduszy zagranicznych, które są przedmiotem lokat 
Subfunduszu, zarządzający Subfunduszem stosuje następujące kryteria doboru lokat: 
1. adekwatność polityki inwestycyjnej funduszu zagranicznego do polityki inwestycyjnej Subfunduszu, 
2. osiągane i przewidywane stopy zwrotu, 
3. poziom ryzyka inwestycyjnego, 
4. poziom kosztów obciążających uczestników danego funduszu, 
5. wartość aktywów oraz ocenę ryzyka ograniczeń w odkupieniu tytułów uczestnictwa (możliwość odkupienia tytułów 

uczestnictwa i wyjście z inwestycji), 
6. bezpieczeństwo zawierania i rozliczania transakcji oraz przechowywania i wykonywania praw z posiadanych tytułów 

uczestnictwa. 
§ 3. W odniesieniu do Instrumentów Finansowych o charakterze dłużnym zarządzający Subfunduszem stosuje następujące 

kryteria doboru lokat: 
1. uzyskiwanie możliwie wysokiej stopy zwrotu przy akceptacji ryzyka związanego z niewypłacalnością emitenta, ryzyka 

ograniczonej płynności, ryzyka stóp procentowych, 
2. odpowiedni poziom wiarygodności kredytowej emitentów z uwzględnieniem ich obecnej i prognozowanej sytuacji 

ekonomicznej z zastosowaniem zewnętrznych systemów ratingowych lub własnych wewnętrznych procedur oceny 
wiarygodności kredytowej, zgodnie z którymi w ocenie zarządzającego emitenci będą w stanie regulować swoje 
zobowiązania wynikające z tytułu wyemitowanych instrumentów dłużnych, 

3. prognozowany kierunek i zasięg zmian stóp procentowych, 
4. bezpieczeństwo zawierania i rozliczania transakcji oraz przechowywania posiadanych instrumentów finansowych, 
5. płynność zapewniająca realizację zobowiązań Subfunduszu oraz umożliwiającą efektywną zmianę struktury portfela 

Subfunduszu. 
§ 4. W odniesieniu do Obligacji Municypalnych zarządzający Subfunduszem stosuje następujące kryteria doboru lokat: 

1. rentowność obligacji Skarbu Państwa o porównywalnym okresie do wykupu, 
2. wysokość stawek WIBOR, 
3. premia za ryzyko kredytowe dla obligacji emitentów o porównywalnym poziomie ryzyka kredytowego, o zbliżonym 

okresie do wykupu i takim samym poziomie zabezpieczeń, będących w obrocie na rynku wtórnym lub będących w 
danym momencie przedmiotem oferty na rynku pierwotnym. 

 

Podrozdział 3n 

Postanowienia szczególne dla Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych („Subfundusz”) 

Art. 22eee [Cel inwestycyjny Subfunduszu] 

§ 1.  Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. 
§ 2.  Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu określonego w §1. 

Art. 22fff [Główne lokaty Subfunduszu] 

§ 1.  Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane w Instrumenty Finansowe o charakterze dłużnym.  
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§ 2.  Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane w depozyty bankowe. 
§ 3.  Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane w jednostki uczestnictwa Subfunduszu Pekao Obligacji - Dynamiczna  

Alokacja 2 wydzielonego w ramach Pekao Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. 
§ 4.  Aktywa Subfunduszu mogą być również lokowane w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze dłużnym, 

w tym tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych dających ekspozycję na zagraniczne obligacje wysokodochodowe 
(tzw. High Yield).   

§ 5.  Zarządzający Subfunduszem może podejmować działania celem ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego ze 
zmianą kursów walut obcych w relacji do waluty polskiej w związku z lokatami Subfunduszu dokonywanymi w tytuły 
uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub w inne instrumenty finansowe denominowane w walucie innej 
niż waluta polska zawierając umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne. 

Art. 22ggg [Zasady dywersyfikacji lokat Subfunduszu] 

§ 1.  Subfundusz lokuje minimum 60% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w instrumenty finansowe o charakterze 
dłużnym, depozyty bankowe oraz jednostki uczestnictwa, o których mowa w art.. 22fff w §1 - 3. 

§ 2. Subfundusz lokuje do 40% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych o 
charakterze dłużnym, o których mowa w art. 22fff w §4. 

§ 3. Udział innych lokat niż lokaty, o których mowa w art. 22fff, a które mogą być przedmiotem lokat Subfunduszu zgodnie z 
podrozdziałem 4f, nie może przekroczyć 20% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. 

§ 4. Do limitu, o którym mowa w § 3 powyżej, nie wlicza się Instrumentów Pochodnych wykorzystywanych dla ograniczenia 
ryzyka walutowego związanego z zawieraniem umów, o których mowa w art. 22fff §5. 

§ 5. Fundusz może lokować do 20% wartości Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa pojedynczego funduszu 
zagranicznego, a w przypadku funduszu zagranicznego z wydzielonymi subfunduszami - do 20% wartości Aktywów 
Subfunduszu w tytuły uczestnictwa pojedynczego subfunduszu. 

Art. 22hhh [Zasady doboru lokat Subfunduszu] 

§ 1. Dobór do portfela inwestycyjnego Subfunduszu poszczególnych rodzajów instrumentów finansowych wskazanych 
w niniejszym podrozdziale oraz w podrozdziale 4f jest uzależniony od decyzji zarządzającego Subfunduszem 
podejmowanej z uwzględnieniem warunków ekonomicznych i prognozowanej sytuacji na rynkach instrumentów 
finansowych, jak również celu inwestycyjnego oraz zasad dywersyfikacji określonych w zasadach polityki inwestycyjnej. 

§ 2.  W odniesieniu do tytułów uczestnictwa poszczególnych funduszy zagranicznych, które są przedmiotem lokat 
Subfunduszu, zarządzający Subfunduszem stosuje następujące kryteria doboru lokat: 
1. adekwatność polityki inwestycyjnej funduszu zagranicznego do polityki inwestycyjnej Subfunduszu, 
2. osiągane i przewidywane stopy zwrotu, 
3. poziom ryzyka inwestycyjnego, 
4. poziom kosztów obciążających uczestników danego funduszu, 
5. wartość aktywów oraz ocenę ryzyka ograniczeń w odkupieniu tytułów uczestnictwa (możliwość odkupienia tytułów 

uczestnictwa i wyjście z inwestycji), 
6. bezpieczeństwo zawierania i rozliczania transakcji oraz przechowywania i wykonywania praw z posiadanych tytułów 

uczestnictwa. 
§ 3. W odniesieniu do Instrumentów Finansowych o charakterze dłużnym zarządzający Subfunduszem stosuje następujące 

kryteria doboru lokat: 
1. rentowność dłużnych instrumentów finansowych, 
2. odpowiedni poziom wiarygodności kredytowej emitentów z uwzględnieniem ich obecnej i prognozowanej sytuacji 

ekonomicznej z zastosowaniem zewnętrznych systemów ratingowych lub własnych wewnętrznych procedur oceny 
wiarygodności kredytowej, zgodnie z którymi w ocenie zarządzającego emitenci będą w stanie regulować swoje 
zobowiązania wynikające z tytułu wyemitowanych instrumentów dłużnych, 

3. prognozowany kierunek i zasięg zmian stóp procentowych, 
4. bezpieczeństwo zawierania i rozliczania transakcji oraz przechowywania posiadanych instrumentów finansowych, 
5. płynność zapewniająca realizację zobowiązań Subfunduszu oraz umożliwiającą efektywną zmianę struktury portfela 

Subfunduszu. 

Art. 22iii [Polityka inwestycyjna oraz opłata za zarządzanie Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2] 

§ 1. Polityka inwestycyjna Subfunduszu Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 wydzielonego w ramach Pekao Funduszu 
Inwestycyjnego Otwartego, w którego jednostki uczestnictwa mogą być lokowane Aktywa Subfunduszu, zakłada 
lokowanie aktywów w instrumenty finansowe spełniające warunki określone w art. 93 i art. 93a Ustawy, w następujący 
sposób: 

1. Do 100% Aktywów Subfunduszu Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2  może być lokowane w dłużne instrumenty 
finansowe nominowane w złotych polskich, emitowane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą. 
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2. Do 40% Aktywów Subfunduszu Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 może być lokowane w dłużne instrumenty 
finansowe nominowane w innych walutach niż złoty polski, emitowane przez podmioty prowadzące działalność 
gospodarczą.  

3. Do 100% Aktywów Subfunduszu Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 może być lokowane w instrumenty 
finansowe o charakterze dłużnym, emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank 
Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie, jednostkę samorządu terytorialnego państwa 
członkowskiego, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest 
Rzeczypospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie, w tym instrumenty rynku pieniężnego, a także 
w depozyty bankowe. 

§ 2. Udziały lokat innych niż dłużne instrumenty finansowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe, o których 
mowa w § 1 nie będzie wynosić więcej niż 20% Aktywów Subfunduszu Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2. 

§ 3. Dochody osiągnięte w wyniku dokonanych inwestycji, w tym odsetki oraz dywidendy, powiększają wartość aktywów 
Subfunduszu Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2, jak również zwiększają odpowiednio wartość Jednostek 
Uczestnictwa. 

§ 4. Subfundusz Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 nie będzie wypłacać dywidend ani innych dochodów. 
§ 5. Polityka inwestycyjna Subfunduszu Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2, w szczególności kryteria doboru lokat, 

będzie prowadzona przy zachowaniu zasady ograniczonego ryzyka dokonywanych lokat. 
§ 6. Dobór do portfela inwestycyjnego Subfunduszu poszczególnych rodzajów instrumentów finansowych jest uzależniony 

od decyzji zarządzającego Subfunduszem Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 podejmowanej z uwzględnieniem 
celu inwestycyjnego Subfunduszu Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 określonego jako wzrost wartości aktywów 
w wyniku wzrostu wartości lokat przy podejmowaniu działań,  o ile nie są sprzeczne z złożonym celem inwestycyjnym, 
mających na celu ochronę realnej wartości aktywów Subfunduszu Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 oraz 
osiąganie dochodu Subfunduszu Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 z lokowanych aktywów. 

§ 7. Zarządzający Subfunduszem Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 stosuje następujące kryteria doboru lokat w 
odniesieniu do lokat Subfunduszu Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2, o których mowa w § 1: 

1. rentowność dłużnych instrumentów finansowych, 
2. odpowiedni poziom wiarygodności kredytowej emitentów z uwzględnieniem ich obecnej i prognozowanej sytuacji 

ekonomicznej z zastosowaniem zewnętrznych systemów ratingowych lub własnych wewnętrznych procedur oceny 
wiarygodności kredytowej, zgodnie z którymi w ocenie zarządzającego emitenci będą w stanie regulować swoje 
zobowiązania wynikające z tytułu wyemitowanych instrumentów dłużnych 

3. prognozowany kierunek i zasięg zmian stóp procentowych, 
4. bezpieczeństwo zawierania i rozliczania transakcji oraz przechowywania posiadanych instrumentów finansowych,  
5. płynność zapewniająca realizację zobowiązań Subfunduszu Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2  oraz 

umożliwiającą efektywną zmianę struktury portfela Subfunduszu Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2. 
§ 8. Z zastrzeżeniem § 9, § 17 - § 23 oraz § 25, Aktywa Subfunduszu Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 mogą być 

lokowane wyłącznie w: 
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, 

papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim, a także na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem 
regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim oraz na Rynkach; 

2. papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego będące przedmiotem oferty publicznej, jeżeli warunki emisji 
lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu, o którym mowa w pkt.1 
powyżej, oraz gdy dopuszczenie do tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok od dnia, w którym 
po raz pierwszy nastąpi zaoferowanie tych papierów lub instrumentów, 

3. depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok, płatne 
na żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności, z zastrzeżeniem § 10, 

4. instrumenty rynku pieniężnego inne niż określone w § 8, pkt 1 i 2, jeżeli instrumenty te lub ich emitent podlegają 
regulacjom mającym na celu ochronę inwestorów i oszczędności oraz są: 

a. emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę 
samorządu terytorialnego, właściwe centralne, regionalne lub lokalne władze publiczne państwa 
członkowskiego, albo przez bank centralny państwa członkowskiego, Europejski Bank Centralny, Unię 
Europejską lub Europejski Bank Inwestycyjny, państwo inne niż państwo członkowskie, albo, w przypadku 
państwa federalnego, przez jednego z członków federacji, albo przez organizację międzynarodową, do 
której należy co najmniej jedno państwo członkowskie, lub 

b. emitowane, poręczone lub gwarantowane przez podmiot podlegający nadzorowi właściwego organu 
nadzoru nad rynkiem finansowym, zgodnie z kryteriami określonymi prawem wspólnotowym, albo przez 
podmiot podlegający i stosujący się do zasad, które są co najmniej tak rygorystyczne, jak określone 
prawem wspólnotowym, lub 

c. emitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są w obrocie na rynku regulowanym na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim, 
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d. emitowane przez podmioty mające siedzibę w krajach OECD, pod warunkiem że inwestycje w takie 
papiery wartościowe podlegają ochronie inwestora równoważnej do określonej w § 8, pkt 4, lit. a-c. oraz 
emitent spełnia łącznie następujące warunki: 

i. jest spółką, której kapitał własny wynosi co najmniej 10’000’000 euro, 
ii. publikuje roczne sprawozdania finansowe, zgodnie z przepisami Prawa Wspólnotowego 

dotyczącymi rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek, 
iii. należy do grupy kapitałowej, w skład której wchodzi co najmniej jedna spółka, której papiery 

wartościowe są przedmiotem obrotu n rynku regulowanym, 
iv. zajmuje się finansowaniem grupy, o której mowa w pkt. iii albo finansowaniem mechanizmów 

przekształcenia długu w papiery wartościowe z wykorzystaniem bankowych narzędzi 
zapewnienia płynności; 

5. papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, inne niż określone w § 8, pkt 1, 2 i 4., z tym, że łączna wartość 
tych lokat nie może przewyższyć 10% wartości Aktywów Subfunduszu Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2. 

§ 9. Aktywa Subfunduszu Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 mogą być lokowane w papiery wartościowe lub 
instrumenty rynku pieniężnego będące przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym oraz w papiery wartościowe i 
instrumenty rynku pieniężnego, których dopuszczenie do takiego obrotu jest zapewnione w państwie innym niż 
Rzeczpospolita Polska, państwo członkowskie lub państwo należące do OECD, pod warunkiem uzyskania zgody Komisji 
na dokonywanie lokat na określonej giełdzie lub rynku. 

§ 10. Za zgodą Komisji Subfundusz Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 może lokować Aktywa w depozyty w bankach 
zagranicznych. 

§ 11. Z zastrzeżeniem § 24. Statutu oraz art. 97-100 Ustawy, Subfundusz Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 nie może 
lokować więcej niż 5% wartości Aktywów Subfunduszu  w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego 
wyemitowane przez jeden podmiot. 

§ 12. Limit, o którym mowa w § 11, może być zwiększony do 10%, jeżeli łączna wartość lokat w papiery wartościowe i 
instrumenty rynku pieniężnego podmiotów, w których Subfundusz Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2  ulokował 
ponad 5% wartości Aktywów, nie przekroczy 40% wartości Aktywów Subfunduszu Funduszu. 

§ 13. Subfundusz Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 może lokować do 20% wartości Aktywów Subfunduszu łącznie w 
papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej w 
rozumieniu ustawy o rachunkowości, dla której sporządzane jest skonsolidowane sprawozdanie finansowe. 

§ 14. W przypadku, o którym mowa w § 13., Subfundusz Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 nie może lokować więcej 
niż 10% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez 
jeden podmiot należący do grupy kapitałowej, o której mowa w § 13. 

§ 15. Subfundusz Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 stosuje zasady dywersyfikacji lokat oraz ograniczenia 
inwestycyjne określone w Statucie Pekao Funduszu Inwestycyjnego Otwartego oraz Ustawie. 

§ 16. W zakresie niezbędnym do zaspokojenia bieżących zobowiązań Subfunduszu Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 
2, Subfundusz Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2  może utrzymywać część Aktywów Subfunduszu na rachunkach 
bankowych. 

§ 17. Subfundusz Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty 
pochodne dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie 
członkowskim, a także na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub 
innym państwie członkowskim oraz na Rynkach, a także umowy mające za przedmiot niewystandaryzowane instrumenty 
pochodne, pod warunkiem że: 

1. zawarcie umowy jest zgodne z celem inwestycyjnym Subfunduszu Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2; 
2. umowa ma na celu zapewnienie sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu lub ograniczenie 

ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą: 
a. kursów, cen lub wartości papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego, posiadanych przez 

Subfundusz Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2, albo papierów wartościowych i instrumentów rynku 
pieniężnego, które Subfundusz Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2  zamierza nabyć w przyszłości, 
w tym umowa pozwala na przeniesienie ryzyka kredytowego związanego z tymi instrumentami 
finansowymi; 

b. kursów walut w związku z lokatami Subfunduszu Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 lub 
planowanymi lokatami Subfunduszu Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2, 

c. wysokości stóp procentowych w związku z lokatami w depozyty, dłużne papiery wartościowe i instrumenty 
rynku pieniężnego lub planowanymi lokatami oraz aktywami utrzymywanymi na zaspokojenie bieżących 
zobowiązań Subfunduszu Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2; 

3. bazę instrumentów pochodnych, w tym niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych, stanowią instrumenty 
finansowe, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4 Ustawy, stopy procentowe, kursy walut lub indeksy, oraz 

4. wykonanie nastąpi przez dostawę instrumentów finansowych, o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy, lub przez 
rozliczenie pieniężne. 

§ 18. Umowy mające za przedmiot niewystandaryzowane instrumenty pochodne w Subfunduszu Pekao Obligacji - 
Dynamiczna Alokacja 2 będą zawierane z uznanymi podmiotami rynku finansowego. 
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§ 19. Przy zawieraniu umów mających za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty 
pochodne, w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu Pekao Obligacji - 
Dynamiczna Alokacja 2, zarządzający kieruje się następującymi kryteriami wyboru tych instrumentów: płynność, cena 
lub dostępność, a także zgodność ze strategią i celem inwestycyjnym Subfunduszu Pekao Obligacji - Dynamiczna 
Alokacja 2. 

§ 20. W celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu Pekao Obligacji - Dynamiczna 
Alokacja 2  Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty może zawierać w ramach portfela inwestycyjnego Subfunduszu Pekao 
Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2  umowy mające za przedmiot następujące instrumenty pochodne, w tym 
niewystandaryzowane instrumenty pochodne: 

1. kontrakty terminowe, dla których instrumentem bazowym może być stopa procentowa, papiery wartościowe, 
instrumenty rynku pieniężnego, kursy walut, indeksy giełdowe, 

2. opcje, dla których instrumentem bazowym może być stopa procentowa, papiery wartościowe, instrumenty rynku 
pieniężnego, kursy walut, indeksy giełdowe 

3. transakcje wymiany walut, transakcje walutowe wymiany stóp procentowych, transakcje wymiany stóp 
procentowych, transakcje wymiany papierów wartościowych, transakcje wymiany indeksów giełdowych, kontrakty 
na różnicę oraz transakcje wymiany dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego. 

§ 21. Umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, o których 
mowa w § 20, zawierane są w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu Pekao 
Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2, w szczególności, w sytuacji, gdy zastosowanie instrumentów pochodnych jest 
uzasadnione pod względem kosztów, bezpieczeństwa rozliczenia, spodziewanego wyniku inwestycyjnego, szybkości 
lub łatwości wykonania założonej strategii inwestycyjnej, a wygenerowanie dodatkowego kapitału lub dochodu dla 
Subfunduszu Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2  obarczone będzie ryzykiem, które jest zgodne z profilem ryzyka 
Subfunduszu Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2. 

§ 22. Subfundusz Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 może nabywać papiery wartościowe z wbudowanym instrumentem 
pochodnym, pod warunkiem, że papiery te spełniają kryteria, o których mowa w art. 93 ust. 4 Ustawy, a wbudowany 
instrument pochodny: 

1. może wpływać na część, bądź na wszystkie przepływy pieniężne, wynikające z papieru wartościowego 
funkcjonującego jako umowa zasadnicza, zgodnie ze zmianami stóp procentowych, cen instrumentów finansowych, 
kursów wymiany walut, ratingów oraz innych czynników, i tym samym funkcjonować jako samodzielny instrument 
pochodny; 

2. nie jest ściśle powiązany ryzykiem i cechami ekonomicznymi z ryzykiem i cechami ekonomicznymi umowy 
zasadniczej; 

3. ma znaczący wpływ na profil ryzyka oraz wycenę papierów wartościowych. 
§ 23. Subfundusz Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 może nabywać instrumenty rynku pieniężnego z wbudowanym 

instrumentem pochodnym, pod warunkiem, że instrumenty te spełniają kryteria określone w art. 93a Ustawy, a 
wbudowany instrument pochodny spełnia odpowiednio kryteria, o których mowa w § 22. 

§ 24. Subfundusz Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 może lokować do 100% wartości aktywów w papiery wartościowe 
emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. 

§ 25. Aktywa Subfunduszu Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 mogą być lokowane w: 
1. jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej 
2. tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne; 
3. tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą jeżeli: 

a. instytucje te oferują publicznie tytuły uczestnictwa i umarzają je na żądanie uczestnika, 
b. instytucje te podlegają nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym 

państwa członkowskiego lub państwa należącego do OECD oraz zapewniona jest, na zasadzie 
wzajemności, współpraca Komisji z tym organem, 

c. ochrona posiadaczy tytułów uczestnictwa tych instytucji jest taka sama jak posiadaczy jednostek 
uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, w szczególności instytucje te stosują ograniczenia 
inwestycyjne co najmniej takie, jak określone w niniejszym rozdziale z wyłączeniem limitów, o których 
mowa w § 1 i 2. 

d. instytucje te są obowiązane do sporządzania rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych  
- pod warunkiem że nie więcej niż 10% wartości aktywów tych funduszy inwestycyjnych otwartych, funduszy 
zagranicznych lub instytucji może być, zgodnie z ich statutem lub regulaminem, zainwestowana łącznie w 
jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych oraz tytuły uczestnictwa innych funduszy 
zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania. 

§ 26. Subfundusz Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 może zawierać umowy, których przedmiotem są papiery 
wartościowe i prawa majątkowe z innym Funduszem zarządzanym przez Towarzystwo. 

§ 27. Subfundusz Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2  może zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych lub instytucjach 
kredytowych, pożyczki i kredyty, o terminie spłaty do roku, w łącznej wysokości nie przekraczającej 10% wartości 
aktywów netto Subfunduszu Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 w chwili zawarcia umowy pożyczki lub kredytu. 



24 

§ 28. Subfundusz Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 może udzielać innym podmiotom pożyczek, których przedmiotem 
są zdematerializowane papiery wartościowe w trybie określonym w art. 102 Ustawy. 

§ 29. Subfundusz Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2  może zawierać transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony 
lub Pekao Funduszu Inwestycyjnego Otwartego do odkupu. 

§ 30. Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2, kalkulowane i 
wypłacane jest w następujący sposób: 

1. naliczane jest na każdy dzień, w wysokości określonej procentowo w skali roku, liczonej od Wartości Aktywów Netto 
Subfunduszu Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2  reprezentujących każdą kategorię Jednostek Uczestnictwa 
odrębnie, z ostatniego Dnia Wyceny; 

2. naliczenie Wynagrodzenia na dany dzień następuje na podstawie Wartości Aktywów Netto Subfunduszu Pekao 
Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2  z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego Dzień Wyceny, na który naliczane 
jest Wynagrodzenie; 

3. Wynagrodzenie wypłacane jest Towarzystwu co miesiąc i przekazywane jest ze środków Subfunduszu Pekao 
Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2  nie później niż piętnastego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który 
przysługuje. 

4. Maksymalne stawki Wynagrodzenia, przypisane do Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu poszczególnych kategorii, 
wynoszą: 

a) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A 1,60 % 

b) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B 1,60 % 

c) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E 1,10 % 

d) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F 1,55 % 

e) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I 1,60 % 

f) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii J 1,60 % 

g) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii K 1,60 % 

h) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii L 1,60 % 

i) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii P 0,60 % 

5. Towarzystwo może naliczać i pobierać Wynagrodzenie według stawek niższych niż te określone w pkt. 4. 

Podrozdział 3o 

Postanowienia szczególne dla Pekao Dłużny Aktywny („Subfundusz”) 

Art. 22jjj [Cel inwestycyjny Subfunduszu] 

§ 1. Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. 
§ 2.    Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego określonego w §1. 

Art. 22kkk [Główne lokaty Subfunduszu] 

§ 1. Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane w: 
1. 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, 

2. tytuły uczestnictwa emitowane przez inne niż określone w pkt.1. powyżej fundusze zagraniczne, 
3. jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej zaliczanych do kategorii funduszy krótkoterminowych dłużnych, 
4. Instrumenty Finansowe o charakterze dłużnym, 
5. Instrumenty Rynku Pieniężnego; 
6. Obligacje Municypalne; 
7. listy zastawne; 
8. depozyty bankowe. 

§ 2. Zarządzający Subfunduszem może podejmować działania celem ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego ze 
zmianą kursów walut obcych w relacji do waluty polskiej w związku z lokatami Subfunduszu dokonywanymi w tytuły 
uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub w inne instrumenty finansowe denominowane w walucie innej 
niż waluta polska zawierając umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne. 

§ 3.  [skreślony] 
§ 4. Fundusz może zawierać w ramach portfela inwestycyjnego Subfunduszu transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony 

lub Funduszu do odkupu. 

Art. 22lll [Zasady dywersyfikacji lokat Subfunduszu] 

§ 1. Całość Aktywów Subfunduszu może być inwestowana w każdy z rodzajów lokat, o których mowa w art. 22kkk w §1. 



25 

§ 2. Udział innych lokat niż lokaty, o których mowa w art. 22kkk, a które mogą być przedmiotem lokat Subfunduszu zgodnie 
z podrozdziałem 4f, nie może przekroczyć 20% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. 

§ 3. Do limitu, o którym mowa w §2 powyżej, nie wlicza się Instrumentów Pochodnych wykorzystywanych dla ograniczenia 
ryzyka walutowego związanego z zawieraniem umów, o których mowa w art. 22kkk §2. 

§ 4. Fundusz może lokować: 
a) do 20% wartości Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa pojedynczego funduszu zagranicznego, a w 

przypadku funduszu zagranicznego z wydzielonymi subfunduszami - do 20% wartości Aktywów Subfunduszu w 
tytuły uczestnictwa pojedynczego subfunduszu, 

b) do 20% wartości Aktywów Subfunduszu w jednostki uczestnictwa pojedynczego funduszu inwestycyjnego 
otwartego, a w przypadku funduszu inwestycyjnego otwartego z wydzielonymi subfunduszami - do 20% wartości 
Aktywów Subfunduszu w jednostki uczestnictwa pojedynczego subfunduszu. 

§ 5.   1. Fundusz może lokować do 100% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane przez dowolny 
z następujących podmiotów: Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. 

2.  Fundusz może lokować do 100% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe poręczone lub 
gwarantowane przez dowolny podmiot, o którym mowa w §5 pkt 1. 

3.  Łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez podmiot, 
którego papiery wartościowe są poręczane lub gwarantowane przez podmiot określony w §5 pkt 1, depozytów w tym 
podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są niewystandaryzowane 
instrumenty pochodne, zawartych z tym podmiotem, nie może przekroczyć 100 % wartości Aktywów Subfunduszu. 

Art. 22mmm [Zasady doboru lokat Subfunduszu] 

§ 1.  Dobór do portfela inwestycyjnego Subfunduszu poszczególnych rodzajów instrumentów finansowych wskazanych w 
niniejszym podrozdziale oraz w podrozdziale 4f jest uzależniony od decyzji zarządzającego Subfunduszem 
podejmowanej z uwzględnieniem warunków ekonomicznych, prognozowanej sytuacji na rynkach instrumentów 
finansowych jak również celu inwestycyjnego oraz zasad dywersyfikacji określonych w zasadach polityki inwestycyjnej. 

§ 2.  Proporcja między lokatami Subfunduszu w różne tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, o których mowa w art. 
22kkk §1, może ulegać zmianie w zależności od oceny potencjału wzrostowego i dochodowości poszczególnych 
kategorii lokat. 

§ 3. W odniesieniu do jednostek uczestnictwa poszczególnych funduszy inwestycyjnych otwartych oraz tytułów uczestnictwa 
poszczególnych funduszy zagranicznych, które są przedmiotem lokat Subfunduszu, zarządzający Subfunduszem 
stosuje następujące kryteria doboru lokat: 
1. adekwatność polityki inwestycyjnej funduszu do polityki inwestycyjnej Subfunduszu, 
2. osiągane i przewidywane stopy zwrotu, 
3. poziom ryzyka inwestycyjnego, 
4. poziom kosztów obciążających uczestników danego funduszu, 
5. wartość aktywów oraz ocenę ryzyka ograniczeń w odkupieniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa 

(możliwość odkupienia jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa i wyjście z inwestycji), 
6. bezpieczeństwo zawierania i rozliczania transakcji oraz przechowywania i wykonywania praw z posiadanych 

jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa. 
§ 4. W odniesieniu do Instrumentów Finansowych o charakterze dłużnym zarządzający Subfunduszem stosuje następujące 

kryteria doboru lokat: 
1. rentowność dłużnych instrumentów finansowych, 
2. odpowiedni poziom wiarygodności kredytowej emitentów z uwzględnieniem ich obecnej i prognozowanej sytuacji 

ekonomicznej z zastosowaniem zewnętrznych systemów ratingowych lub własnych wewnętrznych procedur oceny 
wiarygodności kredytowej, zgodnie z którymi w ocenie zarządzającego emitenci będą w stanie regulować swoje 
zobowiązania wynikające z tytułu wyemitowanych instrumentów dłużnych, 

3. prognozowany kierunek i zasięg zmian stóp procentowych, 
4. bezpieczeństwo zawierania i rozliczania transakcji oraz przechowywania posiadanych instrumentów finansowych, 
5. płynność zapewniająca realizację zobowiązań Subfunduszu oraz umożliwiającą efektywną zmianę struktury portfela 

Subfunduszu. 
§ 5. W odniesieniu do Obligacji Municypalnych zarządzający Subfunduszem stosuje następujące kryteria doboru lokat: 

1. rentowność obligacji Skarbu Państwa o porównywalnym okresie do wykupu, 
2. wysokość stawek WIBOR, 
3. premia za ryzyko kredytowe dla obligacji emitentów o porównywalnym poziomie ryzyka kredytowego, o zbliżonym 

okresie do wykupu i takim samym poziomie zabezpieczeń, będących w obrocie na rynku wtórnym lub będących w 
danym momencie przedmiotem oferty na rynku pierwotnym. 
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Podrozdział 3p 

Postanowienia szczególne dla Pekao Globalny Zrównoważony („Subfundusz”) 

Art. 22 nnn [Cel inwestycyjny Subfunduszu] 

§ 1.  Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. 
§ 2.  Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu określonego w §1. 

Art. 22 ooo [Główne lokaty Subfunduszu] 

§ 1.  Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane w: 
1. tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne o charakterze dłużnym, 
2. tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne o charakterze udziałowym. 
3. Instrumenty Finansowe o charakterze dłużnym, 
4. Instrumenty Finansowe o charakterze udziałowym,  
5. Depozyty bankowe, 
6. Instrumenty Rynku Pieniężnego, 
7. Obligacje Municypalne; 
8. listy zastawne; 

§ 2  [skreślony] 
§ 3.  Zarządzający Subfunduszem może podejmować działania celem ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego ze 

zmianą kursów walut obcych w relacji do waluty polskiej w związku z lokatami Subfunduszu dokonywanymi w tytuły 
uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub w inne instrumenty finansowe denominowane w walucie innej 
niż waluta polska zawierając umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne. 

§ 4. Fundusz może zawierać w ramach portfela inwestycyjnego Subfunduszu transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony 
lub Funduszu do odkupu. 

Art. 22 ppp [Zasady dywersyfikacji lokat Subfunduszu] 

§ 1. Całość Aktywów Subfunduszu może być lokowana w instrumenty finansowe, o których mowa w art. 22ooo w §1, z 
zastrzeżeniem §2. 

§ 2. Całkowita wartość lokat w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze udziałowym, o których mowa w art. 
22ooo §1 pkt 2 oraz Instrumentów Finansowych o charakterze udziałowym, o których mowa w art. 22ooo §1 pkt 4 nie 
będzie większa niż 65% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. 

§ 3. [skreślony] 
§ 4. Udział innych lokat niż lokaty, o których mowa w art. 22ooo, a które mogą być przedmiotem lokat Subfunduszu zgodnie 

z podrozdziałem 4f, nie może przekroczyć 20% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. 
§ 5. Do limitu, o którym mowa w §4 powyżej, nie wlicza się Instrumentów Pochodnych wykorzystywanych dla ograniczenia 

ryzyka walutowego związanego z zawieraniem umów, o których mowa w art. 22ooo §3. 
§ 6. Fundusz może lokować do 20% wartości Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa pojedynczego funduszu 

zagranicznego, a w przypadku funduszu zagranicznego z wydzielonymi subfunduszami - do 20% wartości Aktywów 
Subfunduszu w tytuły uczestnictwa pojedynczego subfunduszu. 

Art. 22 rrr [Zasady doboru lokat Subfunduszu] 

§ 1. Dobór do portfela inwestycyjnego Subfunduszu poszczególnych rodzajów instrumentów finansowych wskazanych 
w niniejszym podrozdziale oraz w podrozdziale 4f jest uzależniony od decyzji zarządzającego Subfunduszem 
podejmowanej z uwzględnieniem warunków ekonomicznych i prognozowanej sytuacji na rynkach instrumentów 
finansowych, jak również celu inwestycyjnego oraz zasad dywersyfikacji określonych w zasadach polityki inwestycyjnej. 

§ 2.  Proporcja między lokatami Subfunduszu w kategorie lokat, o których mowa w art. 22ooo może ulegać zmianie w 
zależności od oceny potencjału wzrostowego i dochodowości poszczególnych kategorii lokat. 

§ 3.  W odniesieniu do tytułów uczestnictwa poszczególnych funduszy zagranicznych, które są przedmiotem lokat 
Subfunduszu, zarządzający Subfunduszem stosuje następujące kryteria doboru lokat: 
1. adekwatność polityki inwestycyjnej funduszu zagranicznego do polityki inwestycyjnej Subfunduszu, 
2. osiągane i przewidywane stopy zwrotu, 
3. poziom ryzyka inwestycyjnego, 
4. poziom kosztów obciążających uczestników danego funduszu, 
5. wartość aktywów oraz ocenę ryzyka ograniczeń w odkupieniu tytułów uczestnictwa (możliwość odkupienia tytułów 

uczestnictwa i wyjście z inwestycji), 
6. bezpieczeństwo zawierania i rozliczania transakcji oraz przechowywania i wykonywania praw z posiadanych tytułów 

uczestnictwa. 
§ 4. W odniesieniu do Instrumentów Finansowych o charakterze dłużnym zarządzający Subfunduszem stosuje następujące 

kryteria doboru lokat: 
1. rentowność dłużnych instrumentów finansowych, 
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2. odpowiedni poziom wiarygodności kredytowej emitentów z uwzględnieniem ich obecnej i prognozowanej sytuacji 
ekonomicznej z zastosowaniem zewnętrznych systemów ratingowych lub własnych wewnętrznych procedur oceny 
wiarygodności kredytowej, zgodnie z którymi w ocenie zarządzającego emitenci będą w stanie regulować swoje 
zobowiązania wynikające z tytułu wyemitowanych instrumentów dłużnych, 

3. prognozowany kierunek i zasięg zmian stóp procentowych, 
4. bezpieczeństwo zawierania i rozliczania transakcji oraz przechowywania posiadanych instrumentów finansowych, 
5. płynność zapewniająca realizację zobowiązań Subfunduszu oraz umożliwiającą efektywną zmianę struktury portfela 

Subfunduszu. 
§ 5. Wybór Instrumentów Finansowych o charakterze udziałowym będzie dokonywany głównie w oparciu o analizy 

fundamentalne oraz analizy wskaźników wyceny rynkowej spółek wchodzących w skład portfela Subfunduszu. Ocena 
akcji obejmuje czynniki należące do analizy ilościowej, jak też jakościowej. W ocenie ilościowej istotne znaczenie będą 
miały analizy historyczne i prognozowanych wartości występujących w sprawozdaniach finansowych obejmujące m.in.: 
analizę przychodów, rentowność, struktury finansowania, płynności oraz analizę porównawczą wskaźników wyceny 
rynkowej. Wśród elementów analizy jakościowej istotne będą między innymi oceny: długoterminowej przewagi 
konkurencyjnej, pozycji rynkowej, ekonomii skali, wartości marki i produktów oferowanych przez daną spółkę, jej kadry 
zarządzającej, sieci dystrybucji, ogólnych perspektyw rozwoju. W odniesieniu do Instrumentów Finansowych o 
charakterze udziałowym zarządzający Subfunduszem stosuje dodatkowo kryterium płynność i bezpieczeństwa obrotu 
na rynku, na którym są notowane. 

§ 6.  W odniesieniu do Obligacji Municypalnych zarządzający Subfunduszem stosuje następujące kryteria doboru lokat: 
1. rentowność obligacji Skarbu Państwa o porównywalnym okresie do wykupu, 
2. wysokość stawek WIBOR, 
3. premia za ryzyko kredytowe dla obligacji emitentów o porównywalnym poziomie ryzyka kredytowego, o zbliżonym 

okresie do wykupu i takim samym poziomie zabezpieczeń, będących w obrocie na rynku wtórnym lub będących w 
danym momencie przedmiotem oferty na rynku pierwotnym. 

Podrozdział 3r 

Postanowienia szczególne dla Pekao Ekologiczny („Subfundusz”) 

Art. 22sss [Cel inwestycyjny Subfunduszu] 

§ 1.  Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. 
§ 2.  Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu określonego w §1. 

Art. 22ttt [Główne lokaty Subfunduszu] 

§ 1.  Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane w Instrumenty Finansowe o charakterze udziałowym oraz w tytuły 
uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze udziałowym. 

§ 2.  W celu zapewnienia odpowiedniej płynności Aktywów Subfunduszu i bieżącego dochodu część Aktywów Subfunduszu 
może być także lokowana w: 
1. Instrumenty Finansowe o charakterze dłużnym, 
2. depozyty bankowe. 
3. Instrumenty Rynku Pieniężnego, 
4. Obligacje Municypalne, 
5. listy zastawne. 

§ 3. Zarządzający Subfunduszem może podejmować działania celem ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego ze 
zmianą kursów walut obcych w relacji do waluty polskiej w związku z lokatami Subfunduszu dokonywanymi w tytuły 
uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub w inne instrumenty finansowe denominowane w walucie innej 
niż waluta polska zawierając umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne. 

§ 4.  Fundusz może zawierać w ramach portfela inwestycyjnego Subfunduszu transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony 
lub Funduszu do odkupu. 

Art. 22uuu [Zasady dywersyfikacji lokat Subfunduszu] 

§ 1. Nie mniej niż 65% Aktywów Netto Subfunduszu może być lokowana w Instrumenty Finansowe o charakterze udziałowym 
i w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze udziałowym, o których mowa w art. 22ttt w §1. 

§ 2. Łączny udział lokat w instrumenty, o których mowa w art. 22ttt w §2, nie może stanowić więcej niż 35% Wartości Aktywów 
Subfunduszu. 

§ 3. [skreślony] 
§ 4. Udział innych lokat niż lokaty, o których mowa w art. 22ttt, a które mogą być przedmiotem lokat Subfunduszu zgodnie z 

podrozdziałem 4f, nie może przekroczyć 20% Wartości Aktywów Subfunduszu. 
§ 5. Do limitu, o którym mowa w §4 powyżej, nie wlicza się Instrumentów Pochodnych wykorzystywanych dla ograniczenia 

ryzyka walutowego związanego z zawieraniem umów, o których mowa w art. 22ttt §3. 
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§ 6. Fundusz może lokować do 20% wartości Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa pojedynczego funduszu 
zagranicznego, a w przypadku funduszu zagranicznego z wydzielonymi subfunduszami - do 20% wartości Aktywów 
Subfunduszu w tytuły uczestnictwa pojedynczego subfunduszu. 

Art. 22www [Zasady doboru lokat Subfunduszu] 

§ 1. Dobór do portfela inwestycyjnego Subfunduszu poszczególnych rodzajów instrumentów finansowych 
wskazanych w niniejszym podrozdziale oraz w podrozdziale 4f jest uzależniony od decyzji zarządzającego 
Subfunduszem podejmowanej z uwzględnieniem warunków ekonomicznych i prognozowanej sytuacji na 
rynkach instrumentów finansowych, jak również celu inwestycyjnego oraz zasad dywersyfikacji 
określonych w zasadach polityki inwestycyjnej. Istotnym elementem w zakresie doboru lokat do portfela 
inwestycyjnego Subfunduszu jest również ocena aspektów pozafinansowych w kontekście analizy 
emitentów instrumentów finansowych i prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, a w 
szczególności aspektów związanych z tematyką ekologii, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. 
Subfundusz promuje aspekty środowiskowe i/lub społeczne zgodnie z art. 8 Rozporządzenia 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.  Analiza aspektów 
środowiskowych w procesie doboru do portfela poszczególnych rodzajów lokat może prowadzić do 
wykluczenia ze spektrum inwestycyjnego instrumentów finansowych niektórych emitentów oraz niektórych 
branż. Uwzględnienie tych aspektów definiują zapisy statutowe w zakresie kryteriów doboru lokat do 
portfela inwestycyjnego Subfunduszu. 

§ 2.  W odniesieniu do tytułów uczestnictwa poszczególnych funduszy zagranicznych, które są przedmiotem 
lokat Subfunduszu, zarządzający Subfunduszem stosuje następujące kryteria doboru lokat: 
1. adekwatność polityki inwestycyjnej funduszu zagranicznego do polityki inwestycyjnej Subfunduszu, 
2. osiągane i przewidywane stopy zwrotu, 
3. poziom ryzyka inwestycyjnego, 
4. poziom kosztów obciążających uczestników danego funduszu, 
5. wartość aktywów oraz ocenę ryzyka ograniczeń w odkupieniu tytułów uczestnictwa (możliwość 

odkupienia tytułów uczestnictwa i wyjście z inwestycji), 
6. bezpieczeństwo zawierania i rozliczania transakcji oraz przechowywania i wykonywania praw z 

posiadanych tytułów uczestnictwa. 
7. czynniki pozafinansowe w szczególności związane z kwestiami ekologii, ochrony środowiska oraz 

zrównoważonego rozwoju w zakresie instrumentów finansowych, na które ekspozycję dają tytuły 
uczestnictwa danego funduszu zagranicznego. 

§ 3. W odniesieniu do Instrumentów Finansowych o charakterze dłużnym zarządzający Subfunduszem stosuje 
następujące kryteria doboru lokat: 
1. rentowność dłużnych instrumentów finansowych, 
2. odpowiedni poziom wiarygodności kredytowej emitentów z uwzględnieniem ich obecnej i 

prognozowanej sytuacji ekonomicznej z zastosowaniem zewnętrznych systemów ratingowych lub 
własnych wewnętrznych procedur oceny wiarygodności kredytowej, zgodnie z którymi w ocenie 
zarządzającego emitenci będą w stanie regulować swoje zobowiązania wynikające z tytułu 
wyemitowanych instrumentów dłużnych, 

3. prognozowany kierunek i zasięg zmian stóp procentowych, 
4. bezpieczeństwo zawierania i rozliczania transakcji oraz przechowywania posiadanych instrumentów 

finansowych, 
5. płynność zapewniająca realizację zobowiązań Subfunduszu oraz umożliwiającą efektywną zmianę 

struktury portfela Subfunduszu. 
§ 4. Wybór Instrumentów Finansowych o charakterze udziałowym będzie dokonywany głównie w oparciu o 

analizę czynników pozafinansowych w zakresie analizy emitentów, w szczególności związanych z 
kwestiami ekologii, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju w zakresie prowadzonej przez nich 
działalności gospodarczej, analizy fundamentalne oraz analizy wskaźników wyceny rynkowej spółek 
wchodzących w skład portfela Subfunduszu. Ocena akcji obejmuje czynniki należące do analizy ilościowej, 
jak też jakościowej. W ocenie ilościowej istotne znaczenie będą miały analizy historyczne i 
prognozowanych wartości występujących w sprawozdaniach finansowych obejmujące m.in.: analizę 
przychodów, rentowność, struktury finansowania, płynności oraz analizę porównawczą wskaźników 
wyceny rynkowej. Wśród elementów analizy jakościowej istotne będą między innymi oceny: 
długoterminowej przewagi konkurencyjnej, pozycji rynkowej, ekonomii skali, wartości marki i produktów 
oferowanych przez daną spółkę, jej kadry zarządzającej, sieci dystrybucji, ogólnych perspektyw rozwoju. 
W odniesieniu do Instrumentów Finansowych o charakterze udziałowym zarządzający Subfunduszem 
stosuje dodatkowo kryterium płynności i bezpieczeństwa obrotu na rynku, na którym są notowane. 
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§ 5.  W odniesieniu do Obligacji Municypalnych zarządzający Subfunduszem stosuje następujące kryteria 
doboru lokat: 
1. rentowność obligacji Skarbu Państwa o porównywalnym okresie do wykupu, 
2. wysokość stawek WIBOR, 
3. premia za ryzyko kredytowe dla obligacji emitentów o porównywalnym poziomie ryzyka kredytowego, 

o zbliżonym okresie do wykupu i takim samym poziomie zabezpieczeń, będących w obrocie na rynku 
wtórnym lub będących w danym momencie przedmiotem oferty na rynku pierwotnym. 

 
Podrozdział 4 

Zasady ogólne dla Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu oraz 
Pekao Dochodu USD  

(w niniejszym podrozdziale każdy z osobna zwany „Subfunduszem” lub wszystkie łącznie „Subfunduszami”) 
 

Art. 23   [Dochody Subfunduszy]  
§ 1. Dochody osiągnięte w wyniku inwestycji dokonanych w ramach portfela inwestycyjnego danego Subfunduszu, w tym 
odsetki oraz dywidendy, powiększają wartość Aktywów tego Subfunduszu, jak również zwiększają odpowiednio Wartość 
Aktywów Netto tego Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa. 
§ 2. Fundusz nie wypłaca dywidend ani innych dochodów.  
 
Art. 24   [Przedmiot lokat Subfunduszy]  
§ 1.  Fundusz, z zastrzeżeniem § 2 oraz art. 27 i art. 29, może lokować Aktywa danego Subfunduszu wyłącznie w:  

1) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, 
papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim, a także na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem 
regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim oraz na Rynkach; 

2) papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego będące przedmiotem oferty publicznej, jeżeli warunki emisji lub 
pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu, o którym mowa w pkt 1, oraz gdy 
dopuszczenie do tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok od dnia, w którym po raz pierwszy 
nastąpi zaoferowanie tych papierów lub instrumentów;  

3) depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok, płatne 
na żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności, z zastrzeżeniem § 3;  

4) instrumenty rynku pieniężnego inne niż określone w pkt. 1 i 2, jeżeli instrumenty te lub ich emitent podlegają 
regulacjom mającym na celu ochronę inwestorów i oszczędności oraz są: 
a) emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu 

terytorialnego, właściwe centralne, regionalne lub lokalne władze publiczne Państwa Członkowskiego, albo 
przez bank centralny Państwa Członkowskiego, Europejski Bank Centralny, Unię Europejską lub Europejski 
Bank Inwestycyjny, państwo inne niż Państwo Członkowskie, albo, w przypadku państwa federalnego, przez 
jednego z członków federacji, albo przez organizację międzynarodową, do której należy co najmniej jedno 
Państwo Członkowskie, lub 

b) emitowane, poręczone lub gwarantowane przez podmiot podlegający nadzorowi właściwego organu nadzoru 
nad rynkiem finansowym, zgodnie z kryteriami określonymi Prawem Wspólnotowym, albo przez podmiot 
podlegający i stosujący się do zasad, które są co najmniej tak rygorystyczne, jak określone Prawem 
Wspólnotowym, lub  

c) emitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są w obrocie na rynku regulowanym na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim; lub  

d) emitowane przez podmioty mające siedzibę w krajach OECD, pod warunkiem, że inwestycje w takie papiery 
wartościowe podlegają ochronie inwestora równoważnej do określonej w lit. a - c oraz emitent spełnia łącznie 
następujące warunki:  

− jest spółką, której kapitał własny wynosi co najmniej 10.000.000 euro,  

− publikuje roczne sprawozdania finansowe, zgodnie z przepisami Prawa Wspólnotowego dotyczącymi 
rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek,  

− należy do grupy kapitałowej, w skład której wchodzi co najmniej jedna spółka, której papiery wartościowe 
są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym,  

− zajmuje się finansowaniem grupy, o której mowa w tiret trzecim, albo finansowaniem mechanizmów 
przekształcania długu w papiery wartościowe z wykorzystaniem bankowych narzędzi zapewnienia 
płynności; 

5) papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, inne niż określone w pkt. 1, 2 i 4, z tym, że łączna wartość 
tych lokat nie może przewyższyć 10 % wartości Aktywów danego Subfunduszu.  

§ 2. Aktywa Subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego będące 
przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym, oraz w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, których 
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dopuszczenie do takiego obrotu jest zapewnione, w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska, państwo członkowskie lub 
państwo należące do OECD pod warunkiem uzyskania zgody Komisji na dokonywanie lokat na określonej giełdzie lub rynku. 
§ 3. Za zgodą Komisji Fundusz może lokować Aktywa danego Subfunduszu w depozyty w bankach zagranicznych.  
 
Art. 25   [Ograniczenia w lokowaniu] 
§ 1. 1. Z zastrzeżeniem art. 97-100 Ustawy, Fundusz nie może lokować więcej niż 5% wartości Aktywów danego Subfunduszu 
w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot.  
2. (skreślony)  
3. Limit, o którym mowa w ust. 1, może być zwiększony do 10%, jeżeli łączna wartość lokat w papiery wartościowe i instrumenty 
rynku pieniężnego podmiotów, w których Fundusz ulokował ponad 5% wartości Aktywów danego Subfunduszu, nie przekroczy 
40% wartości Aktywów tego Subfunduszu.  
4. (skreślony) 
5. (skreślony)   
§ 2. (skreślony) 
§ 3. 1. (skreślony)  
2. Fundusz może lokować do 20% wartości Aktywów danego Subfunduszu łącznie w papiery wartościowe lub instrumenty 
rynku pieniężnego wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o rachunkowości, dla 
której jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe.  
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Fundusz nie może lokować więcej niż 10 % wartości Aktywów danego Subfunduszu 
w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot należący do grupy kapitałowej, 
o której mowa w ust. 2.  
4. (skreślony) 
§ 4. Fundusz stosuje zasady dywersyfikacji lokat oraz ograniczenia inwestycyjne określone w Statucie oraz Ustawie.  
 
Art. 26 [Aktywa na rachunkach bankowych]  
W zakresie niezbędnym do zaspokojenia bieżących zobowiązań danego Subfunduszu, Fundusz może utrzymywać część 
Aktywów tego Subfunduszu na rachunkach bankowych.  
 
Art. 27 [Prawa pochodne] 
§ 1. 1. Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, pod warunkiem że: 

1) takie instrumenty pochodne są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej lub w państwie członkowskim, a także na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w 
Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim oraz na Rynkach oraz 

2) umowa ma na celu zapewnienie sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Funduszu lub ograniczenie ryzyka 
inwestycyjnego związanego ze zmianą: 
a) kursów, cen lub wartości papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego, posiadanych przez 

Fundusz, albo papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego, które Fundusz zamierza nabyć w 
przyszłości, w tym umowa pozwala na przeniesienie ryzyka kredytowego związanego z tymi instrumentami 
finansowymi,  

b) kursów walut w związku z lokatami Funduszu lub planowanymi lokatami Funduszu, 
c) wysokości stóp procentowych w związku z lokatami w depozyty, dłużne papiery wartościowe i instrumenty 

rynku pieniężnego lub planowanymi lokatami oraz aktywami utrzymywanymi na zaspokojenie bieżących 
zobowiązań Funduszu; 

3) zawarcie umowy będzie zgodne z celem inwestycyjnym Funduszu określonym w statucie Funduszu. 
2. Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot niewystandaryzowane instrumenty pochodne. Umowy mające za 
przedmiot niewystandaryzowane instrumenty pochodne będą zawierane z uznanymi podmiotami rynku finansowego w celu 
ograniczenia ryzyka kontrpartnera oraz ryzyka przedrozliczeniowego. 
3. Przy zawieraniu umów mających za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne 
w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Funduszu, zarządzający kieruje się następującymi 
kryteriami wyboru tych instrumentów, płynność, cena, dostępność oraz zgodność ze strategią i celem inwestycyjnym 
Funduszu. 
4. W celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu Fundusz może zawierać w ramach 
portfela inwestycyjnego Subfunduszu umowy mające za przedmiot następujące instrumenty pochodne, w tym 
niewystandaryzowane instrumenty pochodne: 

1) kontrakty terminowe, dla których instrumentem bazowym może być stopa procentowa, papiery 
wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, kursy walut, indeksy giełdowe, 

2) opcje, dla których instrumentem bazowym może być stopa procentowa, papiery wartościowe, instrumenty 
rynku pieniężnego, kursy walut, indeksy giełdowe, 

3) transakcje wymiany walut, transakcje walutowe wymiany stóp procentowych, transakcje wymiany stóp 
procentowych, transakcje wymiany papierów wartościowych, transakcje wymiany indeksów giełdowych, 
kontrakty na różnicę oraz transakcje wymiany dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego. 



31 

5. Umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, o których mowa 
w ust. 4, zawierane są w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Funduszu w szczególności dla 
zwiększenia lub zmniejszenia zaangażowania w papierach wartościowych będących przedmiotem lokat, w sytuacji, gdy 
zastosowanie instrumentów pochodnych jest bardziej uzasadnione pod względem kosztów, bezpieczeństwa rozliczenia, 
szybkości lub łatwości wykonania założonej strategii inwestycyjnej, niż zakup lub sprzedaż instrumentu bazowego, bądź 
papierów wartościowych wchodzących w skład indeksu będącego instrumentem bazowym.  
 
Art. 28   (skreślony)  
 
Art. 29   [Lokaty w jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa]  

§ 1.  Fundusz inwestując Aktywa danego Subfunduszu może nabywać: 
1) jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej; 
2) tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne; 
3) tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, jeżeli: 

a) instytucje te oferują publicznie tytuły uczestnictwa i umarzają je na żądanie uczestnika, 
b) instytucje te podlegają nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym 

Państwa Członkowskiego lub państwa należącego do OECD oraz zapewniona jest, na zasadzie 
wzajemności, współpraca Komisji z tym organem, 

c) ochrona posiadaczy tytułów uczestnictwa tych instytucji jest taka sama jak posiadaczy jednostek 
uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, w szczególności instytucje te stosują ograniczenia 
inwestycyjne co najmniej takie, jak określone w art. 93 - 110 Ustawy, 

d) instytucje te są obowiązane do sporządzania rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych. 
 
Art. 30   [Transakcje między funduszami]  
§ 1. Fundusz może zawierać umowy, których przedmiotem są papiery wartościowe i prawa majątkowe, z innym funduszem 

inwestycyjnym zarządzanym przez Towarzystwo.   
§ 2. (skreślony) 
§ 3. (skreślony)  
 
Art. 31   [Kredyty i pożyczki]  
§ 1. (skreślony)  
§ 2. Fundusz może zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych w rozumieniu Ustawy, pożyczki 
i kredyty o terminie spłaty do roku, w łącznej wysokości nie przekraczającej 10% Wartości Aktywów Netto danego Subfunduszu 
w chwili zawarcia umowy pożyczki lub kredytu.  
 
Art. 32   [Pożyczanie papierów wartościowych, inne transakcje Funduszu]  
§ 1.Fundusz może udzielać innym podmiotom pożyczek, których przedmiotem są zdematerializowane papiery wartościowe.  
§ 2.Fundusz może zawierać transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony lub Funduszu do odkupu.  

 
Podrozdział 4a 

Zasady ogólne dla Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków 
Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących oraz Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego 

(w niniejszym podrozdziale każdy z osobna zwany „Subfunduszem” lub wszystkie łącznie „Subfunduszami”) 
 

Art. 32a  [Dochody Subfunduszy]  
§ 1. Dochody osiągnięte w wyniku inwestycji dokonanych w ramach portfela inwestycyjnego danego Subfunduszu, w tym 
odsetki oraz dywidendy, powiększają wartość Aktywów tego Subfunduszu, jak również zwiększają odpowiednio Wartość 
Aktywów Netto tego Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa. 
§ 2. Fundusz nie wypłaca dywidend ani innych dochodów.  
 
Art. 32b   [Przedmiot lokat Subfunduszy]  
§ 1. Fundusz, z zastrzeżeniem § 2 oraz art. 32e i art. 32g, może lokować Aktywa danego Subfunduszu wyłącznie w:  

1) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, 
papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim, a także na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem 
regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim oraz na Rynkach; 

2) papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego będące przedmiotem oferty publicznej, jeżeli warunki emisji 
lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu, o którym mowa w pkt 1, oraz 
gdy dopuszczenie do tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok od dnia, w którym po raz pierwszy 
nastąpi zaoferowanie tych papierów lub instrumentów;  
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3) depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok, płatne 
na żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności, z zastrzeżeniem § 3;  

4) instrumenty rynku pieniężnego inne niż określone w pkt. 1 i 2, jeżeli instrumenty te lub ich emitent podlegają 
regulacjom mającym na celu ochronę inwestorów i oszczędności oraz są:  
a)  emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu 

terytorialnego, właściwe centralne, regionalne lub lokalne władze publiczne Państwa Członkowskiego, albo przez 
bank centralny Państwa Członkowskiego, Europejski Bank Centralny, Unię Europejską lub Europejski Bank 
Inwestycyjny, państwo inne niż Państwo Członkowskie, albo, w przypadku państwa federalnego, przez jednego 
z członków federacji, albo przez organizację międzynarodową, do której należy co najmniej jedno Państwo 
Członkowskie, lub 

b)  emitowane, poręczone lub gwarantowane przez podmiot podlegający nadzorowi właściwego organu nadzoru 
nad rynkiem finansowym, zgodnie z kryteriami określonymi Prawem Wspólnotowym, albo przez podmiot 
podlegający i stosujący się do zasad, które są co najmniej tak rygorystyczne, jak określone Prawem 
Wspólnotowym, lub  

c)  emitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są w obrocie na rynku regulowanym na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim;  

5) papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, inne niż określone w pkt. 1, 2 i 4, z tym, że łączna wartość 
tych lokat nie może przewyższyć 10 % wartości Aktywów danego Subfunduszu. 

§ 2. Aktywa Subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego będące 
przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym, oraz w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, których 
dopuszczenie do takiego obrotu jest zapewnione, w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska, Państwo Członkowskie lub 
państwo należące do OECD pod warunkiem uzyskania zgody Komisji na dokonywanie lokat na określonej giełdzie lub rynku.  
§ 3. Za zgodą Komisji Fundusz może lokować Aktywa danego Subfunduszu w depozyty w bankach zagranicznych.  
 
Art. 32c   [Ograniczenia w lokowaniu]  
§ 1.1. Z zastrzeżeniem 97-100 Ustawy, Fundusz nie może lokować więcej niż 5% wartości Aktywów danego Subfunduszu w 
papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot.   
2. (skreślony) 
3. Limit, o którym mowa w ust. 1, może być zwiększony do 10%, jeżeli łączna wartość lokat w papiery wartościowe i instrumenty 
rynku pieniężnego podmiotów, w których Fundusz ulokował ponad 5% wartości Aktywów danego Subfunduszu, nie przekroczy 
40% wartości Aktywów tego Subfunduszu.  
4. (skreślony) 
5. (skreślony) 
§ 2. (skreślony)  
§ 3.1. (skreślony) 
2. Fundusz może lokować do 20% wartości Aktywów danego Subfunduszu łącznie w papiery wartościowe lub instrumenty 
rynku pieniężnego wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o rachunkowości, dla 
której jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe.  
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Fundusz nie może lokować więcej niż 10 % wartości Aktywów danego Subfunduszu 
w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot należący do grupy kapitałowej, 
o której mowa w ust. 2.  
4. (skreślony) 
§ 4.  Fundusz stosuje zasady dywersyfikacji lokat oraz ograniczenia inwestycyjne określone w Statucie oraz Ustawie.  
 
Art. 32d [Aktywa na rachunkach bankowych]  
W zakresie niezbędnym do zaspokojenia bieżących zobowiązań danego Subfunduszu, Fundusz może utrzymywać część 
Aktywów tego Subfunduszu na rachunkach bankowych.  
 
Art. 32e [Prawa pochodne] 
§ 1. 1. Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, pod warunkiem że: 

1) takie instrumenty pochodne są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej lub w państwie członkowskim, a także na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w 
Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim oraz na Rynkach oraz 

2) umowa ma na celu zapewnienie sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Funduszu lub ograniczenie ryzyka 
inwestycyjnego związanego ze zmianą: 
1) kursów, cen lub wartości papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego, posiadanych przez 

Fundusz, albo papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego, które Fundusz zamierza nabyć w 
przyszłości, w tym umowa pozwala na przeniesienie ryzyka kredytowego związanego z tymi instrumentami 
finansowymi, 

2) kursów walut w związku z lokatami Funduszu lub planowanymi lokatami Funduszu, 
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3) wysokości stóp procentowych w związku z lokatami w depozyty, dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku 
pieniężnego lub planowanymi lokatami oraz aktywami utrzymywanymi na zaspokojenie bieżących zobowiązań 
Funduszu; 

3) zawarcie umowy będzie zgodne z celem inwestycyjnym Funduszu określonym w statucie Funduszu. 
2. Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot niewystandaryzowane instrumenty pochodne. Umowy mające za 
przedmiot niewystandaryzowane instrumenty pochodne będą zawierane z uznanymi podmiotami rynku finansowego w celu 
ograniczenia ryzyka kontrpartnera oraz ryzyka przedrozliczeniowego. 
3. Przy zawieraniu umów mających za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne 
w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Funduszu, zarządzający kieruje się następującymi 
kryteriami wyboru tych instrumentów, płynność, cena, dostępność oraz zgodność ze strategią i celem inwestycyjnym 
Funduszu. 
4. W celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu Fundusz może zawierać w ramach 
portfela inwestycyjnego Subfunduszu umowy mające za przedmiot następujące instrumenty pochodne, w tym 
niewystandaryzowane instrumenty pochodne:  

1) kontrakty terminowe, dla których instrumentem bazowym może być stopa procentowa, papiery 
wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, kursy walut, indeksy giełdowe, 

2) opcje, dla których instrumentem bazowym może być stopa procentowa, papiery wartościowe, instrumenty 
rynku pieniężnego, kursy walut, indeksy giełdowe, 

3) transakcje wymiany walut, transakcje walutowe wymiany stóp procentowych, transakcje wymiany stóp 
procentowych, transakcje wymiany papierów wartościowych, transakcje wymiany indeksów giełdowych, 
kontrakty na różnicę oraz transakcje wymiany dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego. 

5. Umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, o których mowa w 
ust. 4, zawierane są w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Funduszu w szczególności dla 
zwiększenia lub zmniejszenia zaangażowania w papierach wartościowych będących przedmiotem lokat, w sytuacji, gdy 
zastosowanie instrumentów pochodnych jest bardziej uzasadnione pod względem kosztów, bezpieczeństwa rozliczenia, 
szybkości lub łatwości wykonania założonej strategii inwestycyjnej, niż zakup lub sprzedaż instrumentu bazowego, bądź 
papierów wartościowych wchodzących w skład indeksu będącego instrumentem bazowym. 
§ 2.1. Fundusz może nabywać papiery wartościowe z wbudowanym instrumentem pochodnym, pod warunkiem, że papiery te 
spełniają kryteria o których mowa w art. 93 ust. 4 Ustawy, a wbudowany instrument pochodny:  

i. może wpływać na część, bądź na wszystkie przepływy pieniężne, wynikające z papieru wartościowego 
funkcjonującego jako umowa zasadnicza, zgodnie ze zmianami stóp procentowych, cen instrumentów 
finansowych, kursów wymiany walut, ratingów oraz innych czynników, i tym samym funkcjonować jako 
samodzielny instrument pochodny;  

ii. nie jest ściśle powiązany ryzykiem i cechami ekonomicznymi z ryzykiem i cechami ekonomicznymi umowy 
zasadniczej;  

iii. ma znaczący wpływ na profil ryzyka oraz wycenę papierów wartościowych.  
2. Fundusz może nabywać instrumenty rynku pieniężnego z wbudowanym instrumentem pochodnym, pod warunkiem, że 
instrumenty te spełniają kryteria określone w art. 93a Ustawy, a wbudowany instrument pochodny spełnia odpowiednio 
kryteria, o których mowa w pkt 1. Fundusz możne nabywać papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego z 
wbudowanym instrumentem pochodnym. 
 
Art. 32f   (skreślony)   
 
Art. 32g   [Lokaty w jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa]  

§ 1. Fundusz inwestując Aktywa danego Subfunduszu może nabywać: 
1) jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej; 
2) tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne; 
3) tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, jeżeli: 

a) instytucje te oferują publicznie tytuły uczestnictwa i umarzają je na żądanie uczestnika, 
b) instytucje te podlegają nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym 

Państwa Członkowskiego lub państwa należącego do OECD oraz zapewniona jest, na zasadzie 
wzajemności, współpraca Komisji z tym organem, 

c) ochrona posiadaczy tytułów uczestnictwa tych instytucji jest taka sama jak posiadaczy jednostek 
uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, w szczególności instytucje te stosują ograniczenia 
inwestycyjne co najmniej takie, jak określone w art. 93 - 110 Ustawy, 

d) instytucje te są obowiązane do sporządzania rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych.  
 
Art. 32h   [Transakcje między funduszami]  
§ 1. Fundusz może zawierać umowy, których przedmiotem są papiery wartościowe i prawa majątkowe, z innym funduszem 

inwestycyjnym zarządzanym przez Towarzystwo. 
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§ 2. (skreślony)  
§ 3. (skreślony)  
 
Art. 32i   [Kredyty i pożyczki]  
§ 1. (skreślony)  
§ 2. Fundusz może zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych w rozumieniu Ustawy, pożyczki 
i kredyty o terminie spłaty do roku, w łącznej wysokości nie przekraczającej 10% Wartości Aktywów Netto danego Subfunduszu 
w chwili zawarcia umowy pożyczki lub kredytu.  
 
Art. 32j   [Pożyczanie papierów wartościowych, inne transakcje Funduszu] 
§ 1. Fundusz może udzielać innym podmiotom pożyczek, których przedmiotem są zdematerializowane papiery wartościowe.  
§ 2. Fundusz może zawierać transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony lub Funduszu do odkupu. 

 
Podrozdział 4b 

Zasady ogólne dla Pekao Obligacji Strategicznych i Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu (w niniejszym 
podrozdziale każdy z osobna zwany „Subfunduszem” lub wszystkie łącznie „Subfunduszami”) 

 
Art. 32aa 
§ 1. Dochody osiągnięte w wyniku inwestycji dokonanych w ramach portfela inwestycyjnego danego Subfunduszu, w tym 
odsetki oraz dywidendy, powiększają wartość Aktywów tego Subfunduszu, jak również zwiększają odpowiednio Wartość 
Aktywów Netto tego Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa. 
§ 2. Fundusz nie wypłaca dywidend ani innych dochodów. 
 
