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Warszawa, 23.03.2023 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 23 marca 2023 r. zmianie uległa nazwa subfunduszu zarządzanego przez Pekao 

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.:  

 Wcześniejsza nazwa subfunduszu 
Obowiązująca (po zmianie) nazwa 

subfunduszu  

1.  Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu Pekao Akcji Dywidendowych  

 subfundusz wydzielony w Pekao Funduszy Globalnych SFIO 

Polityka inwestycyjna subfunduszu uległa zmianie. 23.03.2023 została opublikowana aktualizacja prospektu 
informacyjnego funduszu z prezentacją zaktualizowanej treści regulacji.  Analogicznie zmianie uległy inne 
dokumenty dotyczące tego subfunduszu.   

Bez zmian pozostają numery rachunków bankowych, adres funduszu, oznaczenia / numery: RFI, NIP, 
REGON, identyfikatory (nr krajowy KNF/ESMA, LEI, wewnętrzny, IZFiA, Bloomberg ticker, kod ISIN dla 
jednostek uczestnictwa, dane KYC, itd.).  

Dotychczas zawarte umowy pozostają w mocy. Jeżeli pojawiłaby się potrzeba zmian do aktualnych umów – prosimy 

o odpowiednie zainicjowanie prac nad aneksem.   

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o: 

• aktualizację Państwa systemów oraz innych dokumentów w zakresie powyższej zmiany, w tym 
w szczególności nazwy subfunduszu, wskazywane w dokumentach (wyciągi, właściciel rachunku, 
potwierdzeniach transakcji, notach, fakturach itd.),  

• zmianę wskazania nazwy właściciela rachunków (np. bankowych, inwestycyjnych) w Państwa systemach,  

• wystawiania dokumentów obciążeniowych których odbiorcą / płatnikiem jest subfundusz – 
z uwzględnieniem zmiany,  

• w odniesieniu do raportów z Państwa systemów – prosimy o odpowiednie zmodyfikowanie wskazania 
naszej strony.  

 
Korespondencja od nas oraz dokumenty, raporty zostały zmienione lub będą podlegały modyfikacjom wynikającym ze zmiany 
nazwy. Dołożymy starań by odbyło się to jak najbardziej efektywnie.  
Prosimy o odpowiednie uwzględnianie tych zmodyfikowanych dokumentów, a także robocze informacje, gdyby państwo dostrzegli 
nieścisłości lub pojawiały się problemy z ich prawidłowością lub akceptowaniem. 

Wszelkie informacje, w tym dokumenty obowiązkowe funduszu, dostępne są na stronie internetowej www.pekaotfi.pl. W przypadku 
dodatkowych pytań uprzejmie prosimy o kontakt z Państwa partnerami biznesowymi po naszej stronie / osobą z Pekao TFI S.A.  

Z poważaniem 

   

Łukasz Kędzior  Zbigniew Czumaj 
Prezes Zarządu 
Pekao TFI S.A. 

 Prokurent 

Do wiadomości:  
1. Radosław Skrobot ............ Dyr. Departamentu Rozliczeń, Pekao TFI S.A. 
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