Art. 32bb   [Przedmiot lokat Subfunduszy] 
§ 1. Fundusz, z zastrzeżeniem § 2 oraz art. 32ee i art. 32gg, może lokować Aktywa danego Subfunduszu wyłącznie w:  

1) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank 
Polski, papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim, a także na rynku zorganizowanym 
niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim oraz na 
Rynkach, 

2) papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego  będące przedmiotem oferty publicznej, jeżeli warunki 
emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu, o którym mowa w 
pkt 1, oraz gdy dopuszczenie do tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok od dnia, w którym 
po raz pierwszy nastąpi zaoferowanie tych papierów lub instrumentów, 

3) depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok, 
płatne na żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności, z zastrzeżeniem § 3; 

4) instrumenty rynku pieniężnego inne niż określone w pkt 1 i 2, jeżeli instrumenty te lub ich emitent podlegają 
regulacjom mającym na celu ochronę inwestorów i oszczędności oraz są: 
a) emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę 

samorządu terytorialnego, właściwe centralne, regionalne lub lokalne władze publiczne Państwa 
Członkowskiego, albo przez bank centralny Państwa Członkowskiego, Europejski Bank Centralny, 
Unię Europejską lub Europejski Bank Inwestycyjny, państwo inne niż Państwo Członkowskie, albo, w 
przypadku państwa federalnego, przez jednego z członków federacji, albo przez organizację 
międzynarodową, do której należy co najmniej jedno Państwo Członkowskie, lub 

b) emitowane, poręczone lub gwarantowane przez podmiot podlegający nadzorowi właściwego organu 
nadzoru nad rynkiem finansowym, zgodnie z kryteriami określonymi Prawem Wspólnotowym, albo 
przez podmiot podlegający i stosujący się do zasad, które są co najmniej tak rygorystyczne, jak 
określone Prawem Wspólnotowym, lub 

c) emitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są w obrocie na rynku regulowanym na 
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim ; 

5) papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, inne niż określone w pkt 1, 2 i 4, z tym, że łączna wartość 
tych lokat nie może przewyższyć 10% wartości Aktywów danego Subfunduszu. 

§ 2. Aktywa Subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego będące przedmiotem 
obrotu na rynku zorganizowanym, oraz w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, których dopuszczenie do 
takiego obrotu jest zapewnione, w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska, państwo członkowskie lub państwo należące 
do OECD pod warunkiem uzyskania zgody Komisji na dokonywanie lokat na określonej giełdzie lub rynku. 
§ 3. Za zgodą Komisji Fundusz może lokować Aktywa danego Subfunduszu w depozyty w bankach zagranicznych.  
 
Art. 32cc [Ograniczenia w lokowaniu] 
§ 1. 1. Z zastrzeżeniemart. 97-100 Ustawy, Fundusz nie może lokować więcej niż 5% wartości Aktywów danego Subfunduszu 
w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot.  
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2. (skreślony) 
3. Limit, o którym mowa w ust. 1, może być zwiększony do 10%, jeżeli łączna wartość lokat w papiery wartościowe i instrumenty 
rynku pieniężnego podmiotów, w których Fundusz ulokował ponad 5% wartości Aktywów danego Subfunduszu, nie przekroczy 
40% wartości Aktywów tego Subfunduszu.  
4. (skreślony) 
5. (skreślony) 
§ 2. (skreślony)   
§ 3. 1. (skreślony) 
2. Fundusz może lokować do 20% wartości Aktywów danego Subfunduszu łącznie w papiery wartościowe lub instrumenty 
rynku pieniężnego wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o rachunkowości, dla 
której jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe. 
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Fundusz nie może lokować więcej niż 10% wartości Aktywów danego Subfunduszu 
w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot należący do grupy kapitałowej, 
o której mowa w ust. 2. 
4. (skreślony) 
§ 4. Fundusz stosuje zasady dywersyfikacji lokat oraz ograniczenia inwestycyjne określone w Statucie oraz Ustawie.  
 
Art. 32dd [Aktywa na rachunkach bankowych] 
W zakresie niezbędnym do zaspokojenia bieżących zobowiązań danego Subfunduszu, Fundusz może utrzymywać część 
Aktywów tego Subfunduszu na rachunkach bankowych. 
 
Art. 32ee [Prawa pochodne] 
§ 1. 1. Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, pod warunkiem że: 

1) takie instrumenty pochodne są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej lub w państwie członkowskim, a także na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w 
Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim oraz na Rynkach oraz 

2) umowa ma na celu zapewnienie sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Funduszu lub ograniczenie ryzyka 
inwestycyjnego związanego ze zmianą: 
a) kursów, cen lub wartości papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego, posiadanych przez 

Fundusz, albo papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego, które Fundusz zamierza nabyć w 
przyszłości, w tym umowa pozwala na przeniesienie ryzyka kredytowego związanego z tymi instrumentami 
finansowymi, 

b) kursów walut w związku z lokatami Funduszu lub planowanymi lokatami Funduszu, 
c) wysokości stóp procentowych w związku z lokatami w depozyty, dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku 

pieniężnego lub planowanymi lokatami oraz aktywami utrzymywanymi na zaspokojenie bieżących zobowiązań 
Funduszu; 

3) zawarcie umowy będzie zgodne z celem inwestycyjnym Funduszu określonym w statucie Funduszu. 
2. Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot niewystandaryzowane instrumenty pochodne. Umowy mające za 
przedmiot niewystandaryzowane instrumenty pochodne będą zawierane z uznanymi podmiotami rynku finansowego w celu 
ograniczenia ryzyka kontrpartnera oraz ryzyka przedrozliczeniowego. 
3. Przy zawieraniu umów mających za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne 
w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Funduszu, zarządzający kieruje się następującymi 
kryteriami wyboru tych instrumentów, płynność, cena, dostępność oraz zgodność ze strategią i celem inwestycyjnym 
Funduszu. 
4. W celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu Fundusz może zawierać w ramach 
portfela inwestycyjnego Subfunduszu umowy mające za przedmiot następujące instrumenty pochodne, w tym 
niewystandaryzowane instrumenty pochodne:  

1) kontrakty terminowe, dla których instrumentem bazowym może być stopa procentowa, papiery 
wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, kursy walut, indeksy giełdowe, 

2) opcje, dla których instrumentem bazowym może być stopa procentowa, papiery wartościowe, instrumenty 
rynku pieniężnego, kursy walut, indeksy giełdowe, 

3) transakcje wymiany walut, transakcje walutowe wymiany stóp procentowych, transakcje wymiany stóp 
procentowych, transakcje wymiany papierów wartościowych, transakcje wymiany indeksów giełdowych, 
kontrakty na różnicę oraz transakcje wymiany dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego. 

5. Umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, o których mowa w 
ust. 4, zawierane są w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Funduszu w szczególności dla 
zwiększenia lub zmniejszenia zaangażowania w papierach wartościowych będących przedmiotem lokat, w sytuacji, gdy 
zastosowanie instrumentów pochodnych jest bardziej uzasadnione pod względem kosztów, bezpieczeństwa rozliczenia, 
szybkości lub łatwości wykonania założonej strategii inwestycyjnej, niż zakup lub sprzedaż instrumentu bazowego, bądź 
papierów wartościowych wchodzących w skład indeksu będącego instrumentem bazowym. 
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§ 2.1. Fundusz może nabywać papiery wartościowe z wbudowanym instrumentem pochodnym, pod warunkiem, że papiery te 
spełniają kryteria o których mowa w art. 93 ust. 4 Ustawy, a wbudowany instrument pochodny:  

1) może wpływać na część, bądź na wszystkie przepływy pieniężne, wynikające z papieru wartościowego 
funkcjonującego jako umowa zasadnicza, zgodnie ze zmianami stóp procentowych, cen instrumentów finansowych, 
kursów wymiany walut, ratingów oraz innych czynników, i tym samym funkcjonować jako samodzielny instrument 
pochodny;  

2) nie jest ściśle powiązany ryzykiem i cechami ekonomicznymi z ryzykiem i cechami ekonomicznymi umowy 
zasadniczej;  

3) ma znaczący wpływ na profil ryzyka oraz wycenę papierów wartościowych.  
2. Fundusz może nabywać instrumenty rynku pieniężnego z wbudowanym instrumentem pochodnym, pod warunkiem, że 
instrumenty te spełniają kryteria określone w art. 93a Ustawy, a wbudowany instrument pochodny spełnia odpowiednio 
kryteria, o których mowa w pkt 1. Fundusz możne nabywać papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego z 
wbudowanym instrumentem pochodnym. 
 
Art. 32ff (skreślony)  
 
Art. 32gg [Lokaty w jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa] 

§ 1.  Fundusz inwestując Aktywa danego Subfunduszu może nabywać: 
1) jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej; 
2) tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne; 
3) tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, jeżeli: 

a) instytucje te oferują publicznie tytuły uczestnictwa i umarzają je na żądanie uczestnika, 
b) instytucje te podlegają nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym 

Państwa Członkowskiego lub państwa należącego do OECD oraz zapewniona jest, na zasadzie 
wzajemności, współpraca Komisji z tym organem, 

c) ochrona posiadaczy tytułów uczestnictwa tych instytucji jest taka sama jak posiadaczy jednostek 
uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, w szczególności instytucje te stosują ograniczenia 
inwestycyjne co najmniej takie, jak określone w art. 93 - 110 Ustawy, 

d)   instytucje te są obowiązane do sporządzania rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych. 
 

Art. 32hh   [Transakcje między funduszami] 
§ 1. Fundusz może zawierać umowy, których przedmiotem są papiery wartościowe i prawa majątkowe, z innym funduszem 

inwestycyjnym zarządzanym przez Towarzystwo. 
§ 2. (skreślony) 
§ 3. (skreślony)  
 
Art. 32ii [Kredyty i pożyczki] 
§ 1. (skreślony)  
§ 2. Fundusz może zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych w rozumieniu Ustawy, pożyczki i 
kredyty o terminie spłaty do roku, w łącznej wysokości nie przekraczającej 10% Wartości Aktywów Netto danego Subfunduszu 
w chwili zawarcia umowy pożyczki lub kredytu. 
 
Art. 32jj [Pożyczanie papierów wartościowych, inne transakcje Funduszu] 
§ 1. Fundusz może udzielać innym podmiotom pożyczek, których przedmiotem są zdematerializowane papiery wartościowe.  
§ 2. Fundusz może zawierać transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony lub Funduszu do odkupu. 
 

Podrozdział 4c 
Zasady ogólne dla Pekao Surowców i Energii 

(w niniejszym podrozdziale zwany „Subfunduszem”) 
 
Art. 32aaa [Dochody Subfunduszu] 
§ 1. Dochody osiągnięte w wyniku inwestycji dokonanych w ramach portfela inwestycyjnego Subfunduszu, w tym odsetki oraz 
dywidendy, powiększają wartość Aktywów tego Subfunduszu, jak również zwiększają odpowiednio Wartość Aktywów Netto 
tego Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa. 
§ 2. Fundusz nie wypłaca dywidend ani innych dochodów. 
 
Art. 32bbb [Przedmiot lokat Subfunduszu] 
§ 1. Fundusz, z zastrzeżeniem § 2 oraz art. 32eee i art. 32ggg, może lokować Aktywa Subfunduszu wyłącznie w: 

1) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, 
papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium 
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Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim, a także na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem 
regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim oraz na Rynkach, 

2) papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego będące przedmiotem oferty publicznej, jeżeli warunki emisji 
lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu o którym mowa w pkt 1, oraz 
gdy dopuszczenie do tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok od dnia, w którym po raz pierwszy 
nastąpi zaoferowanie tych papierów lub instrumentów, 

3) depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok, płatne 
na żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności, z zastrzeżeniem § 3; 

4) instrumenty rynku pieniężnego inne niż określone w pkt 1 i 2, jeżeli instrumenty te lub ich emitent podlegają 
regulacjom mającym na celu ochronę inwestorów i oszczędności oraz są: 

a) emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę 
samorządu terytorialnego, właściwe centralne, regionalne lub lokalne władze publiczne Państwa 
Członkowskiego, albo przez bank centralny Państwa Członkowskiego, Europejski Bank Centralny, 
Unię Europejską lub Europejski Bank Inwestycyjny, państwo inne niż Państwo Członkowskie, albo, w 
przypadku państwa federalnego, przez jednego z członków federacji, albo przez organizację 
międzynarodową, do której należy co najmniej jedno Państwo Członkowskie, lub 

b) emitowane, poręczone lub gwarantowane przez podmiot podlegający nadzorowi właściwego organu 
nadzoru nad rynkiem finansowym, zgodnie z kryteriami określonymi Prawem Wspólnotowym, albo 
przez podmiot podlegający i stosujący się do zasad, które są co najmniej tak rygorystyczne, jak 
określone Prawem Wspólnotowym, lub 

c) emitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są w obrocie na rynku regulowanym na 
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim; 

5) papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, inne niż określone w pkt. 1, 2 i 4, z tym, że łączna wartość 
tych lokat nie może przewyższyć 10% wartości Aktywów danego Subfunduszu. 

§ 2. Aktywa Subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego będące przedmiotem 
obrotu na rynku zorganizowanym, oraz w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, których dopuszczenie do 
takiego obrotu jest zapewnione, w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska, Państwo Członkowskie lub państwo należące 
do OECDpod warunkiem uzyskania zgody Komisji na dokonywanie lokat na określonej giełdzie lub rynku. 
§ 3. Za zgodą Komisji Fundusz może lokować Aktywa Subfunduszu w depozyty w bankach zagranicznych.  
 
Art. 32ccc [Ograniczenia w lokowaniu] 
§ 1.1. Z zastrzeżeniem art. 97-100 Ustawy, Fundusz nie może lokować więcej niż 5% wartości Aktywów Subfunduszu w 
papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot.  
2. (skreślony) 
3. Limit, o którym mowa w ust. 1, może być zwiększony do 10%, jeżeli łączna wartość lokat w papiery wartościowe i instrumenty 
rynku pieniężnego podmiotów, w których Fundusz ulokował ponad 5% wartości Aktywów Subfunduszu, nie przekroczy 40% 
wartości Aktywów Subfunduszu. 
4. (skreślony)  
5. (skreślony)  
§ 2. (skreślony)  
§ 3. 1. (skreślony) 
2. Fundusz może lokować do 20 % wartości Aktywów Subfunduszu łącznie w papiery wartościowe lub instrumenty rynku 
pieniężnego wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o rachunkowości, dla której 
jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe. 
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Fundusz nie może lokować więcej niż 10 % wartości Aktywów Subfunduszu w 
papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot należący do grupy kapitałowej, o 
której mowa w ust.2. 
4.(skreślony)  
§ 4. Fundusz stosuje zasady dywersyfikacji lokat oraz ograniczenia inwestycyjne określone w Statucie oraz Ustawie.  
 
Art. 32ddd [Aktywa na rachunkach bankowych] 
W zakresie niezbędnym do zaspokojenia bieżących zobowiązań Subfunduszu, Fundusz może utrzymywać część Aktywów 
Subfunduszu na rachunkach bankowych. 
 
Art. 32eee [Prawa pochodne] 
§ 1. 1. Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, pod warunkiem że: 

1) takie instrumenty pochodne są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej lub w państwie członkowskim, a także na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w 
Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim oraz na Rynkach oraz 

2) umowa ma na celu zapewnienie sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Funduszu lub ograniczenie ryzyka 
inwestycyjnego związanego ze zmianą: 
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a. kursów, cen lub wartości papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego, posiadanych przez 
Fundusz, albo papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego, które Fundusz zamierza nabyć w 
przyszłości, w tym umowa pozwala na przeniesienie ryzyka kredytowego związanego z tymi instrumentami 
finansowymi,  

b. kursów walut w związku z lokatami Funduszu lub planowanymi lokatami Funduszu, 
c. wysokości stóp procentowych w związku z lokatami w depozyty, dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku 

pieniężnego lub planowanymi lokatami oraz aktywami utrzymywanymi na zaspokojenie bieżących zobowiązań 
Funduszu; 

3) zawarcie umowy będzie zgodne z celem inwestycyjnym Funduszu określonym w statucie Funduszu. 
2. Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot niewystandaryzowane instrumenty pochodne. Umowy mające za 
przedmiot niewystandaryzowane instrumenty pochodne będą zawierane z uznanymi podmiotami rynku finansowego w celu 
ograniczenia ryzyka kontrpartnera oraz ryzyka przedrozliczeniowego. 
3. Przy zawieraniu umów mających za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne 
w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Funduszu, zarządzający kieruje się następującymi 
kryteriami wyboru tych instrumentów, płynność, cena, dostępność oraz zgodność ze strategią i celem inwestycyjnym 
Funduszu. 
4. W celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu Fundusz może zawierać w ramach 
portfela inwestycyjnego Subfunduszu umowy mające za przedmiot następujące instrumenty pochodne, w tym 
niewystandaryzowane instrumenty pochodne:  

1) kontrakty terminowe, dla których instrumentem bazowym może być stopa procentowa, papiery 
wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, kursy walut, indeksy giełdowe, 

2) opcje, dla których instrumentem bazowym może być stopa procentowa, papiery wartościowe, instrumenty 
rynku pieniężnego, kursy walut, indeksy giełdowe, 

3) transakcje wymiany walut, transakcje walutowe wymiany stóp procentowych, transakcje wymiany stóp 
procentowych, transakcje wymiany papierów wartościowych, transakcje wymiany indeksów giełdowych, 
kontrakty na różnicę oraz transakcje wymiany dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego. 

5. Umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, o których mowa w 
ust. 4, zawierane są w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Funduszu w szczególności dla 
zwiększenia lub zmniejszenia zaangażowania w papierach wartościowych będących przedmiotem lokat, w sytuacji, gdy 
zastosowanie instrumentów pochodnych jest bardziej uzasadnione pod względem kosztów, bezpieczeństwa rozliczenia, 
szybkości lub łatwości wykonania założonej strategii inwestycyjnej, niż zakup lub sprzedaż instrumentu bazowego, bądź 
papierów wartościowych wchodzących w skład indeksu będącego instrumentem bazowym. 
§ 2.1. Fundusz może nabywać papiery wartościowe z wbudowanym instrumentem pochodnym, pod warunkiem, że papiery 
te spełniają kryteria o których mowa w art. 93 ust. 4 Ustawy, a wbudowany instrument pochodny:  

1) może wpływać na część, bądź na wszystkie przepływy pieniężne, wynikające z papieru wartościowego 
funkcjonującego jako umowa zasadnicza, zgodnie ze zmianami stóp procentowych, cen instrumentów 
finansowych, kursów wymiany walut, ratingów oraz innych czynników, i tym samym funkcjonować jako 
samodzielny instrument pochodny;  

2) nie jest ściśle powiązany ryzykiem i cechami ekonomicznymi z ryzykiem i cechami ekonomicznymi umowy 
zasadniczej;  

3) ma znaczący wpływ na profil ryzyka oraz wycenę papierów wartościowych.  
2. Fundusz może nabywać instrumenty rynku pieniężnego z wbudowanym instrumentem pochodnym, pod warunkiem, że 
instrumenty te spełniają kryteria określone w art. 93a Ustawy, a wbudowany instrument pochodny spełnia odpowiednio 
kryteria, o których mowa w pkt 1. Fundusz może nabywać papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego z 
wbudowanym instrumentem pochodnym.  
 
Art. 32fff (skreślony)  
 
Art. 32ggg [Lokaty w jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa] 

§ 1.  Fundusz inwestując Aktywa danego Subfunduszu może nabywać:  
1) jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej; 
2) tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne; 
3) tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, jeżeli: 

a) instytucje te oferują publicznie tytuły uczestnictwa i umarzają je na żądanie uczestnika, 
b) instytucje te podlegają nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym 

Państwa Członkowskiego lub państwa należącego do OECD oraz zapewniona jest, na zasadzie 
wzajemności, współpraca Komisji z tym organem, 

c) ochrona posiadaczy tytułów uczestnictwa tych instytucji jest taka sama jak posiadaczy jednostek 
uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, w szczególności instytucje te stosują ograniczenia 
inwestycyjne co najmniej takie, jak określone w art. 93 - 110 Ustawy, 



39 

d) instytucje te są obowiązane do sporządzania rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych. 
 
Art. 32hhh [Transakcje między funduszami] 
§ 1. Fundusz może zawierać umowy, których przedmiotem są papiery wartościowe i prawa majątkowe, z innym funduszem 

inwestycyjnym zarządzanym przez Towarzystwo. 
§ 2. (skreślony) 
§ 3. (skreślony) 
 
Art. 32iii [Kredyty i pożyczki] 
§ 1. (skreślony)  
§ 2. Fundusz może zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych w rozumieniu Ustawy, pożyczki 
i kredyty o terminie spłaty do roku, w łącznej wysokości nie przekraczającej 10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w 
chwili zawarcia umowy pożyczki lub kredytu. 
 
Art. 32jjj [Pożyczanie papierów wartościowych, inne transakcje Funduszu] 
§ 1. Fundusz może udzielać innym podmiotom pożyczek, których przedmiotem są zdematerializowane papiery wartościowe.  
§ 2. Fundusz może zawierać transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony lub Funduszu do odkupu. 
 

Podrozdział 4d 
Zasady ogólne dla Pekao Spokojna Inwestycja 

(w niniejszym podrozdziale zwany „Subfunduszem”) 
 
Art. 32kkk   [Dochody Subfunduszu] 
§ 1. Dochody osiągnięte w wyniku inwestycji dokonanych w ramach portfela inwestycyjnego Subfunduszu, w tym odsetki oraz 
dywidendy, powiększają wartość Aktywów Subfunduszu, jak również zwiększają odpowiednio Wartość Aktywów Netto 
Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa. 
§ 2. Fundusz nie wypłaca dywidend ani innych dochodów. 
 
Art. 32lll   [Przedmiot lokat Subfunduszy] 
§ 1. Fundusz, z zastrzeżeniem § 2 oraz art. 32ooo, może lokować Aktywa Subfunduszu wyłącznie w: 

1) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, 
papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim, a także na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem 
regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim oraz na Rynkach; 

2) papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego będące przedmiotem oferty publicznej, jeżeli warunki emisji 
lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu, o którym mowa w pkt 1, oraz 
gdy dopuszczenie do tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok od dnia, w którym po raz pierwszy 
nastąpi zaoferowanie tych papierów lub instrumentów; 

3) depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok, płatne 
na żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności, z zastrzeżeniem § 3; 

4) instrumenty rynku pieniężnego inne niż określone w pkt 1 i 2, jeżeli instrumenty te lub ich emitent podlegają 
regulacjom mającym na celu ochronę inwestorów i oszczędności oraz są: 
a) emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę 

samorządu terytorialnego, właściwe centralne, regionalne lub lokalne władze publiczne państwa 
członkowskiego, albo przez bank centralny państwa członkowskiego, Europejski Bank Centralny, Unię 
Europejską lub Europejski Bank Inwestycyjny, państwo inne niż państwo członkowskie, albo, w przypadku 
państwa federalnego, przez jednego z członków federacji, albo przez organizację międzynarodową, do 
której należy co najmniej jedno państwo członkowskie, lub 

b) emitowane, poręczone lub gwarantowane przez podmiot podlegający nadzorowi właściwego organu 
nadzoru nad rynkiem finansowym, zgodnie z kryteriami określonymi prawem wspólnotowym, albo przez 
podmiot podlegający i stosujący się do zasad, które są co najmniej tak rygorystyczne, jak określone 
prawem wspólnotowym, lub 

c) emitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są w obrocie na rynku regulowanym, na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim; 

5) papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, inne niż określone w pkt 1, 2 i 4, z tym, że łączna wartość 
tych lokat nie może przewyższyć 10 % wartości Aktywów Subfunduszu. 

§ 2. Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego będące przedmiotem 
obrotu na rynku zorganizowanym, oraz w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, których dopuszczenie do 
takiego obrotu jest zapewnione, w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska, państwo członkowskie lub państwo należące 
do OECD, pod warunkiem uzyskania zgody Komisji na dokonywanie lokat na określonej giełdzie lub rynku. 
§ 3. Za zgodą Komisji Fundusz może lokować Aktywa Subfunduszu w depozyty w bankach zagranicznych. 
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Art. 32mmm   [Ograniczenia w lokowaniu] 
§ 1. 1. Z zastrzeżeniem art. 32ppp Statutu oraz art. 97 – 100 Ustawy, Fundusz nie może lokować więcej niż 5% wartości 
Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot. 
2. Limit, o którym mowa w ust. 1, może być zwiększony do 10%, jeżeli łączna wartość lokat w papiery wartościowe i instrumenty 
rynku pieniężnego podmiotów, w których Fundusz ulokował ponad 5% wartości Aktywów Subfunduszu, nie przekroczy 40% 
wartości Aktywów Subfunduszu. 
§ 2.  1. Fundusz może lokować do 20% wartości Aktywów Subfunduszu łącznie w papiery wartościowe lub instrumenty rynku 
pieniężnego wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o rachunkowości, dla której 
jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe. 
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Fundusz nie może lokować więcej niż 10% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery 
wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot należący do grupy kapitałowej. 
§ 3. Fundusz stosuje zasady dwersyfikacji lokat oraz ograniczenia inwestycyjne określone w Statucie oraz Ustawie. 
 
Art. 32nnn   [Aktywa na rachunkach bankowych] 
W zakresie niezbędnym do zaspokojenia bieżących zobowiązań Subfunduszu, Fundusz może utrzymywać część Aktywów 
Subfunduszu na rachunkach bankowych. 
 
Art. 32ooo   [Prawa pochodne] 
§ 1. 1. Fundusz może zawierać umowy, dotyczące aktywów Subfunduszu, mające za przedmiot instrumenty pochodne 
dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim, a także 
na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym państwie członkowskim 
oraz na Rynkach oraz umowy mające za przedmiot niewystandaryzowane instrumenty pochodne. 
2. Fundusz może zawierać umowy, o których mowa w ust. 1, pod warunkiem, że: 

1) zawarcie umowy jest zgodne z celem inwestycyjnym Subfunduszu, 
2) umowa ma na celu zapewnienie sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu lub 

ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą: 
a) kursów, cen lub wartości papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego w portfelu 

Subfunduszu albo papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego, które Fundusz 
zamierza nabyć do portfela Subfunduszu w przyszłości, w tym umowa pozwala na 
przeniesienie ryzyka kredytowego związanego z tymi instrumentami finansowymi, 

b) kursów walut w związku z lokatami Subfunduszu lub planowanymi lokatami Subfunduszu, 
c) wysokości stóp procentowych w związku z lokatami w depozyty, dłużne papiery wartościowe i 

instrumenty rynku pieniężnego lub planowanymi lokatami oraz aktywami utrzymywanymi na 
zaspokojenie bieżących zobowiązań związanych z Subfunduszem; 

3) bazę instrumentów pochodnych, w tym niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych, stanowią 
instrumenty finansowe, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Ustawy, stopy procentowe, kursy 
walut lub indeksy, oraz 

4) wykonanie nastąpi przez dostawę instrumentów finansowych, o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy, 
lub przez rozliczenie pieniężne. 

3. Przy zawieraniu umów mających za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, 
w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu, zarządzający kieruje się następującymi 
kryteriami wyboru tych instrumentów: zgodność ze strategią i celem inwestycyjnym Subfunduszu, ograniczenie kosztów 
transakcyjnych oraz możliwość zbudowania strategii inwestycyjnych niedostępnych przy użyciu innych instrumentów 
finansowych. 
4. W celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu Fundusz może zawierać w ramach 
portfela inwestycyjnego Subfunduszu umowy mające za przedmiot następujące instrumenty pochodne, w tym 
niewystandaryzowane instrumenty pochodne: 
1) kontrakty terminowe, dla których instrumentem bazowym może być stopa procentowa, papiery wartościowe, instrumenty 

rynku pieniężnego, kursy walut, indeksy giełdowe, 
2) opcje, dla których instrumentem bazowym może być stopa procentowa, papiery wartościowe, instrumenty rynku 

pieniężnego, kursy walut, indeksy giełdowe, 
3) transakcje wymiany walut, transakcje walutowe wymiany stóp procentowych, transakcje wymiany stóp procentowych, 

transakcje wymiany papierów wartościowych, transakcje wymiany indeksów giełdowych, kontrakty na różnicę oraz 
transakcje wymiany dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego. 

5. Umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, o których mowa 
w ust. 4, zawierane są w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu, w sytuacji, gdy 
zastosowanie instrumentów pochodnych jest bardziej uzasadnione pod względem kosztów, bezpieczeństwa rozliczenia, 
szybkości lub łatwości wykonania założonej strategii inwestycyjnej, niż zakup lub sprzedaż innych instrumentów finansowych. 
 
Art. 32 ppp   [Skarbowe papiery wartościowe] 
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§ 1. Fundusz może lokować do 100% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z 
następujących podmiotów: Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.  
§ 2. Fundusz może lokować do 100% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane 
przez dowolny podmiot, o którym mowa w § 1. 
§ 3. Łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez podmiot, którego 
papiery wartościowe są poręczane lub gwarantowane przez podmiot określony w § 1, depozytów w tym podmiocie oraz 
wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne, 
zawartych z tym podmiotem, nie może przekroczyć 100 % wartości Aktywów Subfunduszu. 
 
Art. 32rrr [Kredyty i pożyczki] 
Fundusz może zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych w rozumieniu Ustawy, pożyczki i 
kredyty o terminie spłaty do roku, w łącznej wysokości nie przekraczającej 10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w chwili 
zawarcia umowy pożyczki lub kredytu. 
 
Art. 32sss [Pożyczanie papierów wartościowych, inne transakcje Funduszu] 
§ 1. 1. Fundusz może udzielać innym podmiotom pożyczek, których przedmiotem są zdematerializowane papiery 
wartościowe wchodzące w skład portfela inwestycyjnego Subfunduszu. 
§ 2. Fundusz może zawierać transakcje dotyczące Aktywów Subfunduszu przy zobowiązaniu się drugiej strony lub Funduszu 
do odkupu. 

 
Podrozdział 4e 

Zasady ogólne dla Pekao Obligacji i Dochodu  
(w niniejszym podrozdziale zwany „Subfunduszem” ) 

 
Art. 32ab   [Dochody Subfunduszu] 
§ 1. Dochody osiągnięte w wyniku inwestycji dokonanych w ramach portfela inwestycyjnego Subfunduszu, w tym odsetki 
oraz dywidendy, powiększają wartość Aktywów Subfunduszu, jak również zwiększają odpowiednio Wartość Aktywów Netto 
Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa. 
§ 2. Fundusz nie wypłaca dywidend ani innych dochodów. 
 
Art. 32ac   [Przedmiot lokat Subfunduszy] 
§ 1. Fundusz, z zastrzeżeniem § 2 oraz art. 32af, może lokować Aktywa Subfunduszu wyłącznie w: 

1) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, 
papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim, a także na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem 
regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim oraz na Rynkach; 

2) papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego będące przedmiotem oferty publicznej, jeżeli warunki emisji 
lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu, o którym mowa w pkt 1, oraz 
gdy dopuszczenie do tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok od dnia, w którym po raz 
pierwszy nastąpi zaoferowanie tych papierów lub instrumentów; 

3) depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok, płatne 
na żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności, z zastrzeżeniem § 3; 

4) instrumenty rynku pieniężnego inne niż określone w pkt 1 i 2, jeżeli instrumenty te lub ich emitent podlegają 
regulacjom mającym na celu ochronę inwestorów i oszczędności oraz są: 
a) emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę 

samorządu terytorialnego, właściwe centralne, regionalne lub lokalne władze publiczne państwa 
członkowskiego, albo przez bank centralny państwa członkowskiego, Europejski Bank Centralny, Unię 
Europejską lub Europejski Bank Inwestycyjny, państwo inne niż państwo członkowskie, albo, w przypadku 
państwa federalnego, przez jednego z członków federacji, albo przez organizację międzynarodową, do której 
należy co najmniej jedno państwo członkowskie, lub 

b) emitowane, poręczone lub gwarantowane przez podmiot podlegający nadzorowi właściwego organu nadzoru 
nad rynkiem finansowym, zgodnie z kryteriami określonymi prawem wspólnotowym, albo przez podmiot 
podlegający i stosujący się do zasad, które są co najmniej tak rygorystyczne, jak określone prawem 
wspólnotowym, lub 

c) emitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są w obrocie na rynku regulowanym, na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim; 

5) papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, inne niż określone w pkt 1, 2 i 4, z tym, że łączna wartość 
tych lokat nie może przewyższyć 10 % wartości Aktywów Subfunduszu. 

§ 2. Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego będące 
przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym, oraz w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, których 
dopuszczenie do takiego obrotu jest zapewnione, w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska, państwo członkowskie lub 
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państwo należące do OECD, pod warunkiem uzyskania zgody Komisji na dokonywanie lokat na określonej giełdzie lub 
rynku. 
§ 3. Za zgodą Komisji Fundusz może lokować Aktywa Subfunduszu w depozyty w bankach zagranicznych. 
 
Art. 32ad   [Ograniczenia w lokowaniu] 
§ 1. 1. Z zastrzeżeniem art. 97 – 100 Ustawy, Fundusz nie może lokować więcej niż 5% wartości Aktywów Subfunduszu w 
papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot. 
2. Limit, o którym mowa w ust. 1, może być zwiększony do 10%, jeżeli łączna wartość lokat w papiery wartościowe i 
instrumenty rynku pieniężnego podmiotów, w których Fundusz ulokował ponad 5% wartości Aktywów Subfunduszu, nie 
przekroczy 40% wartości Aktywów Subfunduszu. 
§ 2.  1. Fundusz może lokować do 20% wartości Aktywów Subfunduszu łącznie w papiery wartościowe lub instrumenty 
rynku pieniężnego wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o rachunkowości, dla 
której jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe. 
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Fundusz nie może lokować więcej niż 10% wartości Aktywów Subfunduszu w 
papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot należący do grupy kapitałowej. 
§ 3. Fundusz stosuje zasady dywersyfikacji lokat oraz ograniczenia inwestycyjne określone w Statucie oraz Ustawie. 
 
Art. 32ae   [Aktywa na rachunkach bankowych] 
W zakresie niezbędnym do zaspokojenia bieżących zobowiązań Subfunduszu, Fundusz może utrzymywać część Aktywów 
Subfunduszu na rachunkach bankowych. 
 
Art. 32af   [Prawa pochodne]  
§ 1. 1. Fundusz może zawierać umowy, dotyczące aktywów Subfunduszu, mające za przedmiot instrumenty pochodne 
dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim, a 
także na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym państwie 
członkowskim oraz na Rynkach oraz umowy mające za przedmiot niewystandaryzowane instrumenty pochodne. 
2. Fundusz może zawierać umowy, o których mowa w ust. 1, pod warunkiem, że: 

1) zawarcie umowy jest zgodne z celem inwestycyjnym danego Subfunduszu, 
2) umowa ma na celu zapewnienie sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym danego Subfunduszu lub 

ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą: 
a) kursów, cen lub wartości papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego 

w portfelu Subfunduszu albo papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego, 
które Fundusz zamierza nabyć do portfela Subfunduszu w przyszłości, w tym umowa 
pozwala na przeniesienie ryzyka kredytowego związanego z tymi instrumentami 
finansowymi, 

b) kursów walut w związku z lokatami Subfunduszu lub planowanymi lokatami Subfunduszu, 
c) wysokości stóp procentowych w związku z lokatami w depozyty, dłużne papiery wartościowe 

i instrumenty rynku pieniężnego lub planowanymi lokatami oraz aktywami utrzymywanymi na 
zaspokojenie bieżących zobowiązań związanych z Subfunduszem, 

3) bazę instrumentów pochodnych, w tym niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych, stanowią 
instrumenty finansowe, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Ustawy, stopy procentowe, kursy walut lub 
indeksy, oraz 

4) wykonanie nastąpi przez dostawę instrumentów finansowych, o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy, lub 
przez rozliczenie pieniężne. 

3. Przy zawieraniu umów mających za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty 
pochodne, w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu, zarządzający kieruje się 
następującymi kryteriami wyboru tych instrumentów: zgodność ze strategią i celem inwestycyjnym Subfunduszu, 
ograniczenie kosztów transakcyjnych oraz możliwość zbudowania strategii inwestycyjnych niedostępnych przy użyciu innych 
instrumentów finansowych. 
4. W celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu Fundusz może zawierać w ramach 
portfela inwestycyjnego Subfunduszu umowy mające za przedmiot następujące instrumenty pochodne, w tym 
niewystandaryzowane instrumenty pochodne:  

1) kontrakty terminowe, dla których instrumentem bazowym może być stopa procentowa, papiery 
wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, kursy walut, indeksy giełdowe, 

2) opcje, dla których instrumentem bazowym może być stopa procentowa, papiery wartościowe, instrumenty 
rynku pieniężnego, kursy walut, indeksy giełdowe, 

3) transakcje wymiany walut, transakcje walutowe wymiany stóp procentowych, transakcje wymiany stóp 
procentowych, transakcje wymiany papierów wartościowych, transakcje wymiany indeksów giełdowych, 
kontrakty na różnicę oraz transakcje wymiany dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego. 

5. Umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, o których mowa 
w ust. 4, zawierane są w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu, w sytuacji, gdy 
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zastosowanie instrumentów pochodnych jest bardziej uzasadnione pod względem kosztów, bezpieczeństwa rozliczenia, 
szybkości lub łatwości wykonania założonej strategii inwestycyjnej, niż zakup lub sprzedaż innych instrumentów 
finansowych. 
 
Art. 32ag [Lokaty w jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa] 

§ 1.  Fundusz inwestując Aktywa danego Subfunduszu może nabywać:  
1) jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej; 
2) tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne; 
3) tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, jeżeli: 

a) instytucje te oferują publicznie tytuły uczestnictwa i umarzają je na żądanie uczestnika, 
b) instytucje te podlegają nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym 

Państwa Członkowskiego lub państwa należącego do OECD oraz zapewniona jest, na zasadzie 
wzajemności, współpraca Komisji z tym organem, 

c) ochrona posiadaczy tytułów uczestnictwa tych instytucji jest taka sama jak posiadaczy jednostek 
uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, w szczególności instytucje te stosują ograniczenia 
inwestycyjne co najmniej takie, jak określone w art. 93 - 110 Ustawy, 

d) instytucje te są obowiązane do sporządzania rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych. 
 
Art. 32ah   [Transakcje między funduszami] 
Fundusz może zawierać umowy, których przedmiotem są papiery wartościowe i prawa majątkowe, z innym funduszem 
inwestycyjnym zarządzanym przez Towarzystwo. 
 
Art. 32ai [Kredyty i pożyczki] 
Fundusz może zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych w rozumieniu Ustawy, pożyczki i 
kredyty o terminie spłaty do roku, w łącznej wysokości nie przekraczającej 10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w 
chwili zawarcia umowy pożyczki lub kredytu. 
 
Art. 32aj [Pożyczanie papierów wartościowych, inne transakcje Funduszu] 
§ 1. 1. Fundusz może udzielać innym podmiotom pożyczek, których przedmiotem są zdematerializowane papiery 
wartościowe wchodzące w skład portfela inwestycyjnego Subfunduszu. 
§ 2. Fundusz może zawierać transakcje dotyczące Aktywów Subfunduszu przy zobowiązaniu się drugiej strony lub 
Funduszu do odkupu. 

Podrozdział 4f 

Zasady ogólne dla Pekao Obligacji Samorządowych, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych, Pekao 
Dłużny Aktywny, Pekao Globalny Zrównoważony oraz Pekao Ekologiczny (w niniejszym podrozdziale każdy 

z osobna zwany „Subfunduszem” lub wszystkie łącznie „Subfunduszami”) 

Art. 32ak [Dochody Subfunduszu] 

§ 1.  Dochody osiągnięte w wyniku inwestycji dokonanych w ramach portfela inwestycyjnego danego Subfunduszu, w tym 
odsetki oraz dywidendy, powiększają wartość Aktywów tego Subfunduszu, jak również zwiększają odpowiednio Wartość 
Aktywów Netto tego Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa. 

§ 2.  Fundusz nie wypłaca dywidend ani innych dochodów. 

Art. 32al [Przedmiot lokat Subfunduszy] 

§ 1.  Fundusz, z zastrzeżeniem § 2 oraz art. 32ao i art. 32ap, może lokować Aktywa danego Subfunduszu wyłącznie w: 
1)  papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, 

papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim, a także na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem 
regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim oraz na Rynkach, 

2)  papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego będące przedmiotem oferty publicznej, jeżeli warunki emisji lub 
pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu, o którym mowa w pkt 1, oraz gdy 
dopuszczenie do tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok od dnia, w którym po raz pierwszy 
nastąpi zaoferowanie tych papierów lub instrumentów, 

3)  depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok, płatne 
na żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności, z zastrzeżeniem § 3, 

4)  instrumenty rynku pieniężnego inne niż określone w pkt 1 i 2, jeżeli instrumenty te lub ich emitent podlegają 
regulacjom mającym na celu ochronę inwestorów i oszczędności oraz są: 
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a)  emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu 
terytorialnego, właściwe centralne, regionalne lub lokalne władze publiczne państwa członkowskiego, albo przez 
bank centralny państwa członkowskiego, Europejski Bank Centralny, Unię Europejską lub Europejski Bank 
Inwestycyjny, państwo inne niż państwo członkowskie, albo, w przypadku państwa federalnego, przez jednego 
z członków federacji, albo przez organizację międzynarodową, do której należy co najmniej jedno państwo 
członkowskie, lub 

b)  emitowane, poręczone lub gwarantowane przez podmiot podlegający nadzorowi właściwego organu nadzoru 
nad rynkiem finansowym, zgodnie z kryteriami określonymi prawem wspólnotowym, albo przez podmiot 
podlegający i stosujący się do zasad, które są co najmniej tak rygorystyczne, jak określone prawem 
wspólnotowym, lub 

c)  emitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są w obrocie na rynku regulowanym, na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim; 

5)  papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, inne niż określone w pkt 1, 2 i 4, z tym, że łączna wartość tych 
lokat nie może przewyższyć 10 % wartości Aktywów danego Subfunduszu. 

§ 2.  Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego będące 
przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym, oraz w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, których 
dopuszczenie do takiego obrotu jest zapewnione, w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska, państwo członkowskie 
lub państwo należące do OECD, pod warunkiem uzyskania zgody Komisji na dokonywanie lokat na określonej giełdzie 
lub rynku. 

§ 3.  Za zgodą Komisji Fundusz może lokować Aktywa danego Subfunduszu w depozyty w bankach zagranicznych. 

Art. 32am [Ograniczenia w lokowaniu] 

§ 1. 1. Z zastrzeżeniem art. 97 – 100 Ustawy i art. 32au Statutu, Fundusz nie może lokować więcej niż 5% wartości 
Aktywów danego Subfunduszu w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden 
podmiot. 
2. Limit, o którym mowa w ust. 1, może być zwiększony do 10%, jeżeli łączna wartość lokat w papiery wartościowe 
i instrumenty rynku pieniężnego podmiotów, w których Fundusz ulokował ponad 5% wartości Aktywów danego 
Subfunduszu, nie przekroczy 40% wartości Aktywów tego Subfunduszu. 

§ 2.  1. Fundusz może lokować do 20% wartości Aktywów danego Subfunduszu łącznie w papiery wartościowe lub 
instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy 
o rachunkowości, dla której jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe. 
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Fundusz nie może lokować więcej niż 10% wartości Aktywów danego 
Subfunduszu w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot należący do 
grupy kapitałowej. 

§ 3.  Fundusz stosuje zasady dywersyfikacji lokat oraz ograniczenia inwestycyjne określone w Statucie oraz Ustawie. 

Art. 32an [Aktywa na rachunkach bankowych] 

W zakresie niezbędnym do zaspokojenia bieżących zobowiązań danego Subfunduszu, Fundusz może utrzymywać część 
Aktywów tego Subfunduszu na rachunkach bankowych. 

Art. 32ao [Prawa pochodne] 

§ 1. 1. Fundusz może zawierać umowy, dotyczące aktywów danego Subfunduszu, mające za przedmiot instrumenty pochodne 
dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim, a także 
na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym państwie członkowskim 
oraz na Rynkach oraz umowy mające za przedmiot niewystandaryzowane instrumenty pochodne. 
2. Fundusz może zawierać umowy, o których mowa w ust. 1, pod warunkiem, że: 

1)  zawarcie umowy jest zgodne z celem inwestycyjnym danego Subfunduszu, 
2)  umowa ma na celu zapewnienie sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym danego Subfunduszu lub 

ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą: 
a)  kursów, cen lub wartości papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego w portfelu danego 

Subfunduszu albo papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego, które Fundusz zamierza nabyć 
do portfela danego Subfunduszu w przyszłości, w tym umowa pozwala na przeniesienie ryzyka kredytowego 
związanego z tymi instrumentami finansowymi, 

b)  kursów walut w związku z lokatami portfela inwestycyjnego Subfunduszu, 
c)  wysokości stóp procentowych w związku z lokatami w depozyty, dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku 

pieniężnego oraz aktywami utrzymywanymi na zaspokojenie bieżących zobowiązań związanych z 
Subfunduszem, 

3)  bazę instrumentów pochodnych, w tym niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych, stanowią instrumenty 
finansowe, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Ustawy, stopy procentowe, kursy walut lub indeksy, oraz 
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4)  wykonanie nastąpi przez dostawę instrumentów finansowych, o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy, lub przez 
rozliczenie pieniężne. 

3. Przy zawieraniu umów mających za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, 
w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu, zarządzający kieruje się następującymi 
kryteriami wyboru tych instrumentów: płynność, cena, dostępność oraz zgodność ze strategią i celem inwestycyjnym 
Subfunduszu, ograniczenie kosztów transakcyjnych, możliwość zbudowania strategii inwestycyjnych niedostępnych przy 
użyciu innych instrumentów finansowych. 
4. W celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu lub ograniczenia ryzyka inwestycyjnego 
Fundusz może zawierać w ramach portfela inwestycyjnego Subfunduszu umowy mające za przedmiot następujące 
instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne:  

1) kontrakty terminowe, dla których instrumentem bazowym może być stopa procentowa, papiery 
wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, kursy walut, indeksy giełdowe, 

2) opcje, dla których instrumentem bazowym może być stopa procentowa, papiery wartościowe, instrumenty 
rynku pieniężnego, kursy walut, indeksy giełdowe, 

3) transakcje wymiany walut, transakcje walutowe wymiany stóp procentowych, transakcje wymiany stóp 
procentowych, transakcje wymiany papierów wartościowych, transakcje wymiany indeksów giełdowych, 
kontrakty na różnicę oraz transakcje wymiany dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego. 

5. Umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, o których mowa 
w ust. 4, zawierane są w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu, w sytuacji, gdy 
zastosowanie instrumentów pochodnych jest bardziej uzasadnione pod względem kosztów, bezpieczeństwa rozliczenia, 
szybkości lub łatwości wykonania założonej strategii inwestycyjnej, niż zakup lub sprzedaż instrumentu bazowego, bądź 
papierów wartościowych wchodzących w skład indeksu będącego instrumentem bazowym. 

Art. 32ap [Lokaty w jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa] 

§ 1. Fundusz inwestując Aktywa danego Subfunduszu może nabywać:  
1) jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej; 
2) tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne; 
3) tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, jeżeli:  

a) instytucje te oferują publicznie tytuły uczestnictwa i umarzają je na żądanie uczestnika, 
b) instytucje te podlegają nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym 

Państwa Członkowskiego lub państwa należącego do OECD oraz zapewniona jest, na zasadzie 
wzajemności, współpraca Komisji z tym organem, 

c) ochrona posiadaczy tytułów uczestnictwa tych instytucji jest taka sama jak posiadaczy jednostek 
uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, w szczególności instytucje te stosują ograniczenia 
inwestycyjne co najmniej takie, jak określone w art. 93 - 110 Ustawy, 

d) instytucje te są obowiązane do sporządzania rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych. 

Art. 32ar [Transakcje między funduszami] 

Fundusz może zawierać umowy, których przedmiotem są papiery wartościowe i prawa majątkowe, z innym funduszem 
inwestycyjnym zarządzanym przez Towarzystwo. 

Art. 32as [Kredyty i pożyczki] 

Fundusz może zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych w rozumieniu Ustawy, pożyczki 
i kredyty o terminie spłaty do roku, w łącznej wysokości nie przekraczającej 10% Wartości Aktywów Netto danego Subfunduszu 
w chwili zawarcia umowy pożyczki lub kredytu. 

Art. 32at [Pożyczanie papierów wartościowych, inne transakcje Funduszu] 

§ 1. Fundusz może udzielać innym podmiotom pożyczek, których przedmiotem są zdematerializowane papiery wartościowe 
wchodzące w skład portfela inwestycyjnego Subfunduszu. 
§ 2. Fundusz może zawierać transakcje dotyczące Aktywów Subfunduszu przy zobowiązaniu się drugiej strony lub Funduszu 
do odkupu. 
 
Art. 32au [Skarbowe papiery wartościowe] 
§ 1.  Fundusz może lokować do 100% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z 
następujących podmiotów: Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo 
członkowskie, jednostkę samorządu terytorialnego państwa członkowskiego, państwo należące do OECD lub 
międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno państwo 
członkowskie, z uwzględnieniem Postanowień Szczególnych dla danego Subfunduszu.  
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§ 2.  Fundusz może lokować do 100% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane 
przez dowolny podmiot, o którym mowa w § 1, z uwzględnieniem Postanowień Szczególnych dla danego Subfunduszu. 
§ 3. Łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez podmiot, którego 
papiery wartościowe są poręczane lub gwarantowane przez podmiot określony w § 1, depozytów w tym podmiocie oraz 
wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne, 
zawartych z tym podmiotem, nie może przekroczyć 100 % wartości Aktywów Subfunduszu 

 
Rozdział V 

Koszty 
 

Art. 33 [Koszty Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (w niniejszym artykule zwany „Subfunduszem””)] 

§ 1. Fundusz obciąża Subfundusz kosztami związanymi z działalnością na rzecz Subfunduszu, przy czym zobowiązania 
związane z Subfunduszem obciążają tylko Subfundusz, zgodnie z następującymi zasadami: 
1) jeżeli obowiązek pokrycia kosztów obciąża kilka subfunduszy łącznie i nie jest możliwe ustalenie części, która 

obciąża Subfundusz, partycypację Subfunduszu w tych kosztach oblicza się na podstawie stosunku Wartości 
Aktywów Netto Subfunduszu do sumy wartości Aktywów Netto wszystkich subfunduszy, na których ciąży 
obowiązek pokrycia tych kosztów; 

2) zobowiązania, które dotyczą całego Funduszu – bez wskazania obciążenia kosztami Subfunduszu - obciążają 
Subfundusz proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto 
Funduszu; 

3) w przypadku zawarcia przez Fundusz umowy dotyczącej nabycia lub zbycia składników lokat więcej niż jednego 
subfunduszu wydzielonego w Funduszu, koszty takiej transakcji obciążają Subfundusz proporcjonalnie do udziału 
wartości nabytych lub zbytych na rzecz Subfunduszu składników lokat w wartości składników lokat nabytych lub 
zbytych w ramach tej transakcji ogółem; 

4) w przypadku, gdy w Subfunduszu zbywane są Jednostki Uczestnictwa różnych kategorii, dla których obowiązują 
różne stawki wynagrodzenia za zarządzanie, koszty wynagrodzenia za zarządzanie wyliczone na podstawie 
Wartości Aktywów Netto, przypisane do danej kategorii Jednostek Uczestnictwa, obciążają Subfundusz, jednakże 
dla potrzeb ustalenia Wartości Aktywów Netto przypadającej na Jednostkę Uczestnictwa w podziale na kategorie 
są one alokowane rachunkowo wyłącznie do Jednostek Uczestnictwa kategorii, której dotyczą. Powyższą zasadę 
stosuje się odpowiednio w przypadku innych kosztów związanych wyłącznie z Jednostkami Uczestnictwa danej 
kategorii. Zasady ustalania Wartości Aktywów Netto przypadającej na Jednostkę Uczestnictwa zaprezentowano w 
pkt 21.3., Rozdziału III a Prospektu Informacyjnego. 

§ 2.  1. Aktywa Subfunduszu przypadające na Jednostki Uczestnictwa kategorii A, E, F, I, J, K i L obciążają następujące 
koszty: 
1) wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem, zwane dalej Wynagrodzeniem, zgodnie z 

zasadami określonymi w § 5, 
2) koszty obsługi transakcji na Aktywach Subfunduszu (w tym opłaty), opłaty za wykonywanie czynności i usług 

bankowych w związku z Aktywami Subfunduszu bądź zobowiązaniami Subfunduszu: 
a) opłaty i prowizje maklerskie, 
b) opłaty i prowizje bankowe, w tym, z zastrzeżeniem ust. 2, wobec Depozytariusza, 
c) prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych oraz rozliczeniowych oraz prowadzących wymagane 

prawem repozytoria, w tym opłaty transakcyjne (np. wobec KDPW, Clearstream Banking, banki), w tym 
płatne za pośrednictwem Depozytariusza, 

d) koszty obsługi i odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Fundusz na rzecz Subfunduszu, 
e) opłaty i prowizje z tytułu korzystania z wielostronnych platform obrotu (MTF) oraz ze zorganizowanych 

platform obrotu (OTF) – w zakresie transakcji przeprowadzanych na rzecz Subfunduszu; 
3) podatki i opłaty oraz inne koszty wynikające z przepisów prawa lub regulacji wewnętrznych sądów, związane 

z Subfunduszem: 
a) opłaty sądowe i notarialne, 
b) koszty postępowania przed sądem powszechnym, sądem polubownym, sądem administracyjnym oraz 

cywilnego postępowania egzekucyjnego, związane z działalnością inwestycyjną Funduszu dokonywaną 
na rzecz Subfunduszu, 

c) opłaty za decyzje i zezwolenia Komisji, 
d) podatki; 

4) koszty likwidacji Subfunduszu, z zastrzeżeniem treści § 7; 
5) koszty obsługi prawnej (w tym pomocy prawnej i doradztwa podatkowego), niezwiązane z działalnością 

inwestycyjną Funduszu dokonywaną na rzecz Subfunduszu. 
2. Koszty związane z działalnością Funduszu niewymienione w ust. 1, w tym wynagrodzenie Depozytariusza (z tytułu 

prowadzenia rejestru i przechowywania aktywów Funduszu oraz weryfikacji wartości Aktywów Netto Funduszu i 
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poszczególnych Subfunduszy), a także opłaty ponoszone na rzecz Depozytariusza w związku z rozliczaniem 
transakcji na instrumentach finansowych, koszty związane z prowadzeniem rejestru Uczestników Funduszu (przez 
Agenta Transferowego) oraz koszty badania oraz przeglądów sprawozdań finansowych Funduszu, w tym 
jednostkowych sprawozdań finansowych poszczególnych Subfunduszy przez Biegłego Rewidenta, a także 
uzyskiwania stosownych oświadczeń Biegłego Rewidenta, określone w umowach zawartych przez Fundusz lub 
Towarzystwo oraz opłaty karne, pokrywane są przez Towarzystwo. 

3. Koszty określone w § 2 ust. 1 pkt 3) lit. b oraz § 2 ust. 1 pkt 5) stanowią koszty limitowane Subfunduszu i będą 
bezpośrednio pokrywane przez Fundusz z Aktywów Subfunduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa 
kategorii A, E, F, I, J, K i L do kwoty stanowiącej 0,1 % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu 
przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii A, E, F, I, J, K i L w danym roku bilansowym (wyznaczonej 
jako średnia arytmetyczna z Dni Wyceny). Nadwyżkę faktycznie poniesionych kosztów ponad powyżej określony 
limit Towarzystwo zwróci danemu Subfunduszowi niezwłocznie po zakończeniu roku bilansowego, w którym 
nadwyżka wystąpiła. 

§ 3.  Aktywa Subfunduszu przypadające na Jednostki Uczestnictwa kategorii B obciążają następujące koszty: 
1. wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem, zwane dalej Wynagrodzeniem, zgodnie z zasadami 

określonymi w § 5; 
2. koszty nielimitowane, do których należą: 

1) koszty obsługi transakcji na Aktywach Subfunduszu (w tym opłaty), opłaty za wykonywanie czynności i usług 
bankowych w związku z Aktywami Subfunduszu bądź zobowiązaniami Subfunduszu: 
a) opłaty i prowizje maklerskie, 
b) opłaty i prowizje bankowe, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 pkt 1), w tym wobec Depozytariusza (m.in. opłaty 

ponoszone na rzecz Depozytariusza w związku z rozliczaniem transakcji na instrumentach finansowych), 
c) prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych oraz rozliczeniowych a także prowadzących 

wymagane prawem repozytoria, w tym opłaty transakcyjne (np. wobec KDPW, Clearstream Banking, 
banków), w tym płatne za pośrednictwem Depozytariusza, 

d) koszty obsługi i odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Fundusz na rzecz Subfunduszu, 
e) opłaty i prowizje z tytułu korzystania z wielostronnych platform obrotu (MTF) oraz ze zorganizowanych 

platform obrotu (OTF) – w zakresie transakcji przeprowadzanych na rzecz Subfunduszu; 
2) podatki i opłaty oraz inne koszty wynikające z przepisów prawa lub regulacji wewnętrznych sądów, związane 

z Subfunduszem: 
a) opłaty sądowe i notarialne, 
b) opłaty za decyzje i zezwolenia odpowiednich organów lub urzędów, w tym w szczególności Komisji, 
c) podatki; 

3. koszty limitowane, do których należą: 
1) koszty Depozytariusza (z tytułu prowadzenia rejestru i przechowywania aktywów Funduszu oraz weryfikacji 

wartości Aktywów Netto Funduszu i poszczególnych Subfunduszy), do wysokości nieprzekraczającej 0,10% 
średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii B w 
danym roku bilansowym, 

2) koszty firmy audytorskiej wybranej do badania sprawozdań finansowych Funduszu z tytułu wykonania 
wymaganych przez prawo usług, w tym prac związanych ze sprawozdaniami finansowymi Funduszu 
(rocznymi i półrocznymi), z tytułu prac nad sporządzeniem oświadczenia o zgodności metod i zasad wyceny 
Aktywów Funduszu opisanych w prospekcie informacyjnym z przepisami dotyczącymi rachunkowości 
funduszy inwestycyjnych, a także o zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez Fundusz polityką 
inwestycyjną, a w przypadku zmiany metod lub zasad wyceny Aktywów Funduszu, w tym wynikających ze 
zmiany przyjętej przez Fundusz polityki inwestycyjnej, także odpowiednie oświadczenie w odniesieniu do 
wprowadzanych zmian oraz wszelkie informacje niezbędne do oceny ryzyka inwestycyjnego, do wysokości 
nieprzekraczającej 0,04% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki 
Uczestnictwa kategorii B w danym roku bilansowym, 

3) koszty Agenta Transferowego związane z prowadzeniem rejestru Uczestników Funduszu (i odpowiednich 
subrejestrów) do wysokości nieprzekraczającej 0,25% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu 
przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii B w danym roku bilansowym, 

4) koszt wykorzystywania oprogramowania na potrzeby prowadzenia ksiąg Funduszu/Subfunduszu, systemów 
dla potrzeb obowiązkowego raportowania, w tym koszty opłat licencyjnych oraz koszty utrzymania 
i dostosowania systemów informatycznych, a także koszty związane z administrowaniem Funduszem i 
Subfunduszem, obejmujące w szczególności koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych, wyceny aktywów, w 
tym opracowywania modeli wyceny, sporządzania sprawozdań finansowych, do wysokości 
nieprzekraczającej 0,03% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki 
Uczestnictwa kategorii B w danym roku bilansowym, 

5) koszty związane z obsługą Uczestników Funduszu: 
a) koszty dostarczania Uczestnikom korespondencji, dokumentów – w zakresie ustalonym zgodnie 

z przepisami prawa i Statutem, 
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b) koszty przekazów pieniężnych do Uczestników, 
do wysokości nieprzekraczającej 0,02% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na 
Jednostki Uczestnictwa kategorii B w danym roku bilansowym, 

6) koszty obsługi prawnej (w tym pomocy prawnej i doradztwa podatkowego), niezwiązane z działalnością 
inwestycyjną Funduszu dokonywaną na rzecz Subfunduszu, do wysokości nieprzekraczającej 0,10% 
średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii B w 
danym roku bilansowym, 

7) koszty udostępnienia i stosowania przez Fundusz indeksów oraz stawek referencyjnych (np. na podstawie 
licencji), przy czym płatności z tytułu odpowiedniej umowy obciążać będą pro rata Subfundusze, w których 
te indeksy oraz stawki są wykorzystywane do prezentacji wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji 
w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu (benchmarku), do wysokości nieprzekraczającej 75 000 zł w danym 
roku bilansowym, 

8) koszty postępowania przed sądem powszechnym, sądem polubownym, sądem administracyjnym oraz 
cywilnego postępowania egzekucyjnego, związane z działalnością inwestycyjną Funduszu dokonywaną na 
rzecz Subfunduszu, do wysokości nieprzekraczającej 0,05% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu 
przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii B w danym roku bilansowym, 

9) koszty druku i publikacji materiałów informacyjnych, ogłoszeń – w zakresie wynikającym z przepisów prawa 
lub zapisów w Statucie oraz koszty tłumaczenia dokumentów Funduszu lub Subfunduszu, w tym tłumaczeń 
przysięgłych, do wysokości nieprzekraczającej 0,02% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu 
przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii B w danym roku bilansowym, 

10) koszty likwidacji Funduszu, w tym wynagrodzenie likwidatora, zgodnie z zasadami określonymi w § 7. 
§ 4.  Aktywa Subfunduszu przypadające na Jednostki Uczestnictwa kategorii P obciążają następujące koszty: 

1. wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem, zwane dalej Wynagrodzeniem, zgodnie z zasadami 
określonymi w § 5; 

2. poza Wynagrodzeniem, o którym mowa w § 4 ust. 1 Fundusz pokrywa z Aktywów Subfunduszu następujące koszty 
Funduszu związane z działalnością Subfunduszu: 
1) prowizje i opłaty na rzecz firm inwestycyjnych lub banków, z których Fundusz korzysta, zawierając transakcje 

w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu, 
2) prowizje i opłaty związane z umowami i transakcjami Funduszu, zawieranymi w ramach lokowania Aktywów 

Subfunduszu, 
3) prowizje i opłaty związane z przechowywaniem Aktywów Subfunduszu, 
4) prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych, z których usług Fundusz korzysta 

w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu, 
5) wynagrodzenie Depozytariusza, 
6) związane z prowadzeniem Subrejestru Uczestników Subfunduszu, 
7) podatki i opłaty, wymagane w związku z działalnością Funduszu, w tym opłaty za zezwolenia, jeżeli 

obowiązek ich poniesienia wynika z przepisów prawa, 
8) ogłoszeń wymaganych w związku z działalnością Funduszu w zakresie dotyczącym Subfunduszu zgodnie z 

postanowieniami Statutu Funduszu lub przepisami prawa, 
9) druku i publikacji materiałów informacyjnych Funduszu wymaganych przepisami prawa w zakresie 

dotyczącym Subfunduszu, 
10) likwidacji Funduszu lub Subfunduszu, 
11) wynagrodzenie likwidatora Subfunduszu. 

3. Koszty, o których mowa w ust. 2 pkt 5) i 6), będą pokrywane z Aktywów Subfunduszu przypadających na Jednostki 
Uczestnictwa kategorii P do wysokości: 
1) 0,5% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii P 

w danym roku kalendarzowym - gdy Wartość Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki 
Uczestnictwa kategorii P nie jest wyższa niż 10 000 000 zł; 

2) sumy kwoty 50 000 zł i 0,05% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki 
Uczestnictwa kategorii P ponad kwotę 10 000 000 zł - gdy Wartość Aktywów Netto Subfunduszu 
przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii P jest wyższa niż 10 000 000 zł. 

4. Koszty, o których mowa w ust. 2 pkt 11), mogą być pokrywane z Aktywów Subfunduszu przypadających na 
Jednostki Uczestnictwa kategorii P w wysokości nie wyższej niż 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu 
przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii P w skali roku. 

5. Koszty, o których mowa w ust. 2 pkt 1)-6) i 8)-10), nie mogą odbiegać od przyjętych w obrocie zwykłych kosztów 
wykonywania tego rodzaju usług. 

§ 5.  Towarzystwo otrzymuje za zarządzanie Subfunduszem Wynagrodzenie, które jest kalkulowane i wypłacane w 
następujący sposób: 
1) Wynagrodzenie naliczane jest na każdy dzień, w wysokości określonej procentowo w skali roku, liczonej od 

Wartości Aktywów Netto Subfunduszu reprezentujących każdą kategorię Jednostek Uczestnictwa odrębnie, z 
ostatniego Dnia Wyceny; 
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2) naliczenie Wynagrodzenia na dany dzień następuje na podstawie Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z Dnia 
Wyceny bezpośrednio poprzedzającego Dzień Wyceny, na który naliczane jest Wynagrodzenie; 

3) Wynagrodzenie rozliczane jest za każdy miesiąc i przekazywane ze środków Subfunduszu nie później niż 
piętnastego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który przysługuje; 

4) Maksymalne stawki Wynagrodzenia, przypisane do Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu poszczególnych 
kategorii wynoszą: 

a) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A 2,0% 

b) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B 2,0% 

c) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E 2,0% 

d) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F 1,9% 

e) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I 2,0% 

f) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii J 2,0% 

g) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii K 2,0% 

h) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii L 2,0% 

i) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii P 0,6% 

5) Towarzystwo może naliczać i pobierać Wynagrodzenie według stawek niższych niż określone w pkt. 4), w tym 
zaniechać pobierania tego Wynagrodzenia. 

§ 6. W księgach Subfunduszu codziennie tworzona jest rezerwa na wybrane koszty Subfunduszu wskazane w powyższych 
paragrafach, z wyłączeniem kosztów likwidacji Subfunduszu lub Funduszu. Rezerwa tworzona jest w wysokości 
uzasadnionej i ma na celu zapewnienie współmierności kosztów do okresu, którego faktycznie dotyczą. Rozliczenie 
rezerw następuje z dołu w okresach miesięcznych, kwartalnych lub odpowiednio do okresów rozliczeniowych kosztów. 

§ 7. Koszty likwidacji Subfunduszu, w tym wynagrodzenie likwidatora, określa się zgodnie z następującymi zasadami:  
a) w przypadku likwidacji Subfunduszu, niezwiązanej z likwidacją Funduszu, wynagrodzenie likwidatora określone 

zostanie na 75 000 zł netto powiększone o należny podatek od towarów i usług wg obowiązującej stawki na dzień 
rozpoczęcia likwidacji, nie więcej jednak niż 5 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki 
Uczestnictwa wszystkich kategorii poza Jednostkami Uczestnictwa kategorii P na dzień rozpoczęcia likwidacji. W 
przypadku likwidacji Subfunduszu, niezwiązanej z likwidacją Funduszu, wynagrodzenie likwidatora w odniesieniu do 
Jednostek Uczestnictwa kategorii P ustalone zostanie zgodnie z zasadami określonymi w § 4 ust. 4., 

b) w przypadku likwidacji Funduszu wynagrodzenie likwidatora określone zostanie na 75 000 zł netto powiększone o 
należny podatek od towarów i usług wg obowiązującej stawki na dzień rozpoczęcia likwidacji wobec każdego 
likwidowanego Subfunduszu, nie więcej jednak niż 5 % Wartości Aktywów Netto przypadających na Jednostki 
Uczestnictwa wszystkich kategorii poza Jednostkami Uczestnictwa kategorii P na dzień rozpoczęcia likwidacji a w 
odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa kategorii P wynagrodzenie likwidatora ustalone zostanie zgodnie z zasadami 
określonymi w § 4 ust. 4. 

§ 8. Koszty związane z działalnością Funduszu niewymienione w powyższych punktach, w tym: opłaty za uzyskiwanie przez 
Towarzystwo informacji rynkowych oraz informacji o instrumentach finansowych, określone w umowach zawartych przez 
Fundusz lub Towarzystwo oraz opłaty karne, pokrywane są przez Towarzystwo. 

§ 9. Towarzystwo może podjąć decyzję o wzięciu na siebie i ponoszeniu całości lub części kosztów Funduszu ze środków 
Towarzystwa. 

§ 10. Fundusz, ani żaden z subfunduszy wydzielonych w Funduszu nie jest obciążany świadczeniem dodatkowym, o którym 
mowa w art. 49 § 2 pkt 10). Zasady naliczania i wypłaty świadczenia dodatkowego zaprezentowano w Prospekcie 
Informacyjnym. 

Art. 33a (skreślony)  

Art. 33b [Koszty Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu (w niniejszym artykule zwany „Subfunduszem”)] 

§ 1.Fundusz obciąża Subfundusz kosztami związanymi z działalnością na rzecz Subfunduszu, przy czym zobowiązania 
związane z Subfunduszem obciążają tylko Subfundusz, zgodnie z następującymi zasadami: 
1) jeżeli obowiązek pokrycia kosztów obciąża kilka subfunduszy łącznie i nie jest możliwe ustalenie części, która 

obciąża Subfundusz, partycypację Subfunduszu w tych kosztach oblicza się na podstawie stosunku Wartości 
Aktywów Netto Subfunduszu do sumy wartości Aktywów Netto wszystkich subfunduszy, na których ciąży 
obowiązek pokrycia tych kosztów; 

2) zobowiązania, które dotyczą całego Funduszu – bez wskazania obciążenia kosztami Subfunduszu - obciążają 
Subfundusz proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto 
Funduszu; 

3) w przypadku zawarcia przez Fundusz umowy dotyczącej nabycia lub zbycia składników lokat więcej niż jednego 
subfunduszu wydzielonego w Funduszu, koszty takiej transakcji obciążają Subfundusz proporcjonalnie do udziału 
wartości nabytych lub zbytych na rzecz Subfunduszu składników lokat w wartości składników lokat nabytych lub 
zbytych w ramach tej transakcji ogółem; 
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4) w przypadku, gdy w Subfunduszu zbywane są Jednostki Uczestnictwa różnych kategorii, dla których obowiązują 
różne stawki wynagrodzenia za zarządzanie, koszty wynagrodzenia za zarządzanie wyliczone na podstawie 
Wartości Aktywów Netto, przypisane do danej kategorii Jednostek Uczestnictwa, obciążają Subfundusz, jednakże 
dla potrzeb ustalenia Wartości Aktywów Netto przypadającej na Jednostkę Uczestnictwa w podziale na kategorie 
są one alokowane rachunkowo wyłącznie do Jednostek Uczestnictwa kategorii, której dotyczą. Powyższą zasadę 
stosuje się odpowiednio w przypadku innych kosztów związanych wyłącznie z Jednostkami Uczestnictwa danej 
kategorii. Zasady ustalania Wartości Aktywów Netto przypadającej na Jednostkę Uczestnictwa zaprezentowano w 
pkt 21.3., Rozdziału III a Prospektu Informacyjnego. 

§ 2.  1. Aktywa Subfunduszu przypadające na Jednostki Uczestnictwa kategorii A, E, F, I, J, K i L obciążają następujące 
koszty: 
1) wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem, zwane dalej Wynagrodzeniem, zgodnie z 

zasadami określonymi w § 5, 
2) koszty obsługi transakcji na Aktywach Subfunduszu (w tym opłaty), opłaty za wykonywanie czynności i usług 

bankowych w związku z Aktywami Subfunduszu bądź zobowiązaniami Subfunduszu: 
a) opłaty i prowizje maklerskie, 
b) opłaty i prowizje bankowe, w tym, z zastrzeżeniem ust. 2, wobec Depozytariusza, 
c) prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych oraz rozliczeniowych oraz prowadzących wymagane 

prawem repozytoria, w tym opłaty transakcyjne (np. wobec KDPW, Clearstream Banking, banki), w tym 
płatne za pośrednictwem Depozytariusza, 

d) koszty obsługi i odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Fundusz na rzecz Subfunduszu, 
e) opłaty i prowizje z tytułu korzystania z wielostronnych platform obrotu (MTF) oraz ze zorganizowanych 

platform obrotu (OTF) – w zakresie transakcji przeprowadzanych na rzecz Subfunduszu; 
3) podatki i opłaty oraz inne koszty wynikające z przepisów prawa lub regulacji wewnętrznych sądów, związane 

z Subfunduszem: 
a) opłaty sądowe i notarialne, 
b) koszty postępowania przed sądem powszechnym, sądem polubownym, sądem administracyjnym oraz 

cywilnego postępowania egzekucyjnego, związane z działalnością inwestycyjną Funduszu dokonywaną 
na rzecz Subfunduszu, 

c) opłaty za decyzje i zezwolenia Komisji, 
d) podatki; 

4) koszty likwidacji Subfunduszu, z zastrzeżeniem treści § 7; 
5) koszty obsługi prawnej (w tym pomocy prawnej i doradztwa podatkowego), niezwiązane z działalnością 

inwestycyjną Funduszu dokonywaną na rzecz Subfunduszu. 
2. Koszty związane z działalnością Funduszu niewymienione w ust. 1, w tym wynagrodzenie Depozytariusza (z tytułu 

prowadzenia rejestru i przechowywania aktywów Funduszu oraz weryfikacji wartości Aktywów Netto Funduszu i 
poszczególnych Subfunduszy), a także opłaty ponoszone na rzecz Depozytariusza w związku z rozliczaniem 
transakcji na instrumentach finansowych, koszty związane z prowadzeniem rejestru Uczestników Funduszu (przez 
Agenta Transferowego) oraz koszty badania oraz przeglądów sprawozdań finansowych Funduszu, w tym 
jednostkowych sprawozdań finansowych poszczególnych Subfunduszy przez Biegłego Rewidenta, a także 
uzyskiwania stosownych oświadczeń Biegłego Rewidenta, określone w umowach zawartych przez Fundusz lub 
Towarzystwo oraz opłaty karne, pokrywane są przez Towarzystwo. 

3. Koszty określone w § 2 ust. 1 pkt 3) lit. b) oraz § 2 ust. 1 pkt 5) stanowią koszty limitowane Subfunduszu i będą 
bezpośrednio pokrywane przez Fundusz z Aktywów Subfunduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa 
kategorii A, E, F, I, J, K i L do kwoty stanowiącej 0,1 % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu 
przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii A, E, F, I, J, K i L w danym roku bilansowym (wyznaczonej 
jako średnia arytmetyczna z Dni Wyceny). Nadwyżkę faktycznie poniesionych kosztów ponad powyżej określony 
limit Towarzystwo zwróci danemu Subfunduszowi niezwłocznie po zakończeniu roku bilansowego, w którym 
nadwyżka wystąpiła. 

§ 3.  Aktywa Subfunduszu przypadające na Jednostki Uczestnictwa kategorii B obciążają następujące koszty: 
1. wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem, zwane dalej Wynagrodzeniem, zgodnie z zasadami 

określonymi w § 5; 
2. koszty nielimitowane, do których należą: 

1) koszty obsługi transakcji na Aktywach Subfunduszu (w tym opłaty), opłaty za wykonywanie czynności i usług 
bankowych w związku z Aktywami Subfunduszu bądź zobowiązaniami Subfunduszu: 
a) opłaty i prowizje maklerskie, 
b) opłaty i prowizje bankowe, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 pkt 1), w tym wobec Depozytariusza (m.in. opłaty 

ponoszone na rzecz Depozytariusza w związku z rozliczaniem transakcji na instrumentach finansowych), 
c) prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych oraz rozliczeniowych a także prowadzących 

wymagane prawem repozytoria, w tym opłaty transakcyjne (np. wobec KDPW, Clearstream Banking, 
banków), w tym płatne za pośrednictwem Depozytariusza, 

d) koszty obsługi i odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Fundusz na rzecz Subfunduszu, 
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e) opłaty i prowizje z tytułu korzystania z wielostronnych platform obrotu (MTF) oraz ze zorganizowanych 
platform obrotu (OTF) – w zakresie transakcji przeprowadzanych na rzecz Subfunduszu; 

2) podatki i opłaty oraz inne koszty wynikające z przepisów prawa lub regulacji wewnętrznych sądów, związane 
z Subfunduszem: 
a) opłaty sądowe i notarialne, 
b) opłaty za decyzje i zezwolenia odpowiednich organów lub urzędów, w tym w szczególności Komisji, 
c) podatki; 

3. koszty limitowane, do których należą: 
1) koszty Depozytariusza (z tytułu prowadzenia rejestru i przechowywania aktywów Funduszu oraz weryfikacji 

wartości Aktywów Netto Funduszu i poszczególnych Subfunduszy), do wysokości nieprzekraczającej 0,10% 
średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii B w 
danym roku bilansowym, 

2) koszty firmy audytorskiej wybranej do badania sprawozdań finansowych Funduszu z tytułu wykonania 
wymaganych przez prawo usług, w tym prac związanych ze sprawozdaniami finansowymi Funduszu 
(rocznymi i półrocznymi), z tytułu prac nad sporządzeniem oświadczenia o zgodności metod i zasad wyceny 
Aktywów Funduszu opisanych w prospekcie informacyjnym z przepisami dotyczącymi rachunkowości 
funduszy inwestycyjnych, a także o zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez Fundusz polityką 
inwestycyjną, a w przypadku zmiany metod lub zasad wyceny Aktywów Funduszu, w tym wynikających ze 
zmiany przyjętej przez Fundusz polityki inwestycyjnej, także odpowiednie oświadczenie w odniesieniu do 
wprowadzanych zmian oraz wszelkie informacje niezbędne do oceny ryzyka inwestycyjnego, do wysokości 
nieprzekraczającej 0,04% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki 
Uczestnictwa kategorii B w danym roku bilansowym, 

3) koszty Agenta Transferowego związane z prowadzeniem rejestru Uczestników Funduszu (i odpowiednich 
subrejestrów) do wysokości nieprzekraczającej 0,25% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu 
przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii B w danym roku bilansowym, 

4) koszt wykorzystywania oprogramowania na potrzeby prowadzenia ksiąg Funduszu/Subfunduszu, systemów 
dla potrzeb obowiązkowego raportowania, w tym koszty opłat licencyjnych oraz koszty utrzymania 
i dostosowania systemów informatycznych, a także koszty związane z administrowaniem Funduszem i 
Subfunduszem, obejmujące w szczególności koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych, wyceny aktywów, w 
tym opracowywania modeli wyceny, sporządzania sprawozdań finansowych, do wysokości 
nieprzekraczającej 0,03% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki 
Uczestnictwa kategorii B w danym roku bilansowym, 

5) koszty związane z obsługą Uczestników Funduszu: 
a) koszty dostarczania Uczestnikom korespondencji, dokumentów – w zakresie ustalonym zgodnie 

z przepisami prawa i Statutem, 
b) koszty przekazów pieniężnych do Uczestników, 
do wysokości nieprzekraczającej 0,02% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na 
Jednostki Uczestnictwa kategorii B w danym roku bilansowym, 

6) koszty obsługi prawnej (w tym pomocy prawnej i doradztwa podatkowego), niezwiązane z działalnością 
inwestycyjną Funduszu dokonywaną na rzecz Subfunduszu, do wysokości nieprzekraczającej 0,10% 
średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii B w 
danym roku bilansowym, 

7) koszty udostępnienia i stosowania przez Fundusz indeksów oraz stawek referencyjnych (np. na podstawie 
licencji), przy czym płatności z tytułu odpowiedniej umowy obciążać będą pro rata Subfundusze, w których 
te indeksy oraz stawki są wykorzystywane do prezentacji wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji 
w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu (benchmarku), do wysokości nieprzekraczającej 75 000 zł w danym 
roku bilansowym, 

8) koszty postępowania przed sądem powszechnym, sądem polubownym, sądem administracyjnym oraz 
cywilnego postępowania egzekucyjnego, związane z działalnością inwestycyjną Funduszu dokonywaną na 
rzecz Subfunduszu, do wysokości nieprzekraczającej 0,05% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu 
przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii B w danym roku bilansowym, 

9) koszty druku i publikacji materiałów informacyjnych, ogłoszeń – w zakresie wynikającym z przepisów prawa 
lub zapisów w Statucie oraz koszty tłumaczenia dokumentów Funduszu lub Subfunduszu, w tym tłumaczeń 
przysięgłych, do wysokości nieprzekraczającej 0,02% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu 
przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii B w danym roku bilansowym, 

10) koszty likwidacji Funduszu, w tym wynagrodzenie likwidatora, zgodnie z zasadami określonymi w § 7. 
§ 4.  Aktywa Subfunduszu przypadające na Jednostki Uczestnictwa kategorii P obciążają następujące koszty: 
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1. wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem, zwane dalej Wynagrodzeniem, zgodnie z zasadami 
określonymi w § 5; 

2. poza Wynagrodzeniem, o którym mowa w § 4 ust. 1 Fundusz pokrywa z Aktywów Subfunduszu następujące koszty 
Funduszu związane z działalnością Subfunduszu: 
1) prowizje i opłaty na rzecz firm inwestycyjnych lub banków, z których Fundusz korzysta, zawierając transakcje 

w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu, 
2) prowizje i opłaty związane z umowami i transakcjami Funduszu, zawieranymi w ramach lokowania Aktywów 

Subfunduszu, 
3) prowizje i opłaty związane z przechowywaniem Aktywów Subfunduszu, 
4) prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych, z których usług Fundusz korzysta 

w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu, 
5) wynagrodzenie Depozytariusza, 
6) związane z prowadzeniem Subrejestru Uczestników Subfunduszu, 
7) podatki i opłaty, wymagane w związku z działalnością Funduszu, w tym opłaty za zezwolenia, jeżeli 

obowiązek ich poniesienia wynika z przepisów prawa, 
8) ogłoszeń wymaganych w związku z działalnością Funduszu w zakresie dotyczącym Subfunduszu zgodnie z 

postanowieniami Statutu Funduszu lub przepisami prawa, 
9) druku i publikacji materiałów informacyjnych Funduszu wymaganych przepisami prawa w zakresie 

dotyczącym Subfunduszu, 
10) likwidacji Funduszu lub Subfunduszu, 
11) wynagrodzenie likwidatora Subfunduszu. 

3. Koszty, o których mowa w ust. 2 pkt 5) i 6), będą pokrywane z Aktywów Subfunduszu przypadających na Jednostki 
Uczestnictwa kategorii P do wysokości: 
1) 0,5% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii P 

w danym roku kalendarzowym - gdy Wartość Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki 
Uczestnictwa kategorii P nie jest wyższa niż 10 000 000 zł; 

2) sumy kwoty 50 000 zł i 0,05% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki 
Uczestnictwa kategorii P ponad kwotę 10 000 000 zł - gdy Wartość Aktywów Netto Subfunduszu 
przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii P jest wyższa niż 10 000 000 zł. 

4. Koszty, o których mowa w ust. 2 pkt 11), mogą być pokrywane z Aktywów Subfunduszu przypadających na 
Jednostki Uczestnictwa kategorii P w wysokości nie wyższej niż 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu 
przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii P w skali roku. 

5. Koszty, o których mowa w ust. 2 pkt 1)-6) i 8)-10), nie mogą odbiegać od przyjętych w obrocie zwykłych kosztów 
wykonywania tego rodzaju usług. 

§ 5.  Towarzystwo otrzymuje za zarządzanie Subfunduszem Wynagrodzenie, które jest kalkulowane i wypłacane w 
następujący sposób: 
1) Wynagrodzenie naliczane jest na każdy dzień, w wysokości określonej procentowo w skali roku, liczonej od 

Wartości Aktywów Netto Subfunduszu reprezentujących każdą kategorię Jednostek Uczestnictwa odrębnie, z 
ostatniego Dnia Wyceny; 

2) naliczenie Wynagrodzenia na dany dzień następuje na podstawie Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z Dnia 
Wyceny bezpośrednio poprzedzającego Dzień Wyceny, na który naliczane jest Wynagrodzenie; 

3) Wynagrodzenie rozliczane jest za każdy miesiąc i przekazywane ze środków Subfunduszu nie później niż 
piętnastego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który przysługuje; 

4) Maksymalne stawki Wynagrodzenia, przypisane do Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu poszczególnych 
kategorii wynoszą: 

a) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A 2,0% 

b) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B 2,0% 

c) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E 2,0% 

d) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F 1,9% 

e) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I 2,0% 

f) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii J 2,0% 

g) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii K 2,0% 

h) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii L 2,0% 

i) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii P 0,6% 

5) Towarzystwo może naliczać i pobierać Wynagrodzenie według stawek niższych niż określone w pkt. 4), w tym 
zaniechać pobierania tego Wynagrodzenia. 

§ 6. W księgach Subfunduszu codziennie tworzona jest rezerwa na wybrane koszty Subfunduszu wskazane w powyższych 
paragrafach, z wyłączeniem kosztów likwidacji Subfunduszu lub Funduszu. Rezerwa tworzona jest w wysokości 
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uzasadnionej i ma na celu zapewnienie współmierności kosztów do okresu, którego faktycznie dotyczą. Rozliczenie 
rezerw następuje z dołu w okresach miesięcznych, kwartalnych lub odpowiednio do okresów rozliczeniowych kosztów. 

§ 7. Koszty likwidacji Subfunduszu, w tym wynagrodzenie likwidatora, określa się zgodnie z następującymi zasadami:  
a) w przypadku likwidacji Subfunduszu, niezwiązanej z likwidacją Funduszu, wynagrodzenie likwidatora określone 

zostanie na 75 000 zł netto powiększone o należny podatek od towarów i usług wg obowiązującej stawki na dzień 
rozpoczęcia likwidacji, nie więcej jednak niż 5 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki 
Uczestnictwa wszystkich kategorii poza Jednostkami Uczestnictwa kategorii P na dzień rozpoczęcia likwidacji. W 
przypadku likwidacji Subfunduszu, niezwiązanej z likwidacją Funduszu, wynagrodzenie likwidatora w odniesieniu do 
Jednostek Uczestnictwa kategorii P ustalone zostanie zgodnie z zasadami określonymi w § 4 ust. 4., 

b) w przypadku likwidacji Funduszu wynagrodzenie likwidatora określone zostanie na 75 000 zł netto powiększone o 
należny podatek od towarów i usług wg obowiązującej stawki na dzień rozpoczęcia likwidacji wobec każdego 
likwidowanego Subfunduszu, nie więcej jednak niż 5 % Wartości Aktywów Netto przypadających na Jednostki 
Uczestnictwa wszystkich kategorii poza Jednostkami Uczestnictwa kategorii P na dzień rozpoczęcia likwidacji a w 
odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa kategorii P wynagrodzenie likwidatora ustalone zostanie zgodnie z zasadami 
określonymi w § 4 ust. 4. 

§ 8. Koszty związane z działalnością Funduszu niewymienione w powyższych punktach, w tym: opłaty za uzyskiwanie przez 
Towarzystwo informacji rynkowych oraz informacji o instrumentach finansowych, określone w umowach zawartych przez 
Fundusz lub Towarzystwo oraz opłaty karne, pokrywane są przez Towarzystwo. 

§ 9. Towarzystwo może podjąć decyzję o wzięciu na siebie i ponoszeniu całości lub części kosztów Funduszu ze środków 
Towarzystwa. 

§ 10. Fundusz, ani żaden z subfunduszy wydzielonych w Funduszu nie jest obciążany świadczeniem dodatkowym, o którym 
mowa w art. 49 § 2 pkt 10). Zasady naliczania i wypłaty świadczenia dodatkowego zaprezentowano w Prospekcie 
Informacyjnym. 

Art. 33c [Koszty Pekao Dochodu USD (w niniejszym artykule zwany „Subfunduszem”)] 

§ 1. Fundusz obciąża Subfundusz kosztami związanymi z działalnością na rzecz Subfunduszu, przy czym zobowiązania 
związane z Subfunduszem obciążają tylko Subfundusz, zgodnie z następującymi zasadami: 
1) jeżeli obowiązek pokrycia kosztów obciąża kilka subfunduszy łącznie i nie jest możliwe ustalenie części, która 

obciąża Subfundusz, partycypację Subfunduszu w tych kosztach oblicza się na podstawie stosunku Wartości 
Aktywów Netto Subfunduszu do sumy wartości Aktywów Netto wszystkich subfunduszy, na których ciąży 
obowiązek pokrycia tych kosztów; 

2) zobowiązania, które dotyczą całego Funduszu – bez wskazania obciążenia kosztami Subfunduszu - obciążają 
Subfundusz proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto 
Funduszu; 

3) w przypadku zawarcia przez Fundusz umowy dotyczącej nabycia lub zbycia składników lokat więcej niż jednego 
subfunduszu wydzielonego w Funduszu, koszty takiej transakcji obciążają Subfundusz proporcjonalnie do udziału 
wartości nabytych lub zbytych na rzecz Subfunduszu składników lokat w wartości składników lokat nabytych lub 
zbytych w ramach tej transakcji ogółem; 

4) w przypadku, gdy w Subfunduszu zbywane są Jednostki Uczestnictwa różnych kategorii, dla których obowiązują 
różne stawki wynagrodzenia za zarządzanie, koszty wynagrodzenia za zarządzanie wyliczone na podstawie 
Wartości Aktywów Netto, przypisane do danej kategorii Jednostek Uczestnictwa, obciążają Subfundusz, jednakże 
dla potrzeb ustalenia Wartości Aktywów Netto przypadającej na Jednostkę Uczestnictwa w podziale na kategorie 
są one alokowane rachunkowo wyłącznie do Jednostek Uczestnictwa kategorii, której dotyczą. Powyższą zasadę 
stosuje się odpowiednio w przypadku innych kosztów związanych wyłącznie z Jednostkami Uczestnictwa danej 
kategorii. Zasady ustalania Wartości Aktywów Netto przypadającej na Jednostkę Uczestnictwa zaprezentowano w 
pkt 21.3., Rozdziału III a Prospektu Informacyjnego. 

§ 2.  1. Aktywa Subfunduszu przypadające na Jednostki Uczestnictwa kategorii A, E, F, I, J, K i L obciążają następujące 
koszty: 
1) wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem, zwane dalej Wynagrodzeniem, zgodnie z 

zasadami określonymi w § 5, 
2) koszty obsługi transakcji na Aktywach Subfunduszu (w tym opłaty), opłaty za wykonywanie czynności i usług 

bankowych w związku z Aktywami Subfunduszu bądź zobowiązaniami Subfunduszu: 
a) opłaty i prowizje maklerskie, 
b) opłaty i prowizje bankowe, w tym, z zastrzeżeniem ust. 2, wobec Depozytariusza, 
c) prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych oraz rozliczeniowych oraz prowadzących wymagane 

prawem repozytoria, w tym opłaty transakcyjne (np. wobec KDPW, Clearstream Banking, banki), w tym 
płatne za pośrednictwem Depozytariusza, 

d) koszty obsługi i odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Fundusz na rzecz Subfunduszu, 
e) opłaty i prowizje z tytułu korzystania z wielostronnych platform obrotu (MTF) oraz ze zorganizowanych 

platform obrotu (OTF) – w zakresie transakcji przeprowadzanych na rzecz Subfunduszu; 
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3) podatki i opłaty oraz inne koszty wynikające z przepisów prawa lub regulacji wewnętrznych sądów, związane 
z Subfunduszem: 
a) opłaty sądowe i notarialne, 
b) koszty postępowania przed sądem powszechnym, sądem polubownym, sądem administracyjnym oraz 

cywilnego postępowania egzekucyjnego, związane z działalnością inwestycyjną Funduszu dokonywaną 
na rzecz Subfunduszu, 

c) opłaty za decyzje i zezwolenia Komisji, 
d) podatki; 

4) koszty likwidacji Subfunduszu, z zastrzeżeniem treści § 7; 
5) koszty obsługi prawnej (w tym pomocy prawnej i doradztwa podatkowego), niezwiązane z działalnością 

inwestycyjną Funduszu dokonywaną na rzecz Subfunduszu. 
2. Koszty związane z działalnością Funduszu niewymienione w ust. 1, w tym wynagrodzenie Depozytariusza (z tytułu 

prowadzenia rejestru i przechowywania aktywów Funduszu oraz weryfikacji wartości Aktywów Netto Funduszu i 
poszczególnych Subfunduszy), a także opłaty ponoszone na rzecz Depozytariusza w związku z rozliczaniem 
transakcji na instrumentach finansowych, koszty związane z prowadzeniem rejestru Uczestników Funduszu (przez 
Agenta Transferowego) oraz koszty badania oraz przeglądów sprawozdań finansowych Funduszu, w tym 
jednostkowych sprawozdań finansowych poszczególnych Subfunduszy przez Biegłego Rewidenta, a także 
uzyskiwania stosownych oświadczeń Biegłego Rewidenta, określone w umowach zawartych przez Fundusz lub 
Towarzystwo oraz opłaty karne, pokrywane są przez Towarzystwo. 

3. Koszty określone w § 2 ust. 1 pkt 3) lit. b) oraz § 2 ust. 1 pkt 5) stanowią koszty limitowane Subfunduszu i będą 
bezpośrednio pokrywane przez Fundusz z Aktywów Subfunduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa 
kategorii A, E, F, I, J, K i L do kwoty stanowiącej 0,1 % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu 
przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii A, E, F, I, J, K i L w danym roku bilansowym (wyznaczonej 
jako średnia arytmetyczna z Dni Wyceny). Nadwyżkę faktycznie poniesionych kosztów ponad powyżej określony 
limit Towarzystwo zwróci danemu Subfunduszowi niezwłocznie po zakończeniu roku bilansowego, w którym 
nadwyżka wystąpiła. 

§ 3.  Aktywa Subfunduszu przypadające na Jednostki Uczestnictwa kategorii B obciążają następujące koszty: 
1. wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem, zwane dalej Wynagrodzeniem, zgodnie z zasadami 

określonymi w § 5; 
2. koszty nielimitowane, do których należą: 

1) koszty obsługi transakcji na Aktywach Subfunduszu (w tym opłaty), opłaty za wykonywanie czynności i usług 
bankowych w związku z Aktywami Subfunduszu bądź zobowiązaniami Subfunduszu: 
a) opłaty i prowizje maklerskie, 
b) opłaty i prowizje bankowe, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 pkt 1), w tym wobec Depozytariusza (m.in. opłaty 

ponoszone na rzecz Depozytariusza w związku z rozliczaniem transakcji na instrumentach finansowych), 
c) prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych oraz rozliczeniowych a także prowadzących 

wymagane prawem repozytoria, w tym opłaty transakcyjne (np. wobec KDPW, Clearstream Banking, 
banków), w tym płatne za pośrednictwem Depozytariusza, 

d) koszty obsługi i odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Fundusz na rzecz Subfunduszu, 
e) opłaty i prowizje z tytułu korzystania z wielostronnych platform obrotu (MTF) oraz ze zorganizowanych 

platform obrotu (OTF) – w zakresie transakcji przeprowadzanych na rzecz Subfunduszu; 
2) podatki i opłaty oraz inne koszty wynikające z przepisów prawa lub regulacji wewnętrznych sądów, związane 

z Subfunduszem: 
a) opłaty sądowe i notarialne, 
b) opłaty za decyzje i zezwolenia odpowiednich organów lub urzędów, w tym w szczególności Komisji, 
c) podatki; 

3. koszty limitowane, do których należą: 
1) koszty Depozytariusza (z tytułu prowadzenia rejestru i przechowywania aktywów Funduszu oraz weryfikacji 

wartości Aktywów Netto Funduszu i poszczególnych Subfunduszy), do wysokości nieprzekraczającej 0,10% 
średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii B w 
danym roku bilansowym, 

2) koszty firmy audytorskiej wybranej do badania sprawozdań finansowych Funduszu z tytułu wykonania 
wymaganych przez prawo usług, w tym prac związanych ze sprawozdaniami finansowymi Funduszu 
(rocznymi i półrocznymi), z tytułu prac nad sporządzeniem oświadczenia o zgodności metod i zasad wyceny 
Aktywów Funduszu opisanych w prospekcie informacyjnym z przepisami dotyczącymi rachunkowości 
funduszy inwestycyjnych, a także o zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez Fundusz polityką 
inwestycyjną, a w przypadku zmiany metod lub zasad wyceny Aktywów Funduszu, w tym wynikających ze 
zmiany przyjętej przez Fundusz polityki inwestycyjnej, także odpowiednie oświadczenie w odniesieniu do 
wprowadzanych zmian oraz wszelkie informacje niezbędne do oceny ryzyka inwestycyjnego, do wysokości 
nieprzekraczającej 0,04% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki 
Uczestnictwa kategorii B w danym roku bilansowym, 
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3) koszty Agenta Transferowego związane z prowadzeniem rejestru Uczestników Funduszu (i odpowiednich 
subrejestrów) do wysokości nieprzekraczającej 0,25% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu 
przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii B w danym roku bilansowym, 

4) koszt wykorzystywania oprogramowania na potrzeby prowadzenia ksiąg Funduszu/Subfunduszu, systemów 
dla potrzeb obowiązkowego raportowania, w tym koszty opłat licencyjnych oraz koszty utrzymania 
i dostosowania systemów informatycznych, a także koszty związane z administrowaniem Funduszem i 
Subfunduszem, obejmujące w szczególności koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych, wyceny aktywów, w 
tym opracowywania modeli wyceny, sporządzania sprawozdań finansowych, do wysokości 
nieprzekraczającej 0,03% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki 
Uczestnictwa kategorii B w danym roku bilansowym, 

5) koszty związane z obsługą Uczestników Funduszu: 
a) koszty dostarczania Uczestnikom korespondencji, dokumentów – w zakresie ustalonym zgodnie 

z przepisami prawa i Statutem, 
b) koszty przekazów pieniężnych do Uczestników, 
do wysokości nieprzekraczającej 0,02% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na 
Jednostki Uczestnictwa kategorii B w danym roku bilansowym, 

6) koszty obsługi prawnej (w tym pomocy prawnej i doradztwa podatkowego), niezwiązane z działalnością 
inwestycyjną Funduszu dokonywaną na rzecz Subfunduszu, do wysokości nieprzekraczającej 0,10% 
średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii B w 
danym roku bilansowym, 

7) koszty udostępnienia i stosowania przez Fundusz indeksów oraz stawek referencyjnych (np. na podstawie 
licencji), przy czym płatności z tytułu odpowiedniej umowy obciążać będą pro rata Subfundusze, w których 
te indeksy oraz stawki są wykorzystywane do prezentacji wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji 
w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu (benchmarku), do wysokości nieprzekraczającej 75 000 zł w danym 
roku bilansowym, 

8) koszty postępowania przed sądem powszechnym, sądem polubownym, sądem administracyjnym oraz 
cywilnego postępowania egzekucyjnego, związane z działalnością inwestycyjną Funduszu dokonywaną na 
rzecz Subfunduszu, do wysokości nieprzekraczającej 0,05% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu 
przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii B w danym roku bilansowym, 

9) koszty druku i publikacji materiałów informacyjnych, ogłoszeń – w zakresie wynikającym z przepisów prawa 
lub zapisów w Statucie oraz koszty tłumaczenia dokumentów Funduszu lub Subfunduszu, w tym tłumaczeń 
przysięgłych, do wysokości nieprzekraczającej 0,02% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu 
przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii B w danym roku bilansowym, 

10) koszty likwidacji Funduszu, w tym wynagrodzenie likwidatora, zgodnie z zasadami określonymi w § 7. 
§ 4.  Aktywa Subfunduszu przypadające na Jednostki Uczestnictwa kategorii P obciążają następujące koszty: 

1. wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem, zwane dalej Wynagrodzeniem, zgodnie z zasadami 
określonymi w § 5; 

2. poza Wynagrodzeniem, o którym mowa w § 4 ust. 1 Fundusz pokrywa z Aktywów Subfunduszu następujące koszty 
Funduszu związane z działalnością Subfunduszu: 
1) prowizje i opłaty na rzecz firm inwestycyjnych lub banków, z których Fundusz korzysta, zawierając transakcje 

w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu, 
2) prowizje i opłaty związane z umowami i transakcjami Funduszu, zawieranymi w ramach lokowania Aktywów 

Subfunduszu, 
3) prowizje i opłaty związane z przechowywaniem Aktywów Subfunduszu, 
4) prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych, z których usług Fundusz korzysta 

w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu, 
5) wynagrodzenie Depozytariusza, 
6) związane z prowadzeniem Subrejestru Uczestników Subfunduszu, 
7) podatki i opłaty, wymagane w związku z działalnością Funduszu, w tym opłaty za zezwolenia, jeżeli 

obowiązek ich poniesienia wynika z przepisów prawa, 
8) ogłoszeń wymaganych w związku z działalnością Funduszu w zakresie dotyczącym Subfunduszu zgodnie z 

postanowieniami Statutu Funduszu lub przepisami prawa, 
9) druku i publikacji materiałów informacyjnych Funduszu wymaganych przepisami prawa w zakresie 

dotyczącym Subfunduszu, 
10) likwidacji Funduszu lub Subfunduszu, 
11) wynagrodzenie likwidatora Subfunduszu. 

3. Koszty, o których mowa w ust. 2 pkt 5) i 6), będą pokrywane z Aktywów Subfunduszu przypadających na Jednostki 
Uczestnictwa kategorii P do wysokości: 
1) 0,5% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii P 

w danym roku kalendarzowym - gdy Wartość Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki 
Uczestnictwa kategorii P nie jest wyższa niż 10 000 000 zł; 
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2) sumy kwoty 50 000 zł i 0,05% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki 
Uczestnictwa kategorii P ponad kwotę 10 000 000 zł - gdy Wartość Aktywów Netto Subfunduszu 
przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii P jest wyższa niż 10 000 000 zł. 

4. Koszty, o których mowa w ust. 2 pkt 11), mogą być pokrywane z Aktywów Subfunduszu przypadających na 
Jednostki Uczestnictwa kategorii P w wysokości nie wyższej niż 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu 
przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii P w skali roku. 

5. Koszty, o których mowa w ust. 2 pkt 1)-6) i 8)-10), nie mogą odbiegać od przyjętych w obrocie zwykłych kosztów 
wykonywania tego rodzaju usług. 

§ 5.  Towarzystwo otrzymuje za zarządzanie Subfunduszem Wynagrodzenie, które jest kalkulowane i wypłacane w 
następujący sposób: 
1) Wynagrodzenie naliczane jest na każdy dzień, w wysokości określonej procentowo w skali roku, liczonej od 

Wartości Aktywów Netto Subfunduszu reprezentujących każdą kategorię Jednostek Uczestnictwa odrębnie, z 
ostatniego Dnia Wyceny; 

2) naliczenie Wynagrodzenia na dany dzień następuje na podstawie Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z Dnia 
Wyceny bezpośrednio poprzedzającego Dzień Wyceny, na który naliczane jest Wynagrodzenie; 

3) Wynagrodzenie rozliczane jest za każdy miesiąc i przekazywane ze środków Subfunduszu nie później niż 
piętnastego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który przysługuje; 

4) Maksymalne stawki Wynagrodzenia, przypisane do Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu poszczególnych 
kategorii wynoszą: 

a) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A 2,00% 

b) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B 2,00% 

c) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E 2,00% 

d) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F 1,95% 

e) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I 2,00% 

f) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii J 2,00% 

g) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii K 2,00% 

h) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii L 2,00% 

i) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii P 0,60% 

5) Towarzystwo może naliczać i pobierać Wynagrodzenie według stawek niższych niż określone w pkt. 4), w tym 
zaniechać pobierania tego Wynagrodzenia. 

§ 6. W księgach Subfunduszu codziennie tworzona jest rezerwa na wybrane koszty Subfunduszu wskazane w powyższych 
paragrafach, z wyłączeniem kosztów likwidacji Subfunduszu lub Funduszu. Rezerwa tworzona jest w wysokości 
uzasadnionej i ma na celu zapewnienie współmierności kosztów do okresu, którego faktycznie dotyczą. Rozliczenie 
następuje z dołu w okresach miesięcznych, kwartalnych lub odpowiednio do okresów rozliczeniowych kosztów. 

§ 7. Koszty likwidacji Subfunduszu, w tym wynagrodzenie likwidatora, określa się zgodnie z następującymi zasadami:  
a) w przypadku likwidacji Subfunduszu, niezwiązanej z likwidacją Funduszu, wynagrodzenie likwidatora określone 

zostanie na 75 000 zł netto powiększone o należny podatek od towarów i usług wg obowiązującej stawki na dzień 
rozpoczęcia likwidacji, nie więcej jednak niż 5 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki 
Uczestnictwa wszystkich kategorii poza Jednostkami Uczestnictwa kategorii P na dzień rozpoczęcia likwidacji. W 
przypadku likwidacji Subfunduszu, niezwiązanej z likwidacją Funduszu, wynagrodzenie likwidatora w odniesieniu do 
Jednostek Uczestnictwa kategorii P ustalone zostanie zgodnie z zasadami określonymi w § 4 ust. 4., 

b) w przypadku likwidacji Funduszu wynagrodzenie likwidatora określone zostanie na 75 000 zł netto powiększone o 
należny podatek od towarów i usług wg obowiązującej stawki na dzień rozpoczęcia likwidacji wobec każdego 
likwidowanego Subfunduszu, nie więcej jednak niż 5 % Wartości Aktywów Netto przypadających na Jednostki 
Uczestnictwa wszystkich kategorii poza Jednostkami Uczestnictwa kategorii P na dzień rozpoczęcia likwidacji a w 
odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa kategorii P wynagrodzenie likwidatora ustalone zostanie zgodnie z zasadami 
określonymi w § 4 ust. 4. 

§ 8. Koszty związane z działalnością Funduszu niewymienione w powyższych punktach, w tym: opłaty za uzyskiwanie przez 
Towarzystwo informacji rynkowych oraz informacji o instrumentach finansowych, określone w umowach zawartych przez 
Fundusz lub Towarzystwo oraz opłaty karne, pokrywane są przez Towarzystwo. 

§ 9. Towarzystwo może podjąć decyzję o wzięciu na siebie i ponoszeniu całości lub części kosztów Funduszu ze środków 
Towarzystwa. 

§ 10. Fundusz, ani żaden z subfunduszy wydzielonych w Funduszu nie jest obciążany świadczeniem dodatkowym, o którym 
mowa w art. 49 § 2 pkt 10). Zasady naliczania i wypłaty świadczenia dodatkowego zaprezentowano w Prospekcie 
Informacyjnym. 
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Art. 33d [Koszty Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, (w niniejszym artykule zwany „Subfunduszem”)] 

§ 1. Fundusz obciąża Subfundusz kosztami związanymi z działalnością na rzecz Subfunduszu, przy czym zobowiązania 
związane z Subfunduszem obciążają tylko Subfundusz, zgodnie z następującymi zasadami: 
1) jeżeli obowiązek pokrycia kosztów obciąża kilka subfunduszy łącznie i nie jest możliwe ustalenie części, która 

obciąża Subfundusz, partycypację Subfunduszu w tych kosztach oblicza się na podstawie stosunku Wartości 
Aktywów Netto Subfunduszu do sumy wartości Aktywów Netto wszystkich subfunduszy, na których ciąży 
obowiązek pokrycia tych kosztów; 

2) zobowiązania, które dotyczą całego Funduszu – bez wskazania obciążenia kosztami Subfunduszu - obciążają 
Subfundusz proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto 
Funduszu; 

3) w przypadku zawarcia przez Fundusz umowy dotyczącej nabycia lub zbycia składników lokat więcej niż jednego 
subfunduszu wydzielonego w Funduszu, koszty takiej transakcji obciążają Subfundusz proporcjonalnie do udziału 
wartości nabytych lub zbytych na rzecz Subfunduszu składników lokat w wartości składników lokat nabytych lub 
zbytych w ramach tej transakcji ogółem; 

4) W przypadku, gdy w Subfunduszu zbywane są Jednostki Uczestnictwa różnych kategorii, dla których obowiązują 
różne stawki wynagrodzenia za zarządzanie, koszty wynagrodzenia za zarządzanie wyliczone na podstawie 
Wartości Aktywów Netto, przypisane do danej kategorii Jednostek Uczestnictwa, obciążają Subfundusz, jednakże 
dla potrzeb ustalenia Wartości Aktywów Netto przypadającej na Jednostkę Uczestnictwa w podziale na kategorie 
są one alokowane rachunkowo wyłącznie do Jednostek Uczestnictwa kategorii, której dotyczą. Powyższą zasadę 
stosuje się odpowiednio w przypadku innych kosztów związanych wyłącznie z Jednostkami Uczestnictwa danej 
kategorii. Zasady ustalania Wartości Aktywów Netto przypadającej na Jednostkę Uczestnictwa zaprezentowano w 
pkt 21.3., Rozdziału III a Prospektu Informacyjnego. 

§ 2.  1. Aktywa Subfunduszu przypadające na Jednostki Uczestnictwa kategorii A, E, F, I, J, K i L obciążają następujące 
koszty: 
1) wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem, zgodnie z zasadami określonymi w § 5, 
2) koszty obsługi transakcji na Aktywach Subfunduszu (w tym opłaty), opłaty za wykonywanie czynności i usług 

bankowych w związku z Aktywami Subfunduszu bądź zobowiązaniami Subfunduszu: 
a) opłaty i prowizje maklerskie, 
b) opłaty i prowizje bankowe, w tym, z zastrzeżeniem ust. 2, wobec Depozytariusza, 
c) prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych oraz rozliczeniowych oraz prowadzących wymagane 

prawem repozytoria, w tym opłaty transakcyjne (np. wobec KDPW, Clearstream Banking, banki), w tym 
płatne za pośrednictwem Depozytariusza, 

d) koszty obsługi i odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Fundusz na rzecz Subfunduszu, 
e) opłaty i prowizje z tytułu korzystania z wielostronnych platform obrotu (MTF) oraz ze zorganizowanych 

platform obrotu (OTF) – w zakresie transakcji przeprowadzanych na rzecz Subfunduszu; 
3) podatki i opłaty oraz inne koszty wynikające z przepisów prawa lub regulacji wewnętrznych sądów, związane 

z Subfunduszem: 
a) opłaty sądowe i notarialne, 
b) koszty postępowania przed sądem powszechnym, sądem polubownym, sądem administracyjnym oraz 

cywilnego postępowania egzekucyjnego, związane z działalnością inwestycyjną Funduszu dokonywaną 
na rzecz Subfunduszu, 

c) opłaty za decyzje i zezwolenia Komisji, 
d) podatki; 

4) koszty likwidacji Subfunduszu, z zastrzeżeniem treści § 7; 
5) koszty obsługi prawnej (w tym pomocy prawnej i doradztwa podatkowego), niezwiązane z działalnością 

inwestycyjną Funduszu dokonywaną na rzecz Subfunduszu. 
2. Koszty związane z działalnością Funduszu niewymienione w ust. 1, w tym wynagrodzenie Depozytariusza (z tytułu 

prowadzenia rejestru i przechowywania aktywów Funduszu oraz weryfikacji wartości Aktywów Netto Funduszu i 
poszczególnych Subfunduszy), a także opłaty ponoszone na rzecz Depozytariusza w związku z rozliczaniem 
transakcji na instrumentach finansowych, koszty związane z prowadzeniem rejestru Uczestników Funduszu (przez 
Agenta Transferowego) oraz koszty badania oraz przeglądów sprawozdań finansowych Funduszu, w tym 
jednostkowych sprawozdań finansowych poszczególnych Subfunduszy przez Biegłego Rewidenta, a także 
uzyskiwania stosownych oświadczeń Biegłego Rewidenta, określone w umowach zawartych przez Fundusz lub 
Towarzystwo oraz opłaty karne, pokrywane są przez Towarzystwo. 

3. Koszty określone w § 2 ust. 1 pkt 3) lit. b) oraz § 2 ust. 1 pkt 5) stanowią koszty limitowane Subfunduszu i będą 
bezpośrednio pokrywane przez Fundusz z Aktywów Subfunduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa 
kategorii A, E, F, I, J, K i L do kwoty stanowiącej 0,1 % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu 
przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii A, E, F, I, J, K i L w danym roku bilansowym (wyznaczonej jako 
średnia arytmetyczna z Dni Wyceny). Nadwyżkę faktycznie poniesionych kosztów ponad powyżej określony limit 
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Towarzystwo zwróci danemu Subfunduszowi niezwłocznie po zakończeniu roku bilansowego, w którym nadwyżka 
wystąpiła. 

§ 3.  Aktywa Subfunduszu przypadające na Jednostki Uczestnictwa kategorii B obciążają następujące koszty: 
1. wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem, zwane dalej Wynagrodzeniem, zgodnie z zasadami 

określonymi w § 5; 
2. koszty nielimitowane, do których należą: 

1) koszty obsługi transakcji na Aktywach Subfunduszu (w tym opłaty), opłaty za wykonywanie czynności i usług 
bankowych w związku z Aktywami Subfunduszu bądź zobowiązaniami Subfunduszu: 
a) opłaty i prowizje maklerskie, 
b) opłaty i prowizje bankowe, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 pkt 1), w tym wobec Depozytariusza (m.in. opłaty 

ponoszone na rzecz Depozytariusza w związku z rozliczaniem transakcji na instrumentach finansowych), 
c) prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych oraz rozliczeniowych a także prowadzących 

wymagane prawem repozytoria, w tym opłaty transakcyjne (np. wobec KDPW, Clearstream Banking, 
banków), w tym płatne za pośrednictwem Depozytariusza, 

d) koszty obsługi i odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Fundusz na rzecz Subfunduszu, 
e) opłaty i prowizje z tytułu korzystania z wielostronnych platform obrotu (MTF) oraz ze zorganizowanych 

platform obrotu (OTF) – w zakresie transakcji przeprowadzanych na rzecz Subfunduszu; 
2) podatki i opłaty oraz inne koszty wynikające z przepisów prawa lub regulacji wewnętrznych sądów, związane 

z Subfunduszem: 
a) opłaty sądowe i notarialne, 
b) opłaty za decyzje i zezwolenia odpowiednich organów lub urzędów, w tym w szczególności Komisji, 
c) podatki; 

3. koszty limitowane, do których należą: 
1) koszty Depozytariusza (z tytułu prowadzenia rejestru i przechowywania aktywów Funduszu oraz weryfikacji 

wartości Aktywów Netto Funduszu i poszczególnych Subfunduszy), do wysokości nieprzekraczającej 0,10% 
średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii B w 
danym roku bilansowym, 

2) koszty firmy audytorskiej wybranej do badania sprawozdań finansowych Funduszu z tytułu wykonania 
wymaganych przez prawo usług, w tym prac związanych ze sprawozdaniami finansowymi Funduszu 
(rocznymi i półrocznymi), z tytułu prac nad sporządzeniem oświadczenia o zgodności metod i zasad wyceny 
Aktywów Funduszu opisanych w prospekcie informacyjnym z przepisami dotyczącymi rachunkowości 
funduszy inwestycyjnych, a także o zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez Fundusz polityką 
inwestycyjną, a w przypadku zmiany metod lub zasad wyceny Aktywów Funduszu, w tym wynikających ze 
zmiany przyjętej przez Fundusz polityki inwestycyjnej, także odpowiednie oświadczenie w odniesieniu do 
wprowadzanych zmian oraz wszelkie informacje niezbędne do oceny ryzyka inwestycyjnego, do wysokości 
nieprzekraczającej 0,04% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki 
Uczestnictwa kategorii B w danym roku bilansowym, 

3) koszty Agenta Transferowego związane z prowadzeniem rejestru Uczestników Funduszu (i odpowiednich 
subrejestrów) do wysokości nieprzekraczającej 0,25% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu 
przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii B w danym roku bilansowym, 

4) koszt wykorzystywania oprogramowania na potrzeby prowadzenia ksiąg Funduszu/Subfunduszu, systemów 
dla potrzeb obowiązkowego raportowania, w tym koszty opłat licencyjnych oraz koszty utrzymania 
i dostosowania systemów informatycznych, a także koszty związane z administrowaniem Funduszem i 
Subfunduszem, obejmujące w szczególności koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych, wyceny aktywów, w 
tym opracowywania modeli wyceny, sporządzania sprawozdań finansowych, do wysokości 
nieprzekraczającej 0,03% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki 
Uczestnictwa kategorii B w danym roku bilansowym, 

5) koszty związane z obsługą Uczestników Funduszu: 
a) koszty dostarczania Uczestnikom korespondencji, dokumentów – w zakresie ustalonym zgodnie 

z przepisami prawa i Statutem, 
b) koszty przekazów pieniężnych do Uczestników, 
do wysokości nieprzekraczającej 0,02% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na 
Jednostki Uczestnictwa kategorii B w danym roku bilansowym, 

6) koszty obsługi prawnej (w tym pomocy prawnej i doradztwa podatkowego), niezwiązane z działalnością 
inwestycyjną Funduszu dokonywaną na rzecz Subfunduszu, do wysokości nieprzekraczającej 0,10% 
średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii B w 
danym roku bilansowym, 

7) koszty udostępnienia i stosowania przez Fundusz indeksów oraz stawek referencyjnych (np. na podstawie 
licencji), przy czym płatności z tytułu odpowiedniej umowy obciążać będą pro rata Subfundusze, w których 
te indeksy oraz stawki są wykorzystywane do prezentacji wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji 
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w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu (benchmarku), do wysokości nieprzekraczającej 75 000 zł w danym 
roku bilansowym, 

8) koszty postępowania przed sądem powszechnym, sądem polubownym, sądem administracyjnym oraz 
cywilnego postępowania egzekucyjnego, związane z działalnością inwestycyjną Funduszu dokonywaną na 
rzecz Subfunduszu, do wysokości nieprzekraczającej 0,05% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu 
przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii B w danym roku bilansowym, 

9) koszty druku i publikacji materiałów informacyjnych, ogłoszeń – w zakresie wynikającym z przepisów prawa 
lub zapisów w Statucie oraz koszty tłumaczenia dokumentów Funduszu lub Subfunduszu, w tym tłumaczeń 
przysięgłych, do wysokości nieprzekraczającej 0,02% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu 
przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii B w danym roku bilansowym, 

10) koszty likwidacji Funduszu, w tym wynagrodzenie likwidatora, zgodnie z zasadami określonymi w § 7. 
§ 4.  Aktywa Subfunduszu przypadające na Jednostki Uczestnictwa kategorii P obciążają następujące koszty: 

1. wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem, zwane dalej Wynagrodzeniem, zgodnie z zasadami 
określonymi w § 5; 

2. poza Wynagrodzeniem, o którym mowa w § 4 ust. 1 Fundusz pokrywa z Aktywów Subfunduszu następujące koszty 
Funduszu związane z działalnością Subfunduszu: 
1) prowizje i opłaty na rzecz firm inwestycyjnych lub banków, z których Fundusz korzysta, zawierając transakcje 

w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu, 
2) prowizje i opłaty związane z umowami i transakcjami Funduszu, zawieranymi w ramach lokowania Aktywów 

Subfunduszu, 
3) prowizje i opłaty związane z przechowywaniem Aktywów Subfunduszu, 
4) prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych, z których usług Fundusz korzysta 

w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu, 
5) wynagrodzenie Depozytariusza, 
6) związane z prowadzeniem Subrejestru Uczestników Subfunduszu, 
7) podatki i opłaty, wymagane w związku z działalnością Funduszu, w tym opłaty za zezwolenia, jeżeli 

obowiązek ich poniesienia wynika z przepisów prawa, 
8) ogłoszeń wymaganych w związku z działalnością Funduszu w zakresie dotyczącym Subfunduszu zgodnie z 

postanowieniami Statutu Funduszu lub przepisami prawa, 
9) druku i publikacji materiałów informacyjnych Funduszu wymaganych przepisami prawa w zakresie 

dotyczącym Subfunduszu, 
10) likwidacji Funduszu lub Subfunduszu, 
11) wynagrodzenie likwidatora Subfunduszu. 

3. Koszty, o których mowa w ust. 2 pkt 5) i 6), będą pokrywane z Aktywów Subfunduszu przypadających na Jednostki 
Uczestnictwa kategorii P do wysokości: 
1) 0,5% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii P 

w danym roku kalendarzowym - gdy Wartość Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki 
Uczestnictwa kategorii P nie jest wyższa niż 10 000 000 zł; 

2) sumy kwoty 50 000 zł i 0,05% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki 
Uczestnictwa kategorii P ponad kwotę 10 000 000 zł - gdy Wartość Aktywów Netto Subfunduszu 
przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii P jest wyższa niż 10 000 000 zł. 

4. Koszty, o których mowa w ust. 2 pkt 11), mogą być pokrywane z Aktywów Subfunduszu przypadających na 
Jednostki Uczestnictwa kategorii P w wysokości nie wyższej niż 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu 
przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii P w skali roku. 

5. Koszty, o których mowa w ust. 2 pkt 1)-6) i 8)-10), nie mogą odbiegać od przyjętych w obrocie zwykłych kosztów 
wykonywania tego rodzaju usług. 

§ 5. Towarzystwo otrzymuje za zarządzanie Subfunduszem Wynagrodzenie, które jest kalkulowane i wypłacane w 
następujący sposób: 
1) Wynagrodzenie naliczane jest na każdy dzień, w wysokości określonej procentowo w skali roku, liczonej od 

Wartości Aktywów Netto Subfunduszu reprezentujących każdą kategorię Jednostek Uczestnictwa odrębnie, z 
ostatniego Dnia Wyceny; 

2) naliczenie Wynagrodzenia na dany dzień następuje na podstawie Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z Dnia 
Wyceny bezpośrednio poprzedzającego Dzień Wyceny, na który naliczane jest Wynagrodzenie; 

3) Wynagrodzenie rozliczane jest za każdy miesiąc i przekazywane ze środków Subfunduszu nie później niż 
piętnastego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który przysługuje; 

4) Maksymalne stawki Wynagrodzenia, przypisane do Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu poszczególnych 
kategorii wynoszą: 

a) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A 2,0% 

b) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B 2,0% 

c) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E 2,0% 
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d) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F 1,9% 

e) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I 2,0% 

f) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii J 2,0% 

g) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii K 2,0% 

h) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii L 2,0% 

i) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii P 0,6% 

5) Towarzystwo może naliczać i pobierać Wynagrodzenie według stawek niższych niż określone w pkt. 4), w tym 
zaniechać pobierania tego Wynagrodzenia. 

§ 6. W księgach Subfunduszu codziennie tworzona jest rezerwa na wybrane koszty Subfunduszu wskazane w powyższych 
paragrafach, z wyłączeniem kosztów likwidacji Subfunduszu lub Funduszu. Rezerwa tworzona jest w wysokości 
uzasadnionej i ma na celu zapewnienie współmierności kosztów do okresu, którego faktycznie dotyczą. Rozliczenie 
następuje z dołu w okresach miesięcznych, kwartalnych lub odpowiednio do okresów rozliczeniowych kosztów. 

§ 7. Koszty likwidacji Subfunduszu, w tym wynagrodzenie likwidatora, określa się zgodnie z następującymi zasadami:  
a) w przypadku likwidacji Subfunduszu, niezwiązanej z likwidacją Funduszu, wynagrodzenie likwidatora określone 

zostanie na 75 000 zł netto powiększone o należny podatek od towarów i usług wg obowiązującej stawki na dzień 
rozpoczęcia likwidacji, nie więcej jednak niż 5 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki 
Uczestnictwa wszystkich kategorii poza Jednostkami Uczestnictwa kategorii P na dzień rozpoczęcia likwidacji. W 
przypadku likwidacji Subfunduszu, niezwiązanej z likwidacją Funduszu, wynagrodzenie likwidatora w odniesieniu do 
Jednostek Uczestnictwa kategorii P ustalone zostanie zgodnie z zasadami określonymi w § 4 ust. 4., 

b) w przypadku likwidacji Funduszu wynagrodzenie likwidatora określone zostanie na 75 000 zł netto powiększone o 
należny podatek od towarów i usług wg obowiązującej stawki na dzień rozpoczęcia likwidacji wobec każdego 
likwidowanego Subfunduszu, nie więcej jednak niż 5 % Wartości Aktywów Netto przypadających na Jednostki 
Uczestnictwa wszystkich kategorii poza Jednostkami Uczestnictwa kategorii P na dzień rozpoczęcia likwidacji a w 
odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa kategorii P wynagrodzenie likwidatora ustalone zostanie zgodnie z zasadami 
określonymi w § 4 ust. 4. 

§ 8. Koszty związane z działalnością Funduszu niewymienione w powyższych punktach, w tym: opłaty za uzyskiwanie przez 
Towarzystwo informacji rynkowych oraz informacji o instrumentach finansowych, określone w umowach zawartych przez 
Fundusz lub Towarzystwo oraz opłaty karne, pokrywane są przez Towarzystwo. 

§ 9. Towarzystwo może podjąć decyzję o wzięciu na siebie i ponoszeniu całości lub części kosztów Funduszu ze środków 
Towarzystwa. 

§ 10. Fundusz, ani żaden z subfunduszy wydzielonych w Funduszu nie jest obciążany świadczeniem dodatkowym, o którym 
mowa w art. 49 § 2 pkt 10). Zasady naliczania i wypłaty świadczenia dodatkowego zaprezentowano w Prospekcie 
Informacyjnym. 

Art. 33e [Koszty Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (w niniejszym artykule zwany 
„Subfunduszem”)] 

§ 1. Fundusz obciąża Subfundusz kosztami związanymi z działalnością na rzecz Subfunduszu, przy czym zobowiązania 
związane z Subfunduszem obciążają tylko Subfundusz, zgodnie z następującymi zasadami: 
1) jeżeli obowiązek pokrycia kosztów obciąża kilka subfunduszy łącznie i nie jest możliwe ustalenie części, która 

obciąża Subfundusz, partycypację Subfunduszu w tych kosztach oblicza się na podstawie stosunku Wartości 
Aktywów Netto Subfunduszu do sumy wartości Aktywów Netto wszystkich subfunduszy, na których ciąży 
obowiązek pokrycia tych kosztów; 

2) zobowiązania, które dotyczą całego Funduszu – bez wskazania obciążenia kosztami Subfunduszu - obciążają 
Subfundusz proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto 
Funduszu; 

3) w przypadku zawarcia przez Fundusz umowy dotyczącej nabycia lub zbycia składników lokat więcej niż jednego 
subfunduszu wydzielonego w Funduszu, koszty takiej transakcji obciążają Subfundusz proporcjonalnie do udziału 
wartości nabytych lub zbytych na rzecz Subfunduszu składników lokat w wartości składników lokat nabytych lub 
zbytych w ramach tej transakcji ogółem; 

4) W przypadku, gdy w Subfunduszu zbywane są Jednostki Uczestnictwa różnych kategorii, dla których obowiązują 
różne stawki wynagrodzenia za zarządzanie, koszty wynagrodzenia za zarządzanie wyliczone na podstawie 
Wartości Aktywów Netto, przypisane do danej kategorii Jednostek Uczestnictwa, obciążają Subfundusz, jednakże 
dla potrzeb ustalenia Wartości Aktywów Netto przypadającej na Jednostkę Uczestnictwa w podziale na kategorie 
są one alokowane rachunkowo wyłącznie do Jednostek Uczestnictwa kategorii, której dotyczą. Powyższą zasadę 
stosuje się odpowiednio w przypadku innych kosztów związanych wyłącznie z Jednostkami Uczestnictwa danej 
kategorii. Zasady ustalania Wartości Aktywów Netto przypadającej na Jednostkę Uczestnictwa zaprezentowano w 
pkt 21.3., Rozdziału III a Prospektu Informacyjnego. 
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§ 2.  1. Aktywa Subfunduszu przypadające na Jednostki Uczestnictwa kategorii A, E, F, I, J, K i L obciążają następujące 
koszty: 
1) wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem, zgodnie z zasadami określonymi w § 5, 
2) koszty obsługi transakcji na Aktywach Subfunduszu (w tym opłaty), opłaty za wykonywanie czynności i usług 

bankowych w związku z Aktywami Subfunduszu bądź zobowiązaniami Subfunduszu: 
a) opłaty i prowizje maklerskie, 
b) opłaty i prowizje bankowe, w tym, z zastrzeżeniem ust. 2, wobec Depozytariusza, 
c) prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych oraz rozliczeniowych oraz prowadzących wymagane 

prawem repozytoria, w tym opłaty transakcyjne (np. wobec KDPW, Clearstream Banking, banki), w tym 
płatne za pośrednictwem Depozytariusza, 

d) koszty obsługi i odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Fundusz na rzecz Subfunduszu, 
e) opłaty i prowizje z tytułu korzystania z wielostronnych platform obrotu (MTF) oraz ze zorganizowanych 

platform obrotu (OTF) – w zakresie transakcji przeprowadzanych na rzecz Subfunduszu; 
3) podatki i opłaty oraz inne koszty wynikające z przepisów prawa lub regulacji wewnętrznych sądów, związane 

z Subfunduszem: 
a) opłaty sądowe i notarialne, 
b) koszty postępowania przed sądem powszechnym, sądem polubownym, sądem administracyjnym oraz 

cywilnego postępowania egzekucyjnego, związane z działalnością inwestycyjną Funduszu dokonywaną 
na rzecz Subfunduszu, 

c) opłaty za decyzje i zezwolenia Komisji, 
d) podatki; 

4) koszty likwidacji Subfunduszu, z zastrzeżeniem treści § 7. 
5) koszty obsługi prawnej (w tym pomocy prawnej i doradztwa podatkowego), niezwiązane z działalnością 

inwestycyjną Funduszu dokonywaną na rzecz Subfunduszu. 
2. Koszty związane z działalnością Funduszu niewymienione w ust. 1, w tym wynagrodzenie Depozytariusza (z tytułu 

prowadzenia rejestru i przechowywania aktywów Funduszu oraz weryfikacji wartości Aktywów Netto Funduszu i 
poszczególnych Subfunduszy), a także opłaty ponoszone na rzecz Depozytariusza w związku z rozliczaniem 
transakcji na instrumentach finansowych, koszty związane z prowadzeniem rejestru Uczestników Funduszu (przez 
Agenta Transferowego) oraz koszty badania oraz przeglądów sprawozdań finansowych Funduszu, w tym 
jednostkowych sprawozdań finansowych poszczególnych Subfunduszy przez Biegłego Rewidenta, a także 
uzyskiwania stosownych oświadczeń Biegłego Rewidenta, określone w umowach zawartych przez Fundusz lub 
Towarzystwo oraz opłaty karne, pokrywane są przez Towarzystwo. 

3. Koszty określone w § 2 ust. 1 pkt 3) lit. b) oraz § 2 ust. 1 pkt 5) stanowią koszty limitowane Subfunduszu i będą 
bezpośrednio pokrywane przez Fundusz z Aktywów Subfunduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa 
kategorii A, E, F, I, J, K i L do kwoty stanowiącej 0,1 % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu 
przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii A, E, F, I, J, K i L w danym roku bilansowym (wyznaczonej 
jako średnia arytmetyczna z Dni Wyceny). Nadwyżkę faktycznie poniesionych kosztów ponad powyżej określony 
limit Towarzystwo zwróci danemu Subfunduszowi niezwłocznie po zakończeniu roku bilansowego, w którym 
nadwyżka wystąpiła. 

§ 3.  Aktywa Subfunduszu przypadające na Jednostki Uczestnictwa kategorii B obciążają następujące koszty: 
1. wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem, zwane dalej Wynagrodzeniem, zgodnie z zasadami 

określonymi w § 5; 
2. koszty nielimitowane, do których należą: 

1) koszty obsługi transakcji na Aktywach Subfunduszu (w tym opłaty), opłaty za wykonywanie czynności i usług 
bankowych w związku z Aktywami Subfunduszu bądź zobowiązaniami Subfunduszu: 
a) opłaty i prowizje maklerskie, 
b) opłaty i prowizje bankowe, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 pkt 1), w tym wobec Depozytariusza (m.in. opłaty 

ponoszone na rzecz Depozytariusza w związku z rozliczaniem transakcji na instrumentach finansowych), 
c) prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych oraz rozliczeniowych a także prowadzących 

wymagane prawem repozytoria, w tym opłaty transakcyjne (np. wobec KDPW, Clearstream Banking, 
banków), w tym płatne za pośrednictwem Depozytariusza, 

d) koszty obsługi i odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Fundusz na rzecz Subfunduszu, 
e) opłaty i prowizje z tytułu korzystania z wielostronnych platform obrotu (MTF) oraz ze zorganizowanych 

platform obrotu (OTF) – w zakresie transakcji przeprowadzanych na rzecz Subfunduszu; 
2) podatki i opłaty oraz inne koszty wynikające z przepisów prawa lub regulacji wewnętrznych sądów, związane 

z Subfunduszem: 
a) opłaty sądowe i notarialne, 
b) opłaty za decyzje i zezwolenia odpowiednich organów lub urzędów, w tym w szczególności Komisji, 
c) podatki; 

3. koszty limitowane, do których należą: 



62 

1) koszty Depozytariusza (z tytułu prowadzenia rejestru i przechowywania aktywów Funduszu oraz weryfikacji 
wartości Aktywów Netto Funduszu i poszczególnych Subfunduszy), do wysokości nieprzekraczającej 0,10% 
średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii B w 
danym roku bilansowym, 

2) koszty firmy audytorskiej wybranej do badania sprawozdań finansowych Funduszu z tytułu wykonania 
wymaganych przez prawo usług, w tym prac związanych ze sprawozdaniami finansowymi Funduszu 
(rocznymi i półrocznymi), z tytułu prac nad sporządzeniem oświadczenia o zgodności metod i zasad wyceny 
Aktywów Funduszu opisanych w prospekcie informacyjnym z przepisami dotyczącymi rachunkowości 
funduszy inwestycyjnych, a także o zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez Fundusz polityką 
inwestycyjną, a w przypadku zmiany metod lub zasad wyceny Aktywów Funduszu, w tym wynikających ze 
zmiany przyjętej przez Fundusz polityki inwestycyjnej, także odpowiednie oświadczenie w odniesieniu do 
wprowadzanych zmian oraz wszelkie informacje niezbędne do oceny ryzyka inwestycyjnego, do wysokości 
nieprzekraczającej 0,04% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki 
Uczestnictwa kategorii B w danym roku bilansowym, 

3) koszty Agenta Transferowego związane z prowadzeniem rejestru Uczestników Funduszu (i odpowiednich 
subrejestrów) do wysokości nieprzekraczającej 0,25% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu 
przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii B w danym roku bilansowym, 

4) koszt wykorzystywania oprogramowania na potrzeby prowadzenia ksiąg Funduszu/Subfunduszu, systemów 
dla potrzeb obowiązkowego raportowania, w tym koszty opłat licencyjnych oraz koszty utrzymania 
i dostosowania systemów informatycznych, a także koszty związane z administrowaniem Funduszem i 
Subfunduszem, obejmujące w szczególności koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych, wyceny aktywów, w 
tym opracowywania modeli wyceny, sporządzania sprawozdań finansowych, do wysokości 
nieprzekraczającej 0,03% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki 
Uczestnictwa kategorii B w danym roku bilansowym, 

5) koszty związane z obsługą Uczestników Funduszu: 
a) koszty dostarczania Uczestnikom korespondencji, dokumentów – w zakresie ustalonym zgodnie 

z przepisami prawa i Statutem, 
b) koszty przekazów pieniężnych do Uczestników, 
do wysokości nieprzekraczającej 0,02% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na 
Jednostki Uczestnictwa kategorii B w danym roku bilansowym, 

6) koszty obsługi prawnej (w tym pomocy prawnej i doradztwa podatkowego), niezwiązane z działalnością 
inwestycyjną Funduszu dokonywaną na rzecz Subfunduszu, do wysokości nieprzekraczającej 0,10% 
średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii B w 
danym roku bilansowym, 

7) koszty udostępnienia i stosowania przez Fundusz indeksów oraz stawek referencyjnych (np. na podstawie 
licencji), przy czym płatności z tytułu odpowiedniej umowy obciążać będą pro rata Subfundusze, w których 
te indeksy oraz stawki są wykorzystywane do prezentacji wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji 
w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu (benchmarku), do wysokości nieprzekraczającej 75 000 zł w danym 
roku bilansowym, 

8) koszty postępowania przed sądem powszechnym, sądem polubownym, sądem administracyjnym oraz 
cywilnego postępowania egzekucyjnego, związane z działalnością inwestycyjną Funduszu dokonywaną na 
rzecz Subfunduszu, do wysokości nieprzekraczającej 0,05% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu 
przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii B w danym roku bilansowym, 

9) koszty druku i publikacji materiałów informacyjnych, ogłoszeń – w zakresie wynikającym z przepisów prawa 
lub zapisów w Statucie oraz koszty tłumaczenia dokumentów Funduszu lub Subfunduszu, w tym tłumaczeń 
przysięgłych, do wysokości nieprzekraczającej 0,02% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu 
przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii B w danym roku bilansowym, 

10) koszty likwidacji Funduszu, w tym wynagrodzenie likwidatora, zgodnie z zasadami określonymi w § 7. 
§ 4.  Aktywa Subfunduszu przypadające na Jednostki Uczestnictwa kategorii P obciążają następujące koszty: 

1. wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem, zwane dalej Wynagrodzeniem, zgodnie z zasadami 
określonymi w § 5; 

2. poza Wynagrodzeniem, o którym mowa w § 4 ust. 1 Fundusz pokrywa z Aktywów Subfunduszu następujące koszty 
Funduszu związane z działalnością Subfunduszu: 
1) prowizje i opłaty na rzecz firm inwestycyjnych lub banków, z których Fundusz korzysta, zawierając transakcje 

w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu, 
2) prowizje i opłaty związane z umowami i transakcjami Funduszu, zawieranymi w ramach lokowania Aktywów 

Subfunduszu, 
3) prowizje i opłaty związane z przechowywaniem Aktywów Subfunduszu, 
4) prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych, z których usług Fundusz korzysta 

w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu, 
5) wynagrodzenie Depozytariusza, 
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6) związane z prowadzeniem Subrejestru Uczestników Subfunduszu, 
7) podatki i opłaty, wymagane w związku z działalnością Funduszu, w tym opłaty za zezwolenia, jeżeli 

obowiązek ich poniesienia wynika z przepisów prawa, 
8) ogłoszeń wymaganych w związku z działalnością Funduszu w zakresie dotyczącym Subfunduszu zgodnie z 

postanowieniami Statutu Funduszu lub przepisami prawa, 
9) druku i publikacji materiałów informacyjnych Funduszu wymaganych przepisami prawa w zakresie 

dotyczącym Subfunduszu, 
10) likwidacji Funduszu lub Subfunduszu, 
11) wynagrodzenie likwidatora Subfunduszu. 

3. Koszty, o których mowa w ust. 2 pkt 5) i 6), będą pokrywane z Aktywów Subfunduszu przypadających na Jednostki 
Uczestnictwa kategorii P do wysokości: 
1) 0,5% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii P 

w danym roku kalendarzowym - gdy Wartość Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki 
Uczestnictwa kategorii P nie jest wyższa niż 10 000 000 zł; 

2) sumy kwoty 50 000 zł i 0,05% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki 
Uczestnictwa kategorii P ponad kwotę 10 000 000 zł - gdy Wartość Aktywów Netto Subfunduszu 
przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii P jest wyższa niż 10 000 000 zł. 

4. Koszty, o których mowa w ust. 2 pkt 11), mogą być pokrywane z Aktywów Subfunduszu przypadających na 
Jednostki Uczestnictwa kategorii P w wysokości nie wyższej niż 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu 
przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii P w skali roku. 

5. Koszty, o których mowa w ust. 2 pkt 1)-6) i 8)-10), nie mogą odbiegać od przyjętych w obrocie zwykłych kosztów 
wykonywania tego rodzaju usług. 

§ 5. Towarzystwo otrzymuje za zarządzanie Subfunduszem Wynagrodzenie, które jest kalkulowane i wypłacane w 
następujący sposób: 
1) Wynagrodzenie naliczane jest na każdy dzień, w wysokości określonej procentowo w skali roku, liczonej od 

Wartości Aktywów Netto Subfunduszu reprezentujących każdą kategorię Jednostek Uczestnictwa odrębnie, z 
ostatniego Dnia Wyceny; 

2) naliczenie Wynagrodzenia na dany dzień następuje na podstawie Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z Dnia 
Wyceny bezpośrednio poprzedzającego Dzień Wyceny, na który naliczane jest Wynagrodzenie; 

3) Wynagrodzenie rozliczane jest za każdy miesiąc i przekazywane ze środków Subfunduszu nie później niż 
piętnastego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który przysługuje; 

4) Maksymalne stawki Wynagrodzenia, przypisane do Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu poszczególnych 
kategorii wynoszą: 

a) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A 2,0% 

b) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B 2,0% 

c) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E 2,0% 

d) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F 1,9% 

e) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I 2,0% 

f) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii J 2,0% 

g) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii K 2,0% 

h) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii L 2,0% 

i) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii P 0,6% 

5) Towarzystwo może naliczać i pobierać Wynagrodzenie według stawek niższych niż określone w pkt. 4), w tym 
zaniechać pobierania tego Wynagrodzenia. 

§ 6. W księgach Subfunduszu codziennie tworzona jest rezerwa na wybrane koszty Subfunduszu wskazane w powyższych 
paragrafach, z wyłączeniem kosztów likwidacji Subfunduszu lub Funduszu. Rezerwa tworzona jest w wysokości 
uzasadnionej i ma na celu zapewnienie współmierności kosztów do okresu, którego faktycznie dotyczą. Rozliczenie 
następuje z dołu w okresach miesięcznych, kwartalnych lub odpowiednio do okresów rozliczeniowych kosztów. 

§ 7. Koszty likwidacji Subfunduszu, w tym wynagrodzenie likwidatora, określa się zgodnie z następującymi zasadami:  
a) w przypadku likwidacji Subfunduszu, niezwiązanej z likwidacją Funduszu, wynagrodzenie likwidatora określone 

zostanie na 75 000 zł netto powiększone o należny podatek od towarów i usług wg obowiązującej stawki na dzień 
rozpoczęcia likwidacji, nie więcej jednak niż 5 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki 
Uczestnictwa wszystkich kategorii poza Jednostkami Uczestnictwa kategorii P na dzień rozpoczęcia likwidacji. W 
przypadku likwidacji Subfunduszu, niezwiązanej z likwidacją Funduszu, wynagrodzenie likwidatora w odniesieniu do 
Jednostek Uczestnictwa kategorii P ustalone zostanie zgodnie z zasadami określonymi w § 4 ust. 4., 

b) w przypadku likwidacji Funduszu wynagrodzenie likwidatora określone zostanie na 75 000 zł netto powiększone o 
należny podatek od towarów i usług wg obowiązującej stawki na dzień rozpoczęcia likwidacji wobec każdego 
likwidowanego Subfunduszu, nie więcej jednak niż 5 % Wartości Aktywów Netto przypadających na Jednostki 
Uczestnictwa wszystkich kategorii poza Jednostkami Uczestnictwa kategorii P na dzień rozpoczęcia likwidacji a w 
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odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa kategorii P wynagrodzenie likwidatora ustalone zostanie zgodnie z zasadami 
określonymi w § 4 ust. 4. 

§ 8. Koszty związane z działalnością Funduszu niewymienione w powyższych punktach, w tym: opłaty za uzyskiwanie przez 
Towarzystwo informacji rynkowych oraz informacji o instrumentach finansowych, określone w umowach zawartych przez 
Fundusz lub Towarzystwo oraz opłaty karne, pokrywane są przez Towarzystwo. 

§ 9. Towarzystwo może podjąć decyzję o wzięciu na siebie i ponoszeniu całości lub części kosztów Funduszu ze środków 
Towarzystwa. 

§ 10. Fundusz, ani żaden z subfunduszy wydzielonych w Funduszu nie jest obciążany świadczeniem dodatkowym, o którym 
mowa w art. 49 § 2 pkt 10). Zasady naliczania i wypłaty świadczenia dodatkowego zaprezentowano w Prospekcie 
Informacyjnym. 

Art. 33f [Koszty Pekao Akcji Rynków Wschodzących (w niniejszym artykule zwany „Subfunduszem”)] 

§ 1. Fundusz obciąża Subfundusz kosztami związanymi z działalnością na rzecz Subfunduszu, przy czym zobowiązania 
związane z Subfunduszem obciążają tylko Subfundusz, zgodnie z następującymi zasadami: 
1) jeżeli obowiązek pokrycia kosztów obciąża kilka subfunduszy łącznie i nie jest możliwe ustalenie części, która 

obciąża Subfundusz, partycypację Subfunduszu w tych kosztach oblicza się na podstawie stosunku Wartości 
Aktywów Netto Subfunduszu do sumy wartości Aktywów Netto wszystkich subfunduszy, na których ciąży 
obowiązek pokrycia tych kosztów; 

2) zobowiązania, które dotyczą całego Funduszu – bez wskazania obciążenia kosztami Subfunduszu - obciążają 
Subfundusz proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto 
Funduszu; 

3) w przypadku zawarcia przez Fundusz umowy dotyczącej nabycia lub zbycia składników lokat więcej niż jednego 
subfunduszu wydzielonego w Funduszu, koszty takiej transakcji obciążają Subfundusz proporcjonalnie do udziału 
wartości nabytych lub zbytych na rzecz Subfunduszu składników lokat w wartości składników lokat nabytych lub 
zbytych w ramach tej transakcji ogółem; 

4) W przypadku, gdy w Subfunduszu zbywane są Jednostki Uczestnictwa różnych kategorii, dla których obowiązują 
różne stawki wynagrodzenia za zarządzanie, koszty wynagrodzenia za zarządzanie wyliczone na podstawie 
Wartości Aktywów Netto, przypisane do danej kategorii Jednostek Uczestnictwa, obciążają Subfundusz, jednakże 
dla potrzeb ustalenia Wartości Aktywów Netto przypadającej na Jednostkę Uczestnictwa w podziale na kategorie 
są one alokowane rachunkowo wyłącznie do Jednostek Uczestnictwa kategorii, której dotyczą. Powyższą zasadę 
stosuje się odpowiednio w przypadku innych kosztów związanych wyłącznie z Jednostkami Uczestnictwa danej 
kategorii. Zasady ustalania Wartości Aktywów Netto przypadającej na Jednostkę Uczestnictwa zaprezentowano w 
pkt 21.3., Rozdziału III a Prospektu Informacyjnego. 

§ 2.  1. Aktywa Subfunduszu przypadające na Jednostki Uczestnictwa kategorii A, E, F, I, J, K i L obciążają następujące 
koszty: 
1) wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem, zgodnie z zasadami określonymi w § 5, 
2) koszty obsługi transakcji na Aktywach Subfunduszu (w tym opłaty), opłaty za wykonywanie czynności i usług 

bankowych w związku z Aktywami Subfunduszu bądź zobowiązaniami Subfunduszu: 
a) opłaty i prowizje maklerskie, 
b) opłaty i prowizje bankowe, w tym, z zastrzeżeniem ust. 2, wobec Depozytariusza, 
c) prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych oraz rozliczeniowych oraz prowadzących wymagane 

prawem repozytoria, w tym opłaty transakcyjne (np. wobec KDPW, Clearstream Banking, banki), w tym 
płatne za pośrednictwem Depozytariusza, 

d) koszty obsługi i odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Fundusz na rzecz Subfunduszu, 
e) opłaty i prowizje z tytułu korzystania z wielostronnych platform obrotu (MTF) oraz ze zorganizowanych 

platform obrotu (OTF) – w zakresie transakcji przeprowadzanych na rzecz Subfunduszu; 
3) podatki i opłaty oraz inne koszty wynikające z przepisów prawa lub regulacji wewnętrznych sądów, związane 

z Subfunduszem: 
a) opłaty sądowe i notarialne, 
b) koszty postępowania przed sądem powszechnym, sądem polubownym, sądem administracyjnym oraz 

cywilnego postępowania egzekucyjnego, związane z działalnością inwestycyjną Funduszu dokonywaną 
na rzecz Subfunduszu, 

c) opłaty za decyzje i zezwolenia Komisji, 
d) podatki; 

4) koszty likwidacji Subfunduszu, z zastrzeżeniem treści § 7; 
5) koszty obsługi prawnej (w tym pomocy prawnej i doradztwa podatkowego), niezwiązane z działalnością 

inwestycyjną Funduszu dokonywaną na rzecz Subfunduszu. 
2. Koszty związane z działalnością Funduszu niewymienione w ust. 1, w tym wynagrodzenie Depozytariusza (z tytułu 

prowadzenia rejestru i przechowywania aktywów Funduszu oraz weryfikacji wartości Aktywów Netto Funduszu i 
poszczególnych Subfunduszy), a także opłaty ponoszone na rzecz Depozytariusza w związku z rozliczaniem 
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transakcji na instrumentach finansowych, koszty związane z prowadzeniem rejestru Uczestników Funduszu (przez 
Agenta Transferowego) oraz koszty badania oraz przeglądów sprawozdań finansowych Funduszu, w tym 
jednostkowych sprawozdań finansowych poszczególnych Subfunduszy przez Biegłego Rewidenta, a także 
uzyskiwania stosownych oświadczeń Biegłego Rewidenta, określone w umowach zawartych przez Fundusz lub 
Towarzystwo oraz opłaty karne, pokrywane są przez Towarzystwo. 

3. Koszty określone w § 2 ust. 1 pkt 3) lit. b) oraz § 2 ust. 1 pkt 5) stanowią koszty limitowane Subfunduszu i będą 
bezpośrednio pokrywane przez Fundusz z Aktywów Subfunduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa 
kategorii A, E, F, I, J, K i L do kwoty stanowiącej 0,1 % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu 
przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii A, E, F, I, J, K i L w danym roku bilansowym (wyznaczonej 
jako średnia arytmetyczna z Dni Wyceny). Nadwyżkę faktycznie poniesionych kosztów ponad powyżej określony 
limit Towarzystwo zwróci danemu Subfunduszowi niezwłocznie po zakończeniu roku bilansowego, w którym 
nadwyżka wystąpiła. 

§ 3.  Aktywa Subfunduszu przypadające na Jednostki Uczestnictwa kategorii B obciążają następujące koszty: 
1. wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem, zwane dalej Wynagrodzeniem, zgodnie z zasadami 

określonymi w § 5; 
2. koszty nielimitowane, do których należą: 

1) koszty obsługi transakcji na Aktywach Subfunduszu (w tym opłaty), opłaty za wykonywanie czynności i usług 
bankowych w związku z Aktywami Subfunduszu bądź zobowiązaniami Subfunduszu: 
a) opłaty i prowizje maklerskie, 
b) opłaty i prowizje bankowe, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 pkt 1), w tym wobec Depozytariusza (m.in. opłaty 

ponoszone na rzecz Depozytariusza w związku z rozliczaniem transakcji na instrumentach finansowych), 
c) prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych oraz rozliczeniowych a także prowadzących 

wymagane prawem repozytoria, w tym opłaty transakcyjne (np. wobec KDPW, Clearstream Banking, 
banków), w tym płatne za pośrednictwem Depozytariusza, 

d) koszty obsługi i odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Fundusz na rzecz Subfunduszu, 
e) opłaty i prowizje z tytułu korzystania z wielostronnych platform obrotu (MTF) oraz ze zorganizowanych 

platform obrotu (OTF) – w zakresie transakcji przeprowadzanych na rzecz Subfunduszu; 
2) podatki i opłaty oraz inne koszty wynikające z przepisów prawa lub regulacji wewnętrznych sądów, związane 

z Subfunduszem: 
a) opłaty sądowe i notarialne, 
b) opłaty za decyzje i zezwolenia odpowiednich organów lub urzędów, w tym w szczególności Komisji, 
c) podatki; 

3. koszty limitowane, do których należą: 
1) koszty Depozytariusza (z tytułu prowadzenia rejestru i przechowywania aktywów Funduszu oraz weryfikacji 

wartości Aktywów Netto Funduszu i poszczególnych Subfunduszy), do wysokości nieprzekraczającej 0,10% 
średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii B w 
danym roku bilansowym, 

2) koszty firmy audytorskiej wybranej do badania sprawozdań finansowych Funduszu z tytułu wykonania 
wymaganych przez prawo usług, w tym prac związanych ze sprawozdaniami finansowymi Funduszu 
(rocznymi i półrocznymi), z tytułu prac nad sporządzeniem oświadczenia o zgodności metod i zasad wyceny 
Aktywów Funduszu opisanych w prospekcie informacyjnym z przepisami dotyczącymi rachunkowości 
funduszy inwestycyjnych, a także o zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez Fundusz polityką 
inwestycyjną, a w przypadku zmiany metod lub zasad wyceny Aktywów Funduszu, w tym wynikających ze 
zmiany przyjętej przez Fundusz polityki inwestycyjnej, także odpowiednie oświadczenie w odniesieniu do 
wprowadzanych zmian oraz wszelkie informacje niezbędne do oceny ryzyka inwestycyjnego, do wysokości 
nieprzekraczającej 0,04% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki 
Uczestnictwa kategorii B w danym roku bilansowym, 

3) koszty Agenta Transferowego związane z prowadzeniem rejestru Uczestników Funduszu (i odpowiednich 
subrejestrów) do wysokości nieprzekraczającej 0,25% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu 
przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii B w danym roku bilansowym, 

4) koszt wykorzystywania oprogramowania na potrzeby prowadzenia ksiąg Funduszu/Subfunduszu, systemów 
dla potrzeb obowiązkowego raportowania, w tym koszty opłat licencyjnych oraz koszty utrzymania 
i dostosowania systemów informatycznych, a także koszty związane z administrowaniem Funduszem i 
Subfunduszem, obejmujące w szczególności koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych, wyceny aktywów, w 
tym opracowywania modeli wyceny, sporządzania sprawozdań finansowych, do wysokości 
nieprzekraczającej 0,03% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki 
Uczestnictwa kategorii B w danym roku bilansowym, 

5) koszty związane z obsługą Uczestników Funduszu: 
a) koszty dostarczania Uczestnikom korespondencji, dokumentów – w zakresie ustalonym zgodnie 

z przepisami prawa i Statutem, 
b) koszty przekazów pieniężnych do Uczestników, 
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do wysokości nieprzekraczającej 0,02% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na 
Jednostki Uczestnictwa kategorii B w danym roku bilansowym, 

6) koszty obsługi prawnej (w tym pomocy prawnej i doradztwa podatkowego), niezwiązane z działalnością 
inwestycyjną Funduszu dokonywaną na rzecz Subfunduszu, do wysokości nieprzekraczającej 0,10% 
średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii B w 
danym roku bilansowym, 

7) koszty udostępnienia i stosowania przez Fundusz indeksów oraz stawek referencyjnych (np. na podstawie 
licencji), przy czym płatności z tytułu odpowiedniej umowy obciążać będą pro rata Subfundusze, w których 
te indeksy oraz stawki są wykorzystywane do prezentacji wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji 
w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu (benchmarku), do wysokości nieprzekraczającej 75 000 zł w danym 
roku bilansowym, 

8) koszty postępowania przed sądem powszechnym, sądem polubownym, sądem administracyjnym oraz 
cywilnego postępowania egzekucyjnego, związane z działalnością inwestycyjną Funduszu dokonywaną na 
rzecz Subfunduszu, do wysokości nieprzekraczającej 0,05% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu 
przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii B w danym roku bilansowym, 

9) koszty druku i publikacji materiałów informacyjnych, ogłoszeń – w zakresie wynikającym z przepisów prawa 
lub zapisów w Statucie oraz koszty tłumaczenia dokumentów Funduszu lub Subfunduszu, w tym tłumaczeń 
przysięgłych, do wysokości nieprzekraczającej 0,02% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu 
przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii B w danym roku bilansowym, 

10) koszty likwidacji Funduszu, w tym wynagrodzenie likwidatora, zgodnie z zasadami określonymi w § 7. 
§ 4.  Aktywa Subfunduszu przypadające na Jednostki Uczestnictwa kategorii P obciążają następujące koszty: 

1. wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem, zwane dalej Wynagrodzeniem, zgodnie z zasadami 
określonymi w § 5; 

2. poza Wynagrodzeniem, o którym mowa w § 4 ust. 1 Fundusz pokrywa z Aktywów Subfunduszu następujące koszty 
Funduszu związane z działalnością Subfunduszu: 
1) prowizje i opłaty na rzecz firm inwestycyjnych lub banków, z których Fundusz korzysta, zawierając transakcje 

w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu, 
2) prowizje i opłaty związane z umowami i transakcjami Funduszu, zawieranymi w ramach lokowania Aktywów 

Subfunduszu, 
3) prowizje i opłaty związane z przechowywaniem Aktywów Subfunduszu, 
4) prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych, z których usług Fundusz korzysta 

w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu, 
5) wynagrodzenie Depozytariusza, 
6) związane z prowadzeniem Subrejestru Uczestników Subfunduszu, 
7) podatki i opłaty, wymagane w związku z działalnością Funduszu, w tym opłaty za zezwolenia, jeżeli 

obowiązek ich poniesienia wynika z przepisów prawa, 
8) ogłoszeń wymaganych w związku z działalnością Funduszu w zakresie dotyczącym Subfunduszu zgodnie z 

postanowieniami Statutu Funduszu lub przepisami prawa, 
9) druku i publikacji materiałów informacyjnych Funduszu wymaganych przepisami prawa w zakresie 

dotyczącym Subfunduszu, 
10) likwidacji Funduszu lub Subfunduszu, 
11) wynagrodzenie likwidatora Subfunduszu. 

3. Koszty, o których mowa w ust. 2 pkt 5) i 6), będą pokrywane z Aktywów Subfunduszu przypadających na Jednostki 
Uczestnictwa kategorii P do wysokości: 
1) 0,5% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii P 

w danym roku kalendarzowym - gdy Wartość Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki 
Uczestnictwa kategorii P nie jest wyższa niż 10 000 000 zł; 

2) sumy kwoty 50 000 zł i 0,05% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki 
Uczestnictwa kategorii P ponad kwotę 10 000 000 zł - gdy Wartość Aktywów Netto Subfunduszu 
przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii P jest wyższa niż 10 000 000 zł. 

4. Koszty, o których mowa w ust. 2 pkt 11), mogą być pokrywane z Aktywów Subfunduszu przypadających na 
Jednostki Uczestnictwa kategorii P w wysokości nie wyższej niż 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu 
przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii P w skali roku. 

5. Koszty, o których mowa w ust. 2 pkt 1)-6) i 8)-10), nie mogą odbiegać od przyjętych w obrocie zwykłych kosztów 
wykonywania tego rodzaju usług. 

§ 5.  Towarzystwo otrzymuje za zarządzanie Subfunduszem Wynagrodzenie, które jest kalkulowane i wypłacane w 
następujący sposób: 
1) Wynagrodzenie naliczane jest na każdy dzień, w wysokości określonej procentowo w skali roku, liczonej od 

Wartości Aktywów Netto Subfunduszu reprezentujących każdą kategorię Jednostek Uczestnictwa odrębnie, z 
ostatniego Dnia Wyceny; 
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2) naliczenie Wynagrodzenia na dany dzień następuje na podstawie Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z Dnia 
Wyceny bezpośrednio poprzedzającego Dzień Wyceny, na który naliczane jest Wynagrodzenie; 

3) Wynagrodzenie rozliczane jest za każdy miesiąc i przekazywane ze środków Subfunduszu nie później niż 
piętnastego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który przysługuje; 

4) Maksymalne stawki Wynagrodzenia, przypisane do Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu poszczególnych 
kategorii wynoszą: 

a) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A 2,0% 

b) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B 2,0% 

c) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E 2,0% 

d) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F 1,9% 

e) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I 2,0% 

f) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii J 2,0% 

g) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii K 2,0% 

h) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii L 2,0% 

i) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii P 0,6% 

5) Towarzystwo może naliczać i pobierać Wynagrodzenie według stawek niższych niż określone w pkt. 4), w tym 
zaniechać pobierania tego Wynagrodzenia. 

§ 6. W księgach Subfunduszu codziennie tworzona jest rezerwa na wybrane koszty Subfunduszu wskazane w powyższych 
paragrafach, z wyłączeniem kosztów likwidacji Subfunduszu lub Funduszu. Rezerwa tworzona jest w wysokości 
uzasadnionej i ma na celu zapewnienie współmierności kosztów do okresu, którego faktycznie dotyczą. Rozliczenie 
następuje z dołu w okresach miesięcznych, kwartalnych lub odpowiednio do okresów rozliczeniowych kosztów. 

§ 7. Koszty likwidacji Subfunduszu, w tym wynagrodzenie likwidatora, określa się zgodnie z następującymi zasadami:  
a) w przypadku likwidacji Subfunduszu, niezwiązanej z likwidacją Funduszu, wynagrodzenie likwidatora określone 

zostanie na 75 000 zł netto powiększone o należny podatek od towarów i usług wg obowiązującej stawki na dzień 
rozpoczęcia likwidacji, nie więcej jednak niż 5 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki 
Uczestnictwa wszystkich kategorii poza Jednostkami Uczestnictwa kategorii P na dzień rozpoczęcia likwidacji. W 
przypadku likwidacji Subfunduszu, niezwiązanej z likwidacją Funduszu, wynagrodzenie likwidatora w odniesieniu do 
Jednostek Uczestnictwa kategorii P ustalone zostanie zgodnie z zasadami określonymi w § 4 ust. 4., 

b) w przypadku likwidacji Funduszu wynagrodzenie likwidatora określone zostanie na 75 000 zł netto powiększone o 
należny podatek od towarów i usług wg obowiązującej stawki na dzień rozpoczęcia likwidacji wobec każdego 
likwidowanego Subfunduszu, nie więcej jednak niż 5 % Wartości Aktywów Netto przypadających na Jednostki 
Uczestnictwa wszystkich kategorii poza Jednostkami Uczestnictwa kategorii P na dzień rozpoczęcia likwidacji a w 
odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa kategorii P wynagrodzenie likwidatora ustalone zostanie zgodnie z zasadami 
określonymi w § 4 ust. 4. 

§ 8. Koszty związane z działalnością Funduszu niewymienione w powyższych punktach, w tym: opłaty za uzyskiwanie przez 
Towarzystwo informacji rynkowych oraz informacji o instrumentach finansowych, określone w umowach zawartych przez 
Fundusz lub Towarzystwo oraz opłaty karne, pokrywane są przez Towarzystwo. 

§ 9. Towarzystwo może podjąć decyzję o wzięciu na siebie i ponoszeniu całości lub części kosztów Funduszu ze środków 
Towarzystwa. 

§ 10. Fundusz, ani żaden z subfunduszy wydzielonych w Funduszu nie jest obciążany świadczeniem dodatkowym, o którym 
mowa w art. 49 § 2 pkt 10). Zasady naliczania i wypłaty świadczenia dodatkowego zaprezentowano w Prospekcie 
Informacyjnym. 

Art. 33g (skreślony) 

Art. 33h [Koszty Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego (w niniejszym artykule zwany „Subfunduszem”)] 

§ 1. Fundusz obciąża Subfundusz kosztami związanymi z działalnością na rzecz Subfunduszu, przy czym zobowiązania 
związane z Subfunduszem obciążają tylko Subfundusz, zgodnie z następującymi zasadami: 
1) jeżeli obowiązek pokrycia kosztów obciąża kilka subfunduszy łącznie i nie jest możliwe ustalenie części, która 

obciąża Subfundusz, partycypację Subfunduszu w tych kosztach oblicza się na podstawie stosunku Wartości 
Aktywów Netto Subfunduszu do sumy wartości Aktywów Netto wszystkich subfunduszy, na których ciąży 
obowiązek pokrycia tych kosztów; 

2) zobowiązania, które dotyczą całego Funduszu – bez wskazania obciążenia kosztami Subfunduszu - obciążają 
Subfundusz proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto 
Funduszu; 

3) w przypadku zawarcia przez Fundusz umowy dotyczącej nabycia lub zbycia składników lokat więcej niż jednego 
subfunduszu wydzielonego w Funduszu, koszty takiej transakcji obciążają Subfundusz proporcjonalnie do udziału 
wartości nabytych lub zbytych na rzecz Subfunduszu składników lokat w wartości składników lokat nabytych lub 
zbytych w ramach tej transakcji ogółem; 
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4) W przypadku, gdy w Subfunduszu zbywane są Jednostki Uczestnictwa różnych kategorii, dla których obowiązują 
różne stawki wynagrodzenia za zarządzanie, koszty wynagrodzenia za zarządzanie wyliczone na podstawie 
Wartości Aktywów Netto, przypisane do danej kategorii Jednostek Uczestnictwa, obciążają Subfundusz, jednakże 
dla potrzeb ustalenia Wartości Aktywów Netto przypadającej na Jednostkę Uczestnictwa w podziale na kategorie 
są one alokowane rachunkowo wyłącznie do Jednostek Uczestnictwa kategorii, której dotyczą. Powyższą zasadę 
stosuje się odpowiednio w przypadku innych kosztów związanych wyłącznie z Jednostkami Uczestnictwa danej 
kategorii. Zasady ustalania Wartości Aktywów Netto przypadającej na Jednostkę Uczestnictwa zaprezentowano w 
pkt 21.3., Rozdziału III a Prospektu Informacyjnego. 

§ 2.  1. Aktywa Subfunduszu przypadające na Jednostki Uczestnictwa kategorii A, E, F, I, J, K i L obciążają następujące 
koszty: 
1) wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem, zgodnie z zasadami określonymi w § 5, 
2) koszty obsługi transakcji na Aktywach Subfunduszu (w tym opłaty), opłaty za wykonywanie czynności i usług 

bankowych w związku z Aktywami Subfunduszu bądź zobowiązaniami Subfunduszu: 
a) opłaty i prowizje maklerskie, 
b) opłaty i prowizje bankowe, w tym, z zastrzeżeniem ust.2, wobec Depozytariusza, 
c) prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych oraz rozliczeniowych oraz prowadzących wymagane 

prawem repozytoria, w tym opłaty transakcyjne (np. wobec KDPW, Clearstream Banking, banki), w tym 
płatne za pośrednictwem Depozytariusza, 

d) koszty obsługi i odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Fundusz na rzecz Subfunduszu, 
e) opłaty i prowizje z tytułu korzystania z wielostronnych platform obrotu (MTF) oraz ze zorganizowanych 

platform obrotu (OTF) – w zakresie transakcji przeprowadzanych na rzecz Subfunduszu; 
3) podatki i opłaty oraz inne koszty wynikające z przepisów prawa lub regulacji wewnętrznych sądów, związane 

z Subfunduszem: 
a) opłaty sądowe i notarialne, 
b) koszty postępowania przed sądem powszechnym, sądem polubownym, sądem administracyjnym oraz 

cywilnego postępowania egzekucyjnego, związane z działalnością inwestycyjną Funduszu dokonywaną 
na rzecz Subfunduszu, 

c) opłaty za decyzje i zezwolenia Komisji, 
d) podatki; 
4) koszty likwidacji Subfunduszu, z zastrzeżeniem treści § 7; 

5) koszty obsługi prawnej (w tym pomocy prawnej i doradztwa podatkowego), niezwiązane z działalnością 
inwestycyjną Funduszu dokonywaną na rzecz Subfunduszu. 

2. Koszty związane z działalnością Funduszu niewymienione w ust. 1, w tym wynagrodzenie Depozytariusza (z tytułu 
prowadzenia rejestru i przechowywania aktywów Funduszu oraz weryfikacji wartości Aktywów Netto Funduszu i 
poszczególnych Subfunduszy), a także opłaty ponoszone na rzecz Depozytariusza w związku z rozliczaniem 
transakcji na instrumentach finansowych, koszty związane z prowadzeniem rejestru Uczestników Funduszu (przez 
Agenta Transferowego) oraz koszty badania oraz przeglądów sprawozdań finansowych Funduszu, w tym 
jednostkowych sprawozdań finansowych poszczególnych Subfunduszy przez Biegłego Rewidenta, a także 
uzyskiwania stosownych oświadczeń Biegłego Rewidenta, określone w umowach zawartych przez Fundusz lub 
Towarzystwo oraz opłaty karne, pokrywane są przez Towarzystwo. 

3. Koszty określone w § 2 ust. 1 pkt 3) lit. b) oraz § 2 ust. 1 pkt 5) stanowią koszty limitowane Subfunduszu i będą 
bezpośrednio pokrywane przez Fundusz z Aktywów Subfunduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa 
kategorii A, E, F, I, J, K i L do kwoty stanowiącej 0,1 % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu 
przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii A, E, F, I, J, K i L w danym roku bilansowym (wyznaczonej 
jako średnia arytmetyczna z Dni Wyceny). Nadwyżkę faktycznie poniesionych kosztów ponad powyżej określony 
limit Towarzystwo zwróci danemu Subfunduszowi niezwłocznie po zakończeniu roku bilansowego, w którym 
nadwyżka wystąpiła. 

§ 3.  Aktywa Subfunduszu przypadające na Jednostki Uczestnictwa kategorii B obciążają następujące koszty: 
1. wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem, zwane dalej Wynagrodzeniem, zgodnie z zasadami 

określonymi w § 5; 
2. koszty nielimitowane, do których należą: 

1) koszty obsługi transakcji na Aktywach Subfunduszu (w tym opłaty), opłaty za wykonywanie czynności i usług 
bankowych w związku z Aktywami Subfunduszu bądź zobowiązaniami Subfunduszu: 
a) opłaty i prowizje maklerskie, 
b) opłaty i prowizje bankowe, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 pkt 1), w tym wobec Depozytariusza (m.in. opłaty 

ponoszone na rzecz Depozytariusza w związku z rozliczaniem transakcji na instrumentach finansowych), 
c) prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych oraz rozliczeniowych a także prowadzących 

wymagane prawem repozytoria, w tym opłaty transakcyjne (np. wobec KDPW, Clearstream Banking, 
banków), w tym płatne za pośrednictwem Depozytariusza, 

d) koszty obsługi i odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Fundusz na rzecz Subfunduszu, 
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e) opłaty i prowizje z tytułu korzystania z wielostronnych platform obrotu (MTF) oraz ze zorganizowanych 
platform obrotu (OTF) – w zakresie transakcji przeprowadzanych na rzecz Subfunduszu; 

2) podatki i opłaty oraz inne koszty wynikające z przepisów prawa lub regulacji wewnętrznych sądów, związane 
z Subfunduszem: 
a) opłaty sądowe i notarialne, 
b) opłaty za decyzje i zezwolenia odpowiednich organów lub urzędów, w tym w szczególności Komisji, 
c) podatki; 

3. koszty limitowane, do których należą: 
1) koszty Depozytariusza (z tytułu prowadzenia rejestru i przechowywania aktywów Funduszu oraz weryfikacji 

wartości Aktywów Netto Funduszu i poszczególnych Subfunduszy), do wysokości nieprzekraczającej 0,10% 
średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii B w 
danym roku bilansowym, 

2) koszty firmy audytorskiej wybranej do badania sprawozdań finansowych Funduszu z tytułu wykonania 
wymaganych przez prawo usług, w tym prac związanych ze sprawozdaniami finansowymi Funduszu 
(rocznymi i półrocznymi), z tytułu prac nad sporządzeniem oświadczenia o zgodności metod i zasad wyceny 
Aktywów Funduszu opisanych w prospekcie informacyjnym z przepisami dotyczącymi rachunkowości 
funduszy inwestycyjnych, a także o zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez Fundusz polityką 
inwestycyjną, a w przypadku zmiany metod lub zasad wyceny Aktywów Funduszu, w tym wynikających ze 
zmiany przyjętej przez Fundusz polityki inwestycyjnej, także odpowiednie oświadczenie w odniesieniu do 
wprowadzanych zmian oraz wszelkie informacje niezbędne do oceny ryzyka inwestycyjnego, do wysokości 
nieprzekraczającej 0,04% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki 
Uczestnictwa kategorii B w danym roku bilansowym, 

3) koszty Agenta Transferowego związane z prowadzeniem rejestru Uczestników Funduszu (i odpowiednich 
subrejestrów) do wysokości nieprzekraczającej 0,25% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu 
przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii B w danym roku bilansowym, 

4) koszt wykorzystywania oprogramowania na potrzeby prowadzenia ksiąg Funduszu/Subfunduszu, systemów 
dla potrzeb obowiązkowego raportowania, w tym koszty opłat licencyjnych oraz koszty utrzymania 
i dostosowania systemów informatycznych, a także koszty związane z administrowaniem Funduszem i 
Subfunduszem, obejmujące w szczególności koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych, wyceny aktywów, w 
tym opracowywania modeli wyceny, sporządzania sprawozdań finansowych, do wysokości 
nieprzekraczającej 0,03% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki 
Uczestnictwa kategorii B w danym roku bilansowym, 

5) koszty związane z obsługą Uczestników Funduszu: 
a) koszty dostarczania Uczestnikom korespondencji, dokumentów – w zakresie ustalonym zgodnie 

z przepisami prawa i Statutem, 
b) koszty przekazów pieniężnych do Uczestników, 
do wysokości nieprzekraczającej 0,02% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na 
Jednostki Uczestnictwa kategorii B w danym roku bilansowym, 

6) koszty obsługi prawnej (w tym pomocy prawnej i doradztwa podatkowego), niezwiązane z działalnością 
inwestycyjną Funduszu dokonywaną na rzecz Subfunduszu, do wysokości nieprzekraczającej 0,10% 
średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii B w 
danym roku bilansowym, 

7) koszty udostępnienia i stosowania przez Fundusz indeksów oraz stawek referencyjnych (np. na podstawie 
licencji), przy czym płatności z tytułu odpowiedniej umowy obciążać będą pro rata Subfundusze, w których 
te indeksy oraz stawki są wykorzystywane do prezentacji wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji 
w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu (benchmarku), do wysokości nieprzekraczającej 75 000 zł w danym 
roku bilansowym, 

8) koszty postępowania przed sądem powszechnym, sądem polubownym, sądem administracyjnym oraz 
cywilnego postępowania egzekucyjnego, związane z działalnością inwestycyjną Funduszu dokonywaną na 
rzecz Subfunduszu, do wysokości nieprzekraczającej 0,05% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu 
przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii B w danym roku bilansowym, 

9) koszty druku i publikacji materiałów informacyjnych, ogłoszeń – w zakresie wynikającym z przepisów prawa 
lub zapisów w Statucie oraz koszty tłumaczenia dokumentów Funduszu lub Subfunduszu, w tym tłumaczeń 
przysięgłych, do wysokości nieprzekraczającej 0,02% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu 
przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii B w danym roku bilansowym, 

10) koszty likwidacji Funduszu, w tym wynagrodzenie likwidatora, zgodnie z zasadami określonymi w § 7. 
§ 4.  Aktywa Subfunduszu przypadające na Jednostki Uczestnictwa kategorii P obciążają następujące koszty: 
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1. wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem, zwane dalej Wynagrodzeniem, zgodnie z zasadami 
określonymi w § 5; 

2. poza Wynagrodzeniem, o którym mowa w § 4 ust. 1 Fundusz pokrywa z Aktywów Subfunduszu następujące koszty 
Funduszu związane z działalnością Subfunduszu: 
1) prowizje i opłaty na rzecz firm inwestycyjnych lub banków, z których Fundusz korzysta, zawierając transakcje 

w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu, 
2) prowizje i opłaty związane z umowami i transakcjami Funduszu, zawieranymi w ramach lokowania Aktywów 

Subfunduszu, 
3) prowizje i opłaty związane z przechowywaniem Aktywów Subfunduszu, 
4) prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych, z których usług Fundusz korzysta 

w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu, 
5) wynagrodzenie Depozytariusza, 
6) związane z prowadzeniem Subrejestru Uczestników Subfunduszu, 
7) podatki i opłaty, wymagane w związku z działalnością Funduszu, w tym opłaty za zezwolenia, jeżeli 

obowiązek ich poniesienia wynika z przepisów prawa, 
8) ogłoszeń wymaganych w związku z działalnością Funduszu w zakresie dotyczącym Subfunduszu zgodnie z 

postanowieniami Statutu Funduszu lub przepisami prawa, 
9) druku i publikacji materiałów informacyjnych Funduszu wymaganych przepisami prawa w zakresie 

dotyczącym Subfunduszu, 
10) likwidacji Funduszu lub Subfunduszu, 
11) wynagrodzenie likwidatora Subfunduszu. 

3. Koszty, o których mowa w ust. 2 pkt 5) i 6), będą pokrywane z Aktywów Subfunduszu przypadających na Jednostki 
Uczestnictwa kategorii P do wysokości: 
1) 0,5% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii P 

w danym roku kalendarzowym - gdy Wartość Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki 
Uczestnictwa kategorii P nie jest wyższa niż 10 000 000 zł; 

2) sumy kwoty 50 000 zł i 0,05% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki 
Uczestnictwa kategorii P ponad kwotę 10 000 000 zł - gdy Wartość Aktywów Netto Subfunduszu 
przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii P jest wyższa niż 10 000 000 zł. 

4. Koszty, o których mowa w ust. 2 pkt 11), mogą być pokrywane z Aktywów Subfunduszu przypadających na 
Jednostki Uczestnictwa kategorii P w wysokości nie wyższej niż 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu 
przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii P w skali roku. 

5. Koszty, o których mowa w ust. 2 pkt 1)-6) i 8)-10), nie mogą odbiegać od przyjętych w obrocie zwykłych kosztów 
wykonywania tego rodzaju usług. 

§ 5.  Towarzystwo otrzymuje za zarządzanie Subfunduszem Wynagrodzenie, które jest kalkulowane i wypłacane w 
następujący sposób: 
1) Wynagrodzenie naliczane jest na każdy dzień, w wysokości określonej procentowo w skali roku, liczonej od 

Wartości Aktywów Netto  Subfunduszu reprezentujących każdą kategorię Jednostek Uczestnictwa odrębnie, z 
ostatniego Dnia Wyceny; 

2) naliczenie Wynagrodzenia na dany dzień następuje na podstawie Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z Dnia 
Wyceny bezpośrednio poprzedzającego Dzień Wyceny, na który naliczane jest Wynagrodzenie; 

3) Wynagrodzenie rozliczane jest za każdy miesiąc i przekazywane ze środków Subfunduszu nie później niż 
piętnastego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który przysługuje; 

4) Maksymalne stawki Wynagrodzenia, przypisane do Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu poszczególnych 
kategorii wynoszą: 

a) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A 2,0% 

b) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B 2,0% 

c) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E 2,0% 

d) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F 1,9% 

e) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I 2,0% 

f) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii J 2,0% 

g) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii K 2,0% 

h) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii L 2,0% 

i) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii P 0,6% 

5) Towarzystwo może naliczać i pobierać Wynagrodzenie według stawek niższych niż określone w pkt. 4), w tym 
zaniechać pobierania tego Wynagrodzenia. 

§ 6. W księgach Subfunduszu codziennie tworzona jest rezerwa na wybrane koszty Subfunduszu wskazane w powyższych 
paragrafach, z wyłączeniem kosztów likwidacji Subfunduszu lub Funduszu. Rezerwa tworzona jest w wysokości 
uzasadnionej i ma na celu zapewnienie współmierności kosztów do okresu, którego faktycznie dotyczą. Rozliczenie 
następuje z dołu w okresach miesięcznych, kwartalnych lub odpowiednio do okresów rozliczeniowych kosztów. 
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§ 7. Koszty likwidacji Subfunduszu, w tym wynagrodzenie likwidatora, określa się zgodnie z następującymi zasadami:  
a) w przypadku likwidacji Subfunduszu, niezwiązanej z likwidacją Funduszu, wynagrodzenie likwidatora określone 

zostanie na 75 000 zł netto powiększone o należny podatek od towarów i usług wg obowiązującej stawki na dzień 
rozpoczęcia likwidacji, nie więcej jednak niż 5 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki 
Uczestnictwa wszystkich kategorii poza Jednostkami Uczestnictwa kategorii P na dzień rozpoczęcia likwidacji. W 
przypadku likwidacji Subfunduszu, niezwiązanej z likwidacją Funduszu, wynagrodzenie likwidatora w odniesieniu do 
Jednostek Uczestnictwa kategorii P ustalone zostanie zgodnie z zasadami określonymi w § 4 ust. 4., 

b) w przypadku likwidacji Funduszu wynagrodzenie likwidatora określone zostanie na 75 000 zł netto powiększone o 
należny podatek od towarów i usług wg obowiązującej stawki na dzień rozpoczęcia likwidacji wobec każdego 
likwidowanego Subfunduszu, nie więcej jednak niż 5 % Wartości Aktywów Netto przypadających na Jednostki 
Uczestnictwa wszystkich kategorii poza Jednostkami Uczestnictwa kategorii P na dzień rozpoczęcia likwidacji a w 
odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa kategorii P wynagrodzenie likwidatora ustalone zostanie zgodnie z zasadami 
określonymi w § 4 ust. 4. 

§ 8. Koszty związane z działalnością Funduszu niewymienione w powyższych punktach, w tym: opłaty za uzyskiwanie przez 
Towarzystwo informacji rynkowych oraz informacji o instrumentach finansowych, określone w umowach zawartych przez 
Fundusz lub Towarzystwo oraz opłaty karne, pokrywane są przez Towarzystwo. 

§ 9. Towarzystwo może podjąć decyzję o wzięciu na siebie i ponoszeniu całości lub części kosztów Funduszu ze środków 
Towarzystwa. 

§ 10. Fundusz, ani żaden z subfunduszy wydzielonych w Funduszu nie jest obciążany świadczeniem dodatkowym, o którym 
mowa w art. 49 § 2 pkt 10). Zasady naliczania i wypłaty świadczenia dodatkowego zaprezentowano w Prospekcie 
Informacyjnym. 

Art. 33i [Koszty Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu (w niniejszym artykule zwany „Subfunduszem”)] 

§ 1. Fundusz obciąża Subfundusz kosztami związanymi z działalnością na rzecz Subfunduszu, przy czym zobowiązania 
związane z Subfunduszem obciążają tylko Subfundusz, zgodnie z następującymi zasadami: 
1) jeżeli obowiązek pokrycia kosztów obciąża kilka subfunduszy łącznie i nie jest możliwe ustalenie części, która 

obciąża Subfundusz, partycypację Subfunduszu w tych kosztach oblicza się na podstawie stosunku Wartości 
Aktywów Netto Subfunduszu do sumy wartości Aktywów Netto wszystkich subfunduszy, na których ciąży 
obowiązek pokrycia tych kosztów; 

2) zobowiązania, które dotyczą całego Funduszu – bez wskazania obciążenia kosztami Subfunduszu - obciążają 
Subfundusz proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto 
Funduszu; 

3) w przypadku zawarcia przez Fundusz umowy dotyczącej nabycia lub zbycia składników lokat więcej niż jednego 
subfunduszu wydzielonego w Funduszu, koszty takiej transakcji obciążają Subfundusz proporcjonalnie do udziału 
wartości nabytych lub zbytych na rzecz Subfunduszu składników lokat w wartości składników lokat nabytych lub 
zbytych w ramach tej transakcji ogółem; 

4) W przypadku, gdy w Subfunduszu zbywane są Jednostki Uczestnictwa różnych kategorii, dla których obowiązują 
różne stawki wynagrodzenia za zarządzanie, koszty wynagrodzenia za zarządzanie wyliczone na podstawie 
Wartości Aktywów Netto, przypisane do danej kategorii Jednostek Uczestnictwa, obciążają Subfundusz, jednakże 
dla potrzeb ustalenia Wartości Aktywów Netto przypadającej na Jednostkę Uczestnictwa w podziale na kategorie 
są one alokowane rachunkowo wyłącznie do Jednostek Uczestnictwa kategorii, której dotyczą. Powyższą zasadę 
stosuje się odpowiednio w przypadku innych kosztów związanych wyłącznie z Jednostkami Uczestnictwa danej 
kategorii. Zasady ustalania Wartości Aktywów Netto przypadającej na Jednostkę Uczestnictwa zaprezentowano w 
pkt 21.3., Rozdziału III a Prospektu Informacyjnego. 

§ 2.  1. Aktywa Subfunduszu przypadające na Jednostki Uczestnictwa kategorii A, E, F, I, J, K i L obciążają następujące 
koszty: 
1) wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem, zgodnie z zasadami określonymi w § 5, 
2) koszty obsługi transakcji na Aktywach Subfunduszu (w tym opłaty), opłaty za wykonywanie czynności i usług 

bankowych w związku z Aktywami Subfunduszu bądź zobowiązaniami Subfunduszu: 
a) opłaty i prowizje maklerskie, 
b) opłaty i prowizje bankowe, w tym, z zastrzeżeniem ust. 2, wobec Depozytariusza, 
c) prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych oraz rozliczeniowych oraz prowadzących wymagane 

prawem repozytoria, w tym opłaty transakcyjne (np. wobec KDPW, Clearstream Banking, banki), w tym 
płatne za pośrednictwem Depozytariusza, 

d) koszty obsługi i odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Fundusz na rzecz Subfunduszu, 
e) opłaty i prowizje z tytułu korzystania z wielostronnych platform obrotu (MTF) oraz ze zorganizowanych 

platform obrotu (OTF) – w zakresie transakcji przeprowadzanych na rzecz Subfunduszu; 
3) podatki i opłaty oraz inne koszty wynikające z przepisów prawa lub regulacji wewnętrznych sądów, związane 

z Subfunduszem: 
a) opłaty sądowe i notarialne, 
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b) koszty postępowania przed sądem powszechnym, sądem polubownym, sądem administracyjnym oraz 
cywilnego postępowania egzekucyjnego, związane z działalnością inwestycyjną Funduszu dokonywaną 
na rzecz Subfunduszu, 

c) opłaty za decyzje i zezwolenia Komisji, 
d) podatki; 

4) koszty likwidacji Subfunduszu, z zastrzeżeniem treści § 7; 
5) koszty obsługi prawnej (w tym pomocy prawnej i doradztwa podatkowego), niezwiązane z działalnością 

inwestycyjną Funduszu dokonywaną na rzecz Subfunduszu. 
2. Koszty związane z działalnością Funduszu niewymienione w ust. 1, w tym wynagrodzenie Depozytariusza (z tytułu 

prowadzenia rejestru i przechowywania aktywów Funduszu oraz weryfikacji wartości Aktywów Netto Funduszu i 
poszczególnych Subfunduszy), a także opłaty ponoszone na rzecz Depozytariusza w związku z rozliczaniem 
transakcji na instrumentach finansowych, koszty związane z prowadzeniem rejestru Uczestników Funduszu (przez 
Agenta Transferowego) oraz koszty badania oraz przeglądów sprawozdań finansowych Funduszu, w tym 
jednostkowych sprawozdań finansowych poszczególnych Subfunduszy przez Biegłego Rewidenta, a także 
uzyskiwania stosownych oświadczeń Biegłego Rewidenta, określone w umowach zawartych przez Fundusz lub 
Towarzystwo oraz opłaty karne, pokrywane są przez Towarzystwo. 

3. Koszty określone w § 2 ust. 1 pkt 3) lit. b) oraz § 2 ust. 1 pkt 5) stanowią koszty limitowane Subfunduszu i będą 
bezpośrednio pokrywane przez Fundusz z Aktywów Subfunduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa 
kategorii A, E, F, I, J, K i L do kwoty stanowiącej 0,1 % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu 
przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii A, E, F, I, J, K i L w danym roku bilansowym (wyznaczonej 
jako średnia arytmetyczna z Dni Wyceny). Nadwyżkę faktycznie poniesionych kosztów ponad powyżej określony 
limit Towarzystwo zwróci danemu Subfunduszowi niezwłocznie po zakończeniu roku bilansowego, w którym 
nadwyżka wystąpiła. 

§ 3.  Aktywa Subfunduszu przypadające na Jednostki Uczestnictwa kategorii B obciążają następujące koszty: 
1. wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem, zwane dalej Wynagrodzeniem, zgodnie z zasadami 

określonymi w § 5; 
2. koszty nielimitowane, do których należą: 

1) koszty obsługi transakcji na Aktywach Subfunduszu (w tym opłaty), opłaty za wykonywanie czynności i usług 
bankowych w związku z Aktywami Subfunduszu bądź zobowiązaniami Subfunduszu: 
a) opłaty i prowizje maklerskie, 
b) opłaty i prowizje bankowe, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 pkt 1), w tym wobec Depozytariusza (m.in. opłaty 

ponoszone na rzecz Depozytariusza w związku z rozliczaniem transakcji na instrumentach finansowych), 
c) prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych oraz rozliczeniowych a także prowadzących 

wymagane prawem repozytoria, w tym opłaty transakcyjne (np. wobec KDPW, Clearstream Banking, 
banków), w tym płatne za pośrednictwem Depozytariusza, 

d) koszty obsługi i odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Fundusz na rzecz Subfunduszu, 
e) opłaty i prowizje z tytułu korzystania z wielostronnych platform obrotu (MTF) oraz ze zorganizowanych 

platform obrotu (OTF) – w zakresie transakcji przeprowadzanych na rzecz Subfunduszu; 
2) podatki i opłaty oraz inne koszty wynikające z przepisów prawa lub regulacji wewnętrznych sądów, związane 

z Subfunduszem: 
a) opłaty sądowe i notarialne, 
b) opłaty za decyzje i zezwolenia odpowiednich organów lub urzędów, w tym w szczególności Komisji, 
c) podatki; 

3. koszty limitowane, do których należą: 
1) koszty Depozytariusza (z tytułu prowadzenia rejestru i przechowywania aktywów Funduszu oraz weryfikacji 

wartości Aktywów Netto Funduszu i poszczególnych Subfunduszy), do wysokości nieprzekraczającej 0,10% 
średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii B w 
danym roku bilansowym, 

2) koszty firmy audytorskiej wybranej do badania sprawozdań finansowych Funduszu z tytułu wykonania 
wymaganych przez prawo usług, w tym prac związanych ze sprawozdaniami finansowymi Funduszu 
(rocznymi i półrocznymi), z tytułu prac nad sporządzeniem oświadczenia o zgodności metod i zasad wyceny 
Aktywów Funduszu opisanych w prospekcie informacyjnym z przepisami dotyczącymi rachunkowości 
funduszy inwestycyjnych, a także o zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez Fundusz polityką 
inwestycyjną, a w przypadku zmiany metod lub zasad wyceny Aktywów Funduszu, w tym wynikających ze 
zmiany przyjętej przez Fundusz polityki inwestycyjnej, także odpowiednie oświadczenie w odniesieniu do 
wprowadzanych zmian oraz wszelkie informacje niezbędne do oceny ryzyka inwestycyjnego, do wysokości 
nieprzekraczającej 0,04% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki 
Uczestnictwa kategorii B w danym roku bilansowym, 

3) koszty Agenta Transferowego związane z prowadzeniem rejestru Uczestników Funduszu (i odpowiednich 
subrejestrów) do wysokości nieprzekraczającej 0,25% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu 
przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii B w danym roku bilansowym, 
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4) koszt wykorzystywania oprogramowania na potrzeby prowadzenia ksiąg Funduszu/Subfunduszu, systemów 
dla potrzeb obowiązkowego raportowania, w tym koszty opłat licencyjnych oraz koszty utrzymania 
i dostosowania systemów informatycznych, a także koszty związane z administrowaniem Funduszem i 
Subfunduszem, obejmujące w szczególności koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych, wyceny aktywów, w 
tym opracowywania modeli wyceny, sporządzania sprawozdań finansowych, do wysokości 
nieprzekraczającej 0,03% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki 
Uczestnictwa kategorii B w danym roku bilansowym, 

5) koszty związane z obsługą Uczestników Funduszu: 
a) koszty dostarczania Uczestnikom korespondencji, dokumentów – w zakresie ustalonym zgodnie 

z przepisami prawa i Statutem, 
b) koszty przekazów pieniężnych do Uczestników, 
do wysokości nieprzekraczającej 0,02% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na 
Jednostki Uczestnictwa kategorii B w danym roku bilansowym, 

6) koszty obsługi prawnej (w tym pomocy prawnej i doradztwa podatkowego), niezwiązane z działalnością 
inwestycyjną Funduszu dokonywaną na rzecz Subfunduszu, do wysokości nieprzekraczającej 0,10% 
średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii B w 
danym roku bilansowym, 

7) koszty udostępnienia i stosowania przez Fundusz indeksów oraz stawek referencyjnych (np. na podstawie 
licencji), przy czym płatności z tytułu odpowiedniej umowy obciążać będą pro rata Subfundusze, w których 
te indeksy oraz stawki są wykorzystywane do prezentacji wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji 
w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu (benchmarku), do wysokości nieprzekraczającej 75 000 zł w danym 
roku bilansowym, 

8) koszty postępowania przed sądem powszechnym, sądem polubownym, sądem administracyjnym oraz 
cywilnego postępowania egzekucyjnego, związane z działalnością inwestycyjną Funduszu dokonywaną na 
rzecz Subfunduszu, do wysokości nieprzekraczającej 0,05% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu 
przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii B w danym roku bilansowym, 

9) koszty druku i publikacji materiałów informacyjnych, ogłoszeń – w zakresie wynikającym z przepisów prawa 
lub zapisów w Statucie oraz koszty tłumaczenia dokumentów Funduszu lub Subfunduszu, w tym tłumaczeń 
przysięgłych, do wysokości nieprzekraczającej 0,02% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu 
przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii B w danym roku bilansowym, 

10) koszty likwidacji Funduszu, w tym wynagrodzenie likwidatora, zgodnie z zasadami określonymi w § 7. 
§ 4.  Aktywa Subfunduszu przypadające na Jednostki Uczestnictwa kategorii P obciążają następujące koszty: 

1. wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem, zwane dalej Wynagrodzeniem, zgodnie z zasadami 
określonymi w § 5; 

2. poza Wynagrodzeniem, o którym mowa w § 4 ust. 1 Fundusz pokrywa z Aktywów Subfunduszu następujące koszty 
Funduszu związane z działalnością Subfunduszu: 
1) prowizje i opłaty na rzecz firm inwestycyjnych lub banków, z których Fundusz korzysta, zawierając transakcje 

w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu, 
2) prowizje i opłaty związane z umowami i transakcjami Funduszu, zawieranymi w ramach lokowania Aktywów 

Subfunduszu, 
3) prowizje i opłaty związane z przechowywaniem Aktywów Subfunduszu, 
4) prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych, z których usług Fundusz korzysta 

w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu, 
5) wynagrodzenie Depozytariusza, 
6) związane z prowadzeniem Subrejestru Uczestników Subfunduszu, 
7) podatki i opłaty, wymagane w związku z działalnością Funduszu, w tym opłaty za zezwolenia, jeżeli 

obowiązek ich poniesienia wynika z przepisów prawa, 
8) ogłoszeń wymaganych w związku z działalnością Funduszu w zakresie dotyczącym Subfunduszu zgodnie z 

postanowieniami Statutu Funduszu lub przepisami prawa, 
9) druku i publikacji materiałów informacyjnych Funduszu wymaganych przepisami prawa w zakresie 

dotyczącym Subfunduszu, 
10) likwidacji Funduszu lub Subfunduszu, 
11) wynagrodzenie likwidatora Subfunduszu. 

3. Koszty, o których mowa w ust. 2 pkt 5) i 6), będą pokrywane z Aktywów Subfunduszu przypadających na Jednostki 
Uczestnictwa kategorii P do wysokości: 
3) 0,5% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii P 

w danym roku kalendarzowym - gdy Wartość Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki 
Uczestnictwa kategorii P nie jest wyższa niż 10 000 000 zł; 

4) sumy kwoty 50 000 zł i 0,05% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki 
Uczestnictwa kategorii P ponad kwotę 10 000 000 zł - gdy Wartość Aktywów Netto Subfunduszu 
przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii P jest wyższa niż 10 000 000 zł. 
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4. Koszty, o których mowa w ust. 2 pkt 11), mogą być pokrywane z Aktywów Subfunduszu przypadających na 
Jednostki Uczestnictwa kategorii P w wysokości nie wyższej niż 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu 
przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii P w skali roku. 

5. Koszty, o których mowa w ust. 2 pkt 1)-6) i 8)-10), nie mogą odbiegać od przyjętych w obrocie zwykłych kosztów 
wykonywania tego rodzaju usług. 

§ 5.  Towarzystwo otrzymuje za zarządzanie Subfunduszem Wynagrodzenie, które jest kalkulowane i wypłacane w 
następujący sposób: 
1) Wynagrodzenie naliczane jest na każdy dzień, w wysokości określonej procentowo w skali roku, liczonej od 

Wartości Aktywów Netto Subfunduszu reprezentujących każdą kategorię Jednostek Uczestnictwa odrębnie, z 
ostatniego Dnia Wyceny; 

2) naliczenie Wynagrodzenia na dany dzień następuje na podstawie Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z Dnia 
Wyceny bezpośrednio poprzedzającego Dzień Wyceny, na który naliczane jest Wynagrodzenie; 

3) Wynagrodzenie rozliczane jest za każdy miesiąc i przekazywane ze środków Subfunduszu nie później niż 
piętnastego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który przysługuje; 

4) Maksymalne stawki Wynagrodzenia, przypisane do Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu poszczególnych 
kategorii wynoszą: 

a) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A 1,5% 

b) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B 1,5% 

c) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E 1,5% 

d) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F 1,4% 

e) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I 1,5% 

f) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii J 1,5% 

g) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii K 1,5% 

h) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii L 1,5% 

i) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii P 0,6% 

5) Towarzystwo może naliczać i pobierać Wynagrodzenie według stawek niższych niż określone w pkt. 4), w tym 
zaniechać pobierania tego Wynagrodzenia. 

§ 6. W księgach Subfunduszu codziennie tworzona jest rezerwa na wybrane koszty Subfunduszu wskazane w powyższych 
paragrafach, z wyłączeniem kosztów likwidacji Subfunduszu lub Funduszu. Rezerwa tworzona jest w wysokości 
uzasadnionej i ma na celu zapewnienie współmierności kosztów do okresu, którego faktycznie dotyczą. Rozliczenie 
następuje z dołu w okresach miesięcznych, kwartalnych lub odpowiednio do okresów rozliczeniowych kosztów. 

§ 7. Koszty likwidacji Subfunduszu, w tym wynagrodzenie likwidatora, określa się zgodnie z następującymi zasadami:  
a) w przypadku likwidacji Subfunduszu, niezwiązanej z likwidacją Funduszu, wynagrodzenie likwidatora określone 

zostanie na 75 000 zł netto powiększone o należny podatek od towarów i usług wg obowiązującej stawki na dzień 
rozpoczęcia likwidacji, nie więcej jednak niż 5 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki 
Uczestnictwa wszystkich kategorii poza Jednostkami Uczestnictwa kategorii P na dzień rozpoczęcia likwidacji. W 
przypadku likwidacji Subfunduszu, niezwiązanej z likwidacją Funduszu, wynagrodzenie likwidatora w odniesieniu do 
Jednostek Uczestnictwa kategorii P ustalone zostanie zgodnie z zasadami określonymi w § 4 ust. 4., 

b) w przypadku likwidacji Funduszu wynagrodzenie likwidatora określone zostanie na 75 000 zł netto powiększone o 
należny podatek od towarów i usług wg obowiązującej stawki na dzień rozpoczęcia likwidacji wobec każdego 
likwidowanego Subfunduszu, nie więcej jednak niż 5 % Wartości Aktywów Netto przypadających na Jednostki 
Uczestnictwa wszystkich kategorii poza Jednostkami Uczestnictwa kategorii P na dzień rozpoczęcia likwidacji a w 
odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa kategorii P wynagrodzenie likwidatora ustalone zostanie zgodnie z zasadami 
określonymi w § 4 ust. 4. 

§ 8. Koszty związane z działalnością Funduszu niewymienione w powyższych punktach, w tym: opłaty za uzyskiwanie przez 
Towarzystwo informacji rynkowych oraz informacji o instrumentach finansowych, określone w umowach zawartych przez 
Fundusz lub Towarzystwo oraz opłaty karne, pokrywane są przez Towarzystwo. 

§ 9. Towarzystwo może podjąć decyzję o wzięciu na siebie i ponoszeniu całości lub części kosztów Funduszu ze środków 
Towarzystwa. 

§ 10. Fundusz, ani żaden z subfunduszy wydzielonych w Funduszu nie jest obciążany świadczeniem dodatkowym, o którym 
mowa w art. 49 § 2 pkt 10). Zasady naliczania i wypłaty świadczenia dodatkowego zaprezentowano w Prospekcie 
Informacyjnym. 

Art. 33j [Koszty Pekao Obligacji Strategicznych (w niniejszym artykule zwany „Subfunduszem”)] 

§ 1. Fundusz obciąża Subfundusz kosztami związanymi z działalnością na rzecz Subfunduszu, przy czym zobowiązania 
związane z Subfunduszem obciążają tylko Subfundusz, zgodnie z następującymi zasadami: 

1) jeżeli obowiązek pokrycia kosztów obciąża kilka subfunduszy łącznie i nie jest możliwe ustalenie części, która 
obciąża Subfundusz, partycypację Subfunduszu w tych kosztach oblicza się na podstawie stosunku Wartości 
Aktywów Netto Subfunduszu do sumy wartości Aktywów Netto wszystkich subfunduszy, na których ciąży 
obowiązek pokrycia tych kosztów; 
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2) zobowiązania, które dotyczą całego Funduszu – bez wskazania obciążenia kosztami Subfunduszu - obciążają 
Subfundusz proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto 
Funduszu; 

3) w przypadku zawarcia przez Fundusz umowy dotyczącej nabycia lub zbycia składników lokat więcej niż 
jednego subfunduszu wydzielonego w Funduszu, koszty takiej transakcji obciążają Subfundusz 
proporcjonalnie do udziału wartości nabytych lub zbytych na rzecz Subfunduszu składników lokat w wartości 
składników lokat nabytych lub zbytych w ramach tej transakcji ogółem; 

4) W przypadku, gdy w Subfunduszu zbywane są Jednostki Uczestnictwa różnych kategorii, dla których 
obowiązują różne stawki wynagrodzenia za zarządzanie, koszty wynagrodzenia za zarządzanie wyliczone na 
podstawie Wartości Aktywów Netto, przypisane do danej kategorii Jednostek Uczestnictwa, obciążają 
Subfundusz, jednakże dla potrzeb ustalenia Wartości Aktywów Netto przypadającej na Jednostkę 
Uczestnictwa w podziale na kategorie są one alokowane rachunkowo wyłącznie do Jednostek Uczestnictwa 
kategorii, której dotyczą. Powyższą zasadę stosuje się odpowiednio w przypadku innych kosztów związanych 
wyłącznie z Jednostkami Uczestnictwa danej kategorii. Zasady ustalania Wartości Aktywów Netto 
przypadającej na Jednostkę Uczestnictwa zaprezentowano w pkt 21.3., Rozdziału III a Prospektu 
Informacyjnego. 

§ 2.  1. Aktywa Subfunduszu przypadające na Jednostki Uczestnictwa kategorii A, E, F, I, J, K i L obciążają następujące 
koszty: 
1) wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem, zgodnie z zasadami określonymi w § 5, 
2) koszty obsługi transakcji na Aktywach Subfunduszu (w tym opłaty), opłaty za wykonywanie czynności i usług 

bankowych w związku z Aktywami Subfunduszu bądź zobowiązaniami Subfunduszu: 
a) opłaty i prowizje maklerskie, 
b) opłaty i prowizje bankowe, w tym, z zastrzeżeniem ust. 2, wobec Depozytariusza, 
c) prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych oraz rozliczeniowych oraz prowadzących wymagane 

prawem repozytoria, w tym opłaty transakcyjne (np. wobec KDPW, Clearstream Banking, banki), w tym 
płatne za pośrednictwem Depozytariusza, 

d) koszty obsługi i odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Fundusz na rzecz Subfunduszu, 
e) opłaty i prowizje z tytułu korzystania z wielostronnych platform obrotu (MTF) oraz ze zorganizowanych 

platform obrotu (OTF) – w zakresie transakcji przeprowadzanych na rzecz Subfunduszu; 
3) podatki i opłaty oraz inne koszty wynikające z przepisów prawa lub regulacji wewnętrznych sądów, związane 

z Subfunduszem: 
a) opłaty sądowe i notarialne, 
b) koszty postępowania przed sądem powszechnym, sądem polubownym, sądem administracyjnym oraz 

cywilnego postępowania egzekucyjnego, związane z działalnością inwestycyjną Funduszu dokonywaną 
na rzecz Subfunduszu, 

c) opłaty za decyzje i zezwolenia Komisji, 
d) podatki; 

4) koszty likwidacji Subfunduszu, z zastrzeżeniem treści § 7; 
5) koszty obsługi prawnej (w tym pomocy prawnej i doradztwa podatkowego), niezwiązane z działalnością 

inwestycyjną Funduszu dokonywaną na rzecz Subfunduszu. 
2. Koszty związane z działalnością Funduszu niewymienione w ust. 1, w tym wynagrodzenie Depozytariusza (z tytułu 

prowadzenia rejestru i przechowywania aktywów Funduszu oraz weryfikacji wartości Aktywów Netto Funduszu i 
poszczególnych Subfunduszy), a także opłaty ponoszone na rzecz Depozytariusza w związku z rozliczaniem 
transakcji na instrumentach finansowych, koszty związane z prowadzeniem rejestru Uczestników Funduszu (przez 
Agenta Transferowego) oraz koszty badania oraz przeglądów sprawozdań finansowych Funduszu, w tym 
jednostkowych sprawozdań finansowych poszczególnych Subfunduszy przez Biegłego Rewidenta, a także 
uzyskiwania stosownych oświadczeń Biegłego Rewidenta, określone w umowach zawartych przez Fundusz lub 
Towarzystwo oraz opłaty karne, pokrywane są przez Towarzystwo. 

3. Koszty określone w § 2 ust. 1 pkt 3) lit. b) oraz § 2 ust. 1 pkt 5) stanowią koszty limitowane Subfunduszu i będą 
bezpośrednio pokrywane przez Fundusz z Aktywów Subfunduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa 
kategorii A, E, F, I, J, K i L do kwoty stanowiącej 0,1 % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu 
przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii A, E, F, I, J, K i L w danym roku bilansowym (wyznaczonej 
jako średnia arytmetyczna z Dni Wyceny). Nadwyżkę faktycznie poniesionych kosztów ponad powyżej określony 
limit Towarzystwo zwróci danemu Subfunduszowi niezwłocznie po zakończeniu roku bilansowego, w którym 
nadwyżka wystąpiła. 

§ 3.  Aktywa Subfunduszu przypadające na Jednostki Uczestnictwa kategorii B obciążają następujące koszty: 
1. wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem, zwane dalej Wynagrodzeniem, zgodnie z zasadami 

określonymi w § 5; 
2. koszty nielimitowane, do których należą: 

1) koszty obsługi transakcji na Aktywach Subfunduszu (w tym opłaty), opłaty za wykonywanie czynności i usług 
bankowych w związku z Aktywami Subfunduszu bądź zobowiązaniami Subfunduszu: 
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a) opłaty i prowizje maklerskie, 
b) opłaty i prowizje bankowe, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 pkt 1), w tym wobec Depozytariusza (m.in. opłaty 

ponoszone na rzecz Depozytariusza w związku z rozliczaniem transakcji na instrumentach finansowych), 
c) prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych oraz rozliczeniowych a także prowadzących 

wymagane prawem repozytoria, w tym opłaty transakcyjne (np. wobec KDPW, Clearstream Banking, 
banków), w tym płatne za pośrednictwem Depozytariusza, 

d) koszty obsługi i odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Fundusz na rzecz Subfunduszu, 
e) opłaty i prowizje z tytułu korzystania z wielostronnych platform obrotu (MTF) oraz ze zorganizowanych 

platform obrotu (OTF) – w zakresie transakcji przeprowadzanych na rzecz Subfunduszu; 
2) podatki i opłaty oraz inne koszty wynikające z przepisów prawa lub regulacji wewnętrznych sądów, związane 

z Subfunduszem: 
a) opłaty sądowe i notarialne, 
b) opłaty za decyzje i zezwolenia odpowiednich organów lub urzędów, w tym w szczególności Komisji, 
c) podatki; 

3. koszty limitowane, do których należą: 
1) koszty Depozytariusza (z tytułu prowadzenia rejestru i przechowywania aktywów Funduszu oraz weryfikacji 

wartości Aktywów Netto Funduszu i poszczególnych Subfunduszy), do wysokości nieprzekraczającej 0,10% 
średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii B w 
danym roku bilansowym, 

2) koszty firmy audytorskiej wybranej do badania sprawozdań finansowych Funduszu z tytułu wykonania 
wymaganych przez prawo usług, w tym prac związanych ze sprawozdaniami finansowymi Funduszu 
(rocznymi i półrocznymi), z tytułu prac nad sporządzeniem oświadczenia o zgodności metod i zasad wyceny 
Aktywów Funduszu opisanych w prospekcie informacyjnym z przepisami dotyczącymi rachunkowości 
funduszy inwestycyjnych, a także o zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez Fundusz polityką 
inwestycyjną, a w przypadku zmiany metod lub zasad wyceny Aktywów Funduszu, w tym wynikających ze 
zmiany przyjętej przez Fundusz polityki inwestycyjnej, także odpowiednie oświadczenie w odniesieniu do 
wprowadzanych zmian oraz wszelkie informacje niezbędne do oceny ryzyka inwestycyjnego, do wysokości 
nieprzekraczającej 0,04% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki 
Uczestnictwa kategorii B w danym roku bilansowym, 

3) koszty Agenta Transferowego związane z prowadzeniem rejestru Uczestników Funduszu (i odpowiednich 
subrejestrów) do wysokości nieprzekraczającej 0,25% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu 
przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii B w danym roku bilansowym, 

4) koszt wykorzystywania oprogramowania na potrzeby prowadzenia ksiąg Funduszu/Subfunduszu, systemów 
dla potrzeb obowiązkowego raportowania, w tym koszty opłat licencyjnych oraz koszty utrzymania 
i dostosowania systemów informatycznych, a także koszty związane z administrowaniem Funduszem i 
Subfunduszem, obejmujące w szczególności koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych, wyceny aktywów, w 
tym opracowywania modeli wyceny, sporządzania sprawozdań finansowych, do wysokości 
nieprzekraczającej 0,03% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki 
Uczestnictwa kategorii B w danym roku bilansowym, 

5) koszty związane z obsługą Uczestników Funduszu: 
a) koszty dostarczania Uczestnikom korespondencji, dokumentów – w zakresie ustalonym zgodnie 

z przepisami prawa i Statutem, 
b) koszty przekazów pieniężnych do Uczestników, 
do wysokości nieprzekraczającej 0,02% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na 
Jednostki Uczestnictwa kategorii B w danym roku bilansowym, 

6) koszty obsługi prawnej (w tym pomocy prawnej i doradztwa podatkowego), niezwiązane z działalnością 
inwestycyjną Funduszu dokonywaną na rzecz Subfunduszu, do wysokości nieprzekraczającej 0,10% 
średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii B w 
danym roku bilansowym, 

7) koszty udostępnienia i stosowania przez Fundusz indeksów oraz stawek referencyjnych (np. na podstawie 
licencji), przy czym płatności z tytułu odpowiedniej umowy obciążać będą pro rata Subfundusze, w których 
te indeksy oraz stawki są wykorzystywane do prezentacji wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji 
w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu (benchmarku), do wysokości nieprzekraczającej 75 000 zł w danym 
roku bilansowym, 

8) koszty postępowania przed sądem powszechnym, sądem polubownym, sądem administracyjnym oraz 
cywilnego postępowania egzekucyjnego, związane z działalnością inwestycyjną Funduszu dokonywaną na 
rzecz Subfunduszu, do wysokości nieprzekraczającej 0,05% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu 
przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii B w danym roku bilansowym, 

9) koszty druku i publikacji materiałów informacyjnych, ogłoszeń – w zakresie wynikającym z przepisów prawa 
lub zapisów w Statucie oraz koszty tłumaczenia dokumentów Funduszu lub Subfunduszu, w tym tłumaczeń 
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przysięgłych, do wysokości nieprzekraczającej 0,02% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu 
przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii B w danym roku bilansowym, 

10) koszty likwidacji Funduszu, w tym wynagrodzenie likwidatora, zgodnie z zasadami określonymi w § 7. 
§ 4.  Aktywa Subfunduszu przypadające na Jednostki Uczestnictwa kategorii P obciążają następujące koszty: 

1. wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem, zwane dalej Wynagrodzeniem, zgodnie z zasadami 
określonymi w § 5; 

2. poza Wynagrodzeniem, o którym mowa w § 4 ust. 1 Fundusz pokrywa z Aktywów Subfunduszu następujące koszty 
Funduszu związane z działalnością Subfunduszu: 
1) prowizje i opłaty na rzecz firm inwestycyjnych lub banków, z których Fundusz korzysta, zawierając transakcje 

w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu, 
2) prowizje i opłaty związane z umowami i transakcjami Funduszu, zawieranymi w ramach lokowania Aktywów 

Subfunduszu, 
3) prowizje i opłaty związane z przechowywaniem Aktywów Subfunduszu, 
4) prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych, z których usług Fundusz korzysta 

w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu, 
5) wynagrodzenie Depozytariusza, 
6) związane z prowadzeniem Subrejestru Uczestników Subfunduszu, 
7) podatki i opłaty, wymagane w związku z działalnością Funduszu, w tym opłaty za zezwolenia, jeżeli 

obowiązek ich poniesienia wynika z przepisów prawa, 
8) ogłoszeń wymaganych w związku z działalnością Funduszu w zakresie dotyczącym Subfunduszu zgodnie z 

postanowieniami Statutu Funduszu lub przepisami prawa, 
9) druku i publikacji materiałów informacyjnych Funduszu wymaganych przepisami prawa w zakresie 

dotyczącym Subfunduszu, 
10) likwidacji Funduszu lub Subfunduszu, 
11) wynagrodzenie likwidatora Subfunduszu. 

3. Koszty, o których mowa w ust. 2 pkt 5) i 6), będą pokrywane z Aktywów Subfunduszu przypadających na Jednostki 
Uczestnictwa kategorii P do wysokości: 
1) 0,5% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii P 

w danym roku kalendarzowym - gdy Wartość Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki 
Uczestnictwa kategorii P nie jest wyższa niż 10 000 000 zł; 

2) sumy kwoty 50 000 zł i 0,05% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki 
Uczestnictwa kategorii P ponad kwotę 10 000 000 zł - gdy Wartość Aktywów Netto Subfunduszu 
przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii P jest wyższa niż 10 000 000 zł. 

4. Koszty, o których mowa w ust. 2 pkt 11), mogą być pokrywane z Aktywów Subfunduszu przypadających na 
Jednostki Uczestnictwa kategorii P w wysokości nie wyższej niż 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu 
przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii P w skali roku. 

5. Koszty, o których mowa w ust. 2 pkt 1)-6) i 8)-10), nie mogą odbiegać od przyjętych w obrocie zwykłych kosztów 
wykonywania tego rodzaju usług. 

§ 5.  Towarzystwo otrzymuje za zarządzanie Subfunduszem Wynagrodzenie, które jest kalkulowane i wypłacane w 
następujący sposób: 
1) Wynagrodzenie naliczane jest na każdy dzień, w wysokości określonej procentowo w skali roku, liczonej od 

Wartości Aktywów Netto Subfunduszu reprezentujących każdą kategorię Jednostek Uczestnictwa odrębnie, z 
ostatniego Dnia Wyceny; 

2) naliczenie Wynagrodzenia na dany dzień następuje na podstawie Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z Dnia 
Wyceny bezpośrednio poprzedzającego Dzień Wyceny, na który naliczane jest Wynagrodzenie; 

3) Wynagrodzenie rozliczane jest za każdy miesiąc i przekazywane ze środków Subfunduszu nie później niż 
piętnastego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który przysługuje; 

4) Maksymalne stawki Wynagrodzenia, przypisane do Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu poszczególnych 
kategorii wynoszą: 

a) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A 2,00% 

b) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B 2,00% 

c) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E 2,00% 

d) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F 1,95% 

e) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I 2,00% 

f) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii J 2,00% 

g) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii K 2,00% 

h) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii L 2,00% 

i) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii P 0,60% 

5) Towarzystwo może naliczać i pobierać Wynagrodzenie według stawek niższych niż określone w pkt. 4), w tym 
zaniechać pobierania tego Wynagrodzenia. 
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§ 6. W księgach Subfunduszu codziennie tworzona jest rezerwa na wybrane koszty Subfunduszu wskazane w powyższych 
paragrafach, z wyłączeniem kosztów likwidacji Subfunduszu lub Funduszu. Rezerwa tworzona jest w wysokości 
uzasadnionej i ma na celu zapewnienie współmierności kosztów do okresu, którego faktycznie dotyczą. Rozliczenie 
następuje z dołu w okresach miesięcznych, kwartalnych lub odpowiednio do okresów rozliczeniowych kosztów. 

§ 7. Koszty likwidacji Subfunduszu, w tym wynagrodzenie likwidatora, określa się zgodnie z następującymi zasadami: 
a) w przypadku likwidacji Subfunduszu, niezwiązanej z likwidacją Funduszu, wynagrodzenie likwidatora określone 

zostanie na 75 000 zł netto powiększone o należny podatek od towarów i usług wg obowiązującej stawki na dzień 
rozpoczęcia likwidacji, nie więcej jednak niż 5 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki 
Uczestnictwa wszystkich kategorii poza Jednostkami Uczestnictwa kategorii P na dzień rozpoczęcia likwidacji. W 
przypadku likwidacji Subfunduszu, niezwiązanej z likwidacją Funduszu, wynagrodzenie likwidatora w odniesieniu do 
Jednostek Uczestnictwa kategorii P ustalone zostanie zgodnie z zasadami określonymi w § 4 ust. 4., 

b) w przypadku likwidacji Funduszu wynagrodzenie likwidatora określone zostanie na 75 000 zł netto powiększone o 
należny podatek od towarów i usług wg obowiązującej stawki na dzień rozpoczęcia likwidacji wobec każdego 
likwidowanego Subfunduszu, nie więcej jednak niż 5 % Wartości Aktywów Netto przypadających na Jednostki 
Uczestnictwa wszystkich kategorii poza Jednostkami Uczestnictwa kategorii P na dzień rozpoczęcia likwidacji a w 
odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa kategorii P wynagrodzenie likwidatora ustalone zostanie zgodnie z zasadami 
określonymi w § 4 ust. 4. 

§ 8. Koszty związane z działalnością Funduszu niewymienione w powyższych punktach, w tym: opłaty za uzyskiwanie przez 
Towarzystwo informacji rynkowych oraz informacji o instrumentach finansowych, określone w umowach zawartych przez 
Fundusz lub Towarzystwo oraz opłaty karne, pokrywane są przez Towarzystwo. 

§ 9. Towarzystwo może podjąć decyzję o wzięciu na siebie i ponoszeniu całości lub części kosztów Funduszu ze środków 
Towarzystwa. 

§ 10. Fundusz, ani żaden z subfunduszy wydzielonych w Funduszu nie jest obciążany świadczeniem dodatkowym, o którym 
mowa w art. 49 § 2 pkt 10). Zasady naliczania i wypłaty świadczenia dodatkowego zaprezentowano w Prospekcie 
Informacyjnym. 

Art. 33 k [Koszty Pekao Surowców i Energii (w niniejszym artykule zwany „Subfunduszem”)] 

§ 1.Fundusz obciąża Subfundusz kosztami związanymi z działalnością na rzecz Subfunduszu, przy czym zobowiązania 
związane z Subfunduszem obciążają tylko Subfundusz, zgodnie z następującymi zasadami: 

1) jeżeli obowiązek pokrycia kosztów obciąża kilka subfunduszy łącznie i nie jest możliwe ustalenie części, która 
obciąża Subfundusz, partycypację Subfunduszu w tych kosztach oblicza się na podstawie stosunku Wartości 
Aktywów Netto Subfunduszu do sumy wartości Aktywów Netto wszystkich subfunduszy, na których ciąży 
obowiązek pokrycia tych kosztów; 

2) zobowiązania, które dotyczą całego Funduszu – bez wskazania obciążenia kosztami Subfunduszu - obciążają 
Subfundusz proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto 
Funduszu; 

3) w przypadku zawarcia przez Fundusz umowy dotyczącej nabycia lub zbycia składników lokat więcej niż jednego 
subfunduszu wydzielonego w Funduszu, koszty takiej transakcji obciążają Subfundusz proporcjonalnie do udziału 
wartości nabytych lub zbytych na rzecz Subfunduszu składników lokat w wartości składników lokat nabytych lub 
zbytych w ramach tej transakcji ogółem; 

4) W przypadku, gdy w Subfunduszu zbywane są Jednostki Uczestnictwa różnych kategorii, dla których obowiązują 
różne stawki wynagrodzenia za zarządzanie, koszty wynagrodzenia za zarządzanie wyliczone na podstawie 
Wartości Aktywów Netto, przypisane do danej kategorii Jednostek Uczestnictwa, obciążają Subfundusz, jednakże 
dla potrzeb ustalenia Wartości Aktywów Netto przypadającej na Jednostkę Uczestnictwa w podziale na kategorie 
są one alokowane rachunkowo wyłącznie do Jednostek Uczestnictwa kategorii, której dotyczą. Powyższą zasadę 
stosuje się odpowiednio w przypadku innych kosztów związanych wyłącznie z Jednostkami Uczestnictwa danej 
kategorii. Zasady ustalania Wartości Aktywów Netto przypadającej na Jednostkę Uczestnictwa zaprezentowano w 
pkt 21.3., Rozdziału III a Prospektu Informacyjnego. 

§ 2.  1. Aktywa Subfunduszu przypadające na Jednostki Uczestnictwa kategorii A, E, F, I, J, K i L obciążają następujące 
koszty: 
1) wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem, zgodnie z zasadami określonymi w § 5, 
2) koszty obsługi transakcji na Aktywach Subfunduszu (w tym opłaty), opłaty za wykonywanie czynności i usług 

bankowych w związku z Aktywami Subfunduszu bądź zobowiązaniami Subfunduszu: 
a) opłaty i prowizje maklerskie, 
b) opłaty i prowizje bankowe, w tym, z zastrzeżeniem ust. 2, wobec Depozytariusza, 
c) prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych oraz rozliczeniowych oraz prowadzących wymagane 

prawem repozytoria, w tym opłaty transakcyjne (np. wobec KDPW, Clearstream Banking, banki), w tym 
płatne za pośrednictwem Depozytariusza, 

d) koszty obsługi i odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Fundusz na rzecz Subfunduszu, 
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e) opłaty i prowizje z tytułu korzystania z wielostronnych platform obrotu (MTF) oraz ze zorganizowanych 
platform obrotu (OTF) – w zakresie transakcji przeprowadzanych na rzecz Subfunduszu; 

3) podatki i opłaty oraz inne koszty wynikające z przepisów prawa lub regulacji wewnętrznych sądów, związane 
z Subfunduszem: 
a) opłaty sądowe i notarialne, 
b) koszty postępowania przed sądem powszechnym, sądem polubownym, sądem administracyjnym oraz 

cywilnego postępowania egzekucyjnego, związane z działalnością inwestycyjną Funduszu dokonywaną 
na rzecz Subfunduszu, 

c) opłaty za decyzje i zezwolenia Komisji, 
d) podatki; 

4) koszty likwidacji Subfunduszu, z zastrzeżeniem treści § 7; 
5) koszty obsługi prawnej (w tym pomocy prawnej i doradztwa podatkowego), niezwiązane z działalnością 

inwestycyjną Funduszu dokonywaną na rzecz Subfunduszu. 
2. Koszty związane z działalnością Funduszu niewymienione w ust. 1, w tym wynagrodzenie Depozytariusza (z tytułu 

prowadzenia rejestru i przechowywania aktywów Funduszu oraz weryfikacji wartości Aktywów Netto Funduszu i 
poszczególnych Subfunduszy), a także opłaty ponoszone na rzecz Depozytariusza w związku z rozliczaniem 
transakcji na instrumentach finansowych koszty związane z prowadzeniem rejestru Uczestników Funduszu (przez 
Agenta Transferowego) oraz koszty badania oraz przeglądów sprawozdań finansowych Funduszu, w tym 
jednostkowych sprawozdań finansowych poszczególnych Subfunduszy przez Biegłego Rewidenta, a także 
uzyskiwania stosownych oświadczeń Biegłego Rewidenta, określone w umowach zawartych przez Fundusz lub 
Towarzystwo oraz opłaty karne, pokrywane są przez Towarzystwo. 

3. Koszty określone w § 2 ust. 1 pkt 3) lit. b) oraz § 2 ust. 1 pkt 5) stanowią koszty limitowane Subfunduszu i będą 
bezpośrednio pokrywane przez Fundusz z Aktywów Subfunduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa 
kategorii A, E, F, I, J, K i L do kwoty stanowiącej 0,1 % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu 
przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii A, E, F, I, J, K i L w danym roku bilansowym (wyznaczonej 
jako średnia arytmetyczna z Dni Wyceny). Nadwyżkę faktycznie poniesionych kosztów ponad powyżej określony 
limit Towarzystwo zwróci danemu Subfunduszowi niezwłocznie po zakończeniu roku bilansowego, w którym 
nadwyżka wystąpiła. 

§ 3.  Aktywa Subfunduszu przypadające na Jednostki Uczestnictwa kategorii B obciążają następujące koszty: 
1. wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem, zwane dalej Wynagrodzeniem, zgodnie z zasadami 

określonymi w § 5; 
2. koszty nielimitowane, do których należą: 

1) koszty obsługi transakcji na Aktywach Subfunduszu (w tym opłaty), opłaty za wykonywanie czynności i usług 
bankowych w związku z Aktywami Subfunduszu bądź zobowiązaniami Subfunduszu: 
a) opłaty i prowizje maklerskie, 
b) opłaty i prowizje bankowe, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 pkt 1), w tym wobec Depozytariusza (m.in. opłaty 

ponoszone na rzecz Depozytariusza w związku z rozliczaniem transakcji na instrumentach finansowych), 
c) prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych oraz rozliczeniowych a także prowadzących 

wymagane prawem repozytoria, w tym opłaty transakcyjne (np. wobec KDPW, Clearstream Banking, 
banków), w tym płatne za pośrednictwem Depozytariusza, 

d) koszty obsługi i odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Fundusz na rzecz Subfunduszu, 
e) opłaty i prowizje z tytułu korzystania z wielostronnych platform obrotu (MTF) oraz ze zorganizowanych 

platform obrotu (OTF) – w zakresie transakcji przeprowadzanych na rzecz Subfunduszu; 
2) podatki i opłaty oraz inne koszty wynikające z przepisów prawa lub regulacji wewnętrznych sądów, związane 

z Subfunduszem: 
a) opłaty sądowe i notarialne, 
b) opłaty za decyzje i zezwolenia odpowiednich organów lub urzędów, w tym w szczególności Komisji, 
c) podatki; 

3. koszty limitowane, do których należą: 
1) koszty Depozytariusza (z tytułu prowadzenia rejestru i przechowywania aktywów Funduszu oraz weryfikacji 

wartości Aktywów Netto Funduszu i poszczególnych Subfunduszy), do wysokości nieprzekraczającej 0,10% 
średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii B w 
danym roku bilansowym, 

2) koszty firmy audytorskiej wybranej do badania sprawozdań finansowych Funduszu z tytułu wykonania 
wymaganych przez prawo usług, w tym prac związanych ze sprawozdaniami finansowymi Funduszu 
(rocznymi i półrocznymi), z tytułu prac nad sporządzeniem oświadczenia o zgodności metod i zasad wyceny 
Aktywów Funduszu opisanych w prospekcie informacyjnym z przepisami dotyczącymi rachunkowości 
funduszy inwestycyjnych, a także o zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez Fundusz polityką 
inwestycyjną, a w przypadku zmiany metod lub zasad wyceny Aktywów Funduszu, w tym wynikających ze 
zmiany przyjętej przez Fundusz polityki inwestycyjnej, także odpowiednie oświadczenie w odniesieniu do 
wprowadzanych zmian oraz wszelkie informacje niezbędne do oceny ryzyka inwestycyjnego, do wysokości 
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nieprzekraczającej 0,04% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki 
Uczestnictwa kategorii B w danym roku bilansowym, 

3) koszty Agenta Transferowego związane z prowadzeniem rejestru Uczestników Funduszu (i odpowiednich 
subrejestrów) do wysokości nieprzekraczającej 0,25% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu 
przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii B w danym roku bilansowym, 

4) koszt wykorzystywania oprogramowania na potrzeby prowadzenia ksiąg Funduszu/Subfunduszu, systemów 
dla potrzeb obowiązkowego raportowania, w tym koszty opłat licencyjnych oraz koszty utrzymania 
i dostosowania systemów informatycznych, a także koszty związane z administrowaniem Funduszem i 
Subfunduszem, obejmujące w szczególności koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych, wyceny aktywów, w 
tym opracowywania modeli wyceny, sporządzania sprawozdań finansowych, do wysokości 
nieprzekraczającej 0,03% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki 
Uczestnictwa kategorii B w danym roku bilansowym, 

5) koszty związane z obsługą Uczestników Funduszu: 
a) koszty dostarczania Uczestnikom korespondencji, dokumentów – w zakresie ustalonym zgodnie 

z przepisami prawa i Statutem, 
b) koszty przekazów pieniężnych do Uczestników, 
do wysokości nieprzekraczającej 0,02% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na 
Jednostki Uczestnictwa kategorii B w danym roku bilansowym, 

6) koszty obsługi prawnej (w tym pomocy prawnej i doradztwa podatkowego), niezwiązane z działalnością 
inwestycyjną Funduszu dokonywaną na rzecz Subfunduszu, do wysokości nieprzekraczającej 0,10% 
średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii B w 
danym roku bilansowym, 

7) koszty udostępnienia i stosowania przez Fundusz indeksów oraz stawek referencyjnych (np. na podstawie 
licencji), przy czym płatności z tytułu odpowiedniej umowy obciążać będą pro rata Subfundusze, w których 
te indeksy oraz stawki są wykorzystywane do prezentacji wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji 
w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu (benchmarku), do wysokości nieprzekraczającej 75 000 zł w danym 
roku bilansowym, 

8) koszty postępowania przed sądem powszechnym, sądem polubownym, sądem administracyjnym oraz 
cywilnego postępowania egzekucyjnego, związane z działalnością inwestycyjną Funduszu dokonywaną na 
rzecz Subfunduszu, do wysokości nieprzekraczającej 0,05% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu 
przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii B w danym roku bilansowym, 

9) koszty druku i publikacji materiałów informacyjnych, ogłoszeń – w zakresie wynikającym z przepisów prawa 
lub zapisów w Statucie oraz koszty tłumaczenia dokumentów Funduszu lub Subfunduszu, w tym tłumaczeń 
przysięgłych, do wysokości nieprzekraczającej 0,02% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu 
przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii B w danym roku bilansowym, 

10) koszty likwidacji Funduszu, w tym wynagrodzenie likwidatora, zgodnie z zasadami określonymi w § 7. 
§ 4.  Aktywa Subfunduszu przypadające na Jednostki Uczestnictwa kategorii P obciążają następujące koszty: 

1. wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem, zwane dalej Wynagrodzeniem, zgodnie z zasadami 
określonymi w § 5; 

2. poza Wynagrodzeniem, o którym mowa w § 4 ust. 1 Fundusz pokrywa z Aktywów Subfunduszu następujące koszty 
Funduszu związane z działalnością Subfunduszu: 
1) prowizje i opłaty na rzecz firm inwestycyjnych lub banków, z których Fundusz korzysta, zawierając transakcje 

w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu, 
2) prowizje i opłaty związane z umowami i transakcjami Funduszu, zawieranymi w ramach lokowania Aktywów 

Subfunduszu, 
3) prowizje i opłaty związane z przechowywaniem Aktywów Subfunduszu, 
4) prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych, z których usług Fundusz korzysta 

w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu, 
5) wynagrodzenie Depozytariusza, 
6) związane z prowadzeniem Subrejestru Uczestników Subfunduszu, 
7) podatki i opłaty, wymagane w związku z działalnością Funduszu, w tym opłaty za zezwolenia, jeżeli 

obowiązek ich poniesienia wynika z przepisów prawa, 
8) ogłoszeń wymaganych w związku z działalnością Funduszu w zakresie dotyczącym Subfunduszu zgodnie z 

postanowieniami Statutu Funduszu lub przepisami prawa, 
9) druku i publikacji materiałów informacyjnych Funduszu wymaganych przepisami prawa w zakresie 

dotyczącym Subfunduszu, 
10) likwidacji Funduszu lub Subfunduszu, 
11) wynagrodzenie likwidatora Subfunduszu. 
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3. Koszty, o których mowa w ust. 2 pkt 5) i 6), będą pokrywane z Aktywów Subfunduszu przypadających na Jednostki 
Uczestnictwa kategorii P do wysokości: 
1) 0,5% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii P 

w danym roku kalendarzowym - gdy Wartość Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki 
Uczestnictwa kategorii P nie jest wyższa niż 10 000 000 zł; 

2) sumy kwoty 50 000 zł i 0,05% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki 
Uczestnictwa kategorii P ponad kwotę 10 000 000 zł - gdy Wartość Aktywów Netto Subfunduszu 
przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii P jest wyższa niż 10 000 000 zł. 

4. Koszty, o których mowa w ust. 2 pkt 11), mogą być pokrywane z Aktywów Subfunduszu przypadających na 
Jednostki Uczestnictwa kategorii P w wysokości nie wyższej niż 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu 
przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii P w skali roku. 

5. Koszty, o których mowa w ust. 2 pkt 1)-6) i 8)-10), nie mogą odbiegać od przyjętych w obrocie zwykłych kosztów 
wykonywania tego rodzaju usług. 

§ 5.  Towarzystwo otrzymuje za zarządzanie Subfunduszem Wynagrodzenie, które jest kalkulowane i wypłacane w 
następujący sposób: 
1) Wynagrodzenie naliczane jest na każdy dzień, w wysokości określonej procentowo w skali roku, liczonej od 

Wartości Aktywów Netto Subfunduszu reprezentujących każdą kategorię Jednostek Uczestnictwa odrębnie, z 
ostatniego Dnia Wyceny; 

2) naliczenie Wynagrodzenia o na dany dzień następuje na podstawie Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z Dnia 
Wyceny bezpośrednio poprzedzającego Dzień Wyceny, na który naliczane jest Wynagrodzenie; 

3) Wynagrodzenie rozliczane jest za każdy miesiąc i przekazywane ze środków Subfunduszu nie później niż 
piętnastego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który przysługuje; 

4) Maksymalne stawki Wynagrodzenia, przypisane do Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu poszczególnych 
kategorii wynoszą: 

a) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A 2,0% 

b) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B 2,0% 

c) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E 2,0% 

d) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F 1,9% 

e) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I 2,0% 

f) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii J 2,0% 

g) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii K 2,0% 

h) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii L 2,0% 

i) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii P 0,6% 

5) Towarzystwo może naliczać i pobierać Wynagrodzenie według stawek niższych niż określone w pkt. 4), w tym 
zaniechać pobierania tego Wynagrodzenia. 

§ 6. W księgach Subfunduszu codziennie tworzona jest rezerwa na wybrane koszty Subfunduszu wskazane w powyższych 
paragrafach, z wyłączeniem kosztów likwidacji Subfunduszu lub Funduszu. Rezerwa tworzona jest w wysokości 
uzasadnionej i ma na celu zapewnienie współmierności kosztów do okresu, którego faktycznie dotyczą. Rozliczenie 
następuje z dołu w okresach miesięcznych, kwartalnych lub odpowiednio do okresów rozliczeniowych kosztów. 

§ 7. Koszty likwidacji Subfunduszu, w tym wynagrodzenie likwidatora, określa się zgodnie z następującymi zasadami:  
a) w przypadku likwidacji Subfunduszu, niezwiązanej z likwidacją Funduszu, wynagrodzenie likwidatora określone 

zostanie na 75 000 zł netto powiększone o należny podatek od towarów i usług wg obowiązującej stawki na dzień 
rozpoczęcia likwidacji, nie więcej jednak niż 5 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki 
Uczestnictwa wszystkich kategorii poza Jednostkami Uczestnictwa kategorii P na dzień rozpoczęcia likwidacji. W 
przypadku likwidacji Subfunduszu, niezwiązanej z likwidacją Funduszu, wynagrodzenie likwidatora w odniesieniu do 
Jednostek Uczestnictwa kategorii P ustalone zostanie zgodnie z zasadami określonymi w § 4 ust. 4., 

b) w przypadku likwidacji Funduszu wynagrodzenie likwidatora określone zostanie na 75 000 zł netto powiększone o 
należny podatek od towarów i usług wg obowiązującej stawki na dzień rozpoczęcia likwidacji wobec każdego 
likwidowanego Subfunduszu, nie więcej jednak niż 5 % Wartości Aktywów Netto przypadających na Jednostki 
Uczestnictwa wszystkich kategorii poza Jednostkami Uczestnictwa kategorii P na dzień rozpoczęcia likwidacji a w 
odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa kategorii P wynagrodzenie likwidatora ustalone zostanie zgodnie z zasadami 
określonymi w § 4 ust. 4. 

§ 8. Koszty związane z działalnością Funduszu niewymienione w powyższych punktach, w tym: opłaty za uzyskiwanie przez 
Towarzystwo informacji rynkowych oraz informacji o instrumentach finansowych, określone w umowach zawartych przez 
Fundusz lub Towarzystwo oraz opłaty karne, pokrywane są przez Towarzystwo. 

§ 9. Towarzystwo może podjąć decyzję o wzięciu na siebie i ponoszeniu całości lub części kosztów Funduszu ze środków 
Towarzystwa. 

§ 10. Fundusz, ani żaden z subfunduszy wydzielonych w Funduszu nie jest obciążany świadczeniem dodatkowym, o którym 
mowa w art. 49 § 2 pkt 10). Zasady naliczania i wypłaty świadczenia dodatkowego zaprezentowano w Prospekcie 
Informacyjnym. 
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Art. 33l   [Koszty Spokojna Inwestycja (w niniejszym artykule zwany „Subfunduszem”)] 

§ 1. Fundusz obciąża Subfundusz kosztami związanymi z działalnością na rzecz Subfunduszu, przy czym zobowiązania 
związane z Subfunduszem obciążają tylko Subfundusz, zgodnie z następującymi zasadami: 
1) jeżeli obowiązek pokrycia kosztów obciąża kilka subfunduszy łącznie i nie jest możliwe ustalenie części, która 

obciąża Subfundusz, partycypację Subfunduszu w tych kosztach oblicza się na podstawie stosunku Wartości 
Aktywów Netto Subfunduszu do sumy wartości Aktywów Netto wszystkich subfunduszy, na których ciąży 
obowiązek pokrycia tych kosztów; 

2) zobowiązania, które dotyczą całego Funduszu – bez wskazania obciążenia kosztami Subfunduszu - obciążają 
Subfundusz proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto 
Funduszu; 

3) w przypadku zawarcia przez Fundusz umowy dotyczącej nabycia lub zbycia składników lokat więcej niż jednego 
subfunduszu wydzielonego w Funduszu, koszty takiej transakcji obciążają Subfundusz proporcjonalnie do udziału 
wartości nabytych lub zbytych na rzecz Subfunduszu składników lokat w wartości składników lokat nabytych lub 
zbytych w ramach tej transakcji ogółem; 

4) W przypadku, gdy w Subfunduszu zbywane są Jednostki Uczestnictwa różnych kategorii, dla których obowiązują 
różne stawki wynagrodzenia za zarządzanie, koszty wynagrodzenia za zarządzanie wyliczone na podstawie 
Wartości Aktywów Netto, przypisane do danej kategorii Jednostek Uczestnictwa, obciążają Subfundusz, jednakże 
dla potrzeb ustalenia Wartości Aktywów Netto przypadającej na Jednostkę Uczestnictwa w podziale na kategorie 
są one alokowane rachunkowo wyłącznie do Jednostek Uczestnictwa kategorii, której dotyczą. Powyższą zasadę 
stosuje się odpowiednio w przypadku innych kosztów związanych wyłącznie z Jednostkami Uczestnictwa danej 
kategorii. Zasady ustalania Wartości Aktywów Netto przypadającej na Jednostkę Uczestnictwa zaprezentowano w 
pkt 21.3., Rozdziału III a Prospektu Informacyjnego. 

§ 2.  1. Aktywa Subfunduszu przypadające na Jednostki Uczestnictwa kategorii A, E, F, I, J, K i L obciążają następujące 
koszty: 
1) wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem, zgodnie z zasadami określonymi w § 5, 
2) koszty obsługi transakcji na Aktywach Subfunduszu (w tym opłaty), opłaty za wykonywanie czynności i usług 

bankowych w związku z Aktywami Subfunduszu bądź zobowiązaniami Subfunduszu: 
a) opłaty i prowizje maklerskie, 
b) opłaty i prowizje bankowe, w tym, z zastrzeżeniem ust. 2, wobec Depozytariusza, 
c) prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych oraz rozliczeniowych oraz prowadzących wymagane 

prawem repozytoria, w tym opłaty transakcyjne (np. wobec KDPW, Clearstream Banking, banki), w tym 
płatne za pośrednictwem Depozytariusza, 

d) koszty obsługi i odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Fundusz na rzecz Subfunduszu, 
e) opłaty i prowizje z tytułu korzystania z wielostronnych platform obrotu (MTF) oraz ze zorganizowanych 

platform obrotu (OTF) – w zakresie transakcji przeprowadzanych na rzecz Subfunduszu; 
3) podatki i opłaty oraz inne koszty wynikające z przepisów prawa lub regulacji wewnętrznych sądów, związane 

z Subfunduszem: 
a) opłaty sądowe i notarialne, 
b) koszty postępowania przed sądem powszechnym, sądem polubownym, sądem administracyjnym oraz 

cywilnego postępowania egzekucyjnego, związane z działalnością inwestycyjną Funduszu dokonywaną 
na rzecz Subfunduszu, 

c) opłaty za decyzje i zezwolenia Komisji, 
d) podatki; 

4) koszty likwidacji Subfunduszu, z zastrzeżeniem treści § 7; 
5) koszty obsługi prawnej (w tym pomocy prawnej i doradztwa podatkowego), niezwiązane z działalnością 

inwestycyjną Funduszu dokonywaną na rzecz Subfunduszu. 
2. Koszty związane z działalnością Funduszu niewymienione w ust. 1, w tym wynagrodzenie Depozytariusza (z tytułu 

prowadzenia rejestru i przechowywania aktywów Funduszu oraz weryfikacji wartości Aktywów Netto Funduszu i 
poszczególnych Subfunduszy), a także opłaty ponoszone na rzecz Depozytariusza w związku z rozliczaniem 
transakcji na instrumentach finansowych, koszty związane z prowadzeniem rejestru Uczestników Funduszu (przez 
Agenta Transferowego) oraz koszty badania oraz przeglądów sprawozdań finansowych Funduszu, w tym 
jednostkowych sprawozdań finansowych poszczególnych Subfunduszy przez Biegłego Rewidenta, a także 
uzyskiwania stosownych oświadczeń Biegłego Rewidenta, określone w umowach zawartych przez Fundusz lub 
Towarzystwo oraz opłaty karne, pokrywane są przez Towarzystwo. 

3. Koszty określone w § 2 ust. 1 pkt 3) lit. b) oraz § 2 ust. 1 pkt 5) stanowią koszty limitowane Subfunduszu i będą 
bezpośrednio pokrywane przez Fundusz z Aktywów Subfunduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa 
kategorii A, E, F, I, J, K i L do kwoty stanowiącej 0,1 % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu 
przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii A, E, F, I, J, K i L w danym roku bilansowym (wyznaczonej 
jako średnia arytmetyczna z Dni Wyceny). Nadwyżkę faktycznie poniesionych kosztów ponad powyżej określony 
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limit Towarzystwo zwróci danemu Subfunduszowi niezwłocznie po zakończeniu roku bilansowego, w którym 
nadwyżka wystąpiła. 

§ 3.  Aktywa Subfunduszu przypadające na Jednostki Uczestnictwa kategorii B obciążają następujące koszty: 
1. wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem, zwane dalej Wynagrodzeniem, zgodnie z zasadami 

określonymi w § 5; 
2. koszty nielimitowane, do których należą: 

1) koszty obsługi transakcji na Aktywach Subfunduszu (w tym opłaty), opłaty za wykonywanie czynności i usług 
bankowych w związku z Aktywami Subfunduszu bądź zobowiązaniami Subfunduszu: 
a) opłaty i prowizje maklerskie, 
b) opłaty i prowizje bankowe, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 pkt 1), w tym wobec Depozytariusza (m.in. opłaty 

ponoszone na rzecz Depozytariusza w związku z rozliczaniem transakcji na instrumentach finansowych), 
c) prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych oraz rozliczeniowych a także prowadzących 

wymagane prawem repozytoria, w tym opłaty transakcyjne (np. wobec KDPW, Clearstream Banking, 
banków), w tym płatne za pośrednictwem Depozytariusza, 

d) koszty obsługi i odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Fundusz na rzecz Subfunduszu, 
e) opłaty i prowizje z tytułu korzystania z wielostronnych platform obrotu (MTF) oraz ze zorganizowanych 

platform obrotu (OTF) – w zakresie transakcji przeprowadzanych na rzecz Subfunduszu; 
2) podatki i opłaty oraz inne koszty wynikające z przepisów prawa lub regulacji wewnętrznych sądów, związane 

z Subfunduszem: 
a) opłaty sądowe i notarialne, 
b) opłaty za decyzje i zezwolenia odpowiednich organów lub urzędów, w tym w szczególności Komisji, 
c) podatki; 

3. koszty limitowane, do których należą: 
1) koszty Depozytariusza (z tytułu prowadzenia rejestru i przechowywania aktywów Funduszu oraz weryfikacji 

wartości Aktywów Netto Funduszu i poszczególnych Subfunduszy), do wysokości nieprzekraczającej 0,10% 
średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii B w 
danym roku bilansowym, 

2) koszty firmy audytorskiej wybranej do badania sprawozdań finansowych Funduszu z tytułu wykonania 
wymaganych przez prawo usług, w tym prac związanych ze sprawozdaniami finansowymi Funduszu 
(rocznymi i półrocznymi), z tytułu prac nad sporządzeniem oświadczenia o zgodności metod i zasad wyceny 
Aktywów Funduszu opisanych w prospekcie informacyjnym z przepisami dotyczącymi rachunkowości 
funduszy inwestycyjnych, a także o zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez Fundusz polityką 
inwestycyjną, a w przypadku zmiany metod lub zasad wyceny Aktywów Funduszu, w tym wynikających ze 
zmiany przyjętej przez Fundusz polityki inwestycyjnej, także odpowiednie oświadczenie w odniesieniu do 
wprowadzanych zmian oraz wszelkie informacje niezbędne do oceny ryzyka inwestycyjnego, do wysokości 
nieprzekraczającej 0,04% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki 
Uczestnictwa kategorii B w danym roku bilansowym, 

3) koszty Agenta Transferowego związane z prowadzeniem rejestru Uczestników Funduszu (i odpowiednich 
subrejestrów) do wysokości nieprzekraczającej 0,25% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu 
przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii B w danym roku bilansowym, 

4) koszt wykorzystywania oprogramowania na potrzeby prowadzenia ksiąg Funduszu/Subfunduszu, systemów 
dla potrzeb obowiązkowego raportowania, w tym koszty opłat licencyjnych oraz koszty utrzymania 
i dostosowania systemów informatycznych, a także koszty związane z administrowaniem Funduszem i 
Subfunduszem, obejmujące w szczególności koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych, wyceny aktywów, w 
tym opracowywania modeli wyceny, sporządzania sprawozdań finansowych, do wysokości 
nieprzekraczającej 0,03% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki 
Uczestnictwa kategorii B w danym roku bilansowym, 

5) koszty związane z obsługą Uczestników Funduszu: 
a) koszty dostarczania Uczestnikom korespondencji, dokumentów – w zakresie ustalonym zgodnie 

z przepisami prawa i Statutem, 
b) koszty przekazów pieniężnych do Uczestników, 
do wysokości nieprzekraczającej 0,02% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na 
Jednostki Uczestnictwa kategorii B w danym roku bilansowym, 

6) koszty obsługi prawnej (w tym pomocy prawnej i doradztwa podatkowego), niezwiązane z działalnością 
inwestycyjną Funduszu dokonywaną na rzecz Subfunduszu, do wysokości nieprzekraczającej 0,10% 
średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii B w 
danym roku bilansowym, 

7) koszty udostępnienia i stosowania przez Fundusz indeksów oraz stawek referencyjnych (np. na podstawie 
licencji), przy czym płatności z tytułu odpowiedniej umowy obciążać będą pro rata Subfundusze, w których 
te indeksy oraz stawki są wykorzystywane do prezentacji wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji 
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w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu (benchmarku), do wysokości nieprzekraczającej 75 000 zł w danym 
roku bilansowym, 

8) koszty postępowania przed sądem powszechnym, sądem polubownym, sądem administracyjnym oraz 
cywilnego postępowania egzekucyjnego, związane z działalnością inwestycyjną Funduszu dokonywaną na 
rzecz Subfunduszu, do wysokości nieprzekraczającej 0,05% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu 
przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii B w danym roku bilansowym, 

9) koszty druku i publikacji materiałów informacyjnych, ogłoszeń – w zakresie wynikającym z przepisów prawa 
lub zapisów w Statucie oraz koszty tłumaczenia dokumentów Funduszu lub Subfunduszu, w tym tłumaczeń 
przysięgłych, do wysokości nieprzekraczającej 0,02% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu 
przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii B w danym roku bilansowym, 

10) koszty likwidacji Funduszu, w tym wynagrodzenie likwidatora, zgodnie z zasadami określonymi w § 7. 
§ 4.  Aktywa Subfunduszu przypadające na Jednostki Uczestnictwa kategorii P obciążają następujące koszty: 

1. wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem, zwane dalej Wynagrodzeniem, zgodnie z zasadami 
określonymi w § 5; 

2. poza Wynagrodzeniem, o którym mowa w § 4 ust. 1 Fundusz pokrywa z Aktywów Subfunduszu następujące koszty 
Funduszu związane z działalnością Subfunduszu: 
1) prowizje i opłaty na rzecz firm inwestycyjnych lub banków, z których Fundusz korzysta, zawierając transakcje 

w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu, 
2) prowizje i opłaty związane z umowami i transakcjami Funduszu, zawieranymi w ramach lokowania Aktywów 

Subfunduszu, 
3) prowizje i opłaty związane z przechowywaniem Aktywów Subfunduszu, 
4) prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych, z których usług Fundusz korzysta 

w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu, 
5) wynagrodzenie Depozytariusza, 
6) związane z prowadzeniem Subrejestru Uczestników Subfunduszu, 
7) podatki i opłaty, wymagane w związku z działalnością Funduszu, w tym opłaty za zezwolenia, jeżeli 

obowiązek ich poniesienia wynika z przepisów prawa, 
8) ogłoszeń wymaganych w związku z działalnością Funduszu w zakresie dotyczącym Subfunduszu zgodnie z 

postanowieniami Statutu Funduszu lub przepisami prawa, 
9) druku i publikacji materiałów informacyjnych Funduszu wymaganych przepisami prawa w zakresie 

dotyczącym Subfunduszu, 
10) likwidacji Funduszu lub Subfunduszu, 
11) wynagrodzenie likwidatora Subfunduszu. 

3. Koszty, o których mowa w ust. 2 pkt 5) i 6), będą pokrywane z Aktywów Subfunduszu przypadających na Jednostki 
Uczestnictwa kategorii P do wysokości: 
1) 0,5% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii P 

w danym roku kalendarzowym - gdy Wartość Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki 
Uczestnictwa kategorii P nie jest wyższa niż 10 000 000 zł; 

2) sumy kwoty 50 000 zł i 0,05% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki 
Uczestnictwa kategorii P ponad kwotę 10 000 000 zł - gdy Wartość Aktywów Netto Subfunduszu 
przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii P jest wyższa niż 10 000 000 zł. 

4. Koszty, o których mowa w ust. 2 pkt 11), mogą być pokrywane z Aktywów Subfunduszu przypadających na 
Jednostki Uczestnictwa kategorii P w wysokości nie wyższej niż 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu 
przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii P w skali roku. 

5. Koszty, o których mowa w ust. 2 pkt 1)-6) i 8)-10), nie mogą odbiegać od przyjętych w obrocie zwykłych kosztów 
wykonywania tego rodzaju usług. 

§ 5.  Towarzystwo otrzymuje za zarządzanie Subfunduszem Wynagrodzenie, które jest kalkulowane i wypłacane w 
następujący sposób: 
1) Wynagrodzenie naliczane jest na każdy dzień, w wysokości określonej procentowo w skali roku, liczonej od 

Wartości Aktywów Netto Subfunduszu reprezentujących każdą kategorię Jednostek Uczestnictwa odrębnie, z 
ostatniego Dnia Wyceny; 

2) naliczenie Wynagrodzenia na dany dzień następuje na podstawie Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z Dnia 
Wyceny bezpośrednio poprzedzającego Dzień Wyceny, na który naliczane jest Wynagrodzenie; 

3) Wynagrodzenie rozliczane jest za każdy miesiąc i przekazywane ze środków Subfunduszu nie później niż 
piętnastego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który przysługuje; 

4) Maksymalne stawki Wynagrodzenia, przypisane do Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu poszczególnych 
kategorii wynoszą: 

a) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A 1,00% 

b) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B 1,00% 

c) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E 1,00% 



85 

d) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F 0,95% 

e) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I 1,00% 

f) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii J 2,00% 

g) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii K 1,50% 

h) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii L 1,00% 

i) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii P 0,60% 

5) Towarzystwo może naliczać i pobierać Wynagrodzenie według stawek niższych niż określone w pkt. 4), w tym 
zaniechać pobierania tego Wynagrodzenia. 

§ 6. W księgach Subfunduszu codziennie tworzona jest rezerwa na wybrane koszty Subfunduszu wskazane w powyższych 
paragrafach, z wyłączeniem kosztów likwidacji Subfunduszu lub Funduszu. Rezerwa tworzona jest w wysokości 
uzasadnionej i ma na celu zapewnienie współmierności kosztów do okresu, którego faktycznie dotyczą. Rozliczenie 
następuje z dołu w okresach miesięcznych, kwartalnych lub odpowiednio do okresów rozliczeniowych kosztów. 

§ 7. Koszty likwidacji Subfunduszu, w tym wynagrodzenie likwidatora, określa się zgodnie z następującymi zasadami:  
a) w przypadku likwidacji Subfunduszu, niezwiązanej z likwidacją Funduszu, wynagrodzenie likwidatora określone 

zostanie na 75 000 zł netto powiększone o należny podatek od towarów i usług wg obowiązującej stawki na dzień 
rozpoczęcia likwidacji, nie więcej jednak niż 5 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki 
Uczestnictwa wszystkich kategorii poza Jednostkami Uczestnictwa kategorii P na dzień rozpoczęcia likwidacji. W 
przypadku likwidacji Subfunduszu, niezwiązanej z likwidacją Funduszu, wynagrodzenie likwidatora w odniesieniu do 
Jednostek Uczestnictwa kategorii P ustalone zostanie zgodnie z zasadami określonymi w § 4 ust. 4., 

b) w przypadku likwidacji Funduszu wynagrodzenie likwidatora określone zostanie na 75 000 zł netto powiększone o 
należny podatek od towarów i usług wg obowiązującej stawki na dzień rozpoczęcia likwidacji wobec każdego 
likwidowanego Subfunduszu, nie więcej jednak niż 5 % Wartości Aktywów Netto przypadających na Jednostki 
Uczestnictwa wszystkich kategorii poza Jednostkami Uczestnictwa kategorii P na dzień rozpoczęcia likwidacji a w 
odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa kategorii P wynagrodzenie likwidatora ustalone zostanie zgodnie z zasadami 
określonymi w § 4 ust. 4. 

§ 8. Koszty związane z działalnością Funduszu niewymienione w powyższych punktach, w tym: opłaty za uzyskiwanie przez 
Towarzystwo informacji rynkowych oraz informacji o instrumentach finansowych, określone w umowach zawartych przez 
Fundusz lub Towarzystwo oraz opłaty karne, pokrywane są przez Towarzystwo. 

§ 9. Towarzystwo może podjąć decyzję o wzięciu na siebie i ponoszeniu całości lub części kosztów Funduszu ze środków 
Towarzystwa. 

§ 10. Fundusz, ani żaden z subfunduszy wydzielonych w Funduszu nie jest obciążany świadczeniem dodatkowym, o którym 
mowa w art. 49 § 2 pkt 10). Zasady naliczania i wypłaty świadczenia dodatkowego zaprezentowano w Prospekcie 
Informacyjnym. 

Art. 33 ł  [Koszty Pekao Obligacji i Dochodu (w niniejszym artykule zwany „Subfunduszem”] 

§ 1. Fundusz obciąża Subfundusz kosztami związanymi z działalnością na rzecz Subfunduszu, przy czym zobowiązania 
związane z Subfunduszem obciążają tylko Subfundusz, zgodnie z następującymi zasadami: 
1) jeżeli obowiązek pokrycia kosztów obciąża kilka subfunduszy łącznie i nie jest możliwe ustalenie części, która 

obciąża Subfundusz, partycypację Subfunduszu w tych kosztach oblicza się na podstawie stosunku Wartości 
Aktywów Netto Subfunduszu do sumy wartości Aktywów Netto wszystkich subfunduszy, na których ciąży 
obowiązek pokrycia tych kosztów; 

2) zobowiązania, które dotyczą całego Funduszu – bez wskazania obciążenia kosztami Subfunduszu - obciążają 
Subfundusz proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto 
Funduszu; 

3) w przypadku zawarcia przez Fundusz umowy dotyczącej nabycia lub zbycia składników lokat więcej niż jednego 
subfunduszu wydzielonego w Funduszu, koszty takiej transakcji obciążają Subfundusz proporcjonalnie do udziału 
wartości nabytych lub zbytych na rzecz Subfunduszu składników lokat w wartości składników lokat nabytych lub 
zbytych w ramach tej transakcji ogółem; 

4) W przypadku, gdy w Subfunduszu zbywane są Jednostki Uczestnictwa różnych kategorii, dla których obowiązują 
różne stawki wynagrodzenia za zarządzanie, koszty wynagrodzenia za zarządzanie wyliczone na podstawie 
Wartości Aktywów Netto, przypisane do danej kategorii Jednostek Uczestnictwa, obciążają Subfundusz, jednakże 
dla potrzeb ustalenia Wartości Aktywów Netto przypadającej na Jednostkę Uczestnictwa w podziale na kategorie 
są one alokowane rachunkowo wyłącznie do Jednostek Uczestnictwa kategorii, której dotyczą. Powyższą zasadę 
stosuje się odpowiednio w przypadku innych kosztów związanych wyłącznie z Jednostkami Uczestnictwa danej 
kategorii. Zasady ustalania Wartości Aktywów Netto przypadającej na Jednostkę Uczestnictwa zaprezentowano w 
pkt 21.3., Rozdziału III a Prospektu Informacyjnego. 

§ 2.  1. Aktywa Subfunduszu przypadające na Jednostki Uczestnictwa kategorii A, E, F, I, J, K i L obciążają następujące 
koszty: 
1) wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem, zgodnie z zasadami określonymi w § 5, 
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2) koszty obsługi transakcji na Aktywach Subfunduszu (w tym opłaty), opłaty za wykonywanie czynności i usług 
bankowych w związku z Aktywami Subfunduszu bądź zobowiązaniami Subfunduszu: 
a) opłaty i prowizje maklerskie, 
b) opłaty i prowizje bankowe, w tym, z zastrzeżeniem ust .2, wobec Depozytariusza, 
c) prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych oraz rozliczeniowych oraz prowadzących wymagane 

prawem repozytoria, w tym opłaty transakcyjne (np. wobec KDPW, Clearstream Banking, banki), w tym 
płatne za pośrednictwem Depozytariusza, 

d) koszty obsługi i odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Fundusz na rzecz Subfunduszu, 
e) opłaty i prowizje z tytułu korzystania z wielostronnych platform obrotu (MTF) oraz ze zorganizowanych 

platform obrotu (OTF) – w zakresie transakcji przeprowadzanych na rzecz Subfunduszu; 
3) podatki i opłaty oraz inne koszty wynikające z przepisów prawa lub regulacji wewnętrznych sądów, związane 

z Subfunduszem: 
a) opłaty sądowe i notarialne, 
b) koszty postępowania przed sądem powszechnym, sądem polubownym, sądem administracyjnym oraz 

cywilnego postępowania egzekucyjnego, związane z działalnością inwestycyjną Funduszu dokonywaną 
na rzecz Subfunduszu, 

c) opłaty za decyzje i zezwolenia Komisji, 
d) podatki; 

4) koszty likwidacji Subfunduszu, z zastrzeżeniem treści § 7; 
5) koszty obsługi prawnej (w tym pomocy prawnej i doradztwa podatkowego), niezwiązane z działalnością 

inwestycyjną Funduszu dokonywaną na rzecz Subfunduszu. 
2. Koszty związane z działalnością Funduszu niewymienione w ust. 1, w tym wynagrodzenie Depozytariusza (z tytułu 

prowadzenia rejestru i przechowywania aktywów Funduszu oraz weryfikacji wartości Aktywów Netto Funduszu i 
poszczególnych Subfunduszy), a także opłaty ponoszone na rzecz Depozytariusza w związku z rozliczaniem 
transakcji na instrumentach finansowych, koszty związane z prowadzeniem rejestru Uczestników Funduszu (przez 
Agenta Transferowego) oraz koszty badania oraz przeglądów sprawozdań finansowych Funduszu, w tym 
jednostkowych sprawozdań finansowych poszczególnych Subfunduszy przez Biegłego Rewidenta, a także 
uzyskiwania stosownych oświadczeń Biegłego Rewidenta, określone w umowach zawartych przez Fundusz lub 
Towarzystwo oraz opłaty karne, pokrywane są przez Towarzystwo. 

3. Koszty określone w § 2 ust. 1 pkt 3) lit. b) oraz § 2 ust .1 pkt 5) stanowią koszty limitowane Subfunduszu i będą 
bezpośrednio pokrywane przez Fundusz z Aktywów Subfunduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa 
kategorii A, E, F, I, J, K i L do kwoty stanowiącej 0,1 % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu 
przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii A, E, F, I, J, K i L w danym roku bilansowym (wyznaczonej 
jako średnia arytmetyczna z Dni Wyceny). Nadwyżkę faktycznie poniesionych kosztów ponad powyżej określony 
limit Towarzystwo zwróci danemu Subfunduszowi niezwłocznie po zakończeniu roku bilansowego, w którym 
nadwyżka wystąpiła. 

§ 3.  Aktywa Subfunduszu przypadające na Jednostki Uczestnictwa kategorii B obciążają następujące koszty: 
1. wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem, zwane dalej Wynagrodzeniem, zgodnie z zasadami 

określonymi w § 5; 
2. koszty nielimitowane, do których należą: 

1) koszty obsługi transakcji na Aktywach Subfunduszu (w tym opłaty), opłaty za wykonywanie czynności i usług 
bankowych w związku z Aktywami Subfunduszu bądź zobowiązaniami Subfunduszu: 
a) opłaty i prowizje maklerskie, 
b) opłaty i prowizje bankowe, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 pkt 1), w tym wobec Depozytariusza (m.in. opłaty 

ponoszone na rzecz Depozytariusza w związku z rozliczaniem transakcji na instrumentach finansowych), 
c) prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych oraz rozliczeniowych a także prowadzących 

wymagane prawem repozytoria, w tym opłaty transakcyjne (np. wobec KDPW, Clearstream Banking, 
banków), w tym płatne za pośrednictwem Depozytariusza, 

d) koszty obsługi i odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Fundusz na rzecz Subfunduszu, 
e) opłaty i prowizje z tytułu korzystania z wielostronnych platform obrotu (MTF) oraz ze zorganizowanych 

platform obrotu (OTF) – w zakresie transakcji przeprowadzanych na rzecz Subfunduszu; 
2) podatki i opłaty oraz inne koszty wynikające z przepisów prawa lub regulacji wewnętrznych sądów, związane 

z Subfunduszem: 
a) opłaty sądowe i notarialne, 
b) opłaty za decyzje i zezwolenia odpowiednich organów lub urzędów, w tym w szczególności Komisji, 
c) podatki; 

3. koszty limitowane, do których należą: 
1) koszty Depozytariusza (z tytułu prowadzenia rejestru i przechowywania aktywów Funduszu oraz weryfikacji 

wartości Aktywów Netto Funduszu i poszczególnych Subfunduszy), do wysokości nieprzekraczającej 0,10% 
średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii B w 
danym roku bilansowym, 
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2) koszty firmy audytorskiej wybranej do badania sprawozdań finansowych Funduszu z tytułu wykonania 
wymaganych przez prawo usług, w tym prac związanych ze sprawozdaniami finansowymi Funduszu 
(rocznymi i półrocznymi), z tytułu prac nad sporządzeniem oświadczenia o zgodności metod i zasad wyceny 
Aktywów Funduszu opisanych w prospekcie informacyjnym z przepisami dotyczącymi rachunkowości 
funduszy inwestycyjnych, a także o zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez Fundusz polityką 
inwestycyjną, a w przypadku zmiany metod lub zasad wyceny Aktywów Funduszu, w tym wynikających ze 
zmiany przyjętej przez Fundusz polityki inwestycyjnej, także odpowiednie oświadczenie w odniesieniu do 
wprowadzanych zmian oraz wszelkie informacje niezbędne do oceny ryzyka inwestycyjnego, do wysokości 
nieprzekraczającej 0,04% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki 
Uczestnictwa kategorii B w danym roku bilansowym, 

3) koszty Agenta Transferowego związane z prowadzeniem rejestru Uczestników Funduszu (i odpowiednich 
subrejestrów) do wysokości nieprzekraczającej 0,25% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu 
przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii B w danym roku bilansowym, 

4) koszt wykorzystywania oprogramowania na potrzeby prowadzenia ksiąg Funduszu/Subfunduszu, systemów 
dla potrzeb obowiązkowego raportowania, w tym koszty opłat licencyjnych oraz koszty utrzymania 
i dostosowania systemów informatycznych, a także koszty związane z administrowaniem Funduszem i 
Subfunduszem, obejmujące w szczególności koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych, wyceny aktywów, w 
tym opracowywania modeli wyceny, sporządzania sprawozdań finansowych, do wysokości 
nieprzekraczającej 0,03% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki 
Uczestnictwa kategorii B w danym roku bilansowym, 

5) koszty związane z obsługą Uczestników Funduszu: 
a) koszty dostarczania Uczestnikom korespondencji, dokumentów – w zakresie ustalonym zgodnie 

z przepisami prawa i Statutem, 
b) koszty przekazów pieniężnych do Uczestników, 
do wysokości nieprzekraczającej 0,02% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na 
Jednostki Uczestnictwa kategorii B w danym roku bilansowym, 

6) koszty obsługi prawnej (w tym pomocy prawnej i doradztwa podatkowego), niezwiązane z działalnością 
inwestycyjną Funduszu dokonywaną na rzecz Subfunduszu, do wysokości nieprzekraczającej 0,10% 
średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii B w 
danym roku bilansowym, 

7) koszty udostępnienia i stosowania przez Fundusz indeksów oraz stawek referencyjnych (np. na podstawie 
licencji), przy czym płatności z tytułu odpowiedniej umowy obciążać będą pro rata Subfundusze, w których 
te indeksy oraz stawki są wykorzystywane do prezentacji wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji 
w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu (benchmarku), do wysokości nieprzekraczającej 75 000 zł w danym 
roku bilansowym, 

8) koszty postępowania przed sądem powszechnym, sądem polubownym, sądem administracyjnym oraz 
cywilnego postępowania egzekucyjnego, związane z działalnością inwestycyjną Funduszu dokonywaną na 
rzecz Subfunduszu, do wysokości nieprzekraczającej 0,05% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu 
przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii B w danym roku bilansowym, 

9) koszty druku i publikacji materiałów informacyjnych, ogłoszeń – w zakresie wynikającym z przepisów prawa 
lub zapisów w Statucie oraz koszty tłumaczenia dokumentów Funduszu lub Subfunduszu, w tym tłumaczeń 
przysięgłych, do wysokości nieprzekraczającej 0,02% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu 
przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii B w danym roku bilansowym, 

10) koszty likwidacji Funduszu, w tym wynagrodzenie likwidatora, zgodnie z zasadami określonymi w § 7. 
§ 4.  Aktywa Subfunduszu przypadające na Jednostki Uczestnictwa kategorii P obciążają następujące koszty: 

1. wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem, zwane dalej Wynagrodzeniem, zgodnie z zasadami 
określonymi w § 5; 

2. poza Wynagrodzeniem, o którym mowa w § 4 ust. 1 Fundusz pokrywa z Aktywów Subfunduszu następujące koszty 
Funduszu związane z działalnością Subfunduszu: 
1) prowizje i opłaty na rzecz firm inwestycyjnych lub banków, z których Fundusz korzysta, zawierając transakcje 

w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu, 
2) prowizje i opłaty związane z umowami i transakcjami Funduszu, zawieranymi w ramach lokowania Aktywów 

Subfunduszu, 
3) prowizje i opłaty związane z przechowywaniem Aktywów Subfunduszu, 
4) prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych, z których usług Fundusz korzysta 

w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu, 
5) wynagrodzenie Depozytariusza, 
6) związane z prowadzeniem Subrejestru Uczestników Subfunduszu, 
7) podatki i opłaty, wymagane w związku z działalnością Funduszu, w tym opłaty za zezwolenia, jeżeli 

obowiązek ich poniesienia wynika z przepisów prawa, 
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8) ogłoszeń wymaganych w związku z działalnością Funduszu w zakresie dotyczącym Subfunduszu zgodnie z 
postanowieniami Statutu Funduszu lub przepisami prawa, 

9) druku i publikacji materiałów informacyjnych Funduszu wymaganych przepisami prawa w zakresie 
dotyczącym Subfunduszu, 

10) likwidacji Funduszu lub Subfunduszu, 
11) wynagrodzenie likwidatora Subfunduszu. 

3. Koszty, o których mowa w ust. 2 pkt 5) i 6), będą pokrywane z Aktywów Subfunduszu przypadających na Jednostki 
Uczestnictwa kategorii P do wysokości: 
1) 0,5% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii P 

w danym roku kalendarzowym - gdy Wartość Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki 
Uczestnictwa kategorii P nie jest wyższa niż 10 000 000 zł; 

2) sumy kwoty 50 000 zł i 0,05% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki 
Uczestnictwa kategorii P ponad kwotę 10 000 000 zł - gdy Wartość Aktywów Netto Subfunduszu 
przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii P jest wyższa niż 10 000 000 zł. 

4. Koszty, o których mowa w ust. 2 pkt 11), mogą być pokrywane z Aktywów Subfunduszu przypadających na 
Jednostki Uczestnictwa kategorii P w wysokości nie wyższej niż 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu 
przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii P w skali roku. 

5. Koszty, o których mowa w ust. 2 pkt 1)-6) i 8)-10), nie mogą odbiegać od przyjętych w obrocie zwykłych kosztów 
wykonywania tego rodzaju usług. 

§ 5.  Towarzystwo otrzymuje za zarządzanie Subfunduszem Wynagrodzenie, które jest kalkulowane i wypłacane w 
następujący sposób: 
1) Wynagrodzenie e naliczane jest na każdy dzień, w wysokości określonej procentowo w skali roku, liczonej od 

Wartości Aktywów Netto Subfunduszu reprezentujących każdą kategorię Jednostek Uczestnictwa odrębnie, z 
ostatniego Dnia Wyceny; 

2) naliczenie Wynagrodzenia na dany dzień następuje na podstawie Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z Dnia 
Wyceny bezpośrednio poprzedzającego Dzień Wyceny, na który naliczane jest Wynagrodzenie; 

3) Wynagrodzenie rozliczane jest za każdy miesiąc i przekazywane ze środków Subfunduszu nie później niż 
piętnastego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który przysługuje; 

4) Maksymalne stawki Wynagrodzenia, przypisane do Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu poszczególnych 
kategorii wynoszą: 

a) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A 2,00% 

b) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B 2,00% 

c) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E 2,00% 

d) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F 1,95% 

e) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I 2,00% 

f) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii J 2,00% 

g) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii K 2,00% 

h) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii L 2,00% 

i) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii P 0,60% 

5) Towarzystwo może naliczać i pobierać Wynagrodzenie według stawek niższych niż określone w pkt. 4), w tym 
zaniechać pobierania tego Wynagrodzenia. 

§ 6. W księgach Subfunduszu codziennie tworzona jest rezerwa na wybrane koszty Subfunduszu wskazane w powyższych 
paragrafach, z wyłączeniem kosztów likwidacji i wynagrodzenia likwidatora. Rezerwa tworzona jest w wysokości 
uzasadnionej i ma na celu zapewnienie współmierności kosztów do okresu, którego faktycznie dotyczą. Rozliczenie 
następuje z dołu w okresach miesięcznych, kwartalnych lub odpowiednio do okresów rozliczeniowych kosztów. 

§ 7. Koszty likwidacji Subfunduszu, w tym wynagrodzenie likwidatora, określa się zgodnie z następującymi zasadami:  
a) w przypadku likwidacji Subfunduszu, niezwiązanej z likwidacją Funduszu, wynagrodzenie likwidatora określone 

zostanie na 75 000 zł netto powiększone o należny podatek od towarów i usług wg obowiązującej stawki na dzień 
rozpoczęcia likwidacji, nie więcej jednak niż 5 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki 
Uczestnictwa wszystkich kategorii poza Jednostkami Uczestnictwa kategorii P na dzień rozpoczęcia likwidacji. W 
przypadku likwidacji Subfunduszu, niezwiązanej z likwidacją Funduszu, wynagrodzenie likwidatora w odniesieniu do 
Jednostek Uczestnictwa kategorii P ustalone zostanie zgodnie z zasadami określonymi w § 4 ust. 4., 

b) w przypadku likwidacji Funduszu wynagrodzenie likwidatora określone zostanie na 75 000 zł netto powiększone o 
należny podatek od towarów i usług wg obowiązującej stawki na dzień rozpoczęcia likwidacji wobec każdego 
likwidowanego Subfunduszu, nie więcej jednak niż 5 % Wartości Aktywów Netto przypadających na Jednostki 
Uczestnictwa wszystkich kategorii poza Jednostkami Uczestnictwa kategorii P na dzień rozpoczęcia likwidacji a w 
odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa kategorii P wynagrodzenie likwidatora ustalone zostanie zgodnie z zasadami 
określonymi w § 4 ust. 4. 
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§ 8. Koszty związane z działalnością Funduszu niewymienione w powyższych punktach, w tym: opłaty za uzyskiwanie przez 
Towarzystwo informacji rynkowych oraz informacji o instrumentach finansowych, określone w umowach zawartych przez 
Fundusz lub Towarzystwo oraz opłaty karne, pokrywane są przez Towarzystwo. 

§ 9. Towarzystwo może podjąć decyzję o wzięciu na siebie i ponoszeniu całości lub części kosztów Funduszu ze środków 
Towarzystwa. 

§ 10. Fundusz, ani żaden z subfunduszy wydzielonych w Funduszu nie jest obciążany świadczeniem dodatkowym, o którym 
mowa w art. 49 § 2 pkt 10). Zasady naliczania i wypłaty świadczenia dodatkowego zaprezentowano w Prospekcie 
Informacyjnym. 

Art. 33 m [Zasady ponoszenia kosztów przez Subfundusz Pekao Obligacji Samorządowych (w niniejszym artykule 
zwany „Subfunduszem”)] 

§ 1. Fundusz obciąża Subfundusz kosztami związanymi z działalnością na rzecz Subfunduszu, przy czym zobowiązania 
związane z Subfunduszem obciążają tylko Subfundusz, zgodnie z następującymi zasadami: 
1) jeżeli obowiązek pokrycia kosztów obciąża kilka subfunduszy łącznie i nie jest możliwe ustalenie części, która 

obciąża Subfundusz, partycypację Subfunduszu w tych kosztach oblicza się na podstawie stosunku Wartości 
Aktywów Netto Subfunduszu do sumy wartości Aktywów Netto wszystkich subfunduszy, na których ciąży 
obowiązek pokrycia tych kosztów; 

2) zobowiązania, które dotyczą całego Funduszu – bez wskazania obciążenia kosztami Subfunduszu - obciążają 
Subfundusz proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto 
Funduszu; 

3) w przypadku zawarcia przez Fundusz umowy dotyczącej nabycia lub zbycia składników lokat więcej niż jednego 
subfunduszu wydzielonego w Funduszu, koszty takiej transakcji obciążają Subfundusz proporcjonalnie do udziału 
wartości nabytych lub zbytych na rzecz Subfunduszu składników lokat w wartości składników lokat nabytych lub 
zbytych w ramach tej transakcji ogółem; 

4) W przypadku, gdy w Subfunduszu zbywane są Jednostki Uczestnictwa różnych kategorii, dla których obowiązują 
różne stawki wynagrodzenia za zarządzanie, koszty wynagrodzenia za zarządzanie wyliczone na podstawie 
Wartości Aktywów Netto, przypisane do danej kategorii Jednostek Uczestnictwa, obciążają Subfundusz, jednakże 
dla potrzeb ustalenia Wartości Aktywów Netto przypadającej na Jednostkę Uczestnictwa w podziale na kategorie 
są one alokowane rachunkowo wyłącznie do Jednostek Uczestnictwa kategorii, której dotyczą. Powyższą zasadę 
stosuje się odpowiednio w przypadku innych kosztów związanych wyłącznie z Jednostkami Uczestnictwa danej 
kategorii. Zasady ustalania Wartości Aktywów Netto przypadającej na Jednostkę Uczestnictwa zaprezentowano w 
pkt 21.3., Rozdziału III a Prospektu Informacyjnego. 

§ 2.  1. Aktywa Subfunduszu przypadające na Jednostki Uczestnictwa kategorii A, E, F, I, J, K i L obciążają następujące 
koszty: 
1) wynagrodzenie stałe Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem – uzależnione od Wartości Aktywów Netto 

Subfunduszu, zwane dalej Wynagrodzeniem Stałym, pobierane zgodnie z zasadami określonymi w § 5, 
2) wynagrodzenie zmienne Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem – uzależnione od wyników 

zarządzania Subfunduszem, zwane dalej Wynagrodzeniem Zmiennym, pobierane zgodnie z zasadami 
określonymi w § 6, 

3) koszty obsługi transakcji na Aktywach Subfunduszu (w tym opłaty), opłaty za wykonywanie czynności i usług 
bankowych w związku z Aktywami Subfunduszu bądź zobowiązaniami Subfunduszu: 
a) opłaty i prowizje maklerskie, 
b) opłaty i prowizje bankowe, w tym, z zastrzeżeniem ust. 2, wobec Depozytariusza, 
c) prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych oraz rozliczeniowych oraz prowadzących wymagane 

prawem repozytoria, w tym opłaty transakcyjne (np. wobec KDPW, Clearstream Banking, banki), w tym 
płatne za pośrednictwem Depozytariusza, 

d) koszty obsługi i odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Fundusz na rzecz Subfunduszu, 
e) opłaty i prowizje z tytułu korzystania z wielostronnych platform obrotu (MTF) oraz ze zorganizowanych 

platform obrotu (OTF) – w zakresie transakcji przeprowadzanych na rzecz Subfunduszu; 
4) podatki i opłaty oraz inne koszty wynikające z przepisów prawa lub regulacji wewnętrznych sądów, związane 

z Subfunduszem: 
a) opłaty sądowe i notarialne, 
b) koszty postępowania przed sądem powszechnym, sądem polubownym, sądem administracyjnym oraz 

cywilnego postępowania egzekucyjnego, związane z działalnością inwestycyjną Funduszu dokonywaną 
na rzecz Subfunduszu, 

c) opłaty za decyzje i zezwolenia Komisji, 
d) podatki; 

5) koszty likwidacji Subfunduszu, z zastrzeżeniem treści § 8; 
6) koszty obsługi prawnej (w tym pomocy prawnej i doradztwa podatkowego), niezwiązane z działalnością 

inwestycyjną Funduszu dokonywaną na rzecz Subfunduszu. 
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2. Koszty związane z działalnością Funduszu niewymienione w ust. 1, w tym wynagrodzenie Depozytariusza (z tytułu 
prowadzenia rejestru i przechowywania aktywów Funduszu oraz weryfikacji wartości Aktywów Netto Funduszu i 
poszczególnych Subfunduszy), a także opłaty ponoszone na rzecz Depozytariusza w związku z rozliczaniem 
transakcji na instrumentach finansowych, koszty związane z prowadzeniem rejestru Uczestników Funduszu (przez 
Agenta Transferowego) oraz koszty badania oraz przeglądów sprawozdań finansowych Funduszu, w tym 
jednostkowych sprawozdań finansowych poszczególnych Subfunduszy przez Biegłego Rewidenta, a także 
uzyskiwania stosownych oświadczeń Biegłego Rewidenta, określone w umowach zawartych przez Fundusz lub 
Towarzystwo oraz opłaty karne, pokrywane są przez Towarzystwo. 

3. Koszty określone w § 2 ust. 1 pkt 4) lit. b) oraz § 2 ust. 1 pkt 6) stanowią koszty limitowane Subfunduszu i będą 
bezpośrednio pokrywane przez Fundusz z Aktywów Subfunduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa 
kategorii A, E, F, I, J, K i L do kwoty stanowiącej 0,1 % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu 
przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii A, E, F, I, J, K i L w danym roku bilansowym (wyznaczonej 
jako średnia arytmetyczna z Dni Wyceny). Nadwyżkę faktycznie poniesionych kosztów ponad powyżej określony 
limit Towarzystwo zwróci danemu Subfunduszowi niezwłocznie po zakończeniu roku bilansowego, w którym 
nadwyżka wystąpiła. 

§ 3.  Aktywa Subfunduszu przypadające na Jednostki Uczestnictwa kategorii B obciążają następujące koszty: 
1. wynagrodzenie stałe Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem – uzależnione od Wartości Aktywów Netto 

Subfunduszu, zwane dalej Wynagrodzeniem Stałym, pobierane zgodnie z zasadami określonymi w § 5; 
2. wynagrodzenie zmienne Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem – uzależnione od wyników zarządzania 

Subfunduszem, zwane dalej Wynagrodzeniem Zmiennym, pobierane zgodnie z zasadami określonymi w § 6; 
3. koszty nielimitowane, do których należą: 

1) koszty obsługi transakcji na Aktywach Subfunduszu (w tym opłaty), opłaty za wykonywanie czynności i usług 
bankowych w związku z Aktywami Subfunduszu bądź zobowiązaniami Subfunduszu: 
a) opłaty i prowizje maklerskie, 
b) opłaty i prowizje bankowe, z zastrzeżeniem § 3 ust. 4 pkt 1), w tym wobec Depozytariusza (m.in. opłaty 

ponoszone na rzecz Depozytariusza w związku z rozliczaniem transakcji na instrumentach finansowych), 
c) prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych oraz rozliczeniowych a także prowadzących 

wymagane prawem repozytoria, w tym opłaty transakcyjne (np. wobec KDPW, Clearstream Banking, 
banków), w tym płatne za pośrednictwem Depozytariusza, 

d) koszty obsługi i odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Fundusz na rzecz Subfunduszu, 
e) opłaty i prowizje z tytułu korzystania z wielostronnych platform obrotu (MTF) oraz ze zorganizowanych 

platform obrotu (OTF) – w zakresie transakcji przeprowadzanych na rzecz Subfunduszu; 
2) podatki i opłaty oraz inne koszty wynikające z przepisów prawa lub regulacji wewnętrznych sądów, związane 

z Subfunduszem: 
a) opłaty sądowe i notarialne, 
b) opłaty za decyzje i zezwolenia odpowiednich organów lub urzędów, w tym w szczególności Komisji, 
c) podatki; 

4. koszty limitowane, do których należą: 
1) koszty Depozytariusza (z tytułu prowadzenia rejestru i przechowywania aktywów Funduszu oraz weryfikacji 

wartości Aktywów Netto Funduszu i poszczególnych Subfunduszy), do wysokości nieprzekraczającej 0,10% 
średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii B w 
danym roku bilansowym, 

2) koszty firmy audytorskiej wybranej do badania sprawozdań finansowych Funduszu z tytułu wykonania 
wymaganych przez prawo usług, w tym prac związanych ze sprawozdaniami finansowymi Funduszu 
(rocznymi i półrocznymi), z tytułu prac nad sporządzeniem oświadczenia o zgodności metod i zasad wyceny 
Aktywów Funduszu opisanych w prospekcie informacyjnym z przepisami dotyczącymi rachunkowości 
funduszy inwestycyjnych, a także o zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez Fundusz polityką 
inwestycyjną, a w przypadku zmiany metod lub zasad wyceny Aktywów Funduszu, w tym wynikających ze 
zmiany przyjętej przez Fundusz polityki inwestycyjnej, także odpowiednie oświadczenie w odniesieniu do 
wprowadzanych zmian oraz wszelkie informacje niezbędne do oceny ryzyka inwestycyjnego, do wysokości 
nieprzekraczającej 0,04% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki 
Uczestnictwa kategorii B w danym roku bilansowym, 

3) koszty Agenta Transferowego związane z prowadzeniem rejestru Uczestników Funduszu (i odpowiednich 
subrejestrów) do wysokości nieprzekraczającej 0,25% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu 
przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii B w danym roku bilansowym, 

4) koszt wykorzystywania oprogramowania na potrzeby prowadzenia ksiąg Funduszu/Subfunduszu, systemów 
dla potrzeb obowiązkowego raportowania, w tym koszty opłat licencyjnych oraz koszty utrzymania 
i dostosowania systemów informatycznych, a także koszty związane z administrowaniem Funduszem i 
Subfunduszem, obejmujące w szczególności koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych, wyceny aktywów, w 
tym opracowywania modeli wyceny, sporządzania sprawozdań finansowych, do wysokości 
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nieprzekraczającej 0,03% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki 
Uczestnictwa kategorii B w danym roku bilansowym, 

5) koszty związane z obsługą Uczestników Funduszu: 
a) koszty dostarczania Uczestnikom korespondencji, dokumentów – w zakresie ustalonym zgodnie 

z przepisami prawa i Statutem, 
b) koszty przekazów pieniężnych do Uczestników, 
do wysokości nieprzekraczającej 0,02% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na 
Jednostki Uczestnictwa kategorii B w danym roku bilansowym, 

6) koszty obsługi prawnej (w tym pomocy prawnej i doradztwa podatkowego), niezwiązane z działalnością 
inwestycyjną Funduszu dokonywaną na rzecz Subfunduszu, do wysokości nieprzekraczającej 0,10% 
średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii B w 
danym roku bilansowym, 

7) koszty udostępnienia i stosowania przez Fundusz indeksów oraz stawek referencyjnych (np. na podstawie 
licencji), przy czym płatności z tytułu odpowiedniej umowy obciążać będą pro rata Subfundusze, w których 
te indeksy oraz stawki są wykorzystywane do prezentacji wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji 
w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu (benchmarku), do wysokości nieprzekraczającej 75 000 zł w danym 
roku bilansowym, 

8) koszty postępowania przed sądem powszechnym, sądem polubownym, sądem administracyjnym oraz 
cywilnego postępowania egzekucyjnego, związane z działalnością inwestycyjną Funduszu dokonywaną na 
rzecz Subfunduszu, do wysokości nieprzekraczającej 0,05% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu 
przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii B w danym roku bilansowym, 

9) koszty druku i publikacji materiałów informacyjnych, ogłoszeń – w zakresie wynikającym z przepisów prawa 
lub zapisów w Statucie oraz koszty tłumaczenia dokumentów Funduszu lub Subfunduszu, w tym tłumaczeń 
przysięgłych, do wysokości nieprzekraczającej 0,02% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu 
przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii B w danym roku bilansowym, 

10) koszty likwidacji Funduszu, w tym wynagrodzenie likwidatora, zgodnie z zasadami określonymi w § 8. 
§ 4.  Aktywa Subfunduszu przypadające na Jednostki Uczestnictwa kategorii P obciążają następujące koszty: 

1. wynagrodzenie stałe Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem – uzależnione od Wartości Aktywów Netto 
Subfunduszu, zwane dalej Wynagrodzeniem Stałym, pobierane zgodnie z zasadami określonymi w § 5; 

2. poza Wynagrodzeniem, o którym mowa w § 4 ust. 1 Fundusz pokrywa z Aktywów Subfunduszu następujące koszty 
Funduszu związane z działalnością Subfunduszu: 
1) prowizje i opłaty na rzecz firm inwestycyjnych lub banków, z których Fundusz korzysta, zawierając transakcje 

w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu, 
2) prowizje i opłaty związane z umowami i transakcjami Funduszu, zawieranymi w ramach lokowania Aktywów 

Subfunduszu, 
3) prowizje i opłaty związane z przechowywaniem Aktywów Subfunduszu, 
4) prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych, z których usług Fundusz korzysta 

w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu, 
5) wynagrodzenie Depozytariusza, 
6) związane z prowadzeniem Subrejestru Uczestników Subfunduszu, 
7) podatki i opłaty, wymagane w związku z działalnością Funduszu, w tym opłaty za zezwolenia, jeżeli 

obowiązek ich poniesienia wynika z przepisów prawa, 
8) ogłoszeń wymaganych w związku z działalnością Funduszu w zakresie dotyczącym Subfunduszu zgodnie z 

postanowieniami Statutu Funduszu lub przepisami prawa, 
9) druku i publikacji materiałów informacyjnych Funduszu wymaganych przepisami prawa w zakresie 

dotyczącym Subfunduszu, 
10) likwidacji Funduszu lub Subfunduszu, 
11) wynagrodzenie likwidatora Subfunduszu. 

3. Koszty, o których mowa w ust. 2 pkt 5) i 6), będą pokrywane z Aktywów Subfunduszu przypadających na Jednostki 
Uczestnictwa kategorii P do wysokości: 
1) 0,5% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii P 

w danym roku kalendarzowym - gdy Wartość Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki 
Uczestnictwa kategorii P nie jest wyższa niż 10 000 000 zł; 

2) sumy kwoty 50 000 zł i 0,05% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki 
Uczestnictwa kategorii P ponad kwotę 10 000 000 zł - gdy Wartość Aktywów Netto Subfunduszu 
przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii P jest wyższa niż 10 000 000 zł. 
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4. Koszty, o których mowa w ust. 2 pkt 11), mogą być pokrywane z Aktywów Subfunduszu przypadających na 
Jednostki Uczestnictwa kategorii P w wysokości nie wyższej niż 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu 
przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii P w skali roku. 

5. Koszty, o których mowa w ust. 2 pkt 1)-6) i 8)-10), nie mogą odbiegać od przyjętych w obrocie zwykłych kosztów 
wykonywania tego rodzaju usług. 

§ 5.  Wynagrodzenie Stałe nalicza się zgodnie z następującymi zasadami: 
1) Wynagrodzenie Stałe naliczane jest na każdy dzień, w wysokości określonej procentowo w skali roku, liczonej od 

Wartości Aktywów Netto Subfunduszu reprezentujących każdą kategorię Jednostek Uczestnictwa odrębnie, z 
ostatniego Dnia Wyceny; 

2) naliczenie Wynagrodzenia Stałego na dany dzień następuje na podstawie Wartości Aktywów Netto Subfunduszu 
z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego Dzień Wyceny, na który naliczane jest Wynagrodzenie Stałe; 

3) Wynagrodzenie Stałe rozliczane jest za każdy miesiąc i przekazywane ze środków Subfunduszu nie później niż 
piętnastego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który przysługuje; 

4) Maksymalne stawki Wynagrodzenia Stałego, przypisane do Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu 
poszczególnych kategorii wynoszą: 

a) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A 2,00% 

b) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B 2,00% 

c) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E 2,00% 

d) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F 1,95% 

e) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I 2,00% 

f) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii J 2,00% 

g) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii K 2,00% 

h) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii L 2,00% 

i) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii P 0,60% 

5) Towarzystwo może naliczać i pobierać Wynagrodzenie Stałe według stawek niższych niż określone w pkt. 4), w 
tym zaniechać pobierania tego Wynagrodzenia Stałego. 

§ 6.  Wynagrodzenie Zmienne naliczane jest w każdym Dniu Wyceny zgodnie z następującymi zasadami: 
1) Maksymalna stawka Wynagrodzenia Zmiennego wynosi 10 % w odniesieniu do wszystkich kategorii Jednostek 

Uczestnictwa Subfunduszu poza Jednostkami Uczestnictwa kategorii P, liczone od wzrostu wartości Jednostki 
Uczestnictwa Subfunduszu dla określonej kategorii Jednostek Uczestnictwa w każdym Dniu Wyceny, ponad 
maksymalną wartość Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu dla określonej kategorii Jednostek Uczestnictwa; 

2) Wynagrodzenie Zmienne wyliczane jest wg następującego wzoru: 
WYNzd = max {0; SWZ • WNJU • LJUd} 
 
gdzie: 
WYNzd  wartość Wynagrodzenia Zmiennego w Dniu Wyceny d w odniesieniu do danej kategorii 

Jednostek Uczestnictwa, 
max  oznacza większą z wartości: 0 lub SWZ • WNJU • LJUd, 
SWZ  stawka Wynagrodzenia Zmiennego mająca zastosowanie w Dniu Wyceny d w odniesieniu do 

danej kategorii Jednostek Uczestnictwa, 
LJUd  liczba Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu z Dnia Wyceny d zapisanych w Rejestrze 

Uczestników w Dniu Wyceny d (bez transakcji w tym dniu), 
WNJU wzrost nominalny wartości Jednostki Uczestnictwa (dla danej kategorii Jednostek 

Uczestnictwa) w stosunku do maksymalnej wartości Jednostki Uczestnictwa (dla danej 
kategorii Jednostek Uczestnictwa) liczony zgodnie z poniższym wzorem: 
WNJU = WANJUd - WANJUmaxd-1 
WANJUd Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa (dla 

danej kategorii Jednostek Uczestnictwa) w Dniu Wyceny d po naliczeniu 
Wynagrodzenia Stałego, a przed naliczeniem Wynagrodzenia Zmiennego, 

WANJUmaxd-1  najwyższa Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa (dla danej 
kategorii Jednostek Uczestnictwa) w okresie od pierwszego Dnia Wyceny 
do Dnia Wyceny poprzedzającego Dzień Wyceny d; 

3) Na potrzeby wyliczenia wartości Wynagrodzenia Zmiennego, w tym najwyższej wcześniejszej Wartości Aktywów 
Netto na Jednostkę Uczestnictwa, wykorzystywane są Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa z 
dokładnością co najmniej do ośmiu miejsc po znaku dziesiętnym (dla danej kategorii Jednostek Uczestnictwa); 

4) Wynagrodzenie Zmienne nie jest należne (dla danej kategorii Jednostek Uczestnictwa) w sytuacji, gdy Wartość 
Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu jest niższa od takiej wartości z poprzedniego Dnia 
Wyceny bądź jest niższa od historycznej najwyższej Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa w okresie, 
za który Wynagrodzenie Zmienne jest ustalane; 
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5) W każdym Dniu Wyceny tworzona jest rezerwa na Wynagrodzenie Zmienne (odpowiadająca wzrostowi wartości 
Jednostki Uczestnictwa ponad wcześniejsze wartości maksymalne); 

6) Wynagrodzenie Zmienne rozliczane jest za każdy miesiąc i przekazywane ze środków Subfunduszu nie później 
niż piętnastego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który przysługuje; 

7) Towarzystwo może naliczać i pobierać Wynagrodzenie Zmienne według stawek niższych niż określone w pkt. 1, 
w tym zaniechać pobierania tego Wynagrodzenia Zmiennego. 

§ 7. W księgach Subfunduszu codziennie tworzona jest rezerwa na wybrane koszty Subfunduszu wskazane w powyższych 
paragrafach, z wyłączeniem kosztów likwidacji Subfunduszu lub Funduszu. Rezerwa tworzona jest w wysokości 
uzasadnionej i ma na celu zapewnienie współmierności kosztów do okresu, którego faktycznie dotyczą. Rozliczenie 
następuje z dołu w okresach miesięcznych, kwartalnych lub odpowiednio do okresów rozliczeniowych kosztów. 

§ 8. Koszty likwidacji Subfunduszu, w tym wynagrodzenie likwidatora, określa się zgodnie z następującymi zasadami:  
a) w przypadku likwidacji Subfunduszu, niezwiązanej z likwidacją Funduszu, wynagrodzenie likwidatora określone 

zostanie na 75 000 zł netto powiększone o należny podatek od towarów i usług wg obowiązującej stawki na dzień 
rozpoczęcia likwidacji, nie więcej jednak niż 5 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki 
Uczestnictwa wszystkich kategorii poza Jednostkami Uczestnictwa kategorii P na dzień rozpoczęcia likwidacji. W 
przypadku likwidacji Subfunduszu, niezwiązanej z likwidacją Funduszu, wynagrodzenie likwidatora w odniesieniu do 
Jednostek Uczestnictwa kategorii P ustalone zostanie zgodnie z zasadami określonymi w § 4 ust. 4., 

b) w przypadku likwidacji Funduszu wynagrodzenie likwidatora określone zostanie na 75 000 zł netto powiększone o 
należny podatek od towarów i usług wg obowiązującej stawki na dzień rozpoczęcia likwidacji wobec każdego 
likwidowanego Subfunduszu, nie więcej jednak niż 5 % Wartości Aktywów Netto przypadających na Jednostki 
Uczestnictwa wszystkich kategorii poza Jednostkami Uczestnictwa kategorii P na dzień rozpoczęcia likwidacji a w 
odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa kategorii P wynagrodzenie likwidatora ustalone zostanie zgodnie z zasadami 
określonymi w § 4 ust. 4. 

§ 9. Koszty związane z działalnością Funduszu niewymienione w powyższych punktach, w tym: opłaty za uzyskiwanie przez 
Towarzystwo informacji rynkowych oraz informacji o instrumentach finansowych, określone w umowach zawartych przez 
Fundusz lub Towarzystwo oraz opłaty karne, pokrywane są przez Towarzystwo. 

§ 10. Towarzystwo może podjąć decyzję o wzięciu na siebie i ponoszeniu całości lub części kosztów Funduszu ze środków 
Towarzystwa. 

§ 11. Fundusz, ani żaden z subfunduszy wydzielonych w Funduszu nie jest obciążany świadczeniem dodatkowym, o którym 
mowa w art. 49 § 2 pkt 10). Zasady naliczania i wypłaty świadczenia dodatkowego zaprezentowano w Prospekcie 
Informacyjnym. 

Art. 33 n [Zasady ponoszenia kosztów przez Subfundusz Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (w 
niniejszym artykule zwany „Subfunduszem”)] 

§ 1. Fundusz obciąża Subfundusz kosztami związanymi z działalnością na rzecz Subfunduszu, przy czym zobowiązania 
związane z Subfunduszem obciążają tylko Subfundusz, zgodnie z następującymi zasadami: 
1) jeżeli obowiązek pokrycia kosztów obciąża kilka subfunduszy łącznie i nie jest możliwe ustalenie części, która 

obciąża Subfundusz, partycypację Subfunduszu w tych kosztach oblicza się na podstawie stosunku Wartości 
Aktywów Netto Subfunduszu do sumy wartości Aktywów Netto wszystkich subfunduszy, na których ciąży 
obowiązek pokrycia tych kosztów; 

2) zobowiązania, które dotyczą całego Funduszu – bez wskazania obciążenia kosztami Subfunduszu - obciążają 
Subfundusz proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto 
Funduszu; 

3) w przypadku zawarcia przez Fundusz umowy dotyczącej nabycia lub zbycia składników lokat więcej niż jednego 
subfunduszu wydzielonego w Funduszu, koszty takiej transakcji obciążają Subfundusz proporcjonalnie do udziału 
wartości nabytych lub zbytych na rzecz Subfunduszu składników lokat w wartości składników lokat nabytych lub 
zbytych w ramach tej transakcji ogółem; 

4) W przypadku, gdy w Subfunduszu zbywane są Jednostki Uczestnictwa różnych kategorii, dla których obowiązują 
różne stawki wynagrodzenia za zarządzanie, koszty wynagrodzenia za zarządzanie wyliczone na podstawie 
Wartości Aktywów Netto, przypisane do danej kategorii Jednostek Uczestnictwa, obciążają Subfundusz, jednakże 
dla potrzeb ustalenia Wartości Aktywów Netto przypadającej na Jednostkę Uczestnictwa w podziale na kategorie 
są one alokowane rachunkowo wyłącznie do Jednostek Uczestnictwa kategorii, której dotyczą. Powyższą zasadę 
stosuje się odpowiednio w przypadku innych kosztów związanych wyłącznie z Jednostkami Uczestnictwa danej 
kategorii. Zasady ustalania Wartości Aktywów Netto przypadającej na Jednostkę Uczestnictwa zaprezentowano w 
pkt 21.3., Rozdziału III a Prospektu Informacyjnego. 

§ 2.  1. Aktywa Subfunduszu przypadające na Jednostki Uczestnictwa kategorii A, E, F, I, J, K i L obciążają następujące 
koszty: 
1) wynagrodzenie stałe Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem – uzależnione od Wartości Aktywów Netto 

Subfunduszu, zwane dalej Wynagrodzeniem Stałym, pobierane zgodnie z zasadami określonymi w § 5, 
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2) wynagrodzenie zmienne Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem – uzależnione od wyników 
zarządzania Subfunduszem, zwane dalej Wynagrodzeniem Zmiennym, pobierane zgodnie z zasadami 
określonymi w § 6, 

3) koszty obsługi transakcji na Aktywach Subfunduszu (w tym opłaty), opłaty za wykonywanie czynności i usług 
bankowych w związku z Aktywami Subfunduszu bądź zobowiązaniami Subfunduszu: 
a) opłaty i prowizje maklerskie, 
b) opłaty i prowizje bankowe, w tym, z zastrzeżeniem ust. 2, wobec Depozytariusza, 
c) prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych oraz rozliczeniowych oraz prowadzących wymagane 

prawem repozytoria, w tym opłaty transakcyjne (np. wobec KDPW, Clearstream Banking, banki), w tym 
płatne za pośrednictwem Depozytariusza, 

d) koszty obsługi i odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Fundusz na rzecz Subfunduszu, 
e) opłaty i prowizje z tytułu korzystania z wielostronnych platform obrotu (MTF) oraz ze zorganizowanych 

platform obrotu (OTF) – w zakresie transakcji przeprowadzanych na rzecz Subfunduszu; 
4) podatki i opłaty oraz inne koszty wynikające z przepisów prawa lub regulacji wewnętrznych sądów, związane 

z Subfunduszem: 
a) opłaty sądowe i notarialne, 
b) koszty postępowania przed sądem powszechnym, sądem polubownym, sądem administracyjnym oraz 

cywilnego postępowania egzekucyjnego, związane z działalnością inwestycyjną Funduszu dokonywaną 
na rzecz Subfunduszu, 

c) opłaty za decyzje i zezwolenia Komisji, 
d) podatki; 

5) koszty likwidacji Subfunduszu, z zastrzeżeniem treści § 8; 
6) koszty obsługi prawnej (w tym pomocy prawnej i doradztwa podatkowego), niezwiązane z działalnością 

inwestycyjną Funduszu dokonywaną na rzecz Subfunduszu. 
2. Koszty związane z działalnością Funduszu niewymienione w ust. 1, w tym wynagrodzenie Depozytariusza (z tytułu 

prowadzenia rejestru i przechowywania aktywów Funduszu oraz weryfikacji wartości Aktywów Netto Funduszu i 
poszczególnych Subfunduszy), a także opłaty ponoszone na rzecz Depozytariusza w związku z rozliczaniem 
transakcji na instrumentach finansowych, koszty związane z prowadzeniem rejestru Uczestników Funduszu (przez 
Agenta Transferowego) oraz koszty badania oraz przeglądów sprawozdań finansowych Funduszu, w tym 
jednostkowych sprawozdań finansowych poszczególnych Subfunduszy przez Biegłego Rewidenta, a także 
uzyskiwania stosownych oświadczeń Biegłego Rewidenta, określone w umowach zawartych przez Fundusz lub 
Towarzystwo oraz opłaty karne, pokrywane są przez Towarzystwo. 

3. Koszty określone w § 2 ust. 1 pkt 4) lit. b) oraz § 2 ust. 1 pkt 6) stanowią koszty limitowane Subfunduszu i będą 
bezpośrednio pokrywane przez Fundusz z Aktywów Subfunduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa 
kategorii A, E, F, I, J, K i L do kwoty stanowiącej 0,1 % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu 
przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii A, E, F, I, J, K i L w danym roku bilansowym (wyznaczonej 
jako średnia arytmetyczna z Dni Wyceny). Nadwyżkę faktycznie poniesionych kosztów ponad powyżej określony 
limit Towarzystwo zwróci danemu Subfunduszowi niezwłocznie po zakończeniu roku bilansowego, w którym 
nadwyżka wystąpiła. 

§ 3.  Aktywa Subfunduszu przypadające na Jednostki Uczestnictwa kategorii B obciążają następujące koszty: 
1. wynagrodzenie stałe Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem – uzależnione od Wartości Aktywów Netto 

Subfunduszu, zwane dalej Wynagrodzeniem Stałym, pobierane zgodnie z zasadami określonymi w § 5; 
2. wynagrodzenie zmienne Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem – uzależnione od wyników zarządzania 

Subfunduszem, zwane dalej Wynagrodzeniem Zmiennym, pobierane zgodnie z zasadami określonymi w § 6; 
3. koszty nielimitowane, do których należą: 

1) koszty obsługi transakcji na Aktywach Subfunduszu (w tym opłaty), opłaty za wykonywanie czynności i usług 
bankowych w związku z Aktywami Subfunduszu bądź zobowiązaniami Subfunduszu: 
a) opłaty i prowizje maklerskie, 
b) opłaty i prowizje bankowe, z zastrzeżeniem § 3 ust. 4 pkt 1), w tym wobec Depozytariusza (m.in. opłaty 

ponoszone na rzecz Depozytariusza w związku z rozliczaniem transakcji na instrumentach finansowych), 
c) prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych oraz rozliczeniowych a także prowadzących 

wymagane prawem repozytoria, w tym opłaty transakcyjne (np. wobec KDPW, Clearstream Banking, 
banków), w tym płatne za pośrednictwem Depozytariusza, 

d) koszty obsługi i odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Fundusz na rzecz Subfunduszu, 
e) opłaty i prowizje z tytułu korzystania z wielostronnych platform obrotu (MTF) oraz ze zorganizowanych 

platform obrotu (OTF) – w zakresie transakcji przeprowadzanych na rzecz Subfunduszu; 
2) podatki i opłaty oraz inne koszty wynikające z przepisów prawa lub regulacji wewnętrznych sądów, związane 

z Subfunduszem: 
a) opłaty sądowe i notarialne, 
b) opłaty za decyzje i zezwolenia odpowiednich organów lub urzędów, w tym w szczególności Komisji, 
c) podatki; 
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4. koszty limitowane, do których należą: 
1) koszty Depozytariusza (z tytułu prowadzenia rejestru i przechowywania aktywów Funduszu oraz weryfikacji 

wartości Aktywów Netto Funduszu i poszczególnych Subfunduszy), do wysokości nieprzekraczającej 0,10% 
średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii B w 
danym roku bilansowym, 

2) koszty firmy audytorskiej wybranej do badania sprawozdań finansowych Funduszu z tytułu wykonania 
wymaganych przez prawo usług, w tym prac związanych ze sprawozdaniami finansowymi Funduszu 
(rocznymi i półrocznymi), z tytułu prac nad sporządzeniem oświadczenia o zgodności metod i zasad wyceny 
Aktywów Funduszu opisanych w prospekcie informacyjnym z przepisami dotyczącymi rachunkowości 
funduszy inwestycyjnych, a także o zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez Fundusz polityką 
inwestycyjną, a w przypadku zmiany metod lub zasad wyceny Aktywów Funduszu, w tym wynikających ze 
zmiany przyjętej przez Fundusz polityki inwestycyjnej, także odpowiednie oświadczenie w odniesieniu do 
wprowadzanych zmian oraz wszelkie informacje niezbędne do oceny ryzyka inwestycyjnego, do wysokości 
nieprzekraczającej 0,04% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki 
Uczestnictwa kategorii B w danym roku bilansowym, 

3) koszty Agenta Transferowego związane z prowadzeniem rejestru Uczestników Funduszu (i odpowiednich 
subrejestrów) do wysokości nieprzekraczającej 0,25% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu 
przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii B w danym roku bilansowym, 

4) koszt wykorzystywania oprogramowania na potrzeby prowadzenia ksiąg Funduszu/Subfunduszu, systemów 
dla potrzeb obowiązkowego raportowania, w tym koszty opłat licencyjnych oraz koszty utrzymania 
i dostosowania systemów informatycznych, a także koszty związane z administrowaniem Funduszem i 
Subfunduszem, obejmujące w szczególności koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych, wyceny aktywów, w 
tym opracowywania modeli wyceny, sporządzania sprawozdań finansowych, do wysokości 
nieprzekraczającej 0,03% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki 
Uczestnictwa kategorii B w danym roku bilansowym, 

5) koszty związane z obsługą Uczestników Funduszu: 
a) koszty dostarczania Uczestnikom korespondencji, dokumentów – w zakresie ustalonym zgodnie 

z przepisami prawa i Statutem, 
b) koszty przekazów pieniężnych do Uczestników, 
do wysokości nieprzekraczającej 0,02% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na 
Jednostki Uczestnictwa kategorii B w danym roku bilansowym, 

6) koszty obsługi prawnej (w tym pomocy prawnej i doradztwa podatkowego), niezwiązane z działalnością 
inwestycyjną Funduszu dokonywaną na rzecz Subfunduszu, do wysokości nieprzekraczającej 0,10% 
średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii B w 
danym roku bilansowym, 

7) koszty udostępnienia i stosowania przez Fundusz indeksów oraz stawek referencyjnych (np. na podstawie 
licencji), przy czym płatności z tytułu odpowiedniej umowy obciążać będą pro rata Subfundusze, w których 
te indeksy oraz stawki są wykorzystywane do prezentacji wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji 
w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu (benchmarku), do wysokości nieprzekraczającej 75 000 zł w danym 
roku bilansowym, 

8) koszty postępowania przed sądem powszechnym, sądem polubownym, sądem administracyjnym oraz 
cywilnego postępowania egzekucyjnego, związane z działalnością inwestycyjną Funduszu dokonywaną na 
rzecz Subfunduszu, do wysokości nieprzekraczającej 0,05% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu 
przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii B w danym roku bilansowym, 

9) koszty druku i publikacji materiałów informacyjnych, ogłoszeń – w zakresie wynikającym z przepisów prawa 
lub zapisów w Statucie oraz koszty tłumaczenia dokumentów Funduszu lub Subfunduszu, w tym tłumaczeń 
przysięgłych, do wysokości nieprzekraczającej 0,02% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu 
przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii B w danym roku bilansowym, 

10) koszty likwidacji Funduszu, w tym wynagrodzenie likwidatora, zgodnie z zasadami określonymi w § 8. 
§ 4.  Aktywa Subfunduszu przypadające na Jednostki Uczestnictwa kategorii P obciążają następujące koszty: 

1. wynagrodzenie stałe Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem – uzależnione od Wartości Aktywów Netto 
Subfunduszu, zwane dalej Wynagrodzeniem Stałym, pobierane zgodnie z zasadami określonymi w § 5; 

2. poza Wynagrodzeniem, o którym mowa w § 4 ust. 1 Fundusz pokrywa z Aktywów Subfunduszu następujące koszty 
Funduszu związane z działalnością Subfunduszu: 
1) prowizje i opłaty na rzecz firm inwestycyjnych lub banków, z których Fundusz korzysta, zawierając transakcje 

w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu, 
2) prowizje i opłaty związane z umowami i transakcjami Funduszu, zawieranymi w ramach lokowania Aktywów 

Subfunduszu, 
3) prowizje i opłaty związane z przechowywaniem Aktywów Subfunduszu, 
4) prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych, z których usług Fundusz korzysta 

w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu, 
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5) wynagrodzenie Depozytariusza, 
6) związane z prowadzeniem Subrejestru Uczestników Subfunduszu, 
7) podatki i opłaty, wymagane w związku z działalnością Funduszu, w tym opłaty za zezwolenia, jeżeli 

obowiązek ich poniesienia wynika z przepisów prawa, 
8) ogłoszeń wymaganych w związku z działalnością Funduszu w zakresie dotyczącym Subfunduszu zgodnie z 

postanowieniami Statutu Funduszu lub przepisami prawa, 
9) druku i publikacji materiałów informacyjnych Funduszu wymaganych przepisami prawa w zakresie 

dotyczącym Subfunduszu, 
10) likwidacji Funduszu lub Subfunduszu, 
11) wynagrodzenie likwidatora Subfunduszu. 

3. Koszty, o których mowa w ust. 2 pkt 5) i 6), będą pokrywane z Aktywów Subfunduszu przypadających na Jednostki 
Uczestnictwa kategorii P do wysokości: 
1) 0,5% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii P 

w danym roku kalendarzowym - gdy Wartość Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki 
Uczestnictwa kategorii P nie jest wyższa niż 10 000 000 zł; 

2) sumy kwoty 50 000 zł i 0,05% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki 
Uczestnictwa kategorii P ponad kwotę 10 000 000 zł - gdy Wartość Aktywów Netto Subfunduszu 
przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii P jest wyższa niż 10 000 000 zł. 

4. Koszty, o których mowa w ust. 2 pkt 11), mogą być pokrywane z Aktywów Subfunduszu przypadających na 
Jednostki Uczestnictwa kategorii P w wysokości nie wyższej niż 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu 
przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii P w skali roku. 

5. Koszty, o których mowa w ust. 2 pkt 1)-6) i 8)-10), nie mogą odbiegać od przyjętych w obrocie zwykłych kosztów 
wykonywania tego rodzaju usług. 

§ 5.  Wynagrodzenie Stałe nalicza się zgodnie z następującymi zasadami: 
1) Wynagrodzenie Stałe naliczane jest na każdy dzień, w wysokości określonej procentowo w skali roku, liczonej od 

Wartości Aktywów Netto Subfunduszu reprezentujących każdą kategorię Jednostek Uczestnictwa odrębnie, z 
ostatniego Dnia Wyceny; 

2) naliczenie Wynagrodzenia Stałego na dany dzień następuje na podstawie Wartości Aktywów Netto Subfunduszu 
z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego Dzień Wyceny, na który naliczane jest Wynagrodzenie Stałe; 

3) Wynagrodzenie Stałe rozliczane jest za każdy miesiąc i przekazywane ze środków Subfunduszu nie później niż 
piętnastego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który przysługuje; 

4) Maksymalne stawki Wynagrodzenia Stałego, przypisane do Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu 
poszczególnych kategorii wynoszą: 

a) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A 2,00% 

b) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B 2,00% 

c) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E 2,00% 

d) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F 1,95% 

e) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I 2,00% 

f) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii J 2,00% 

g) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii K 2,00% 

h) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii L 2,00% 

i) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii P 0,60% 

5) Towarzystwo może naliczać i pobierać Wynagrodzenie Stałe według stawek niższych niż określone w pkt. 4), w 
tym zaniechać pobierania tego Wynagrodzenia Stałego. 

§ 6.  Wynagrodzenie Zmienne naliczane jest w każdym Dniu Wyceny zgodnie z następującymi zasadami: 
1) Maksymalna stawka Wynagrodzenia Zmiennego wynosi 10 % w odniesieniu do wszystkich kategorii 

Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu poza Jednostkami Uczestnictwa kategorii P, liczone od wzrostu wartości 
Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu dla określonej kategorii Jednostek Uczestnictwa w każdym Dniu 
Wyceny, ponad maksymalną wartość Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu dla określonej kategorii Jednostek 
Uczestnictwa; 

2) Wynagrodzenie Zmienne wyliczane jest wg następującego wzoru: 
WYNzd = max {0; SWZ • WNJU • LJUd} 
 
gdzie: 
WYNzd  wartość Wynagrodzenia Zmiennego w Dniu Wyceny d w odniesieniu do danej kategorii 

Jednostek Uczestnictwa, 
max  oznacza większą z wartości: 0 lub SWZ • WNJU • LJUd, 
SWZ  stawka Wynagrodzenia Zmiennego mająca zastosowanie w Dniu Wyceny d w odniesieniu do 

danej kategorii Jednostek Uczestnictwa, 
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LJUd  liczba Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu z Dnia Wyceny d zapisanych w Rejestrze 
Uczestników w Dniu Wyceny d (bez transakcji w tym dniu), 

WNJU wzrost nominalny wartości Jednostki Uczestnictwa (dla danej kategorii Jednostek 
Uczestnictwa) w stosunku do maksymalnej wartości Jednostki Uczestnictwa (dla danej 
kategorii Jednostek Uczestnictwa) liczony zgodnie z poniższym wzorem: 
WNJU = WANJUd - WANJUmaxd-1 
WANJUd Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa (dla 

danej kategorii Jednostek Uczestnictwa) w Dniu Wyceny d po naliczeniu 
Wynagrodzenia Stałego, a przed naliczeniem Wynagrodzenia Zmiennego, 

WANJUmaxd-1  najwyższa Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa (dla danej 
kategorii Jednostek Uczestnictwa) w okresie od pierwszego Dnia Wyceny 
do Dnia Wyceny poprzedzającego Dzień Wyceny d; 

3) Na potrzeby wyliczenia wartości Wynagrodzenia Zmiennego, w tym najwyższej wcześniejszej Wartości 
Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa, wykorzystywane są Wartości Aktywów Netto na Jednostkę 
Uczestnictwa z dokładnością co najmniej do ośmiu miejsc po znaku dziesiętnym (dla danej kategorii Jednostek 
Uczestnictwa); 

4) Wynagrodzenie Zmienne nie jest należne (dla danej kategorii Jednostek Uczestnictwa) w sytuacji, gdy Wartość 
Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu jest niższa od takiej wartości z poprzedniego Dnia 
Wyceny bądź jest niższa od historycznej najwyższej Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa 
w okresie, za który Wynagrodzenie Zmienne jest ustalane; 

5) W każdym Dniu Wyceny tworzona jest rezerwa na Wynagrodzenie Zmienne (odpowiadająca wzrostowi 
wartości Jednostki Uczestnictwa ponad wcześniejsze wartości maksymalne); 

6) Wynagrodzenie Zmienne rozliczane jest za każdy miesiąc i przekazywane ze środków Subfunduszu nie 
później niż piętnastego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który przysługuje; 

7) Towarzystwo może naliczać i pobierać Wynagrodzenie Zmienne według stawek niższych niż określone w pkt. 
1, w tym zaniechać pobierania tego Wynagrodzenia Zmiennego. 

§ 7. W księgach Subfunduszu codziennie tworzona jest rezerwa na wybrane koszty Subfunduszu wskazane w powyższych 
paragrafach, z wyłączeniem kosztów likwidacji Subfunduszu lub Funduszu. Rezerwa tworzona jest w wysokości 
uzasadnionej i ma na celu zapewnienie współmierności kosztów do okresu, którego faktycznie dotyczą. Rozliczenie 
następuje z dołu w okresach miesięcznych, kwartalnych lub odpowiednio do okresów rozliczeniowych kosztów. 

§ 8. Koszty likwidacji Subfunduszu, w tym wynagrodzenie likwidatora, określa się zgodnie z następującymi zasadami:  
a) w przypadku likwidacji Subfunduszu, niezwiązanej z likwidacją Funduszu, wynagrodzenie likwidatora określone 

zostanie na 75 000 zł netto powiększone o należny podatek od towarów i usług wg obowiązującej stawki na dzień 
rozpoczęcia likwidacji, nie więcej jednak niż 5 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki 
Uczestnictwa wszystkich kategorii poza Jednostkami Uczestnictwa kategorii P na dzień rozpoczęcia likwidacji. W 
przypadku likwidacji Subfunduszu, niezwiązanej z likwidacją Funduszu, wynagrodzenie likwidatora w odniesieniu do 
Jednostek Uczestnictwa kategorii P ustalone zostanie zgodnie z zasadami określonymi w § 4 ust. 4., 

b) w przypadku likwidacji Funduszu wynagrodzenie likwidatora określone zostanie na 75 000 zł netto powiększone o 
należny podatek od towarów i usług wg obowiązującej stawki na dzień rozpoczęcia likwidacji wobec każdego 
likwidowanego Subfunduszu, nie więcej jednak niż 5 % Wartości Aktywów Netto przypadających na Jednostki 
Uczestnictwa wszystkich kategorii poza Jednostkami Uczestnictwa kategorii P na dzień rozpoczęcia likwidacji a w 
odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa kategorii P wynagrodzenie likwidatora ustalone zostanie zgodnie z zasadami 
określonymi w § 4 ust. 4. 

§ 9. Koszty związane z działalnością Funduszu niewymienione w powyższych punktach, w tym: opłaty za uzyskiwanie przez 
Towarzystwo informacji rynkowych oraz informacji o instrumentach finansowych, określone w umowach zawartych przez 
Fundusz lub Towarzystwo oraz opłaty karne, pokrywane są przez Towarzystwo. 

§ 10. Towarzystwo może podjąć decyzję o wzięciu na siebie i ponoszeniu całości lub części kosztów Funduszu ze środków 
Towarzystwa. 

§ 11. Fundusz, ani żaden z subfunduszy wydzielonych w Funduszu nie jest obciążany świadczeniem dodatkowym, o którym 
mowa w art. 49 § 2 pkt 10). Zasady naliczania i wypłaty świadczenia dodatkowego zaprezentowano w Prospekcie 
Informacyjnym. 

Art. 33 o [Zasady ponoszenia kosztów przez Subfundusz Pekao Dłużny Aktywny (w niniejszym artykule zwany 
„Subfunduszem”)] 

§ 1. Fundusz obciąża Subfundusz kosztami związanymi z działalnością na rzecz Subfunduszu, przy czym zobowiązania 
związane z Subfunduszem obciążają tylko Subfundusz, zgodnie z następującymi zasadami: 
1) jeżeli obowiązek pokrycia kosztów obciąża kilka subfunduszy łącznie i nie jest możliwe ustalenie części, która 

obciąża Subfundusz, partycypację Subfunduszu w tych kosztach oblicza się na podstawie stosunku Wartości 
Aktywów Netto Subfunduszu do sumy wartości Aktywów Netto wszystkich subfunduszy, na których ciąży 
obowiązek pokrycia tych kosztów; 
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2) zobowiązania, które dotyczą całego Funduszu – bez wskazania obciążenia kosztami Subfunduszu - obciążają 
Subfundusz proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto 
Funduszu; 

3) w przypadku zawarcia przez Fundusz umowy dotyczącej nabycia lub zbycia składników lokat więcej niż jednego 
subfunduszu wydzielonego w Funduszu, koszty takiej transakcji obciążają Subfundusz proporcjonalnie do udziału 
wartości nabytych lub zbytych na rzecz Subfunduszu składników lokat w wartości składników lokat nabytych lub 
zbytych w ramach tej transakcji ogółem; 

4) W przypadku, gdy w Subfunduszu zbywane są Jednostki Uczestnictwa różnych kategorii, dla których obowiązują 
różne stawki wynagrodzenia za zarządzanie, koszty wynagrodzenia za zarządzanie wyliczone na podstawie 
Wartości Aktywów Netto, przypisane do danej kategorii Jednostek Uczestnictwa, obciążają Subfundusz, jednakże 
dla potrzeb ustalenia Wartości Aktywów Netto przypadającej na Jednostkę Uczestnictwa w podziale na kategorie 
są one alokowane rachunkowo wyłącznie do Jednostek Uczestnictwa kategorii, której dotyczą. Powyższą zasadę 
stosuje się odpowiednio w przypadku innych kosztów związanych wyłącznie z Jednostkami Uczestnictwa danej 
kategorii. Zasady ustalania Wartości Aktywów Netto przypadającej na Jednostkę Uczestnictwa zaprezentowano w 
pkt 21.3., Rozdziału III a Prospektu Informacyjnego. 

§ 2.  1. Aktywa Subfunduszu przypadające na Jednostki Uczestnictwa kategorii A, E, F, I, J, K i L obciążają następujące 
koszty: 
1) wynagrodzenie stałe Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem - uzależnione od Wartości Aktywów Netto 

Subfunduszu, zwane dalej Wynagrodzeniem Stałym, pobierane zgodnie z zasadami określonymi w § 5, 
2) wynagrodzenie zmienne Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem – uzależnione od wyników 

zarządzania Subfunduszem, zwane dalej Wynagrodzeniem Zmiennym, pobierane zgodnie z zasadami 
określonymi w § 6, 

3) koszty obsługi transakcji na Aktywach Subfunduszu (w tym opłaty), opłaty za wykonywanie czynności i usług 
bankowych w związku z Aktywami Subfunduszu bądź zobowiązaniami Subfunduszu: 
a) opłaty i prowizje maklerskie, 
b) opłaty i prowizje bankowe, w tym, z zastrzeżeniem ust. 2, wobec Depozytariusza, 
c) prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych oraz rozliczeniowych oraz prowadzących wymagane 

prawem repozytoria, w tym opłaty transakcyjne (np. wobec KDPW, Clearstream Banking, banki), w tym 
płatne za pośrednictwem Depozytariusza, 

d) koszty obsługi i odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Fundusz na rzecz Subfunduszu, 
e) opłaty i prowizje z tytułu korzystania z wielostronnych platform obrotu (MTF) oraz ze zorganizowanych 

platform obrotu (OTF) – w zakresie transakcji przeprowadzanych na rzecz Subfunduszu; 
4) podatki i opłaty oraz inne koszty wynikające z przepisów prawa lub regulacji wewnętrznych sądów, związane 

z Subfunduszem: 
a) opłaty sądowe i notarialne, 
b) koszty postępowania przed sądem powszechnym, sądem polubownym, sądem administracyjnym oraz 

cywilnego postępowania egzekucyjnego, związane z działalnością inwestycyjną Funduszu dokonywaną 
na rzecz Subfunduszu, 

c) opłaty za decyzje i zezwolenia Komisji, 
d) podatki; 

5) koszty likwidacji Subfunduszu, z zastrzeżeniem treści § 8; 
6) koszty obsługi prawnej (w tym pomocy prawnej i doradztwa podatkowego), niezwiązane z działalnością 

inwestycyjną Funduszu dokonywaną na rzecz Subfunduszu. 
2. Koszty związane z działalnością Funduszu niewymienione w ust. 1, w tym wynagrodzenie Depozytariusza (z tytułu 

prowadzenia rejestru i przechowywania aktywów Funduszu oraz weryfikacji wartości Aktywów Netto Funduszu i 
poszczególnych Subfunduszy), a także opłaty ponoszone na rzecz Depozytariusza w związku z rozliczaniem 
transakcji na instrumentach finansowych, koszty związane z prowadzeniem rejestru Uczestników Funduszu (przez 
Agenta Transferowego) oraz koszty badania oraz przeglądów sprawozdań finansowych Funduszu, w tym 
jednostkowych sprawozdań finansowych poszczególnych Subfunduszy przez Biegłego Rewidenta, a także 
uzyskiwania stosownych oświadczeń Biegłego Rewidenta, określone w umowach zawartych przez Fundusz lub 
Towarzystwo oraz opłaty karne, pokrywane są przez Towarzystwo. 

3. Koszty określone w § 2 ust. 1 pkt 4) lit. b) oraz § 2 ust. 1 pkt 6) stanowią koszty limitowane Subfunduszu i będą 
bezpośrednio pokrywane przez Fundusz z Aktywów Subfunduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa 
kategorii A, E, F, I, J, K i L do kwoty stanowiącej 0,1 % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu 
przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii A, E, F, I, J, K i L w danym roku bilansowym (wyznaczonej 
jako średnia arytmetyczna z Dni Wyceny). Nadwyżkę faktycznie poniesionych kosztów ponad powyżej określony 
limit Towarzystwo zwróci danemu Subfunduszowi niezwłocznie po zakończeniu roku bilansowego, w którym 
nadwyżka wystąpiła. 

§ 3.  Aktywa Subfunduszu przypadające na Jednostki Uczestnictwa kategorii B obciążają następujące koszty: 
1. wynagrodzenie stałe Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem – uzależnione od Wartości Aktywów Netto 

Subfunduszu, zwane dalej Wynagrodzeniem Stałym, pobierane zgodnie z zasadami określonymi w § 5; 
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2. wynagrodzenie zmienne Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem – uzależnione od wyników zarządzania 
Subfunduszem, zwane dalej Wynagrodzeniem Zmiennym, pobierane zgodnie z zasadami określonymi w § 6; 

3. koszty nielimitowane, do których należą: 
1) koszty obsługi transakcji na Aktywach Subfunduszu (w tym opłaty), opłaty za wykonywanie czynności i usług 

bankowych w związku z Aktywami Subfunduszu bądź zobowiązaniami Subfunduszu: 
a) opłaty i prowizje maklerskie, 
b) opłaty i prowizje bankowe, z zastrzeżeniem § 3 ust. 4 pkt 1), w tym wobec Depozytariusza (m.in. opłaty 

ponoszone na rzecz Depozytariusza w związku z rozliczaniem transakcji na instrumentach finansowych), 
c) prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych oraz rozliczeniowych a także prowadzących 

wymagane prawem repozytoria, w tym opłaty transakcyjne (np. wobec KDPW, Clearstream Banking, 
banków), w tym płatne za pośrednictwem Depozytariusza, 

d) koszty obsługi i odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Fundusz na rzecz Subfunduszu, 
e) opłaty i prowizje z tytułu korzystania z wielostronnych platform obrotu (MTF) oraz ze zorganizowanych 

platform obrotu (OTF) – w zakresie transakcji przeprowadzanych na rzecz Subfunduszu; 
2) podatki i opłaty oraz inne koszty wynikające z przepisów prawa lub regulacji wewnętrznych sądów, związane 

z Subfunduszem: 
a) opłaty sądowe i notarialne, 
b) opłaty za decyzje i zezwolenia odpowiednich organów lub urzędów, w tym w szczególności Komisji, 
c) podatki; 

4. koszty limitowane, do których należą: 
1) koszty Depozytariusza (z tytułu prowadzenia rejestru i przechowywania aktywów Funduszu oraz weryfikacji 

wartości Aktywów Netto Funduszu i poszczególnych Subfunduszy), do wysokości nieprzekraczającej 0,10% 
średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii B w 
danym roku bilansowym, 

2) koszty firmy audytorskiej wybranej do badania sprawozdań finansowych Funduszu z tytułu wykonania 
wymaganych przez prawo usług, w tym prac związanych ze sprawozdaniami finansowymi Funduszu 
(rocznymi i półrocznymi), z tytułu prac nad sporządzeniem oświadczenia o zgodności metod i zasad wyceny 
Aktywów Funduszu opisanych w prospekcie informacyjnym z przepisami dotyczącymi rachunkowości 
funduszy inwestycyjnych, a także o zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez Fundusz polityką 
inwestycyjną, a w przypadku zmiany metod lub zasad wyceny Aktywów Funduszu, w tym wynikających ze 
zmiany przyjętej przez Fundusz polityki inwestycyjnej, także odpowiednie oświadczenie w odniesieniu do 
wprowadzanych zmian oraz wszelkie informacje niezbędne do oceny ryzyka inwestycyjnego, do wysokości 
nieprzekraczającej 0,04% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki 
Uczestnictwa kategorii B w danym roku bilansowym, 

3) koszty Agenta Transferowego związane z prowadzeniem rejestru Uczestników Funduszu (i odpowiednich 
subrejestrów) do wysokości nieprzekraczającej 0,25% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu 
przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii B w danym roku bilansowym, 

4) koszt wykorzystywania oprogramowania na potrzeby prowadzenia ksiąg Funduszu/Subfunduszu, systemów 
dla potrzeb obowiązkowego raportowania, w tym koszty opłat licencyjnych oraz koszty utrzymania 
i dostosowania systemów informatycznych, a także koszty związane z administrowaniem Funduszem i 
Subfunduszem, obejmujące w szczególności koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych, wyceny aktywów, w 
tym opracowywania modeli wyceny, sporządzania sprawozdań finansowych, do wysokości 
nieprzekraczającej 0,03% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki 
Uczestnictwa kategorii B w danym roku bilansowym, 

5) koszty związane z obsługą Uczestników Funduszu: 
a) koszty dostarczania Uczestnikom korespondencji, dokumentów – w zakresie ustalonym zgodnie 

z przepisami prawa i Statutem, 
b) koszty przekazów pieniężnych do Uczestników, 
do wysokości nieprzekraczającej 0,02% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na 
Jednostki Uczestnictwa kategorii B w danym roku bilansowym, 

6) koszty obsługi prawnej (w tym pomocy prawnej i doradztwa podatkowego), niezwiązane z działalnością 
inwestycyjną Funduszu dokonywaną na rzecz Subfunduszu, do wysokości nieprzekraczającej 0,10% 
średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii B w 
danym roku bilansowym, 

7) koszty udostępnienia i stosowania przez Fundusz indeksów oraz stawek referencyjnych (np. na podstawie 
licencji), przy czym płatności z tytułu odpowiedniej umowy obciążać będą pro rata Subfundusze, w których 
te indeksy oraz stawki są wykorzystywane do prezentacji wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji 
w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu (benchmarku), do wysokości nieprzekraczającej 75 000 zł w danym 
roku bilansowym, 

8) koszty postępowania przed sądem powszechnym, sądem polubownym, sądem administracyjnym oraz 
cywilnego postępowania egzekucyjnego, związane z działalnością inwestycyjną Funduszu dokonywaną na 
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rzecz Subfunduszu, do wysokości nieprzekraczającej 0,05% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu 
przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii B w danym roku bilansowym, 

9) koszty druku i publikacji materiałów informacyjnych, ogłoszeń – w zakresie wynikającym z przepisów prawa 
lub zapisów w Statucie oraz koszty tłumaczenia dokumentów Funduszu lub Subfunduszu, w tym tłumaczeń 
przysięgłych, do wysokości nieprzekraczającej 0,02% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu 
przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii B w danym roku bilansowym, 

10) koszty likwidacji Funduszu, w tym wynagrodzenie likwidatora, zgodnie z zasadami określonymi w § 8. 
§ 4.  Aktywa Subfunduszu przypadające na Jednostki Uczestnictwa kategorii P obciążają następujące koszty: 

1. wynagrodzenie stałe Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem – uzależnione od Wartości Aktywów Netto 
Subfunduszu, zwane dalej Wynagrodzeniem Stałym, pobierane zgodnie z zasadami określonymi w § 5; 

2. poza Wynagrodzeniem, o którym mowa w § 4 ust. 1 Fundusz pokrywa z Aktywów Subfunduszu następujące koszty 
Funduszu związane z działalnością Subfunduszu: 
1) prowizje i opłaty na rzecz firm inwestycyjnych lub banków, z których Fundusz korzysta, zawierając transakcje 

w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu, 
2) prowizje i opłaty związane z umowami i transakcjami Funduszu, zawieranymi w ramach lokowania Aktywów 

Subfunduszu, 
3) prowizje i opłaty związane z przechowywaniem Aktywów Subfunduszu, 
4) prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych, z których usług Fundusz korzysta 

w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu, 
5) wynagrodzenie Depozytariusza, 
6) związane z prowadzeniem Subrejestru Uczestników Subfunduszu, 
7) podatki i opłaty, wymagane w związku z działalnością Funduszu, w tym opłaty za zezwolenia, jeżeli 

obowiązek ich poniesienia wynika z przepisów prawa, 
8) ogłoszeń wymaganych w związku z działalnością Funduszu w zakresie dotyczącym Subfunduszu zgodnie z 

postanowieniami Statutu Funduszu lub przepisami prawa, 
9) druku i publikacji materiałów informacyjnych Funduszu wymaganych przepisami prawa w zakresie 

dotyczącym Subfunduszu, 
10) likwidacji Funduszu lub Subfunduszu, 
11) wynagrodzenie likwidatora Subfunduszu. 

3. Koszty, o których mowa w ust. 2 pkt 5) i 6), będą pokrywane z Aktywów Subfunduszu przypadających na Jednostki 
Uczestnictwa kategorii P do wysokości: 
1) 0,5% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii P 

w danym roku kalendarzowym - gdy Wartość Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki 
Uczestnictwa kategorii P nie jest wyższa niż 10 000 000 zł; 

2) sumy kwoty 50 000 zł i 0,05% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki 
Uczestnictwa kategorii P ponad kwotę 10 000 000 zł - gdy Wartość Aktywów Netto Subfunduszu 
przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii P jest wyższa niż 10 000 000 zł. 

4. Koszty, o których mowa w ust. 2 pkt 11), mogą być pokrywane z Aktywów Subfunduszu przypadających na 
Jednostki Uczestnictwa kategorii P w wysokości nie wyższej niż 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu 
przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii P w skali roku. 

5. Koszty, o których mowa w ust. 2 pkt 1)-6) i 8)-10), nie mogą odbiegać od przyjętych w obrocie zwykłych kosztów 
wykonywania tego rodzaju usług. 

§ 5. Wynagrodzenie Stałe nalicza się zgodnie z następującymi zasadami: 
1) Wynagrodzenie Stałe naliczane jest na każdy dzień, w wysokości określonej procentowo w skali roku, liczonej od 

Wartości Aktywów Netto Subfunduszu reprezentujących każdą kategorię Jednostek Uczestnictwa odrębnie, z 
ostatniego Dnia Wyceny; 

2) naliczenie Wynagrodzenia Stałego na dany dzień następuje na podstawie Wartości Aktywów Netto Subfunduszu 
z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego Dzień Wyceny, na który naliczane jest Wynagrodzenie Stałe; 

3) Wynagrodzenie Stałe rozliczane jest za każdy miesiąc i przekazywane ze środków Subfunduszu nie później niż 
piętnastego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który przysługuje; 

4) Maksymalne stawki Wynagrodzenia, przypisane do Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu poszczególnych 
kategorii wynoszą: 

a) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A 2,0% 

b) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B 2,0% 

c) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E 2,0% 

d) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F 1,9% 

e) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I 2,0% 

f) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii J 2,0% 

g) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii K 2,0% 

h) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii L 2,0% 
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i) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii P 0,6% 

5) Towarzystwo może naliczać i pobierać Wynagrodzenie Stałe według stawek niższych niż określone w pkt. 4), w 
tym zaniechać pobierania tego Wynagrodzenia Stałego. 

§ 6. Wynagrodzenie Zmienne naliczane jest w każdym Dniu Wyceny zgodnie z następującymi zasadami: 
1) Maksymalna stawka Wynagrodzenia Zmiennego wynosi 10 % w odniesieniu do wszystkich kategorii Jednostek 

Uczestnictwa Subfunduszu poza Jednostkami Uczestnictwa kategorii P, liczone od wzrostu wartości Jednostki 
Uczestnictwa Subfunduszu dla określonej kategorii Jednostek Uczestnictwa w każdym Dniu Wyceny, ponad 
maksymalną wartość Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu dla określonej kategorii Jednostek Uczestnictwa; 

2) Wynagrodzenie Zmienne wyliczane jest wg następującego wzoru: 
 
WYNzd = max {0; SWZ • WNJU • LJUd} 
 
gdzie: 
WYNzd  wartość Wynagrodzenia Zmiennego w Dniu Wyceny d w odniesieniu do danej kategorii 

Jednostek Uczestnictwa, 
max  oznacza większą z wartości: 0 lub SWZ • WNJU • LJUd, 
SWZ  stawka Wynagrodzenia Zmiennego mająca zastosowanie w Dniu Wyceny d w odniesieniu do 

danej kategorii Jednostek Uczestnictwa, 
LJUd  liczba Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu z Dnia Wyceny d zapisanych w Rejestrze 

Uczestników w Dniu Wyceny d (bez transakcji w tym dniu), 
WNJU wzrost nominalny wartości Jednostki Uczestnictwa (dla danej kategorii Jednostek 

Uczestnictwa) w stosunku do maksymalnej wartości Jednostki Uczestnictwa (dla danej 
kategorii Jednostek Uczestnictwa) liczony zgodnie z poniższym wzorem: 
WNJU = WANJUd - WANJUmaxd-1 
WANJUd Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa (dla 

danej kategorii Jednostek Uczestnictwa) w Dniu Wyceny d po naliczeniu 
Wynagrodzenia Stałego, a przed naliczeniem Wynagrodzenia Zmiennego, 

WANJUmaxd-1  najwyższa Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa (dla danej 
kategorii Jednostek Uczestnictwa), w okresie od Dnia Wyceny, w którym 
rozpoczyna się okres brany pod uwagę przy określaniu Wynagrodzenia 
Zmiennego do Dnia Wyceny poprzedzającego Dzień Wyceny d; 

  
3) Na potrzeby wyliczenia wartości Wynagrodzenia Zmiennego, w tym najwyższej wcześniejszej Wartości Aktywów 

Netto na Jednostkę Uczestnictwa, wykorzystywane są Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa z 
dokładnością co najmniej do ośmiu miejsc po znaku dziesiętnym (dla danej kategorii Jednostek Uczestnictwa); 

4) Wynagrodzenie Zmienne nie jest należne (dla danej kategorii Jednostek Uczestnictwa) w sytuacji, gdy Wartość 
Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu jest niższa od takiej wartości z poprzedniego Dnia 
Wyceny bądź jest niższa od historycznej najwyższej Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa w okresie, 
za który Wynagrodzenie Zmienne jest ustalane; 

5) W każdym Dniu Wyceny tworzona jest rezerwa na Wynagrodzenie Zmienne (odpowiadająca wzrostowi wartości 
Jednostki Uczestnictwa ponad wcześniejsze wartości maksymalne); 

6) Wynagrodzenie Zmienne rozliczane jest za każdy miesiąc i przekazywane ze środków Subfunduszu nie później 
niż piętnastego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który przysługuje; 

7) Towarzystwo może naliczać i pobierać Wynagrodzenie Zmienne według stawek niższych niż określone w pkt. 1, 
w tym zaniechać pobierania tego Wynagrodzenia Zmiennego. 

§ 7. W księgach Subfunduszu codziennie tworzona jest rezerwa na wybrane koszty Subfunduszu wskazane w powyższych 
paragrafach, z wyłączeniem kosztów likwidacji Subfunduszu lub Funduszu. Rezerwa tworzona jest w wysokości 
uzasadnionej i ma na celu zapewnienie współmierności kosztów do okresu, którego faktycznie dotyczą. Rozliczenie 
następuje z dołu w okresach miesięcznych, kwartalnych lub odpowiednio do okresów rozliczeniowych kosztów. 

§ 8. Koszty likwidacji Subfunduszu, w tym wynagrodzenie likwidatora, określa się zgodnie z następującymi zasadami:  
a) w przypadku likwidacji Subfunduszu, niezwiązanej z likwidacją Funduszu, wynagrodzenie likwidatora określone 

zostanie na 75 000 zł netto powiększone o należny podatek od towarów i usług wg obowiązującej stawki na dzień 
rozpoczęcia likwidacji, nie więcej jednak niż 5 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki 
Uczestnictwa wszystkich kategorii poza Jednostkami Uczestnictwa kategorii P na dzień rozpoczęcia likwidacji. W 
przypadku likwidacji Subfunduszu, niezwiązanej z likwidacją Funduszu, wynagrodzenie likwidatora w odniesieniu do 
Jednostek Uczestnictwa kategorii P ustalone zostanie zgodnie z zasadami określonymi w § 4 ust. 4., 

b) w przypadku likwidacji Funduszu wynagrodzenie likwidatora określone zostanie na 75 000 zł netto powiększone o 
należny podatek od towarów i usług wg obowiązującej stawki na dzień rozpoczęcia likwidacji wobec każdego 
likwidowanego Subfunduszu, nie więcej jednak niż 5 % Wartości Aktywów Netto przypadających na Jednostki 
Uczestnictwa wszystkich kategorii poza Jednostkami Uczestnictwa kategorii P na dzień rozpoczęcia likwidacji a w 



102 

odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa kategorii P wynagrodzenie likwidatora ustalone zostanie zgodnie z zasadami 
określonymi w § 4 ust. 4. 

§ 9. Koszty związane z działalnością Funduszu niewymienione w powyższych punktach, w tym: opłaty za uzyskiwanie przez 
Towarzystwo informacji rynkowych oraz informacji o instrumentach finansowych, określone w umowach zawartych przez 
Fundusz lub Towarzystwo oraz opłaty karne, pokrywane są przez Towarzystwo. 

§ 10. Towarzystwo może podjąć decyzję o wzięciu na siebie i ponoszeniu całości lub części kosztów Funduszu ze środków 
Towarzystwa. 

§ 11. Fundusz, ani żaden z subfunduszy wydzielonych w Funduszu nie jest obciążany świadczeniem dodatkowym, o którym 
mowa w art. 49 § 2 pkt 10). Zasady naliczania i wypłaty świadczenia dodatkowego zaprezentowano w Prospekcie 
Informacyjnym. 

Art. 33 p [Zasady ponoszenia kosztów przez Subfundusz Pekao Globalny Zrównoważony (w niniejszym artykule 
zwany „Subfunduszem”)] 

§ 1. Fundusz obciąża Subfundusz kosztami związanymi z działalnością na rzecz Subfunduszu, przy czym zobowiązania 
związane z Subfunduszem obciążają tylko Subfundusz, zgodnie z następującymi zasadami: 
1) jeżeli obowiązek pokrycia kosztów obciąża kilka subfunduszy łącznie i nie jest możliwe ustalenie części, która 

obciąża Subfundusz, partycypację Subfunduszu w tych kosztach oblicza się na podstawie stosunku Wartości 
Aktywów Netto Subfunduszu do sumy wartości Aktywów Netto wszystkich subfunduszy, na których ciąży 
obowiązek pokrycia tych kosztów; 

2) zobowiązania, które dotyczą całego Funduszu – bez wskazania obciążenia kosztami Subfunduszu - obciążają 
Subfundusz proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto 
Funduszu; 

3) w przypadku zawarcia przez Fundusz umowy dotyczącej nabycia lub zbycia składników lokat więcej niż jednego 
subfunduszu wydzielonego w Funduszu, koszty takiej transakcji obciążają Subfundusz proporcjonalnie do udziału 
wartości nabytych lub zbytych na rzecz Subfunduszu składników lokat w wartości składników lokat nabytych lub 
zbytych w ramach tej transakcji ogółem; 

4) W przypadku, gdy w Subfunduszu zbywane są Jednostki Uczestnictwa różnych kategorii, dla których obowiązują 
różne stawki wynagrodzenia za zarządzanie, koszty wynagrodzenia za zarządzanie wyliczone na podstawie 
Wartości Aktywów Netto, przypisane do danej kategorii Jednostek Uczestnictwa, obciążają Subfundusz, jednakże 
dla potrzeb ustalenia Wartości Aktywów Netto przypadającej na Jednostkę Uczestnictwa w podziale na kategorie 
są one alokowane rachunkowo wyłącznie do Jednostek Uczestnictwa kategorii, której dotyczą. Powyższą zasadę 
stosuje się odpowiednio w przypadku innych kosztów związanych wyłącznie z Jednostkami Uczestnictwa danej 
kategorii. Zasady ustalania Wartości Aktywów Netto przypadającej na Jednostkę Uczestnictwa zaprezentowano w 
pkt 21.3., Rozdziału III a Prospektu Informacyjnego. 

§ 2.  1. Aktywa Subfunduszu przypadające na Jednostki Uczestnictwa kategorii A, E, F, I, J, K i L obciążają następujące 
koszty: 
1) wynagrodzenie stałe Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem - uzależnione od Wartości Aktywów Netto 

Subfunduszu, zwane dalej Wynagrodzeniem Stałym, pobierane zgodnie z zasadami określonymi w § 5,, 
2) wynagrodzenie zmienne Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem – uzależnione od wyników 

zarządzania Subfunduszem, zwane dalej Wynagrodzeniem Zmiennym, pobierane zgodnie z zasadami 
określonymi w § 6, 

3) koszty obsługi transakcji na Aktywach Subfunduszu (w tym opłaty), opłaty za wykonywanie czynności i usług 
bankowych w związku z Aktywami Subfunduszu bądź zobowiązaniami Subfunduszu: 
a) opłaty i prowizje maklerskie, 
b) opłaty i prowizje bankowe, w tym, z zastrzeżeniem ust. 2, wobec Depozytariusza, 
c) prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych oraz rozliczeniowych oraz prowadzących wymagane 

prawem repozytoria, w tym opłaty transakcyjne (np. wobec KDPW, Clearstream Banking, banki), w tym 
płatne za pośrednictwem Depozytariusza, 

d) koszty obsługi i odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Fundusz na rzecz Subfunduszu, 
e) opłaty i prowizje z tytułu korzystania z wielostronnych platform obrotu (MTF) oraz ze zorganizowanych 

platform obrotu (OTF) – w zakresie transakcji przeprowadzanych na rzecz Subfunduszu; 
4) podatki i opłaty oraz inne koszty wynikające z przepisów prawa lub regulacji wewnętrznych sądów, związane 

z Subfunduszem: 
a) opłaty sądowe i notarialne, 
b) koszty postępowania przed sądem powszechnym, sądem polubownym, sądem administracyjnym oraz 

cywilnego postępowania egzekucyjnego, związane z działalnością inwestycyjną Funduszu dokonywaną 
na rzecz Subfunduszu, 

c) opłaty za decyzje i zezwolenia Komisji, 
d) podatki; 

5) koszty likwidacji Subfunduszu, z zastrzeżeniem treści § 8; 
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6) koszty obsługi prawnej (w tym pomocy prawnej i doradztwa podatkowego), niezwiązane z działalnością 
inwestycyjną Funduszu dokonywaną na rzecz Subfunduszu. 

2. Koszty związane z działalnością Funduszu niewymienione w ust. 1, w tym wynagrodzenie Depozytariusza (z tytułu 
prowadzenia rejestru i przechowywania aktywów Funduszu oraz weryfikacji wartości Aktywów Netto Funduszu i 
poszczególnych Subfunduszy), a także opłaty ponoszone na rzecz Depozytariusza w związku z rozliczaniem 
transakcji na instrumentach finansowych, koszty związane z prowadzeniem rejestru Uczestników Funduszu (przez 
Agenta Transferowego) oraz koszty badania oraz przeglądów sprawozdań finansowych Funduszu, w tym 
jednostkowych sprawozdań finansowych poszczególnych Subfunduszy przez Biegłego Rewidenta, a także 
uzyskiwania stosownych oświadczeń Biegłego Rewidenta, określone w umowach zawartych przez Fundusz lub 
Towarzystwo oraz opłaty karne, pokrywane są przez Towarzystwo. 

3. Koszty określone w § 2 ust. 1 pkt 4) lit. b) oraz § 2 ust. 1 pkt 6) stanowią koszty limitowane Subfunduszu i będą 
bezpośrednio pokrywane przez Fundusz z Aktywów Subfunduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa 
kategorii A, E, F, I, J, K i L do kwoty stanowiącej 0,1 % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu 
przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii A, E, F, I, J, K i L w danym roku bilansowym (wyznaczonej 
jako średnia arytmetyczna z Dni Wyceny). Nadwyżkę faktycznie poniesionych kosztów ponad powyżej określony 
limit Towarzystwo zwróci danemu Subfunduszowi niezwłocznie po zakończeniu roku bilansowego, w którym 
nadwyżka wystąpiła. 

§ 3.  Aktywa Subfunduszu przypadające na Jednostki Uczestnictwa kategorii B obciążają następujące koszty: 
1. wynagrodzenie stałe Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem – uzależnione od Wartości Aktywów Netto 

Subfunduszu, zwane dalej Wynagrodzeniem Stałym, pobierane zgodnie z zasadami określonymi w § 5; 
2. wynagrodzenie zmienne Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem – uzależnione od wyników zarządzania 

Subfunduszem, zwane dalej Wynagrodzeniem Zmiennym, pobierane zgodnie z zasadami określonymi w § 6; 
3. koszty nielimitowane, do których należą: 

1) koszty obsługi transakcji na Aktywach Subfunduszu (w tym opłaty), opłaty za wykonywanie czynności i usług 
bankowych w związku z Aktywami Subfunduszu bądź zobowiązaniami Subfunduszu: 
a) opłaty i prowizje maklerskie, 
b) opłaty i prowizje bankowe, z zastrzeżeniem § 3 ust. 4 pkt 1), w tym wobec Depozytariusza (m.in. opłaty 

ponoszone na rzecz Depozytariusza w związku z rozliczaniem transakcji na instrumentach finansowych), 
c) prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych oraz rozliczeniowych a także prowadzących 

wymagane prawem repozytoria, w tym opłaty transakcyjne (np. wobec KDPW, Clearstream Banking, 
banków), w tym płatne za pośrednictwem Depozytariusza, 

d) koszty obsługi i odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Fundusz na rzecz Subfunduszu, 
e) opłaty i prowizje z tytułu korzystania z wielostronnych platform obrotu (MTF) oraz ze zorganizowanych 

platform obrotu (OTF) – w zakresie transakcji przeprowadzanych na rzecz Subfunduszu; 
2) podatki i opłaty oraz inne koszty wynikające z przepisów prawa lub regulacji wewnętrznych sądów, związane 

z Subfunduszem: 
a) opłaty sądowe i notarialne, 
b) opłaty za decyzje i zezwolenia odpowiednich organów lub urzędów, w tym w szczególności Komisji, 
c) podatki; 

4. koszty limitowane, do których należą: 
1) koszty Depozytariusza (z tytułu prowadzenia rejestru i przechowywania aktywów Funduszu oraz weryfikacji 

wartości Aktywów Netto Funduszu i poszczególnych Subfunduszy), do wysokości nieprzekraczającej 0,10% 
średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii B w 
danym roku bilansowym, 

2) koszty firmy audytorskiej wybranej do badania sprawozdań finansowych Funduszu z tytułu wykonania 
wymaganych przez prawo usług, w tym prac związanych ze sprawozdaniami finansowymi Funduszu 
(rocznymi i półrocznymi), z tytułu prac nad sporządzeniem oświadczenia o zgodności metod i zasad wyceny 
Aktywów Funduszu opisanych w prospekcie informacyjnym z przepisami dotyczącymi rachunkowości 
funduszy inwestycyjnych, a także o zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez Fundusz polityką 
inwestycyjną, a w przypadku zmiany metod lub zasad wyceny Aktywów Funduszu, w tym wynikających ze 
zmiany przyjętej przez Fundusz polityki inwestycyjnej, także odpowiednie oświadczenie w odniesieniu do 
wprowadzanych zmian oraz wszelkie informacje niezbędne do oceny ryzyka inwestycyjnego, do wysokości 
nieprzekraczającej 0,04% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki 
Uczestnictwa kategorii B w danym roku bilansowym, 

3) koszty Agenta Transferowego związane z prowadzeniem rejestru Uczestników Funduszu (i odpowiednich 
subrejestrów) do wysokości nieprzekraczającej 0,25% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu 
przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii B w danym roku bilansowym, 

4) koszt wykorzystywania oprogramowania na potrzeby prowadzenia ksiąg Funduszu/Subfunduszu, systemów 
dla potrzeb obowiązkowego raportowania, w tym koszty opłat licencyjnych oraz koszty utrzymania 
i dostosowania systemów informatycznych, a także koszty związane z administrowaniem Funduszem i 
Subfunduszem, obejmujące w szczególności koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych, wyceny aktywów, w 
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tym opracowywania modeli wyceny, sporządzania sprawozdań finansowych, do wysokości 
nieprzekraczającej 0,03% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki 
Uczestnictwa kategorii B w danym roku bilansowym, 

5) koszty związane z obsługą Uczestników Funduszu: 
a) koszty dostarczania Uczestnikom korespondencji, dokumentów – w zakresie ustalonym zgodnie 

z przepisami prawa i Statutem, 
b) koszty przekazów pieniężnych do Uczestników, 
do wysokości nieprzekraczającej 0,02% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na 
Jednostki Uczestnictwa kategorii B w danym roku bilansowym, 

6) koszty obsługi prawnej (w tym pomocy prawnej i doradztwa podatkowego), niezwiązane z działalnością 
inwestycyjną Funduszu dokonywaną na rzecz Subfunduszu, do wysokości nieprzekraczającej 0,10% 
średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii B w 
danym roku bilansowym, 

7) koszty udostępnienia i stosowania przez Fundusz indeksów oraz stawek referencyjnych (np. na podstawie 
licencji), przy czym płatności z tytułu odpowiedniej umowy obciążać będą pro rata Subfundusze, w których 
te indeksy oraz stawki są wykorzystywane do prezentacji wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji 
w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu (benchmarku), do wysokości nieprzekraczającej 75 000 zł w danym 
roku bilansowym, 

8) koszty postępowania przed sądem powszechnym, sądem polubownym, sądem administracyjnym oraz 
cywilnego postępowania egzekucyjnego, związane z działalnością inwestycyjną Funduszu dokonywaną na 
rzecz Subfunduszu, do wysokości nieprzekraczającej 0,05% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu 
przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii B w danym roku bilansowym, 

9) koszty druku i publikacji materiałów informacyjnych, ogłoszeń – w zakresie wynikającym z przepisów prawa 
lub zapisów w Statucie oraz koszty tłumaczenia dokumentów Funduszu lub Subfunduszu, w tym tłumaczeń 
przysięgłych, do wysokości nieprzekraczającej 0,02% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu 
przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii B w danym roku bilansowym, 

10) koszty likwidacji Funduszu, w tym wynagrodzenie likwidatora, zgodnie z zasadami określonymi w § 8. 
§ 4.  Aktywa Subfunduszu przypadające na Jednostki Uczestnictwa kategorii P obciążają następujące koszty: 

1. wynagrodzenie stałe Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem – uzależnione od Wartości Aktywów Netto 
Subfunduszu, zwane dalej Wynagrodzeniem Stałym, pobierane zgodnie z zasadami określonymi w § 5; 

2. poza Wynagrodzeniem, o którym mowa w § 4 ust. 1 Fundusz pokrywa z Aktywów Subfunduszu następujące koszty 
Funduszu związane z działalnością Subfunduszu: 
1) prowizje i opłaty na rzecz firm inwestycyjnych lub banków, z których Fundusz korzysta, zawierając transakcje 

w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu, 
2) prowizje i opłaty związane z umowami i transakcjami Funduszu, zawieranymi w ramach lokowania Aktywów 

Subfunduszu, 
3) prowizje i opłaty związane z przechowywaniem Aktywów Subfunduszu, 
4) prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych, z których usług Fundusz korzysta 

w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu, 
5) wynagrodzenie Depozytariusza, 
6) związane z prowadzeniem Subrejestru Uczestników Subfunduszu, 
7) podatki i opłaty, wymagane w związku z działalnością Funduszu, w tym opłaty za zezwolenia, jeżeli 

obowiązek ich poniesienia wynika z przepisów prawa, 
8) ogłoszeń wymaganych w związku z działalnością Funduszu w zakresie dotyczącym Subfunduszu zgodnie z 

postanowieniami Statutu Funduszu lub przepisami prawa, 
9) druku i publikacji materiałów informacyjnych Funduszu wymaganych przepisami prawa w zakresie 

dotyczącym Subfunduszu, 
10) likwidacji Funduszu lub Subfunduszu, 
11) wynagrodzenie likwidatora Subfunduszu. 

3. Koszty, o których mowa w ust. 2 pkt 5) i 6), będą pokrywane z Aktywów Subfunduszu przypadających na Jednostki 
Uczestnictwa kategorii P do wysokości: 
1) 0,5% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii P 

w danym roku kalendarzowym - gdy Wartość Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki 
Uczestnictwa kategorii P nie jest wyższa niż 10 000 000 zł; 

2) sumy kwoty 50 000 zł i 0,05% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki 
Uczestnictwa kategorii P ponad kwotę 10 000 000 zł - gdy Wartość Aktywów Netto Subfunduszu 
przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii P jest wyższa niż 10 000 000 zł. 
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4. Koszty, o których mowa w ust. 2 pkt 11), mogą być pokrywane z Aktywów Subfunduszu przypadających na 
Jednostki Uczestnictwa kategorii P w wysokości nie wyższej niż 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu 
przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii P w skali roku. 

5. Koszty, o których mowa w ust. 2 pkt 1)-6) i 8)-10), nie mogą odbiegać od przyjętych w obrocie zwykłych kosztów 
wykonywania tego rodzaju usług. 

§ 5.  Wynagrodzenie Stałe nalicza się zgodnie z następującymi zasadami: 
1) Wynagrodzenie Stałe naliczane jest na każdy dzień, w wysokości określonej procentowo w skali roku, liczonej od 

Wartości Aktywów Netto Subfunduszu reprezentujących każdą kategorię Jednostek Uczestnictwa odrębnie, z 
ostatniego Dnia Wyceny; 

2) naliczenie Wynagrodzenia Stałego na dany dzień następuje na podstawie Wartości Aktywów Netto Subfunduszu 
z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego Dzień Wyceny, na który naliczane jest Wynagrodzenie Stałe; 

3) Wynagrodzenie Stałe rozliczane jest za każdy miesiąc i przekazywane ze środków Subfunduszu nie później niż 
piętnastego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który przysługuje; 

4) Maksymalne stawki Wynagrodzenia, przypisane do Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu poszczególnych 
kategorii wynoszą: 

a) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A 2,0% 

b) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B 2,0% 

c) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E 2,0% 

d) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F 1,9% 

e) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I 2,0% 

f) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii J 2,0% 

g) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii K 2,0% 

h) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii L 2,0% 

i) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii P 0,6% 

5) Towarzystwo może naliczać i pobierać Wynagrodzenie Stałe według stawek niższych niż określone w pkt. 4), w 
tym zaniechać pobierania tego Wynagrodzenia Stałego. 

§ 6.  Wynagrodzenie Zmienne naliczane jest w każdym Dniu Wyceny zgodnie z następującymi zasadami: 
1) Maksymalna stawka Wynagrodzenia Zmiennego wynosi 10 % w odniesieniu do wszystkich kategorii Jednostek 

Uczestnictwa Subfunduszu poza Jednostkami Uczestnictwa kategorii P, liczone od wzrostu wartości Jednostki 
Uczestnictwa Subfunduszu dla określonej kategorii Jednostek Uczestnictwa w każdym Dniu Wyceny, ponad 
maksymalną wartość Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu dla określonej kategorii Jednostek Uczestnictwa; 

2) Wynagrodzenie Zmienne wyliczane jest wg następującego wzoru: 
 
WYNzd = max {0; SWZ • WNJU • LJUd} 
 
gdzie: 
WYNzd  wartość Wynagrodzenia Zmiennego w Dniu Wyceny d w odniesieniu do danej kategorii 

Jednostek Uczestnictwa, 
max  oznacza większą z wartości: 0 lub SWZ • WNJU • LJUd, 
SWZ  stawka Wynagrodzenia Zmiennego mająca zastosowanie w Dniu Wyceny d w odniesieniu do 

danej kategorii Jednostek Uczestnictwa, 
LJUd  liczba Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu z Dnia Wyceny d zapisanych w Rejestrze 

Uczestników w Dniu Wyceny d (bez transakcji w tym dniu), 
WNJU wzrost nominalny wartości Jednostki Uczestnictwa (dla danej kategorii Jednostek 

Uczestnictwa) w stosunku do maksymalnej wartości Jednostki Uczestnictwa (dla danej 
kategorii Jednostek Uczestnictwa) liczony zgodnie z poniższym wzorem: 
WNJU = WANJUd - WANJUmaxd-1 
WANJUd Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa (dla 

danej kategorii Jednostek Uczestnictwa) w Dniu Wyceny d po naliczeniu 
Wynagrodzenia Stałego, a przed naliczeniem Wynagrodzenia Zmiennego, 

WANJUmaxd-1  najwyższa Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa (dla danej 
kategorii Jednostek Uczestnictwa) w okresie od pierwszego Dnia Wyceny 
do Dnia Wyceny poprzedzającego Dzień Wyceny d; 

3) Na potrzeby wyliczenia wartości Wynagrodzenia Zmiennego, w tym najwyższej wcześniejszej Wartości Aktywów 
Netto na Jednostkę Uczestnictwa, wykorzystywane są Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa z 
dokładnością co najmniej do ośmiu miejsc po znaku dziesiętnym (dla danej kategorii Jednostek Uczestnictwa); 

4) Wynagrodzenie Zmienne nie jest należne (dla danej kategorii Jednostek Uczestnictwa) w sytuacji, gdy Wartość 
Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu jest niższa od takiej wartości z poprzedniego Dnia 
Wyceny bądź jest niższa od historycznej najwyższej Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa w okresie, 
za który Wynagrodzenie Zmienne jest ustalane; 
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5) W każdym Dniu Wyceny tworzona jest rezerwa na Wynagrodzenie Zmienne (odpowiadająca wzrostowi wartości 
Jednostki Uczestnictwa ponad wcześniejsze wartości maksymalne); 

6) Wynagrodzenie Zmienne rozliczane jest za każdy miesiąc i przekazywane ze środków Subfunduszu nie później 
niż piętnastego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który przysługuje; 

7) Towarzystwo może naliczać i pobierać Wynagrodzenie Zmienne według stawek niższych niż określone w pkt. 1, 
w tym zaniechać pobierania tego Wynagrodzenia Zmiennego. 

§ 7. W księgach Subfunduszu codziennie tworzona jest rezerwa na wybrane koszty Subfunduszu wskazane w powyższych 
paragrafach, z wyłączeniem kosztów likwidacji Subfunduszu lub Funduszu. Rezerwa tworzona jest w wysokości 
uzasadnionej i ma na celu zapewnienie współmierności kosztów do okresu, którego faktycznie dotyczą. Rozliczenie 
następuje z dołu w okresach miesięcznych, kwartalnych lub odpowiednio do okresów rozliczeniowych kosztów. 

§ 8. Koszty likwidacji Subfunduszu, w tym wynagrodzenie likwidatora, określa się zgodnie z następującymi zasadami:  
a) w przypadku likwidacji Subfunduszu, niezwiązanej z likwidacją Funduszu, wynagrodzenie likwidatora określone 

zostanie na 75 000 zł netto powiększone o należny podatek od towarów i usług wg obowiązującej stawki na dzień 
rozpoczęcia likwidacji, nie więcej jednak niż 5 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki 
Uczestnictwa wszystkich kategorii poza Jednostkami Uczestnictwa kategorii P na dzień rozpoczęcia likwidacji. W 
przypadku likwidacji Subfunduszu, niezwiązanej z likwidacją Funduszu, wynagrodzenie likwidatora w odniesieniu do 
Jednostek Uczestnictwa kategorii P ustalone zostanie zgodnie z zasadami określonymi w § 4 ust. 4., 

b) w przypadku likwidacji Funduszu wynagrodzenie likwidatora określone zostanie na 75 000 zł netto powiększone o 
należny podatek od towarów i usług wg obowiązującej stawki na dzień rozpoczęcia likwidacji wobec każdego 
likwidowanego Subfunduszu, nie więcej jednak niż 5 % Wartości Aktywów Netto przypadających na Jednostki 
Uczestnictwa wszystkich kategorii poza Jednostkami Uczestnictwa kategorii P na dzień rozpoczęcia likwidacji a w 
odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa kategorii P wynagrodzenie likwidatora ustalone zostanie zgodnie z zasadami 
określonymi w § 4 ust. 4. 

§ 9. Koszty związane z działalnością Funduszu niewymienione w powyższych punktach, w tym: opłaty za uzyskiwanie przez 
Towarzystwo informacji rynkowych oraz informacji o instrumentach finansowych, określone w umowach zawartych przez 
Fundusz lub Towarzystwo oraz opłaty karne, pokrywane są przez Towarzystwo. 

§ 10. Towarzystwo może podjąć decyzję o wzięciu na siebie i ponoszeniu całości lub części kosztów Funduszu ze środków 
Towarzystwa. 

§ 11. Fundusz, ani żaden z subfunduszy wydzielonych w Funduszu nie jest obciążany świadczeniem dodatkowym, o którym 
mowa w art. 49 § 2 pkt 10). Zasady naliczania i wypłaty świadczenia dodatkowego zaprezentowano w Prospekcie 
Informacyjnym. 

Art. 33 r [Zasady ponoszenia kosztów przez Subfundusz Pekao Ekologiczny (w niniejszym artykule zwany 
„Subfunduszem”)] 

§ 1. Fundusz obciąża Subfundusz kosztami związanymi z działalnością na rzecz Subfunduszu, przy czym zobowiązania 
związane z Subfunduszem obciążają tylko Subfundusz, zgodnie z następującymi zasadami: 
1) jeżeli obowiązek pokrycia kosztów obciąża kilka subfunduszy łącznie i nie jest możliwe ustalenie części, która 

obciąża Subfundusz, partycypację Subfunduszu w tych kosztach oblicza się na podstawie stosunku Wartości 
Aktywów Netto Subfunduszu do sumy wartości Aktywów Netto wszystkich subfunduszy, na których ciąży 
obowiązek pokrycia tych kosztów; 

2) zobowiązania, które dotyczą całego Funduszu – bez wskazania obciążenia kosztami Subfunduszu - obciążają 
Subfundusz proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto 
Funduszu; 

3) w przypadku zawarcia przez Fundusz umowy dotyczącej nabycia lub zbycia składników lokat więcej niż jednego 
subfunduszu wydzielonego w Funduszu, koszty takiej transakcji obciążają Subfundusz proporcjonalnie do udziału 
wartości nabytych lub zbytych na rzecz Subfunduszu składników lokat w wartości składników lokat nabytych lub 
zbytych w ramach tej transakcji ogółem; 

4) W przypadku, gdy w Subfunduszu zbywane są Jednostki Uczestnictwa różnych kategorii, dla których obowiązują 
różne stawki wynagrodzenia za zarządzanie, koszty wynagrodzenia za zarządzanie wyliczone na podstawie 
Wartości Aktywów Netto, przypisane do danej kategorii Jednostek Uczestnictwa, obciążają Subfundusz, jednakże 
dla potrzeb ustalenia Wartości Aktywów Netto przypadającej na Jednostkę Uczestnictwa w podziale na kategorie 
są one alokowane rachunkowo wyłącznie do Jednostek Uczestnictwa kategorii, której dotyczą. Powyższą zasadę 
stosuje się odpowiednio w przypadku innych kosztów związanych wyłącznie z Jednostkami Uczestnictwa danej 
kategorii. Zasady ustalania Wartości Aktywów Netto przypadającej na Jednostkę Uczestnictwa zaprezentowano w 
pkt 21.3., Rozdziału III a Prospektu Informacyjnego. 

§ 2.  1. Aktywa Subfunduszu przypadające na Jednostki Uczestnictwa kategorii A, E, F, I, J, K i L obciążają następujące 
koszty: 
1) wynagrodzenie stałe Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem - uzależnione od Wartości Aktywów Netto 

Subfunduszu, zwane dalej Wynagrodzeniem Stałym, pobierane zgodnie z zasadami określonymi w § 5, 
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2) wynagrodzenie zmienne Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem – uzależnione od wyników 
zarządzania Subfunduszem, zwane dalej Wynagrodzeniem Zmiennym, pobierane zgodnie z zasadami 
określonymi w § 6, 

3) koszty obsługi transakcji na Aktywach Subfunduszu (w tym opłaty), opłaty za wykonywanie czynności i usług 
bankowych w związku z Aktywami Subfunduszu bądź zobowiązaniami Subfunduszu: 
a) opłaty i prowizje maklerskie, 
b) opłaty i prowizje bankowe, w tym, z zastrzeżeniem ust. 2, wobec Depozytariusza, 
c) prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych oraz rozliczeniowych oraz prowadzących wymagane 

prawem repozytoria, w tym opłaty transakcyjne (np. wobec KDPW, Clearstream Banking, banki), w tym 
płatne za pośrednictwem Depozytariusza, 

d) koszty obsługi i odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Fundusz na rzecz Subfunduszu, 
e) opłaty i prowizje z tytułu korzystania z wielostronnych platform obrotu (MTF) oraz ze zorganizowanych 

platform obrotu (OTF) – w zakresie transakcji przeprowadzanych na rzecz Subfunduszu; 
4) podatki i opłaty oraz inne koszty wynikające z przepisów prawa lub regulacji wewnętrznych sądów, związane 

z Subfunduszem: 
a) opłaty sądowe i notarialne, 
b) koszty postępowania przed sądem powszechnym, sądem polubownym, sądem administracyjnym oraz 

cywilnego postępowania egzekucyjnego, związane z działalnością inwestycyjną Funduszu dokonywaną 
na rzecz Subfunduszu, 

c) opłaty za decyzje i zezwolenia Komisji, 
d) podatki; 

5) koszty likwidacji Subfunduszu, z zastrzeżeniem treści § 8; 
6) koszty obsługi prawnej (w tym pomocy prawnej i doradztwa podatkowego), niezwiązane z działalnością 

inwestycyjną Funduszu dokonywaną na rzecz Subfunduszu. 
2. Koszty związane z działalnością Funduszu niewymienione w ust. 1, w tym wynagrodzenie Depozytariusza (z tytułu 

prowadzenia rejestru i przechowywania aktywów Funduszu oraz weryfikacji wartości Aktywów Netto Funduszu i 
poszczególnych Subfunduszy), a także opłaty ponoszone na rzecz Depozytariusza w związku z rozliczaniem 
transakcji na instrumentach finansowych, koszty związane z prowadzeniem rejestru Uczestników Funduszu (przez 
Agenta Transferowego) oraz koszty badania oraz przeglądów sprawozdań finansowych Funduszu, w tym 
jednostkowych sprawozdań finansowych poszczególnych Subfunduszy przez Biegłego Rewidenta, a także 
uzyskiwania stosownych oświadczeń Biegłego Rewidenta, określone w umowach zawartych przez Fundusz lub 
Towarzystwo oraz opłaty karne, pokrywane są przez Towarzystwo. 

3. Koszty określone w § 2 ust. 1 pkt 4) lit. b) oraz § 2 ust. 1 pkt 6) stanowią koszty limitowane Subfunduszu i będą 
bezpośrednio pokrywane przez Fundusz z Aktywów Subfunduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa 
kategorii A, E, F, I, J, K i L do kwoty stanowiącej 0,1 % średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu 
przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii A, E, F, I, J, K i L w danym roku bilansowym (wyznaczonej jako 
średnia arytmetyczna z Dni Wyceny). Nadwyżkę faktycznie poniesionych kosztów ponad powyżej określony limit 
Towarzystwo zwróci danemu Subfunduszowi niezwłocznie po zakończeniu roku bilansowego, w którym nadwyżka 
wystąpiła. 

§ 3.  Aktywa Subfunduszu przypadające na Jednostki Uczestnictwa kategorii B obciążają następujące koszty: 
1. wynagrodzenie stałe Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem – uzależnione od Wartości Aktywów Netto 

Subfunduszu, zwane dalej Wynagrodzeniem Stałym, pobierane zgodnie z zasadami określonymi w § 5; 
2. wynagrodzenie zmienne Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem – uzależnione od wyników zarządzania 

Subfunduszem, zwane dalej Wynagrodzeniem Zmiennym, pobierane zgodnie z zasadami określonymi w § 6; 
3. koszty nielimitowane, do których należą: 

1) koszty obsługi transakcji na Aktywach Subfunduszu (w tym opłaty), opłaty za wykonywanie czynności i usług 
bankowych w związku z Aktywami Subfunduszu bądź zobowiązaniami Subfunduszu: 
a) opłaty i prowizje maklerskie, 
b) opłaty i prowizje bankowe, z zastrzeżeniem § 3 ust. 4 pkt 1), w tym wobec Depozytariusza (m.in. opłaty 

ponoszone na rzecz Depozytariusza w związku z rozliczaniem transakcji na instrumentach finansowych), 
c) prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych oraz rozliczeniowych a także prowadzących 

wymagane prawem repozytoria, w tym opłaty transakcyjne (np. wobec KDPW, Clearstream Banking, 
banków), w tym płatne za pośrednictwem Depozytariusza, 

d) koszty obsługi i odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Fundusz na rzecz Subfunduszu, 
e) opłaty i prowizje z tytułu korzystania z wielostronnych platform obrotu (MTF) oraz ze zorganizowanych 

platform obrotu (OTF) – w zakresie transakcji przeprowadzanych na rzecz Subfunduszu; 
2) podatki i opłaty oraz inne koszty wynikające z przepisów prawa lub regulacji wewnętrznych sądów, związane 

z Subfunduszem: 
a) opłaty sądowe i notarialne, 
b) opłaty za decyzje i zezwolenia odpowiednich organów lub urzędów, w tym w szczególności Komisji, 
c) podatki; 
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4. koszty limitowane, do których należą: 
1) koszty Depozytariusza (z tytułu prowadzenia rejestru i przechowywania aktywów Funduszu oraz weryfikacji 

wartości Aktywów Netto Funduszu i poszczególnych Subfunduszy), do wysokości nieprzekraczającej 0,10% 
średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii B w 
danym roku bilansowym, 

2) koszty firmy audytorskiej wybranej do badania sprawozdań finansowych Funduszu z tytułu wykonania 
wymaganych przez prawo usług, w tym prac związanych ze sprawozdaniami finansowymi Funduszu 
(rocznymi i półrocznymi), z tytułu prac nad sporządzeniem oświadczenia o zgodności metod i zasad wyceny 
Aktywów Funduszu opisanych w prospekcie informacyjnym z przepisami dotyczącymi rachunkowości 
funduszy inwestycyjnych, a także o zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez Fundusz polityką 
inwestycyjną, a w przypadku zmiany metod lub zasad wyceny Aktywów Funduszu, w tym wynikających ze 
zmiany przyjętej przez Fundusz polityki inwestycyjnej, także odpowiednie oświadczenie w odniesieniu do 
wprowadzanych zmian oraz wszelkie informacje niezbędne do oceny ryzyka inwestycyjnego, do wysokości 
nieprzekraczającej 0,04% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki 
Uczestnictwa kategorii B w danym roku bilansowym, 

3) koszty Agenta Transferowego związane z prowadzeniem rejestru Uczestników Funduszu (i odpowiednich 
subrejestrów) do wysokości nieprzekraczającej 0,25% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu 
przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii B w danym roku bilansowym, 

4) koszt wykorzystywania oprogramowania na potrzeby prowadzenia ksiąg Funduszu/Subfunduszu, systemów 
dla potrzeb obowiązkowego raportowania, w tym koszty opłat licencyjnych oraz koszty utrzymania 
i dostosowania systemów informatycznych, a także koszty związane z administrowaniem Funduszem i 
Subfunduszem, obejmujące w szczególności koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych, wyceny aktywów, w 
tym opracowywania modeli wyceny, sporządzania sprawozdań finansowych, do wysokości 
nieprzekraczającej 0,03% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki 
Uczestnictwa kategorii B w danym roku bilansowym, 

5) koszty związane z obsługą Uczestników Funduszu: 
a) koszty dostarczania Uczestnikom korespondencji, dokumentów – w zakresie ustalonym zgodnie 

z przepisami prawa i Statutem, 
b) koszty przekazów pieniężnych do Uczestników, 
do wysokości nieprzekraczającej 0,02% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na 
Jednostki Uczestnictwa kategorii B w danym roku bilansowym, 

6) koszty obsługi prawnej (w tym pomocy prawnej i doradztwa podatkowego), niezwiązane z działalnością 
inwestycyjną Funduszu dokonywaną na rzecz Subfunduszu, do wysokości nieprzekraczającej 0,10% 
średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii B w 
danym roku bilansowym, 

7) koszty udostępnienia i stosowania przez Fundusz indeksów oraz stawek referencyjnych (np. na podstawie 
licencji), przy czym płatności z tytułu odpowiedniej umowy obciążać będą pro rata Subfundusze, w których 
te indeksy oraz stawki są wykorzystywane do prezentacji wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji 
w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu (benchmarku), do wysokości nieprzekraczającej 75 000 zł w danym 
roku bilansowym, 

8) koszty postępowania przed sądem powszechnym, sądem polubownym, sądem administracyjnym oraz 
cywilnego postępowania egzekucyjnego, związane z działalnością inwestycyjną Funduszu dokonywaną na 
rzecz Subfunduszu, do wysokości nieprzekraczającej 0,05% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu 
przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii B w danym roku bilansowym, 

9) koszty druku i publikacji materiałów informacyjnych, ogłoszeń – w zakresie wynikającym z przepisów prawa 
lub zapisów w Statucie oraz koszty tłumaczenia dokumentów Funduszu lub Subfunduszu, w tym tłumaczeń 
przysięgłych, do wysokości nieprzekraczającej 0,02% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu 
przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii B w danym roku bilansowym, 

10) koszty likwidacji Funduszu, w tym wynagrodzenie likwidatora, zgodnie z zasadami określonymi w § 8. 
§ 4.  Aktywa Subfunduszu przypadające na Jednostki Uczestnictwa kategorii P obciążają następujące koszty: 

1. wynagrodzenie stałe Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem – uzależnione od Wartości Aktywów Netto 
Subfunduszu, zwane dalej Wynagrodzeniem Stałym, pobierane zgodnie z zasadami określonymi w § 5; 

2. poza Wynagrodzeniem, o którym mowa w § 4 ust. 1 Fundusz pokrywa z Aktywów Subfunduszu następujące koszty 
Funduszu związane z działalnością Subfunduszu: 
1) prowizje i opłaty na rzecz firm inwestycyjnych lub banków, z których Fundusz korzysta, zawierając transakcje 

w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu, 
2) prowizje i opłaty związane z umowami i transakcjami Funduszu, zawieranymi w ramach lokowania Aktywów 

Subfunduszu, 
3) prowizje i opłaty związane z przechowywaniem Aktywów Subfunduszu, 
4) prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych, z których usług Fundusz korzysta 

w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu, 
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5) wynagrodzenie Depozytariusza, 
6) związane z prowadzeniem Subrejestru Uczestników Subfunduszu, 
7) podatki i opłaty, wymagane w związku z działalnością Funduszu, w tym opłaty za zezwolenia, jeżeli 

obowiązek ich poniesienia wynika z przepisów prawa, 
8) ogłoszeń wymaganych w związku z działalnością Funduszu w zakresie dotyczącym Subfunduszu zgodnie z 

postanowieniami Statutu Funduszu lub przepisami prawa, 
9) druku i publikacji materiałów informacyjnych Funduszu wymaganych przepisami prawa w zakresie 

dotyczącym Subfunduszu, 
10) likwidacji Funduszu lub Subfunduszu, 
11) wynagrodzenie likwidatora Subfunduszu. 

3. Koszty, o których mowa w ust. 2 pkt 5) i 6), będą pokrywane z Aktywów Subfunduszu przypadających na Jednostki 
Uczestnictwa kategorii P do wysokości: 
1) 0,5% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii P 

w danym roku kalendarzowym - gdy Wartość Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki 
Uczestnictwa kategorii P nie jest wyższa niż 10 000 000 zł; 

2) sumy kwoty 50 000 zł i 0,05% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki 
Uczestnictwa kategorii P ponad kwotę 10 000 000 zł - gdy Wartość Aktywów Netto Subfunduszu 
przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii P jest wyższa niż 10 000 000 zł. 

4. Koszty, o których mowa w ust. 2 pkt 11), mogą być pokrywane z Aktywów Subfunduszu przypadających na 
Jednostki Uczestnictwa kategorii P w wysokości nie wyższej niż 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu 
przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii P w skali roku. 

5. Koszty, o których mowa w ust. 2 pkt 1)-6) i 8)-10), nie mogą odbiegać od przyjętych w obrocie zwykłych kosztów 
wykonywania tego rodzaju usług. 

§ 5.  Wynagrodzenie Stałe nalicza się zgodnie z następującymi zasadami: 
1) Wynagrodzenie Stałe naliczane jest na każdy dzień, w wysokości określonej procentowo w skali roku, liczonej od 

Wartości Aktywów Netto Subfunduszu reprezentujących każdą kategorię Jednostek Uczestnictwa odrębnie, z 
ostatniego Dnia Wyceny; 

2) naliczenie Wynagrodzenia Stałego na dany dzień następuje na podstawie Wartości Aktywów Netto Subfunduszu 
z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego Dzień Wyceny, na który naliczane jest Wynagrodzenie Stałe; 

3) Wynagrodzenie Stałe rozliczane jest za każdy miesiąc i przekazywane ze środków Subfunduszu nie później niż 
piętnastego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który przysługuje; 

4) Maksymalne stawki Wynagrodzenia, przypisane do Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu poszczególnych 
kategorii wynoszą: 

a) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A 2,0% 

b) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B 2,0% 

c) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E 2,0% 

d) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F 1,9% 

e) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I 2,0% 

f) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii J 2,0% 

g) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii K 2,0% 

h) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii L 2,0% 

i) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii P 0,6% 

5) Towarzystwo może naliczać i pobierać Wynagrodzenie Stałe według stawek niższych niż określone w pkt. 4), w 
tym zaniechać pobierania tego Wynagrodzenia Stałego. 

§ 6.  Wynagrodzenie Zmienne naliczane jest w każdym Dniu Wyceny zgodnie z następującymi zasadami: 
1) Maksymalna stawka Wynagrodzenia Zmiennego wynosi 10 % w odniesieniu do wszystkich kategorii 

Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu poza Jednostkami Uczestnictwa kategorii P, liczone od wzrostu wartości 
Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu dla określonej kategorii Jednostek Uczestnictwa w każdym Dniu 
Wyceny, ponad maksymalną wartość Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu dla określonej kategorii Jednostek 
Uczestnictwa; 

2) Wynagrodzenie Zmienne wyliczane jest wg następującego wzoru: 
WYNzd = max {0; SWZ • WNJU • LJUd} 
 
gdzie: 
WYNzd  wartość Wynagrodzenia Zmiennego w Dniu Wyceny d w odniesieniu do danej kategorii 

Jednostek Uczestnictwa, 
max  oznacza większą z wartości: 0 lub SWZ • WNJU • LJUd, 
SWZ  stawka Wynagrodzenia Zmiennego mająca zastosowanie w Dniu Wyceny d w odniesieniu do 

danej kategorii Jednostek Uczestnictwa, 
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LJUd  liczba Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu z Dnia Wyceny d zapisanych w Rejestrze 
Uczestników w Dniu Wyceny d (bez transakcji w tym dniu), 

WNJU wzrost nominalny wartości Jednostki Uczestnictwa (dla danej kategorii Jednostek 
Uczestnictwa) w stosunku do maksymalnej wartości Jednostki Uczestnictwa (dla danej 
kategorii Jednostek Uczestnictwa) liczony zgodnie z poniższym wzorem: 
WNJU = WANJUd - WANJUmaxd-1 
WANJUd Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa (dla 

danej kategorii Jednostek Uczestnictwa) w Dniu Wyceny d po naliczeniu 
Wynagrodzenia Stałego, a przed naliczeniem Wynagrodzenia Zmiennego, 

WANJUmaxd-1  najwyższa Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa (dla danej 
kategorii Jednostek Uczestnictwa) w okresie od pierwszego Dnia Wyceny 
do Dnia Wyceny poprzedzającego Dzień Wyceny d; 

3) Na potrzeby wyliczenia wartości Wynagrodzenia Zmiennego, w tym najwyższej wcześniejszej Wartości 
Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa, wykorzystywane są Wartości Aktywów Netto na Jednostkę 
Uczestnictwa z dokładnością co najmniej do ośmiu miejsc po znaku dziesiętnym (dla danej kategorii Jednostek 
Uczestnictwa); 

4) Wynagrodzenie Zmienne nie jest należne (dla danej kategorii Jednostek Uczestnictwa) w sytuacji, gdy Wartość 
Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu jest niższa od takiej wartości z poprzedniego Dnia 
Wyceny bądź jest niższa od historycznej najwyższej Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa 
w okresie, za który Wynagrodzenie Zmienne jest ustalane; 

5) W każdym Dniu Wyceny tworzona jest rezerwa na Wynagrodzenie Zmienne (odpowiadająca wzrostowi 
wartości Jednostki Uczestnictwa ponad wcześniejsze wartości maksymalne); 

6) Wynagrodzenie Zmienne rozliczane jest za każdy miesiąc i przekazywane ze środków Subfunduszu nie 
później niż piętnastego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który przysługuje; 

7) Towarzystwo może naliczać i pobierać Wynagrodzenie Zmienne według stawek niższych niż określone w pkt. 
1, w tym zaniechać pobierania tego Wynagrodzenia Zmiennego. 

§ 7. W księgach Subfunduszu codziennie tworzona jest rezerwa na wybrane koszty Subfunduszu wskazane w powyższych 
paragrafach, z wyłączeniem kosztów likwidacji Subfunduszu lub Funduszu. Rezerwa tworzona jest w wysokości 
uzasadnionej i ma na celu zapewnienie współmierności kosztów do okresu, którego faktycznie dotyczą. Rozliczenie 
następuje z dołu w okresach miesięcznych, kwartalnych lub odpowiednio do okresów rozliczeniowych kosztów. 

§ 8. Koszty likwidacji Subfunduszu, w tym wynagrodzenie likwidatora, określa się zgodnie z następującymi zasadami:  
a) w przypadku likwidacji Subfunduszu, niezwiązanej z likwidacją Funduszu, wynagrodzenie likwidatora określone 

zostanie na 75 000 zł netto powiększone o należny podatek od towarów i usług wg obowiązującej stawki na dzień 
rozpoczęcia likwidacji, nie więcej jednak niż 5 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki 
Uczestnictwa wszystkich kategorii poza Jednostkami Uczestnictwa kategorii P na dzień rozpoczęcia likwidacji. W 
przypadku likwidacji Subfunduszu, niezwiązanej z likwidacją Funduszu, wynagrodzenie likwidatora w odniesieniu do 
Jednostek Uczestnictwa kategorii P ustalone zostanie zgodnie z zasadami określonymi w § 4 ust. 4., 

b) w przypadku likwidacji Funduszu wynagrodzenie likwidatora określone zostanie na 75 000 zł netto powiększone o 
należny podatek od towarów i usług wg obowiązującej stawki na dzień rozpoczęcia likwidacji wobec każdego 
likwidowanego Subfunduszu, nie więcej jednak niż 5 % Wartości Aktywów Netto przypadających na Jednostki 
Uczestnictwa wszystkich kategorii poza Jednostkami Uczestnictwa kategorii P na dzień rozpoczęcia likwidacji a w 
odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa kategorii P wynagrodzenie likwidatora ustalone zostanie zgodnie z zasadami 
określonymi w § 4 ust. 4. 

§ 9. Koszty związane z działalnością Funduszu niewymienione w powyższych punktach, w tym: opłaty za uzyskiwanie przez 
Towarzystwo informacji rynkowych oraz informacji o instrumentach finansowych, określone w umowach zawartych przez 
Fundusz lub Towarzystwo oraz opłaty karne, pokrywane są przez Towarzystwo. 

§ 10. Towarzystwo może podjąć decyzję o wzięciu na siebie i ponoszeniu całości lub części kosztów Funduszu ze środków 
Towarzystwa. 

§ 11. Fundusz, ani żaden z subfunduszy wydzielonych w Funduszu nie jest obciążany świadczeniem dodatkowym, o którym 
mowa w art. 49 § 2 pkt 10). Zasady naliczania i wypłaty świadczenia dodatkowego zaprezentowano w Prospekcie 
Informacyjnym. 

 
 

Rozdział VI 
Wycena Aktywów Subfunduszy 

 
Art. 34  [Dzień Wyceny] 
§ 1. Fundusz dokonuje wyceny Aktywów Funduszu oraz Aktywów każdego z Subfunduszy, wyliczenia zobowiązań Funduszu 

oraz zobowiązań każdego z Subfunduszy, ustalenia Wartości Aktywów Netto Funduszu, Wartości Aktywów Netto 
Subfunduszu, Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa oraz ceny zbywania i odkupywania 
Jednostki Uczestnictwa danego Subfunduszu w Dniu Wyceny, określonym zgodnie z § 2.  
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§ 2. Dniem Wyceny jest każdy dzień, w którym odbywają się sesje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.  
§ 3. Jeżeli dany dzień nie spełnia warunków określonych w § 2, Dniem Wyceny jest najbliższy dzień spełniający te warunki. 
§ 4. Na potrzeby wyceny Aktywów Funduszu i ustalania zobowiązań Funduszu wskazuje się godzinę 23:30 czasu 
warszawskiego, jako godzinę, na którą określa się ostatnie dostępne kursy. 
§ 5. Przepisy § 2 i § 3 stosuje się odpowiednio w przypadku likwidacji Funduszu lub Subfunduszu. 
§ 6. Fundusz nie dokonuje odrębnego – dla Jednostek Uczestnictwa różnych kategorii – ustalenia Wartości Aktywów Netto 
Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa w przypadku, gdy te Jednostki Uczestnictwa różnych kategorii nie różnią się między 
sobą stawką Wynagrodzenia. 

Art. 35 [Metody i zasady wyceny] 
Metody i zasady dokonywania wyceny Aktywów Funduszu opisane w Prospekcie Informacyjnym są zgodne z przepisami 
dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych.  

 
Rozdział VII 

Zasady uczestnictwa w Subfunduszach 
 

Art. 36 [Uczestnictwo w Subfunduszach]  
§ 1. Z zastrzeżeniem § 2 i § 3, Uczestnikiem może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej.  
§ 2. Nierezydenci są uprawnieni do nabywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa z uwzględnieniem przepisów Prawa 
dewizowego.  
§ 3. Uczestnikiem nie może być fundusz inwestycyjny otwarty, fundusz zagraniczny lub instytucja wspólnego inwestowania z 
siedzibą za granicą zarządzane przez Towarzystwo lub podmiot z grupy kapitałowej Towarzystwa.  
§ 4. Jednostki Uczestnictwa są zbywane i odkupywane przez Fundusz w walucie polskiej. 
§ 5. W przypadku Subfunduszu Pekao Dochodu USD: 

1) Jednostki Uczestnictwa są zbywane i odkupywane w złotych polskich oraz w dolarach amerykańskich; 
2) W przypadku dokonania wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Pekao Dochodu USD w dolarach 

amerykańskich, liczbę zbywanych Jednostek Uczestnictwa ustala się w dniu zbycia Jednostek Uczestnictwa po 
przeliczeniu dokonanej wpłaty na walutę polską według kursu dolara amerykańskiego mającego zastosowanie do 
wyceny Funduszu w danym Dniu Wyceny. 

3) Z zastrzeżeniem pkt 4) Fundusz może zaprzestać zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu 
Pekao Dochodu USD w dolarach amerykańskich. O zaprzestaniu zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa 
Subfunduszu Pekao Dochodu USD w dolarach amerykańskich Fundusz dokona ogłoszenia z 30-dniowym 
wyprzedzeniem w sposób określony w Art. 52 § 1 oraz udostępni odpowiednią informację u Prowadzących 
Dystrybucję; 

4) Uczestnikowi przysługuje prawo żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Pekao Dochodu USD w 
dolarach amerykańskich w przypadku nabycia Jednostek Uczestnictwa w tej walucie, pomimo że Fundusz zaprzestał 
zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Pekao Dochodu USD w dolarach amerykańskich, o 
ile spełnienie tego żądania przez Fundusz nie będzie naruszać przepisów prawa; 

5) W celu obliczenia liczby odkupywanych Jednostek Uczestnictwa dolara amerykańskiego przelicza się na walutę 
polską w dniu, w którym następuje odkupienie Jednostek Uczestnictwa według kursu dolara amerykańskiego 
mającego zastosowanie do wyceny Subfunduszu Pekao Dochodu USD w danym Dniu Wyceny. 

§ 6. Fundusz zbywa i odkupuje Jednostki Uczestnictwa poszczególnych Subfunduszy następujących kategorii: kategorii A, 
kategorii B, kategorii E, kategorii F, kategorii I, kategorii J, kategorii K, kategorii L i kategorii P. Szczegółowe zasady zbywania 
Jednostek Uczestnictwa poszczególnych kategorii określają przepisy poniższe. W poszczególnych Subfunduszach zbywane 
są Jednostki Uczestnictwa zgodnie z tabelą: 

 Subfundusz kategoria 
A 

kategoria 
B 

kategoria 
E 

kategoria 
F 

kategoria 
I 

kategoria 
J 

kategoria 
K 

kategoria 
L 

kategoria 
P 

1.  
1. 

Pekao Spokojna 
Inwestycja 

A B E F I J K L P 

2. Pekao Obligacji 
Strategicznych 

A B E F I J K L P 

3. Pekao Dochodu i 
Wzrostu Rynku 
Chińskiego 

A B E F I J K L P 

4. (skreślony)          
5. (skreślony)          
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6. Pekao Wzrostu i 
Dochodu Rynku 
Europejskiego 

A B E F I J K L P 

7. Pekao Akcji 
Małych i 
Średnich Spółek 
Rynków 
Rozwiniętych 

A B E F I J K L P 

8. Pekao Akcji 
Rynków 
Dalekiego 
Wschodu 

A B E F I J K L P 

9. Pekao Akcji 
Rynków 
Wschodzących 

A B E F I J K L P 

10. Pekao Surowców 
i Energii 

A B E F I J K L P 

11. 
 

Pekao 
Alternatywny – 
Absolutnej Stopy 
Zwrotu 

A B E F I J K L P 

12. 
 

Pekao 
Alternatywny – 
Globalnego 
Dochodu 

A B E F I J K L P 

13. Pekao Dochodu 
USD 

A B E F I J K L P 

14. Pekao Obligacji i 
Dochodu 

A B E F I J K L P 

15. Pekao Obligacji 
Samorządowych 

A B E F I J K L P 

16. Pekao Bazowy 
15 Obligacji 
Wysokodochodo
wych 

A B E F I J K L P 

17. Pekao Dłużny 
Aktywny 

A B E F I J K L P 

18. Pekao Globalny 
Zrównoważony 

A B E F I J K L P 

19. Pekao 
Ekologiczny 

A B E F I J K L P 

 
Art. 37 [Minimalna wpłata] 
§ 1.  Jednostki Uczestnictwa kategorii A są dostępne u wybranych Prowadzących Dystrybucję z wyjątkiem Funduszu, a ich 

nabycie wiąże się z koniecznością poniesienia opłaty manipulacyjnej, o której mowa w art. 43 § 1. Pierwsza minimalna 
wpłata, za jaką jednorazowo można nabyć Jednostki Uczestnictwa kategorii A poszczególnych Subfunduszy wynosi 
1000 (jeden tysiąc) złotych, a każda następna minimalna wpłata wynosi 500 (pięćset) złotych. 
W przypadku Subfunduszu Pekao Dochodu USD pierwsza minimalna wpłata, za jaką jednorazowo można nabyć 
Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu wynosi 1000 (jeden tysiąc) złotych albo 300 (trzysta) dolarów amerykańskich, a 
każda następna minimalna wpłata wynosi 500 (pięćset) złotych albo 150 (sto pięćdziesiąt) dolarów amerykańskich. 

 Fundusz może zmienić kwotę początkowej minimalnej wpłaty lub minimalną wysokość następnych wpłat, o których 
mowa powyżej, w ramach prowadzonych wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych, o których mowa w art. 49 § 
2 pkt. 9, w tym w szczególności pracowniczych programów emerytalnych prowadzonych w formie wnoszenia składek do 
Funduszu.  

§ 2. Jednostki Uczestnictwa kategorii B są dostępne u wybranych Prowadzących Dystrybucję z wyjątkiem Funduszu, a ich 
nabycie wiąże się z koniecznością poniesienia opłaty manipulacyjnej, o której mowa w art. 43 § 1. 
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Odkupywanie Jednostek Uczestnictwa kategorii B wiąże się z koniecznością poniesienia opłaty manipulacyjnej, o której 
mowa w art. 43 § 2. 
Pierwsza minimalna wpłata, za jaką jednorazowo można nabyć Jednostki Uczestnictwa kategorii B wynosi 1000 (tysiąc) 
złotych, a każda następna minimalna wpłata wynosi 500 (pięćset) złotych. 

§ 3. Jednostki Uczestnictwa kategorii E są dostępne u wybranych Prowadzących Dystrybucję z wyjątkiem Funduszu, a ich 
nabycie wiąże się z koniecznością poniesienia opłaty manipulacyjnej, o której mowa w art. 43 § 1. Jednostki Uczestnictwa 
kategorii E zbywane są wyłącznie na warunkach wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych oferowanych 
podmiotom udostępniającym swoim pracownikom inne formy zabezpieczenia finansowego oparte na nabywaniu 
Jednostek Uczestnictwa oraz w ramach pracowniczych programów emerytalnych opartych na nabywaniu Jednostek 
Uczestnictwa, utworzonych przed 1 stycznia 2019 r. Minimalna wartość wpłaty, za jaką można nabyć Jednostki kategorii 
E poszczególnych Subfunduszy wynosi 1 (jeden) złoty. 

§ 4. Jednostki Uczestnictwa kategorii F są to Jednostki Uczestnictwa zbywane przez Fundusz bezpośrednio, bez opłaty 
manipulacyjnej przy nabywaniu. Minimalna wartość wpłaty, za jaką można nabyć Jednostki Uczestnictwa kategorii F 
wynosi 2 000 (dwa tysiące) złotych, a każda następna minimalna wpłata wynosi 500 (pięćset) złotych.  

§ 5 Jednostki Uczestnictwa kategorii I są dostępne u wybranych Prowadzących Dystrybucję z wyjątkiem Funduszu, a ich 
nabycie wiąże się z koniecznością poniesienia opłaty manipulacyjnej, o której mowa w art. 43 § 1. Pierwsza minimalna 
wpłata, za jaką jednorazowo można nabyć Jednostki Uczestnictwa kategorii I poszczególnych Subfunduszy wynosi 
300’000 (trzysta tysięcy) złotych, a każda następna minimalna wpłata wynosi 100 (sto) złotych.  

§ 6. Uczestnik może zażądać zamiany Jednostek Uczestnictwa kategorii A na Jednostki Uczestnictwa kategorii I, jeżeli 
wartość Jednostek Uczestnictwa kategorii A zgromadzonych na jednym koncie przekroczyła 300’000 (trzysta tysięcy) 
złotych. Zamiana dokonywana jest w najbliższym Dniu Wyceny po otrzymaniu przez Fundusz żądania Uczestnika.  

§ 7. W przypadku zamiany, o której mowa w § 6, opłata manipulacyjna o której mowa w art. 43 § 1, nie jest pobierana. 
§ 8. W przypadku spadku wartości Jednostek Uczestnictwa kategorii I zgromadzonych na jednym koncie poniżej 300’000 

(trzystu tysięcy) złotych w wyniku dokonania przez Uczestnika odkupienia, Fundusz dokonuje zamiany tych Jednostek 
Uczestnictwa na Jednostki Uczestnictwa kategorii A. Zamiana dokonywana jest w najbliższym Dniu Wyceny, w którym 
Agent Transferowy uzyska informację o spadku wartości Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych na jednym koncie 
poniżej 300’000 (trzystu tysięcy) złotych. 

§ 9. W przypadku zamiany, o której mowa w § 8, opłata manipulacyjna, o której mowa w art. 43 § 1, nie jest pobierana. 
§ 10. 1. Jednostki Uczestnictwa kategorii J są dostępne u wybranych Prowadzących Dystrybucję z wyjątkiem Funduszu, a 

ich nabycie wiąże się z koniecznością poniesienia opłaty manipulacyjnej, o której mowa w art. 43 § 1. 
2.  Pierwsza minimalna wpłata, za jaką jednorazowo można nabyć Jednostki Uczestnictwa kategorii J wynosi 1’000’000 
(jeden milion) złotych, a każda następna minimalna wpłata wynosi 500 (pięćset) złotych. 

§ 11 1. Jednostki Uczestnictwa kategorii K są dostępne u wybranych Prowadzących Dystrybucję z wyjątkiem Funduszu, a 
ich nabycie wiąże się z koniecznością poniesienia opłaty manipulacyjnej, o której mowa w art. 43 § 1. 
2. Pierwsza minimalna wpłata, za jaką jednorazowo można nabyć Jednostki Uczestnictwa kategorii K wynosi 
30’000’000 ((trzydzieści milionów) złotych, a każda następna minimalna wpłata wynosi 500 (pięćset) złotych. 

§ 12. 1.  Jednostki Uczestnictwa kategorii L są dostępne u wybranych Prowadzących Dystrybucję z wyjątkiem Funduszu. 
2.  Jednostki Uczestnictwa kategorii L są zbywane wyłącznie w ramach indywidualnych lub grupowych planów w formie 

umów ubezpieczenia oferowanych przez zakłady ubezpieczeń klientom zainteresowanym ubezpieczeniami na życie 
związanymi z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, gdzie zakład ubezpieczeń zarządzać będzie ryzykiem 
ubezpieczeniowym, a w Jednostki Uczestnictwa kategorii L będzie inwestowana część składki ubezpieczeniowej 
przeznaczona na cele inwestycyjne lub oszczędnościowe. 

3.  Minimalna wartość wpłaty, za jaką można nabyć Jednostki Uczestnictwa kategorii L wynosi 1 (jeden) złoty. 
4.  Z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa kategorii L nie jest pobierana opłata manipulacyjna. 

§ 13. Jednostki Uczestnictwa kategorii P są dostępne u wybranych Prowadzących Dystrybucję z wyjątkiem Funduszu. 
Jednostki Uczestnictwa kategorii P są zbywane wyłącznie w ramach pracowniczych programów emerytalnych opartych 
na nabywaniu Jednostek Uczestnictwa, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o pracowniczych programach 
emerytalnych. 
Minimalna wartość wpłaty, za jaką można nabyć Jednostki kategorii P wynosi 1 (jeden) złoty, o ile przepisy ustawy o 
pracowniczych programach emerytalnych nie stanowią inaczej. 
Nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii P nie wiąże się z koniecznością poniesienia opłaty manipulacyjnej, o której 
mowa w art. 43 § 1. 

 
Art. 38 [Minimalna wartość konta]  
§ 1.  Po upływie dwóch lat od dokonania otwarcia konta w Subrejestrze Uczestników minimalna wartość Jednostek 
Uczestnictwa kategorii A na jednym koncie w Subrejestrze Uczestników nie może być niższa niż 1000 (jeden tysiąc) złotych 
albo w przypadku Subfunduszu Pekao Dochodu USD 300 (trzysta) dolarów amerykańskich w przypadku dokonania wpłaty na 
nabycie jednostek uczestnictwa w dolarach amerykańskich.  
§ 2. Jeżeli po upływie dwóch lat od otwarcia konta w Subrejestrze Uczestników saldo tego konta jest niższe niż 1000 (jeden 
tysiąc) złotych albo w przypadku Subfunduszu Pekao Dochodu USD 300 (trzysta) dolarów amerykańskich w przypadku 



114 

dokonania wpłaty na nabycie jednostek uczestnictwa w dolarach amerykańskich, Fundusz może zażądać od Uczestnika 
dokonania w terminie dwóch miesięcy od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia, według jego wyboru:  

1) uzupełnienia wartości wpłat na tym koncie;  
2) złożenia dyspozycji połączenia konta z innymi kontami;  
3) złożenia zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa z tego konta.  

§ 3. Zawiadomienie powinno zawierać pouczenie, iż w przypadku braku dyspozycji Uczestnika złożonej w wyznaczonym 
terminie, Fundusz może dokonać odkupienia Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych na koncie o saldzie niższym od 
wymaganego minimum. Odkupienie to traktowane jest jako odkupienie zrealizowane na żądanie Uczestnika i dotyczy 
wszystkich posiadanych przez Uczestnika Jednostek Uczestnictwa na danym koncie.  
§ 4. Połączenie kont jest możliwe jedynie pod warunkiem, że konta mające ulec połączeniu są prowadzone na imię tego 
samego Uczestnika.  
§ 5. Jeżeli w terminie dwóch miesięcy Uczestnik nie dokona żadnej z czynności, o których mowa w § 2, Fundusz dokonuje 
odkupienia Jednostek Uczestnictwa z konta o saldzie niższym od wymaganego minimum. Odkupienie to traktowane jest jako 
odkupienie zrealizowane na żądanie Uczestnika i dotyczy wszystkich posiadanych przez Uczestnika Jednostek Uczestnictwa 
na danym koncie. 
Kwotę należną z tytułu odkupienia przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa, o których mowa w zdaniu poprzednim, Fundusz 
wypłaca w walucie, w której nastąpiło nabycie Jednostek Uczestnictwa. Jeżeli jednak w przypadku Subfunduszu Pekao 
Dochodu USD wypłata w dolarach amerykańskich mogłaby stanowić naruszenie przepisów obowiązującego prawa, Fundusz 
dokonuje wypłaty w walucie polskiej. 
§ 6. Jeżeli w wyniku realizacji zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa na jednym koncie, które nie jest kontem 
prowadzonym w ramach wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych, saldo tego konta spadnie poniżej 1000 (tysiąc) 
złotych albo w przypadku Subfunduszu Pekao Dochodu USD 300 (trzysta) dolarów amerykańskich w przypadku dokonania 
wpłaty na nabycie jednostek uczestnictwa w dolarach amerykańskich, zlecenie odkupienia rozszerza się na wszystkie 
Jednostki Uczestnictwa zapisane na tym koncie. 
 
Art. 39 [Częstotliwość zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa]  
§ 1. Częstotliwość zbywania Jednostek Uczestnictwa: każdy Dzień Wyceny, tj. każdy dzień, w którym odbywają się sesje 
na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 
§ 2. Częstotliwość odkupywania Jednostek Uczestnictwa: każdy Dzień Wyceny, tj. każdy dzień, w którym odbywają się sesje 
na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 
 
Art. 40 [Terminy zbycia Jednostek Uczestnictwa po dokonaniu wpłaty na te Jednostki Uczestnictwa] 
§ 1.  Zbycie Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz następuje w chwili wpisania do Subrejestru Uczestników liczby Jednostek 

Uczestnictwa nabytych przez Uczestnika za dokonaną wpłatę. 
§ 2.  Z zastrzeżeniem § 4, wpisanie zbytych Jednostek Uczestnictwa do Subrejestru Uczestników następuje w Dniu Wyceny, 

w którym Agent Transferowy otrzymał, odpowiednio: 
a) informację o wpłynięciu środków na rachunek Subfunduszu - w przypadku dokonania przez Uczestnika 

wpłaty na rachunek nabyć bezpośrednich Subfunduszu, 
b) zlecenie nabycia Jednostek Uczestnictwa lub informację o przyjęciu zlecenia nabycia przez 

Prowadzącego Dystrybucję oraz informację od Depozytariusza prowadzącego rachunek Subfunduszu o 
otrzymaniu przez niego środków pieniężnych związanych z tym nabyciem – w przypadku złożenia 
zlecenia oraz dokonania wpłaty na rachunek Prowadzącego Dystrybucję lub rachunek nabyć 
Subfunduszu. 

§ 3.  skreślony 

§ 4.  Jeżeli Agent Transferowy otrzyma informację lub zlecenie, o których mowa w § 2 powyżej, w dniu dokonania przez 
Uczestnika wpłaty na nabycie lub złożenia zlecenia jednoczesnego odkupienia Jednostek Uczestnictwa Funduszu z 
danego konta oraz nabycia na to samo konto Jednostek Uczestnictwa Funduszu, nabycie Jednostek Uczestnictwa 
następuje w następnym Dniu Wyceny. 

§ 5.  Okres pomiędzy odpowiednio: 
a) wpłatą środków pieniężnych na rachunek nabyć bezpośrednich danego Subfunduszu, lub 
b) wpłatą środków pieniężnych na rachunek Prowadzącego Dystrybucję lub rachunek nabyć danego Subfunduszu 

związanych ze złożonym uprzednio zleceniem nabycia 
 a Dniem Wyceny, o którym mowa w § 2 powyżej, nie jest dłuższy niż siedem dni. Termin ten może ulec wydłużeniu 

w przypadku braku lub wadliwości informacji niezbędnej do realizacji nabycia, przedstawionej przez klienta w zleceniu 
lub formularzu wpłaty. W takim przypadku realizacja zlecenia następuje w następnym Dniu Wyceny po dniu, w którym 
Agent Transferowy otrzyma prawidłową informację niezbędną do realizacji zlecenia. 
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Art. 41 [Terminy odkupienia Jednostek Uczestnictwa po zgłoszeniu żądania ich odkupienia] 
§ 1. Od Uczestników, którzy zażądali odkupienia Jednostek Uczestnictwa danej kategorii, Fundusz jest obowiązany odkupić 
te Jednostki Uczestnictwa po cenie równej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa danej kategorii 
w Dniu Wyceny. 
§ 2. Odkupienie Jednostek Uczestnictwa następuje z chwilą wpisania do Subrejestru Uczestników liczby odkupionych 
Jednostek Uczestnictwa i kwoty należnej Uczestnikowi z tytułu odkupienia tych Jednostek Uczestnictwa. 
§ 3. Z zastrzeżeniem § 4 poniżej, cena odkupienia Jednostek Uczestnictwa jest obliczana w Dniu Wyceny, w którym Agent 
Transferowy otrzymał informację o złożeniu przez Uczestnika u Prowadzącego Dystrybucję żądania odkupienia przez Fundusz 
Jednostek Uczestnictwa. 
§ 4. Z zastrzeżeniem zdania następnego, w przypadku otrzymania przez Agenta Transferowego informacji o złożeniu żądania 
odkupienia przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa, o której mowa w § 3 powyżej, w dniu złożenia zlecenia przez Uczestnika 
u Prowadzącego Dystrybucję, cenę odkupienia ustala się w następnym Dniu Wyceny. W przypadku otrzymania przez Agenta 
Transferowego do godziny 11:00 w danym Dniu Wyceny informacji o złożeniu w tym dniu przez Uczestnika prawidłowego 
żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Pekao Spokojna Inwestycja lub Subfunduszu Pekao Obligacji 
Samorządowych, cenę odkupienia ustala się w tym Dniu Wyceny. W przypadku otrzymania przez Agenta Transferowego 
informacji, o której mowa powyżej po godzinie 11:00 cenę odkupienia Jednostek Uczestnictwa ustala się w następnym Dniu 
Wyceny. Złożenie zlecenia przez klienta u Prowadzącego Dystrybucję przed godziną 11:00 nie gwarantuje otrzymania przez 
Agenta Transferowego tego zlecenia do godziny 11:00. Towarzystwo nie ma wpływu na czas przekazywania informacji o 
zleceniu od momentu złożenia zlecenia odkupienia do jego otrzymania przez Agenta Transferowego, gdyż uwarunkowane jest 
to aspektami technicznymi oraz organizacyjnymi dystrybutora. 
§ 5. W przypadku składania żądań odkupienia Jednostek Uczestnictwa w ramach wyspecjalizowanych programów 
inwestycyjnych nie stosuje się zasad określonych w § 4 zdanie drugie powyżej.  
§ 6. Okres pomiędzy złożeniem żądania odkupienia a Dniem Wyceny, w którym ustalana jest cena odkupienia Jednostek 
Uczestnictwa, nie będzie dłuższy niż siedem dni. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim, może ulec wydłużeniu 
w przypadku braku lub wadliwości informacji niezbędnej do realizacji odkupienia, przedstawionej przez Uczestnika w żądaniu 
odkupienia. W takim przypadku realizacja zlecenia następuje w następnym Dniu Wyceny po dniu, w którym Agent Transferowy 
otrzyma wszystkie informacje niezbędne do realizacji odkupienia. 
§ 7. Sposób i szczegółowe zasady odkupienia Jednostek Uczestnictwa zawarte są w Prospekcie Informacyjnym Funduszu. 
 
Art. 41a skreślony 

 
Art. 41b skreślony 

 
Art. 41c [Sposób wypłaty kwot pochodzących z odkupienia Jednostek Uczestnictwa] 

§ 1.  Z zastrzeżeniem § 2 poniżej, a także ust. 9 i ust. 11 Rozdziału IIIa Prospektu Informacyjnego, wypłaty z tytułu 
odkupienia Jednostek Uczestnictwa mogą być dokonywane gotówką przez Prowadzących Dystrybucję lub 
przelewem na rachunek bankowy Uczestnika. Wypłaty mogą być dokonywane na inne rachunki, jeżeli 
upoważnienie do wskazania takiego rachunku przez Uczestnika wynika z odrębnych przepisów prawa i nie 
powoduje ryzyka przekazania środków na rzecz osoby nieuprawnionej. 

§ 2.  Kwota przypadająca do wypłaty z tytułu zlecenia odkupienia przesłanego za pośrednictwem elektronicznych 
nośników informacji lub innych środków porozumiewania się na odległość może być przekazana wyłącznie na 
rachunek bankowy Uczestnika. 

§ 3.  Z kwoty przypadającej do wypłaty na rzecz osoby fizycznej z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa oraz 
wypłacanej z Funduszu w wyniku realizacji zlecenia konwersji Fundusz potrąca zryczałtowany podatek 
dochodowy w sposób określony właściwymi przepisami. Obliczenia podatku dokonuje się z zastosowaniem 
zasady, iż w pierwszej kolejności odkupywane są Jednostki Uczestnictwa nabyte, w ramach tego samego 
konta, według najwyższej ceny, obliczanej zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Prospektu 
Informacyjnego (metoda HIFO). 

§ 4.  Fundusz dokonuje wypłaty kwot z tytułu odkupienia niezwłocznie, nie wcześniej niż w drugim dniu roboczym 
po dniu odkupienia Jednostek Uczestnictwa. 

Art. 41d [Sposób i szczegółowe warunki odkupywania Jednostek Uczestnictwa w Pekao Spokojna Inwestycja 
realizowanych w trybie zaliczkowej wypłaty środków] 

 § 1. Fundusz może zawrzeć z Uczestnikiem, spełniającym warunki określone w §.2., umowę, na podstawie której 
oraz na warunkach w niej określonych, Fundusz wypłaci Uczestnikowi, w trybie wypłaty zaliczkowej, środki na 
poczet realizacji zlecenia odkupienia części posiadanych Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu Pekao 
Spokojna Inwestycja.  

§ 2. Umowa, o której mowa w § 1. może być zawarta wyłącznie z Uczestnikiem spełniającym łącznie dwa poniższe 
warunki: 

a) Uczestnik nie jest osobą fizyczną; 
b) Fundusz nie jest dla niego płatnikiem podatku od dochodów z tytułu inwestowania przez Uczestnika 

w Jednostki Uczestnictwa. 
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§ 3. Realizacja zleceń odkupienia w trybie wypłaty zaliczkowej będzie następowała na zasadach określonych art. 
41, z uwzględnieniem niniejszego artykułu. 

§ 4. Składanie i realizacja zleceń odkupienia w trybie wypłaty zaliczkowej będzie się w szczególności odbywać w 
oparciu o następujące zasady: 

1) zlecenie realizowane w trybie wypłaty zaliczkowej środków z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa – 
wskazuje żądaną kwotę pieniężną do przekazania na rachunek pieniężny Uczestnika;  

2) zaliczka na poczet realizacji zlecenia odkupienia części posiadanych Jednostek Uczestnictwa w trybie 
wypłaty zaliczkowej stanowi 100% kwoty, o której mowa w § 5. lit. a) i w pełni zaspokaja roszczenie 
Uczestnika wobec Funduszu związane z realizacją zlecenia odkupienia w trybie wypłaty zaliczkowej; 

3) cena odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu dla zleceń odkupienia w trybie wypłaty zaliczkowej 
będzie ustalana zgodnie z zasadami określonymi w art. 41 § 3 i § 4. 

§ 5. Fundusz, wykonując zlecenie odkupienia Uczestnika, w oparciu o postanowienia umowy, o której mowa w § 
1., wypłaci Uczestnikowi w trybie wypłaty zaliczkowej środki pieniężne na poczet realizacji zlecenia odkupienia 
Jednostek Uczestnictwa subfunduszu Pekao Spokojna Inwestycja w szczególności po weryfikacji łącznego 
spełnienia następujących warunków: 

a) kwota wskazana w zleceniu nie przekroczy 95 % wartości Jednostek Uczestnictwa zapisanych na 
koncie wskazanym w zleceniu, ustalonej w oparciu Wartość Aktywów Netto Subfunduszu 
przypadającą na Jednostkę Uczestnictwa z ostatniego Dnia Wyceny poprzedzającego dzień złożenia 
zlecenia;  

b) zlecenie odkupienia realizowane w trybie wypłaty zaliczkowej zostanie złożone najpóźniej do godziny 
9:30 w Dniu Wyceny, w którym ma nastąpić wypłata środków w trybie wypłaty zaliczkowej.  

§ 6. Łączna wartość wszystkich złożonych w danym Dniu Wyceny zleceń odkupienia do realizacji w trybie 
zaliczkowej wypłaty środków nie przekroczy 10 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu dostępnej na moment 
składania zlecenia odkupienia w trybie zaliczkowej wypłaty środków (tj. ustalonej w oparciu o ostatnią wycenę 
Jednostki Uczestnictwa dostępną na moment złożenia zlecenia). 

§ 7. W przypadku, w którym łączna wartość wszystkich złożonych w danym Dniu Wyceny zleceń w trybie wypłaty 
zaliczkowej przekroczy limit określony w § 6. Fundusz realizuje, według kolejności złożonych zleceń, wyłącznie 
te zlecenia odkupienia w trybie wypłaty zaliczkowej, które nie spowodują przekroczenia limitu określonego w 
§ 6,, co oznacza że zlecenie, odkupienia w trybie wypłaty zaliczkowej, którego realizacja spowodowałaby 
przekroczenie limitu określonego w § 6. zostanie odrzucone w całości. 

§ 8. Fundusz w każdym momencie może ograniczyć lub zwiększyć limit wskazany w § 6. O każdej zmianie limitu 
Fundusz informuje na stronie internetowej Towarzystwa, ze wskazaniem przyszłej daty rozpoczęcia 
obowiązywania nowego limitu.  

§ 9. W przypadku zleceń odkupienia realizowanych w trybie wypłaty zaliczkowej Uczestnikowi nie przysługuje 
prawo do anulowania żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa, o którym mowa w art. 45 § 5 oraz 49 § 2 
pkt 14 Statutu. 

Art. 42 [Terminy konwersji Jednostek Uczestnictwa po zgłoszeniu konwersji Jednostek Uczestnictwa] 
§1.  Jednostki Uczestnictwa mogą być przedmiotem konwersji, w wyniku której odpowiednio odkupienie Jednostek 

Uczestnictwa Funduszu (Fundusz Źródłowy) oraz nabycie jednostek uczestnictwa innego funduszu inwestycyjnego 
(Fundusz Docelowy) zarządzanego przez Towarzystwo, po dokonaniu wpłaty na ich nabycie lub odkupienie jednostek 
uczestnictwa innego funduszu inwestycyjnego (Fundusz Źródłowy) zarządzanego przez Towarzystwo oraz nabycie 
Jednostek Uczestnictwa Funduszu (Fundusz Docelowy), po dokonaniu wpłaty na ich nabycie, następuje na podstawie 
jednego zlecenia. Warunkiem nabycia Jednostek Uczestnictwa w wyniku konwersji jest przekazanie środków tytułem 
nabycia Jednostek Uczestnictwa na rachunek bankowy prowadzony na rzecz Funduszu Docelowego. 

§ 2.  O możliwości dokonywania konwersji do Funduszu, jak i z Funduszu, Fundusz ogłosi w sposób określony w art. 52 § 1 
oraz udostępni odpowiednią informację u Prowadzących Dystrybucję. 

§ 3.  Konwersja Jednostek Uczestnictwa dokonywana jest wyłącznie na konto tego samego rodzaju co konto, z którego 
nastąpiło odkupienie Jednostek Uczestnictwa. 

§ 4.  Dzień Wyceny Jednostek Uczestnictwa odkupywanych w wyniku konwersji jest Dniem Wyceny Jednostek Uczestnictwa 
nabywanych w wyniku konwersji. 

§ 5.  Z zastrzeżeniem zdania kolejnego, odkupienie Jednostek Uczestnictwa w wyniku konwersji w Subfunduszach 
wydzielonych w ramach Funduszu dokonywane jest w drugim Dniu Wyceny następującym po Dniu Wyceny, w którym 
Agent Transferowy otrzymał informację o złożeniu przez Uczestnika u Prowadzącego Dystrybucję lub Funduszowi w 
siedzibie Towarzystwa stosownego zlecenia. W przypadku jeżeli nie jest możliwe przekazanie środków na rachunek 
bankowy prowadzony na rzecz Funduszu Docelowego, konwersja dokonywana jest w pierwszym Dniu Wyceny, w którym 
wykonanie zlecenia (przekazanie środków na rachunek bankowy prowadzony na rzecz Funduszu Docelowego) stanie 
się możliwe. Do ustalenia Dnia Wyceny Jednostek Uczestnictwa będących przedmiotem konwersji mają zastosowanie 
zasady ustalania Dnia Wyceny konwersji Jednostek Uczestnictwa obowiązujące w Funduszu Źródłowym. 
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§ 6.  W przypadku Subfunduszy: Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Obligacji Samorządowych, Pekao Dłużny Aktywny oraz 
Pekao Ekologiczny, z zastrzeżeniem zdania kolejnego, odkupienie Jednostek Uczestnictwa w wyniku konwersji w tych 
Subfunduszach dokonywane jest w Dniu Wyceny następującym po Dniu Wyceny, w którym Agent Transferowy otrzymał 
informację o złożeniu przez Uczestnika u Prowadzącego Dystrybucję lub Funduszowi w siedzibie Towarzystwa 
stosownego zlecenia. W przypadku jeżeli nie jest możliwe przekazanie środków na rachunek bankowy prowadzony na 
rzecz Funduszu Docelowego, konwersja dokonywana jest w pierwszym Dniu Wyceny, w którym wykonanie zlecenia 
(przekazanie środków na rachunek bankowy prowadzony na rzecz Funduszu Docelowego) stanie się możliwe. Do 
wyceny Jednostek Uczestnictwa będących przedmiotem konwersji mają zastosowanie zasady wyceny konwersji 
Jednostek Uczestnictwa obowiązujące w Funduszu Źródłowym. 

§ 7.  Okres pomiędzy złożeniem zlecenia konwersji Jednostek Uczestnictwa a Dniem Wyceny, w którym ustalana jest cena 
konwersji Jednostek Uczestnictwa, nie będzie dłuższy niż siedem dni. Warunkiem realizacji zlecenia konwersji Jednostek 
Uczestnictwa w powyższym terminie jest złożenie zlecenia zgodnie z zasadami wskazanymi w Statucie i Prospekcie 
Informacyjnym Funduszu. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim, może ulec wydłużeniu w przypadku braku lub 
wadliwości informacji niezbędnej do realizacji konwersji, przedstawionej przez Uczestnika w zleceniu konwersji 
Jednostek Uczestnictwa. W takim przypadku realizacja zlecenia następuje w następnym Dniu Wyceny po dniu, w którym 
Agent Transferowy otrzyma wszystkie informacje niezbędne do realizacji konwersji. Jeżeli realizacja prawidłowo 
złożonego zlecenia konwersji nastąpi w terminie dłuższym niż siedem dni, wówczas Uczestnikowi przysługuje wypłata 
odszkodowania na zasadach opisanych w Prospekcie Informacyjnym Funduszu w Rozdziale III Część A pkt. 12. 

§ 8.  Sześć razy w roku kalendarzowym konwersja Jednostek Uczestnictwa jest zwolniona z części lub całości opłaty 
manipulacyjnej na następujących zasadach: 
1) w przypadku, gdy konwersja następuje do Subfunduszu Docelowego o wyższej stawce opłaty manipulacyjnej, 

stosowana jest wyrównująca stawka opłaty manipulacyjnej będąca różnicą wysokości stawki opłaty manipulacyjnej 
stosowanej w Subfunduszu Docelowym i w Subfunduszu Źródłowym; ustalenie wysokości pobieranej opłaty 
manipulacyjnej następuje przy zastosowaniu tabeli opłat manipulacyjnych obowiązującej w dacie złożenia zlecenia, 

2) w przypadku, gdy konwersja następuje do Subfunduszu Docelowego o niższej lub równej stawce opłaty 
manipulacyjnej, wyrównująca stawka opłaty manipulacyjnej nie jest pobierana. 

§ 9.  Kolejne konwersje, dokonywane w tym samym roku kalendarzowym, podlegają opłacie manipulacyjnej, o której mowa 
w art. 43 § 1. Ustalenie prawa Uczestnika do dokonania konwersji ze zwolnieniem z opłaty manipulacyjnej lub z 
pobraniem tej opłaty następuje na podstawie daty złożenia zlecenia. 

§ 10.  Szczegółowe warunki konwersji jednostek uczestnictwa na jednostki uczestnictwa innego funduszu określone są w 
odpowiednich postanowieniach Prospektu Informacyjnego. 

 
Art. 43 [Opłata manipulacyjna]  
§ 1. Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w niniejszym statucie oraz Prospekcie Informacyjnym, za zbycie Jednostek 

Uczestnictwa kategorii A, kategorii B, kategorii E, kategorii I, kategorii J i kategorii K pobiera się opłatę manipulacyjną.  
Maksymalne stawki opłaty manipulacyjnej za zbycie Jednostek Uczestnictwa poszczególnych kategorii każdego z 
Subfunduszy wynoszą (określony w poniższej tabeli procent wartości dokonywanej wpłaty): 

Lp. Subfundusz kategoria A kategoria B kategoria E kategoria I kategoria J kategoria K  

1. 
Pekao Spokojna 

Inwestycja 
1,0% 1,0% 0,95% 0,9% 2,5 % 2,0 %  

2. 
Pekao Obligacji 

Strategicznych 
1,5% 1,0% 1,45% 1,4% 2,5 % 2,0 %  

3. 

Pekao Dochodu i 

Wzrostu Rynku 

Chińskiego 

4,0% 1,0% 3,95% 3,9% 3,5 % 3,0 %  

4. (skreślony)        

5. (skreślony)        

6. 

Pekao Wzrostu i 

Dochodu Rynku 

Europejskiego 

4,0% 1,0% 3,95% 3,9% 3,5 % 3,0 %  

7. 

Pekao Akcji 

Małych i Średnich 

Spółek Rynków 

Rozwiniętych 

5,0% 1,0% 4,95% 4,9% 4,5 % 4,0 %  

8. 

Pekao Akcji 

Rynków 

Dalekiego 

Wschodu 

5,0% 1,0% 4,95% 4,9% 4,5 % 4,0 %  
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§ 2.  Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w Statucie i prospekcie informacyjnym Funduszu przy odkupywaniu Jednostek 
Uczestnictwa kategorii B pobierana jest opłata manipulacyjna określana jako opłata odkupieniowa. Maksymalna stawka 
opłaty odkupieniowej wynosi 2% wartości odkupywanych Jednostek Uczestnictwa kategorii B. 

§ 3.  Opłata manipulacyjna, o której mowa w § 1 i § 2, należna jest podmiotowi, o którym mowa w art. 32 ust.1 pkt 1-3 i ust. 2 
Ustawy, z którym to podmiotem Fundusz i Towarzystwo zawarły umowę dotyczącą zbywania i odkupywania Jednostek 
Uczestnictwa. 

 
Art. 44 [Prawo akumulacji]  
§ 1. Podstawę ustalenia stawki opłaty manipulacyjnej stanowi suma dwóch wartości: wartości dokonywanej wpłaty w walucie 
polskiej lub równowartości w walucie polskiej wpłaty dokonanej w dolarach amerykańskich oraz wartości wszystkich Jednostek 
Uczestnictwa należących do Uczestnika w Funduszu liczonych po maksymalnej cenie zbycia ogłoszonej przez Towarzystwo 
w sposób określony w art. 52 w § 1 (prawo akumulacji wpłat). 
W przypadku dokonania wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Pekao Dochodu USD w dolarach 
amerykańskich, dolary amerykańskie celem ustalenia stawki opłaty manipulacyjnej przelicza się w dniu będącym Dniem 
Wyceny na walutę polską według kursu dolara amerykańskiego mającego zastosowanie do wyceny Funduszu w danym Dniu 
Wyceny. 
§ 2. Obliczanie wartości Jednostek Uczestnictwa posiadanych już przez Uczestnika następuje w Dniu Wyceny nowo 
nabywanych Jednostek Uczestnictwa.  
 
Art. 45 [Zawieszenie odkupywania Jednostek Uczestnictwa]  
§ 1. Każdy z Subfunduszy może zawiesić odkupywanie Jednostek Uczestnictwa na zasadach określonych poniżej. 
§ 2.  Jeżeli w okresie ostatnich dwóch tygodni suma wartości odkupionych w danym Subfunduszu Jednostek Uczestnictwa 

oraz Jednostek Uczestnictwa, których odkupienia w tym Subfunduszu zażądano, stanowi kwotę przekraczającą 10% 
wartości Aktywów Subfunduszu albo nie można dokonać wiarygodnej wyceny istotnej części Aktywów Subfunduszu z 
przyczyn niezależnych od Funduszu, Fundusz może zawiesić odkupywanie Jednostek Uczestnictwa tego Subfunduszu 
na dwa tygodnie. 

9. 

Pekao Akcji 

Rynków 

Wschodzących 

5,0% 1,0% 4,95% 4,9% 4,5 % 4,0 %  

10. Skreślony        

11. 
Pekao Surowców 

i Energii 
5,0% 1,0% 4,95% 4,9% 4,5 % 4,0 %  

12. 

Pekao 

Alternatywny – 

Absolutnej Stopy 

Zwrotu 

3,0% 1,0% 2,95% 2,9% 2,5 % 2,0 %  

13. 

Pekao 

Alternatywny – 

Globalnego 

Dochodu 

4,0% 1,0% 3,95% 3,9% 3,5 % 3,0 %  

14. 
Pekao Dochodu 

USD 
4,0% 1,0% 3,95% 3,9% 3,5 % 3,0 %  

15. 
Pekao Obligacji i 

Dochodu 
1,5% 1,0% 1,45% 1,4% 2,5 % 2,0 %  

16. 
Pekao Obligacji 

Samorządowych 
1,5% 1,0% 1,45% 1,4% 2,5 % 2,0 %  

17. 

Pekao Bazowy 15 

Obligacji 

Wysokodochodow

ych 

1,5% 1,0% 1,45% 1,4% 2,5 % 2,0 %  

18. 
Pekao Dłużny 

Aktywny 
3,0% 1,0% 2,95% 2,9% 2,5 % 2,0 %  

19. 
Pekao Globalny 

Zrównoważony 
4,0% 1,0% 3,95% 3,9% 3,5 % 3,0 %  

20. 
Pekao 

Ekologiczny 
5,0% 1,0% 4,95% 4,9% 4,5 % 4,0 %  
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§ 3.  Fundusz podejmuje decyzję o zawieszeniu odkupywania Jednostek Uczestnictwa na koniec Dnia Wyceny, w którym 
poweźmie informację o zaistnieniu okoliczności wskazanych powyżej. Informacja o zawieszeniu odkupywania Jednostek 
Uczestnictwa dostępna będzie u Prowadzących Dystrybucję oraz zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez 
ogłoszenie na stronie internetowej Towarzystwa www.pekaotfi.pl. 

§ 4.  W przypadku, o którym mowa powyżej, za zgodą i na warunkach określonych przez Komisję:  
a) odkupywanie Jednostek Uczestnictwa może zostać zawieszone na okres dłuższy niż dwa tygodnie, nie 

przekraczający jednak dwóch miesięcy; 
b) Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu mogą być odkupywane w ratach w okresie nieprzekraczającym sześciu 

miesięcy, przy zastosowaniu proporcjonalnej redukcji lub przy dokonywaniu wypłat z tytułu odkupienia Jednostek 
Uczestnictwa. 

§ 5.  Uczestnik ma prawo anulowania żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa, które nie zostało zrealizowane przez 
Fundusz z powodu zawieszenia odkupywania Jednostek Uczestnictwa, z zastrzeżeniem art. 41d § 9. Zlecenie powyższe 
zostanie anulowane pod warunkiem, że dotrze ono do Agenta Transferowego przed dniem, w którym Fundusz wznowi 
odkupywanie Jednostek Uczestnictwa. Żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa nie zrealizowane przez Fundusz z 
powodu zawieszenia odkupywania Jednostek Uczestnictwa i skutecznie nie anulowane przez Uczestnika, zostaną 
zrealizowane niezwłocznie po wznowieniu przez Fundusz odkupywania Jednostek Uczestnictwa, według ceny z Dnia Wyceny, 
w którym Fundusz wznowi odkupywanie Jednostek Uczestnictwa. 
 
Art. 46 [Podział Jednostki Uczestnictwa]  
§ 1. Fundusz może dokonać podziału Jednostki Uczestnictwa (splitu) na równe części, tak aby ich całkowita wartość 
odpowiadała wartości Jednostki Uczestnictwa przed podziałem.  
§ 2. O zamiarze dokonania podziału Jednostki Uczestnictwa Fundusz poinformuje Uczestników Funduszu co najmniej dwa 
tygodnie przed datą podziału, w sposób określony w art. 52 w § 1. 
 
Art. 47 [Rejestr Uczestników]  
§ 1. Fundusz powierza prowadzenie Rejestru Uczestników oraz poszczególnych Subrejestrów Uczestników Agentowi 

Transferowemu.  
§ 2.  Dla każdej kategorii Jednostek Uczestnictwa prowadzone jest odrębne konto w Rejestrze Uczestników. Każdy Uczestnik 

może posiadać kilka odrębnych kont w Rejestrze Uczestników, w tym również kilka kont dla Jednostek Uczestnictwa tej 
samej kategorii. 

 
Art. 48 [Odesłanie]  
Pozostałe szczegółowe zasady uczestnictwa w Funduszu oraz warunki zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa 
określa Prospekt Informacyjny.  

 
Rozdział VIII 

Szczególne prawa Uczestników 
 
Art. 49 [Szczególne prawa Uczestników]  
§ 1. Na zasadach określonych w Ustawie, Prospekcie Informacyjnym oraz w niniejszym statucie, Uczestnikowi przysługują 
uprawnienia określone w Ustawie.  
§ 2. Poza uprawnieniami określonymi w § 1, po spełnieniu warunków i w trybie określonym w Prospekcie Informacyjnym, 
Uczestnikowi przysługują następujące uprawnienia: 
1) składania zleceń i uzyskiwania informacji o Funduszu z wykorzystaniem Systemu TeleFunduszePekao lub Usługi  
eFunduszePekao;  
2) otwarcie i prowadzenie konta małżonków;  
3) otwarcie i prowadzenie konta wspólnego; 
4) dokonanie całkowitej lub częściowej blokady Jednostek Uczestnictwa;  
5) dokonanie nabycia Jednostek Uczestnictwa na zasadzie reinwestycji;  
6) dokonanie konwersji Jednostek Uczestnictwa;  
7) dokonanie zamiany Jednostek Uczestnictwa jednego Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa innego Subfunduszu;  
8)  składania reklamacji związanych z uczestnictwem w Funduszu; 
9) udziału w wyspecjalizowanych programach inwestycyjnych, jeśli Fundusz lub Subfundusz jest objęty takim programem; 
10) otrzymania dodatkowego świadczenia; 
11) ustanawiania pełnomocników do składania oświadczeń woli związanych z uczestnictwem w Subfunduszach; 
12) prawo akumulacji wpłat;  
13) anulowania zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa, które nie zostało zrealizowane przez Fundusz z powodu 
zawieszenia zbywania Jednostek Uczestnictwa;  
14) anulowania żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa, które nie zostało zrealizowane przez Fundusz z powodu 
zawieszenia odkupywania Jednostek Uczestnictwa, z zastrzeżeniem art. 41d § 9;  
15) zwolnienia z opłaty manipulacyjnej lub zmniejszenia opłaty manipulacyjnej; 

http://sp/Dzialy/SR/PROJEKTY1/PROJEKTY%20TRWAJĄCE/Jednostki%20sprzedawane%20bezpośrednio%20przez%20fundusz/Prospekty%20funduszy/EXCEL.SHEETMACROENABLED.12
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16) składania zleceń jednoczesnego odkupienia Jednostek Uczestnictwa Funduszu oraz nabycia Jednostek Uczestnictwa 
Funduszu za kwotę pochodzącą z tego odkupienia;  
17) złożenie Zlecenia Wypłaty Bieżącego Dochodu – w subfunduszu Pekao Obligacji i Dochodu na zasadach określonych w 
art. 49b. 
 
Art. 49a [Indywidualne Konta Emerytalne i Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego] 
§ 1. W ramach wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych, o których mowa w art. 49 § 2 pkt 9 Fundusz może oferować 
Uczestnikowi prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego [„Program IKE”] oraz indywidualnego konta zabezpieczenia 
emerytalnego [„Program IKZE”], prowadzonego na zasadach określonych w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o 
indywidualnych kontach emerytalnych oraz o indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego [„Ustawa IKE/IKZE”]. 
§ 2. Przystąpienie do Programu IKE oraz Programu IKZE następuje poprzez zawarcie przez Uczestnika pisemnej Umowy o 
prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego [„Umowa IKE”] lub Umowy o prowadzenie indywidualnego konta 
zabezpieczenia emerytalnego [„Umowa IKZE”] . Oświadczenia woli w ramach Programu IKE oraz Programu IKZE  Uczestnik 
może składać za pośrednictwem Prowadzącego Dystrybucję w sposób określony w  prospekcie informacyjnym Funduszu. 
Dodatkowo, w przypadku Programu IKZE oświadczenia woli mogą być składane za pośrednictwem Usługi eFunduszePekao. 
§ 3. Uczestnikiem Programu IKE/Programu IKZE może być osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat, z zastrzeżeniem, iż za 
pośrednictwem Usługi eFunduszePekao Umowę IKZE może zawrzeć wyłącznie osoba posiadająca pełną zdolność do 
czynności prawnych. 
§ 4. 1. Umowa IKE jest zawierana pomiędzy Uczestnikiem a wszystkimi funduszami inwestycyjnymi oferującymi Program IKE 
z zastrzeżeniem, że łączna suma wpłat do tych funduszy inwestycyjnych w danym roku kalendarzowym nie przekroczy kwot, 
o których mowa w art. 13 Ustawy IKE/IKZE.  
2. Towarzystwo może wprowadzić nowe fundusze inwestycyjne/subfundusze oferujące Program IKE oraz likwidować 
fundusze inwestycyjne/subfundusze dotychczasowe. Dokonanie wpłaty na Konto IKE innego funduszu 
inwestycyjnego/subfunduszu niż Fundusz lub fundusze inwestycyjne wskazane w Umowie IKE oraz dokonanie 
konwersji/zamiany posiadanych jednostek uczestnictwa na jednostki uczestnictwa takiego funduszu 
inwestycyjnego/subfunduszu skutkuje przystąpieniem tego funduszu inwestycyjnego do Umowy IKE. Aktualna lista funduszy 
inwestycyjnych/subfunduszy oferujących Program IKE publikowana jest na stronie internetowej Towarzystwa www.pekaotfi.pl.  
§ 4.a Umowa IKZE jest zawierana pomiędzy Uczestnikiem a wszystkimi funduszami inwestycyjnymi oferującymi Program IKZE 
z zastrzeżeniem, że łączna suma wpłat do tych funduszy inwestycyjnych w danym roku kalendarzowym nie przekroczy limitu 
wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego określonego w art. 13a Ustawy IKE/IKZE. 
Towarzystwo może wprowadzić nowe fundusze inwestycyjne/subfundusze oferujące Program IKZE oraz likwidować fundusze 
inwestycyjne/subfundusze dotychczasowe. Dokonanie wpłaty na Konto IKZE innego funduszu inwestycyjnego/subfunduszu 
niż Fundusz lub fundusze inwestycyjne wskazane w Umowie IKZE oraz dokonanie konwersji/zamiany posiadanych jednostek 
uczestnictwa na jednostki uczestnictwa takiego funduszu inwestycyjnego/subfunduszu w ramach realokacji, o której mowa w 
Warunkach uczestnictwa w Programie IKZE skutkuje przystąpieniem tego funduszu inwestycyjnego do Umowy IKZE. Aktualna 
lista funduszy inwestycyjnych/subfunduszy oferujących Program IKZE publikowana jest na stronie internetowej Towarzystwa 
www.pekaotfi.pl 
§ 5. W ramach Programu IKE/Programu IKZE  możliwe jest nabywanie wyłącznie jednostek uczestnictwa funduszy 
inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo oferujących Program IKE/Program IKZE i wskazanych na stronie 
internetowej Towarzystwa, o której mowa w  § 4 a i § 4 ust. 2 powyżej. W przypadku funduszy inwestycyjnych zarządzanych 
przez Towarzystwo zbywających różne kategorie jednostek uczestnictwa w Programie IKE/Programie IKZE możliwe jest 
nabywanie wyłącznie jednostek uczestnictwa kategorii A. Jednostki Uczestnictwa nabyte w ramach Programu IKE/Programu 
IKZE są gromadzone przez Fundusz na wyodrębnionym koncie w rejestrze Uczestników [„Konto IKE/Konto IKZE”], 
oznaczonym w sposób umożliwiający jego identyfikację, prowadzonym na zasadach określonych w Ustawie IKE/IKZE. Na 
Koncie IKE oraz Koncie IKZE  może gromadzić środki wyłącznie jeden Uczestnik. 
§ 6. 1. Wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa w ramach Programu IKE/Programu IKZE mogą być dokonywane u 
Prowadzącego Dystrybucję lub przelewem na jego rachunek oraz przez wpłatę środków pieniężnych bezpośrednio na 
rachunek Funduszu/Subfunduszu gotówką lub przelewem, zgodnie z zasadami określonymi w prospekcie informacyjnym 
Funduszu oraz Warunkami uczestnictwa w Programie IKE/Programie IKZE. Pierwsza wpłata na Konto IKE wnoszona jest w 
dniu zawarcia Umowy IKE, z wyłączeniem wypłaty transferowej, która powinna nastąpić w terminie 90 dni od daty zawarcia 
Umowy IKE. Pierwsza wpłata na Konto IKZE wnoszona jest w dniu zawarcia Umowy IKZE, z wyłączeniem przypadku zawarcia 
Umowy IKZE za pośrednictwem Usługi eFunduszePekao, kiedy pierwsza wpłata wnoszona jest w terminie 90 dni od daty 
złożenia wniosku o zawarcie Umowy IKZE oraz z wyłączeniem wypłaty transferowej z indywidualnego konta zabezpieczenia 
emerytalnego, która powinna nastąpić w terminie 90 dni od daty zawarcia Umowy IKZE. W przypadku wypłaty transferowej z 
dotychczasowego indywidualnego konta emerytalnego lub indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, Uczestnik 
może dokonywać wpłat na Konto IKE/Konto IKZE dopiero po wpływie środków będących przedmiotem wypłaty transferowej, 
chyba że wystąpią sytuacje, o których mowa w art. 14 ust. 1 Ustawy IKE/IKZE.  
2. Nadpłata ponad dopuszczalny, określony w § 4 ust. 1 oraz § 4 a powyżej limit wpłat, zostanie zarejestrowana na posiadanym 
przez Uczestnika koncie w Funduszu/Subfunduszu prowadzonym na zasadach ogólnych, z zastrzeżeniem, że nadpłata nie 
będzie mniejsza niż minimalna kolejna wpłata, określona w Statucie Funduszu albo zostanie zwrócona na wskazany przez 
niego w Umowie IKE/Umowie IKZE rachunek bankowy, zgodnie z Warunkami uczestnictwa w Programie IKE/Programie IKZE. 
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W przypadku nadpłaty powstałej w wyniku jednoczesnego dokonania przez Uczestnika wpłat na kilka Kont IKE/Kont IKZE, 
moment powstania nadpłaty zostanie ustalony według kolejności księgowania wpłat w systemie informatycznym Pekao 
Financial Services Sp. z o.o. – Agenta Transferowego Funduszy Pekao.  
§ 7. Z tytułu nabywania i konwersji/zamiany przez Uczestnika Jednostek Uczestnictwa Funduszu w ramach Programu 
IKE/Programu IKZE, na zasadach określonych w prospekcie informacyjnym Funduszu, może być pobierana opłata 
manipulacyjna, której maksymalne stawki zostały określone w art. 43 § 1 Statutu Funduszu oraz opłata za otwarcie Konta 
IKE/Konta IKZE w rejestrze Uczestników w maksymalnej wysokości 300 (trzysta) zł. 
§ 8. W przypadku wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu środków w terminie krótszym niż 12 miesięcy, licząc od dnia 
zawarcia Umowy IKE/Umowy IKZE Uczestnik będzie zobowiązany do zapłaty dodatkowej opłaty z wypłacanych, 
transferowanych lub zwracanych środków zgromadzonych na Kontach IKE/ /Kontach IKZE, której maksymalna wysokość nie 
może przewyższać 300 (trzysta) zł. Przepisu powyższego nie stosuje się w przypadku dokonywanych przez Uczestnika 
konwersji/zamian. 
§ 9. Wysokość oraz rodzaj pobieranych w Programie IKE/Programie IKZE opłat, o których mowa w § 7 i § 8 powyżej, zostanie 
określona w Warunkach uczestnictwa w Programie IKE/Programie IKZE. 
§ 10. Uczestnik może dokonać konwersji/zamiany Jednostek Uczestnictwa Funduszu/Subfunduszu zgromadzonych na 
Koncie IKE wyłącznie na jednostki uczestnictwa innych zarządzanych przez Towarzystwo funduszy 
inwestycyjnych/subfunduszy prowadzących Konto IKE w ramach Programu IKE. 
§ 10. a. W ramach Programu IKZE mogą być wykonywane wyłącznie konwersje/zamiany w ramach realokacji środków 
zgromadzonych na Kontach IKZE na zasadach określonych w Warunkach uczestnictwa w Programie IKZE. Inne zlecenia 
konwersji/zamiany jednostek uczestnictwa z Kont IKZE złożone przez Uczestnika nie będą realizowane. 
§ 11. Wypłata, wypłata transferowa, częściowy zwrot oraz zwrot środków zgromadzonych na Koncie IKE oraz wypłata, 
wypłąta transferowa oraz zwrot środków zgromadzonych na Koncie IKZE następuje w trybie i na warunkach określonych w 
Warunkach uczestnictwa w Programie IKE/Programie IKZE oraz Ustawie IKE/IKZE. 
§ 12. Uczestnik, który dokonał wypłaty środków nie może ponownie założyć indywidualnego konta emerytalnego lub 
indywidualnego konta zabezpieczenie emerytalnego  prowadzonego na zasadach określonych w Ustawie IKE/IKZE. 
§ 13. Cena odkupienia Jednostek Uczestnictwa w ramach Programu IKE/Programu IKZE jest ustalana w następujący sposób: 
1) w przypadku wypłaty i wypłaty transferowej - w najbliższym Dniu Wyceny następującym po Dniu Wyceny, w którym 

Agent Transferowy otrzymał komplet dokumentów wymaganych do realizacji wniosku Uczestnika lub osoby 
uprawnionej,  

2) w przypadku wypłaty dokonywanej na żądanie Uczestnika lub osoby uprawnionej w terminie późniejszym – w dniu 
przypadającym na przedostatni Dzień Wyceny poprzedzający dzień wskazany przez Uczestnika lub osobę uprawnioną 
jako dzień wypłaty,  

3) w przypadku zwrotu dokonywanego w związku z rozwiązaniem Umowy IKE/Umowy IKZE przez Fundusz – w dniu 
przypadającym na przedostatni Dzień Wyceny poprzedzający dzień, w którym następuje rozwiązanie Umowy 
IKE/Umowy IKZE,  

4) w przypadku częściowego zwrotu albo zwrotu dokonywanego w związku z rozwiązaniem Umowy IKE oraz w przypadku 
zwrotu dokonywanego w związku z rozwiązaniem Umowy IKZE przez Uczestnika - w najbliższym Dniu Wyceny 
następującym po Dniu Wyceny, w którym pAgent Transferowy otrzymał odpowiednio wniosek Uczestnika o dokonanie 
częściowego zwrotu albo oświadczenie Uczestnika o rozwiązaniu Umowy IKE/Umowy IKZE,  

5) w przypadku wypłaty w ratach w zależności od wniosku Uczestnika lub osoby uprawnionej:  
a) pierwsza rata:  

(i) w dniu wskazanym we wniosku, o ile dzień ten jest Dniem Wyceny w rozumieniu Prospektów 
informacyjnych dla wszystkich Funduszy, w których Uczestnik posiada Konta IKE/Konta IKZE oraz pod 
warunkiem otrzymania wniosku przez Agenta Transferowego w terminie umożliwiającym ustalenie 
ceny odkupienia Jednostek Uczestnictwa w dniu wskazanym we wniosku. Jeżeli dzień ten przypada 
na dzień, który nie jest Dniem Wyceny, przyjmuje się, że dniem tym będzie najbliższy Dzień Wyceny,  

(ii) lub w najbliższym Dniu Wyceny następującym po Dniu Wyceny, w którym Agent Transferowy otrzymał 
wniosek, w przypadku gdy wniosek nie wskazuje dnia ustalenia ceny odkupienia Jednostek 
Uczestnictwa,  

b)    kolejne raty – jeden raz każdego miesiąca, w dniu odpowiadającym dniowi, w którym nastąpiło ustalenie   ceny 
odkupienia jednostek uczestnictwa w celu realizacji pierwszej wypłaty w ratach, o ile dzień ten jest Dniem 
Wyceny w rozumieniu Prospektów informacyjnych dla wszystkich Funduszy prowadzących Konta IKE/Konta 
IKZE. Jeżeli dzień ten przypada na dzień, który nie jest Dniem Wyceny, przyjmuje się, że dniem tym będzie 
najbliższy Dzień Wyceny. 

§ 14. Uczestnik może wskazać jedną lub więcej osób, którym zostaną wypłacone środki zgromadzone na Koncie IKE/Koncie 
IKZE w przypadku jego śmierci. Dyspozycja powyższa może być w każdym czasie zmieniona. 
§ 15. Środki zgromadzone na Koncie IKE/Koncie IKZE mogą być obciążone zastawem. Zaspokojenie wierzytelności 
zabezpieczonej zastawem ze środków zgromadzonych na Koncie IKE jest traktowane jako częściowy zwrot  albo zwrot, a w 
przypadku środków zgromadzonych na Koncie IKZE jest traktowane jako zwrot  
§ 16. Strony Umowy IKE/Umowy IKZE mogą dokonać jej rozwiązania za wypowiedzeniem, składając oświadczenie w tym 
przedmiocie drugiej stronie w formie pisemnej. 
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§ 17. Szczegółowe warunki udziału w Programie IKE/Programie IKZE określone są odpowiednio w Warunkach uczestnictwa 
w Programie IKE oraz Warunkach uczestnictwa w Programie IKZE, stanowiących treść wiążącej Uczestnika i Fundusz Umowy 
IKE/Umowy IKZE oraz Ustawie IKE/IKZE. Dodatkowe informacje o zasadach funkcjonowania Programu IKE/Programu IKZE 
dostępne są w siedzibie Funduszu, u Prowadzących Dystrybucję oraz na stronie internetowej Towarzystwa www.pekaotfi.pl. 
§ 18. Zgodnie z Art. 31 Ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu 
ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2011 Nr 75 poz. 398), w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. 
Uczestnik miał prawo  przenieść wszystkie środki zgromadzone na indywidualnym koncie emerytalnym lub Koncie IKE na 
indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego lub Konto IKZE. Wartość przeniesionych środków stanowi wpłatę na Konto 
IKZE. Wpłata ta może podlegać odliczeniu od dochodu na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o 
podatku dochodowym od osób fizycznych. Nadwyżka ponad przysługujący w roku podatkowym limit odliczenia podlega 
odliczeniu w latach następnych. W okresie dokonywania odliczeń od dochodu środków przeniesionych z indywidualnego konta 
emerytalnego lub Konta IKE na Konto IKZE Uczestnikowi nie przysługuje prawo dokonywania wpłat na Konto IKZE. 
 
Art. 49b   [Zlecenie Wypłaty Bieżącego Dochodu]  
§ 1. Pojęcia użyte w dalszej części niniejszego artykułu mają zastosowanie do Subfunduszu Pekao Obligacji i Dochodu (w 
niniejszym artykule zwany „Subfunduszem”) i posiadają następujące znaczenie: 

1) Zlecenie Wypłaty Bieżącego Dochodu (Zlecenie WBD): zlecenie złożone przez Uczestnika Subfunduszu dotyczące 
realizacji przez Subfundusz okresowych odkupień Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu na kwotę równą Kwocie 
Bieżącego Dochodu ustaloną na ostatni Dzień Wyceny danego Okresu Płatniczego, przypadającą na Jednostki 
Uczestnictwa Subfunduszu zarejestrowane na Koncie Uczestnika składającego Zlecenie WBD; 

2) Okresy Płatnicze: przedziały czasowe, trwające po sześć miesięcy, na koniec których realizowane jest Zlecenie 
WBD, przy czym: 
a) pierwszy Okres Płatniczy kończy się ostatniego Dnia Wyceny Subfunduszu w ciągu 6 miesięcy od pierwszej 

wyceny Subfunduszu; 
b) drugi i kolejne Okresy Płatnicze kończą się ostatniego Dnia Wyceny w ciągu 6 miesięcy od daty końca 

poprzedniego Okresu Płatniczego. 
Fundusz ogłosi nie później niż w ciągu 14 dni od rozpoczęcia danego Okresu Płatniczego datę zakończenia tego 
Okresu Płatniczego. 

3) Stopa Bieżącego Dochodu (SBD): ustalana przez Subfundusz, na dzień końca Okresu Płatniczego wartość 
zdefiniowana jako: 
SBD = (WJUk – WJUp) / WJUp 
gdzie:  

WJUk: wartość Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu na ostatni Dzień Wyceny danego Okresu Płatniczego,...... 
WJUp: wartość Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu na ostatni Dzień Wyceny Okresu Płatniczego 
poprzedzającego dany Okres Płatniczy (w przypadku pierwszego Okresu Płatniczego: wartość w pierwszym 
Dniu Wyceny. 

4) Kwota Bieżącego Dochodu (KBD): kwota przypadającą na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu zarejestrowane na 
dzień końca Okresu Płatniczego na Koncie Uczestnika, który złożył Zlecenie WBD. 
Kwota Bieżącego Dochodu ustalana jest przez Fundusz na każdy ostatni Dzień Wyceny danego Okresu Płatniczego 
i obliczana jest następująco: 
KBD =  LJU * WJUk * (SBD / (1+SBD)) 
gdzie:  

SBD: Stopa Bieżącego Dochodu na ostatni Dzień Wyceny danego Okresu Płatniczego, 
LJU: liczba Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, zarejestrowanych na ostatni Dzień Wyceny danego Okresu 
Płatniczego, na koncie Uczestnika , który złożył zlecenie WBD, 
WJUk: wartość Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu na ostatni Dzień Wyceny danego Okresu Płatniczego.  

5) Wartość Kwoty Bieżącego Dochodu na Jednostkę Uczestnictwa wynosi wzrost wartości Aktywów Netto na Jednostkę 
Uczestnictwa w danym Okresie Płatniczym 

§ 2. Zlecenie WBD realizowane jest przez Subfundusz na następujących warunkach:  
1) Zlecenie WBD dotyczy konta Uczestnika, w odniesieniu do którego zostało złożone;  
2) Zlecenie WBD może zostać złożone w dowolnym Dniu Wyceny Subfunduszu; 
3) Zlecenie WBD jest realizowane na koniec każdego Okresu Płatniczego i obowiązuje do momentu jego odwołania 

przez Uczestnika Subfunduszu;  
4) Zlecenie WBD oraz odwołanie Zlecenia WBD są skuteczne od następnego dnia po otrzymaniu przez Agenta 

Transferowego informacji o złożeniu zlecenia lub jego odwołaniu, przy czym złożone i nieodwołane Zlecenie WBD 
jest skuteczne na koniec każdego Okresu Płatniczego;  

5) Uczestnik po odwołaniu Zlecenia WBD może ponownie złożyć Zlecenie WBD;  
6) Zlecenie WBD musi zawierać wskazanie przez Uczestnika Subfunduszu składającego Zlecenie WBD rachunku 

w banku krajowym, na który będą przekazywane środki pochodzące z odkupienia Jednostek Uczestnictwa 
Subfunduszu tytułem realizacji Zlecenia WBD;  

7) Subfundusz będzie realizował cyklicznie odkupowanie części Jednostek Uczestnictwa zapisanych na Koncie 
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Uczestnika, na podstawie raz złożonego Zlecenia WBD, z zastrzeżeniem pkt 3), ostatniego Dnia Wyceny każdego 
Okresu Płatniczego;  

8) Subfundusz, realizując Zlecenie WBD odkupuje część Jednostek Uczestnictwa zapisanych na Koncie Uczestnika: 
a) wg Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa na Dzień Wyceny końca danego Okresu 

Płatniczego,  
b) o łącznej wartości określonej zgodnie z treścią §1 pkt 5), wynikającej z zasad zdefiniowanych w §1 pkt 3 i 4), 

9) W związku z realizacją przez Subfundusz Zlecenia WBD, liczba Jednostek Uczestnictwa zapisanych na Koncie 
Uczestnika jest pomniejszona o liczbę jednostek odkupionych przez Subfundusz w ramach realizacji Zlecenia WBD;  

10) Subfundusz realizuje Zlecenie WBD wyłącznie pod warunkiem, że:  
a) Stopa Bieżącego Dochodu będzie dodatnia, 
b) wartość kwoty wynikającej z realizacji tego zlecenia (przed ustaleniem podatków oraz opłat) na Koncie 

Uczestnika będzie nie mniejsza niż 10,00 (dziesięć) złotych;  
11) W przypadku, gdy na ostatni Dzień Wyceny danego Okresu Płatniczego przypada termin realizacji zlecenia nabycia 

lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa złożonego przez Uczestnika, innego niż Zlecenie WBD, w pierwszej 
kolejności wykonywane jest Zlecenie WBD, a następnie pozostałe zlecenia Uczestnika; 

12) Jeżeli Jednostki Uczestnictwa na Koncie Uczestnika, do którego Uczestnik złożył Zlecenie WBD, objęte są blokadą, 
o której mowa w art. 49 § 2 pkt 4), wówczas: 
a) jeżeli blokada obejmuje wszystkie Jednostki Uczestnictwa zapisane na koncie Uczestnika w Rejestrze 

Uczestników, Subfundusz nie realizuje na tym Koncie Uczestnika Zlecenia WDB,  
b) jeżeli blokadą objętych jest cześć Jednostek Uczestnictwa, Subfundusz realizuje Zlecenie WBD do wartości 

Jednostek Uczestnictwa nie objętych blokadą;  
13) Wraz ze złożeniem Zlecenie WBD Uczestnik może złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesłanie 

potwierdzenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa dokonanego na podstawie Zlecenia WBD wraz z 
potwierdzeniem realizacji pierwszej kolejnej transakcji (nabycia lub odkupienia) Jednostek Uczestnictwa na 
zlecenie Uczestnika inne niż Zlecenie WBD. 

 
Art. 50 [Zamiana Jednostek Uczestnictwa]  
§ 1.  Przez zamianę rozumie się jednoczesne, dokonane na podstawie jednego zlecenia, odkupienie Jednostek 

Uczestnictwa jednego Subfunduszu (Subfundusz Źródłowy) oraz nabycie Jednostek Uczestnictwa innego 
Subfunduszu (Subfundusz Docelowy), za środki pieniężne uzyskane z tego odkupienia, po dokonaniu wpłaty na ich 
nabycie. Warunkiem nabycia Jednostek Uczestnictwa w wyniku zamiany jest przekazanie środków tytułem nabycia 
Jednostek Uczestnictwa na rachunek bankowy prowadzony na rzecz Subfunduszu Docelowego. 

§ 2.  O możliwości dokonywania zamiany Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu i zamiany na Jednostki 
Uczestnictwa danego Subfunduszu, Fundusz ogłosi w sposób określony w art. 52 w § 1 oraz udostępni odpowiednią 
informację u Prowadzących Dystrybucję. 

§ 3.  Zamiana Jednostek Uczestnictwa dokonywana jest wyłącznie na konto tego samego rodzaju co konto, z którego 
nastąpiło odkupienie Jednostek Uczestnictwa. 

§ 4.  Dzień Wyceny Jednostek Uczestnictwa odkupywanych w wyniku zamiany jest Dniem Wyceny Jednostek 
Uczestnictwa nabywanych w wyniku zamiany. 

§ 5.  Z zastrzeżeniem zdania kolejnego, odkupienie Jednostek Uczestnictwa w wyniku zamiany w Subfunduszach 
wydzielonych w ramach Funduszu dokonywane jest w drugim Dniu Wyceny następującym po Dniu Wyceny, w którym 
Agent Transferowy otrzymał informację o złożeniu przez Uczestnika u Prowadzącego Dystrybucję lub Funduszowi 
w siedzibie Towarzystwa stosownego zlecenia. W przypadku jeżeli nie jest możliwe przekazanie środków na 
rachunek bankowy prowadzony na rzecz Subfunduszu Docelowego, zamiana dokonywana jest w pierwszym Dniu 
Wyceny, w którym wykonanie zlecenia (przekazanie środków na rachunek bankowy prowadzony na rzecz 
Subfunduszu Docelowego) stanie się możliwe. Do ustalenia Dnia Wyceny Jednostek Uczestnictwa będących 
przedmiotem zamiany mają zastosowanie zasady ustalania Dnia Wyceny zamiany Jednostek Uczestnictwa 
obowiązujące w Subfunduszu Źródłowym. 

§ 6.  W przypadku Subfunduszy: Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Obligacji Samorządowych, Pekao Dłużny Aktywny 
oraz Pekao Ekologiczny, z zastrzeżeniem zdania kolejnego, odkupienie Jednostek Uczestnictwa w wyniku zamiany 
w tych Subfunduszach dokonywane jest w Dniu Wyceny następującym po Dniu Wyceny, w którym Agent 
Transferowy otrzymał informację o złożeniu przez Uczestnika u Prowadzącego Dystrybucję lub Funduszowi w 
siedzibie Towarzystwa stosownego zlecenia. W przypadku jeżeli nie jest możliwe przekazanie środków na rachunek 
bankowy prowadzony na rzecz Subfunduszu Docelowego, zamiana dokonywana jest w pierwszym Dniu Wyceny, w 
którym wykonanie zlecenia (przekazanie środków na rachunek bankowy prowadzony na rzecz Subfunduszu 
Docelowego) stanie się możliwe. Do ustalenia Dnia Wyceny Jednostek Uczestnictwa będących przedmiotem 
zamiany mają zastosowanie zasady ustalania Dnia Wyceny zamiany Jednostek Uczestnictwa obowiązujące w 
Subfunduszu Źródłowym. 

§ 7.  Okres pomiędzy złożeniem zlecenia zamiany Jednostek Uczestnictwa a Dniem Wyceny, w którym ustalana jest cena 
zamiany Jednostek Uczestnictwa, nie będzie dłuższy niż siedem dni. Warunkiem realizacji zlecenia zamiany 
Jednostek Uczestnictwa w powyższym terminie jest złożenie zlecenia zgodnie z zasadami wskazanymi w Statucie i 
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Prospekcie Informacyjnym Funduszu. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim, może ulec wydłużeniu w 
przypadku braku lub wadliwości informacji niezbędnej do realizacji zamiany, przedstawionej przez Uczestnika w 
zleceniu zamiany Jednostek Uczestnictwa. W takim przypadku realizacja zlecenia następuje w następnym Dniu 
Wyceny po dniu, w którym Agent Transferowy otrzyma wszystkie informacje niezbędne do realizacji zamiany. Jeżeli 
realizacja prawidłowo złożonego zlecenia zamiany nastąpi w terminie dłuższym niż siedem dni, wówczas 
Uczestnikowi przysługuje wypłata odszkodowania na zasadach opisanych w Prospekcie Informacyjnym Funduszu 
w Rozdziale III Część A pkt. 12. 

§ 8.  Sześć razy w roku kalendarzowym zamiana Jednostek Uczestnictwa jest zwolniona z części lub całości opłaty 
manipulacyjnej na następujących zasadach: 
1)  w przypadku, gdy zamiana następuje do Subfunduszu Docelowego o wyższej stawce opłaty manipulacyjnej 

stosowana jest wyrównująca stawka opłaty manipulacyjnej będąca różnicą wysokości stawki opłaty 
manipulacyjnej stosowanej w Subfunduszu Docelowym i w Subfunduszu Źródłowym; ustalenie wysokości 
pobieranej opłaty manipulacyjnej następuje przy zastosowaniu tabeli opłat manipulacyjnych obowiązującej w 
dacie złożenia zlecenia,  

2)  w przypadku, gdy zamiana następuje do Subfunduszu Docelowego o niższej lub równej stawce opłaty 
manipulacyjnej wyrównująca stawka opłaty manipulacyjnej nie jest pobierana. 

§ 9.  Kolejne zamiany, dokonywane w tym samym roku kalendarzowym, podlegają opłacie manipulacyjnej, o której mowa 
w art. 43 § 1. 

§ 10.  Ustalenie prawa Uczestnika do dokonania zamiany ze zwolnieniem z opłaty manipulacyjnej lub z pobraniem tej 
opłaty następuje na podstawie daty złożenia zlecenia. 

§ 11.  Szczegółowe warunki zamiany jednostek uczestnictwa związanych z jednym Subfunduszem na jednostki 
uczestnictwa związane z innym Subfunduszem określone są w odpowiednich postanowieniach Prospektu 
Informacyjnego. 

 
Rozdział IX 

Obowiązki informacyjne 
 

Art. 51 [Obowiązki informacyjne wobec Uczestników]  
§ 1. Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Fundusz bezpłatnie udostępnia Kluczowe Informacje dla Inwestorów oraz 
informację dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego. 
§ 2. Fundusz jest obowiązany dostarczyć Uczestnikowi Funduszu bezpłatnie, na jego żądanie, połączone roczne i półroczne 
sprawozdanie finansowe Funduszu, sprawozdania jednostkowe Subfunduszy, prospekt informacyjny wraz z aktualnymi 
informacjami o zmianach w tym prospekcie, Kluczowe Informacje dla Inwestorów oraz informację dla klienta alternatywnego 
funduszu inwestycyjnego. 
 
Art. 52 [Ogłoszenia Funduszu]  
§ 1.  Na stronie internetowej www.pekaotfi.pl Fundusz publikuje:  
1)  Prospekt Informacyjny; 
2)  Kluczowe Informacje dla Inwestorów; 
3)  aktualne informacje o zmianach w Prospekcie Informacyjnym lub w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów lub w 

informacji dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego; 
4)  roczne połączone sprawozdanie finansowe Funduszu wraz z rocznymi jednostkowymi sprawozdaniami finansowymi 

Subfunduszy; 
5)  półroczne połączone sprawozdanie finansowe Funduszu wraz z półrocznymi jednostkowymi sprawozdaniami 

finansowymi Subfunduszy; 
6)  zmiany Statutu wraz z informacją o terminie wejścia w życie tych zmian;  
7)  Wartość Aktywów Netto każdego z Subfunduszy na Jednostkę Uczestnictwa;  
8)  cenę zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa każdego z Subfunduszy;  
9)  informację o zmniejszeniu się Wartości Aktywów Netto Funduszu poniżej poziomu 2.500.000 zł; 
10)  informację dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego; 
11)   politykę wynagrodzeń; 
12) informacje dotyczące wypłat w trybie zaliczkowej wypłaty środków (zgodnie z art. 41d); 
13)  pozostałe informacje związane z uczestnictwem w Subfunduszach. 
§ 2. W dzienniku „Gazeta Giełdy Parkiet” Fundusz dokonuje ogłoszeń w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. W 
przypadku, gdyby dziennik „Gazeta Giełdy Parkiet” przestał być wydawany, do czasu dokonania zmiany niniejszego statutu w 
zakresie wskazania nowego pisma przeznaczonego do ogłoszeń Funduszy, ogłoszenia, o których mowa w zdaniu poprzednim, 
będą publikowane w dzienniku „Gazeta Wyborcza”.  
 
Art. 52a [Publikowanie składu portfela]  
§ 1. Fundusz publikuje na stronie internetowej www.pekaotfi.pl informacje okresowe o składzie portfeli Subfunduszy. Dane 
publikowane są według stanu na ostatni Dzień Wyceny danego kwartału. Publikacja następuje do końca miesiąca 
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następującego po danym kwartale. Za kwartał uważa się kwartał kalendarzowy. Informacje dotyczące składu portfeli 
sporządzane są dla każdego Subfunduszu odrębnie i publikowane są dla poszczególnych składników lokat Subfunduszy w 
formie tabeli zawierającej w szczególności dane identyfikujące portfel Subfunduszu oraz informacje o  składnikach  aktywów i  
zobowiązań Subfunduszu. 
§ 2. W przypadku nieopublikowania informacji, o których mowa w § 1, na www.pekaotfi.pl publikowana jest przyczyna tego 
stanu rzeczy. 

 
 

Rozdział X  
Zasady odpowiedzialności 

 
Art. 53 [Siła wyższa] 
Towarzystwo nie będzie ponosić odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie postanowień niniejszego 
statutu, które nastąpiło wskutek siły wyższej w postaci katastrofalnych zjawisk przyrody, nadzwyczajnych zaburzeń życia 
zbiorowego (działania wojenne, zamieszki wewnętrzne, niezgodne z prawem strajki) czy też innych nadzwyczajnych zdarzeń 
zewnętrznych, których nie można było przewidzieć, a nawet gdyby można było je przewidzieć, którym nie można było zapobiec 
pomimo zachowania należytej staranności.  
 
Art. 54 [Ograniczenie odpowiedzialności]  
§ 1. Towarzystwo nie będzie odpowiedzialne wobec Uczestnika za żadne szkody, w tym utracone korzyści, niewłaściwe 
wykonanie lub niewykonanie swoich obowiązków, wynikające z:  

1) wiernego wypełnienia dyspozycji Uczestnika;  
2) niewykonania dyspozycji, która została wydana bez zachowania warunków określonych w Umowie;  
3) niewykonania dyspozycji Uczestnika z powodu wad transmisji niezależnych od Towarzystwa;  
4) okoliczności niezależnych od Towarzystwa (włączając: wojnę, trzęsienie ziemi, powódź, zalanie, strajk, 

zamach terrorystyczny, sabotaż, pożar, zmiany w polskim prawie lub decyzje polskich władz odnoszące się do 
obowiązków Towarzystwa lub Funduszu).  

§ 2. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niekorzystne dla Uczestnika następstwa ujawnienia przez 
niego hasła służącego do identyfikacji Uczestnika osobom trzecim.  

 
Rozdział XI 

Likwidacja Subfunduszu 
 
Art. 55 [Przesłanki likwidacji Subfunduszu]  
§ 1. Fundusz dokonuje likwidacji Subfunduszu jeżeli:  

1) Fundusz dokonał zbycia wszystkich lokat wchodzących w skład portfela inwestycyjnego Subfunduszu;  
2) Wartość Aktywów Netto Subfunduszu spadła poniżej 500.000 zł.  

§ 2. Otwarcie likwidacji następuje z dniem wystąpienia którejkolwiek z przesłanek, o których mowa w § 1. 
§ 3. Zarząd Towarzystwa niezwłocznie podejmuje uchwałę w sprawie wyznaczenia likwidatora Subfunduszu. Likwidatorem 
Subfunduszu może być Towarzystwo lub Depozytariusz. Wynagrodzenie likwidatora Subfunduszu określa się zgodnie z 
odpowiednimi postanowieniami Rozdziału V. 
 
Art. 56 [ Tryb, zasady i warunki Likwidacji Subfunduszu] 
§ 1. Likwidacja Subfunduszu następuje po dokonaniu ogłoszenia o likwidacji w sposób określony w art. 52 w § 1. O dokonaniu 
ogłoszenia Towarzystwo informuje Komisję, Depozytariusza, podmioty pośredniczące w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek 
Uczestnictwa Subfunduszu oraz inne podmioty, którym Towarzystwo powierzyło wykonywanie swoich obowiązków. 
§ 2. Z dniem rozpoczęcia likwidacji Subfunduszu, Fundusz nie może zbywać Jednostek Uczestnictwa tego Subfunduszu, a 
także odkupywać Jednostek Uczestnictwa tego Subfunduszu.  
§ 3. Likwidacja Subfunduszu polega na zbyciu jego aktywów, ściągnięciu jego należności, zaspokojeniu wierzycieli 
Subfunduszu oraz umorzeniu Jednostek Uczestnictwa tego Subfunduszu przez wypłatę uzyskanych środków pieniężnych 
Uczestnikom Subfunduszu proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu.  
§ 4. Uczestnicy likwidowanego Subfunduszu mogą nabyć Jednostki Uczestnictwa innego istniejącego Subfunduszu za środki 
uzyskane z umarzanych Jednostek Uczestnictwa likwidowanego Subfunduszu.  
§ 5. Środki pieniężne, których wypłata nie była możliwa, przekazywane są do depozytu sądowego.  
§ 6. O dokonaniu czynności, o których mowa w § 3 i § 5, likwidator niezwłocznie powiadamia Komisję.  
§ 7. W trybie, o którym mowa w niniejszym rozdziale, nie można zlikwidować wszystkich Subfunduszy.  
§ 8. Uchwała zarządu Towarzystwa o likwidacji ostatniego istniejącego Subfunduszu stanowi przesłankę rozwiązania 
Funduszu.  

 
Rozdział XII 

Rozwiązanie Funduszu 

http://www.pekaotfi.pl/
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Art. 57 [Przesłanki rozwiązania] 
Fundusz ulega rozwiązaniu jeżeli:  

1) zarządzanie Funduszem nie zostało przejęte przez inne towarzystwo w terminie trzech miesięcy od dnia wydania 
decyzji o cofnięciu zezwolenia na działalność Towarzystwa lub od dnia wygaśnięcia tego zezwolenia;  

2) Depozytariusz zaprzestał wykonywania swoich obowiązków i nie zawarto z innym depozytariuszem umowy o 
prowadzenie rejestru Aktywów Funduszu;  

3) Wartość Aktywów Netto Funduszu spadła poniżej 2.000.000 zł;  
4) wystąpiła przesłanka określona w art. 56 w § 8.  

 
Art. 58 [Tryb likwidacji] 
§ 1. Rozwiązanie Funduszu następuje po przeprowadzeniu likwidacji w trybie określonym w Ustawie.  
§ 2. Likwidatorem Funduszu jest Depozytariusz. Wynagrodzenie likwidatora Funduszu określa się zgodnie z odpowiednimi 
postanowieniami Rozdziału V. 
§ 3. Informację o wystąpieniu przyczyn rozwiązania Funduszu Towarzystwo niezwłocznie publikuje w sposób określony w art. 
52 w § 1. 
 

Rozdział XIII 
Przepisy przejściowe i końcowe 

 
Art. 59 [Wejście w życie Statutu]  

Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem wpisania Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych. 


