PROSPEKT INFORMACYJNY
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty - skrócona nazwa - Allianz FIO
z wydzielonymi Subfunduszami:
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek,
Allianz Selektywny (poprzednia nazwa: Allianz Budownictwo 2012),
Allianz Aktywnej Alokacji,
Allianz Stabilnego Wzrostu,
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (poprzednia nazwa: Allianz Walutowy),
Allianz Obligacji Plus (poprzednia nazwa: Allianz Obligacji),
Allianz Konserwatywny (poprzednia nazwa: Allianz Lokacyjny),
Allianz Akcji Globalnych,
Allianz Obligacji Globalnych,
Allianz Surowców i Energii (poprzednia nazwa: Allianz Energetyczny),
Allianz Globalny Stabilnego Dochodu
Allianz FIO powstałym z przekształcenia w trybie art. 240 ust. 1 pkt 1) Ustawy następujących funduszy
inwestycyjnych: Allianz Akcji Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Allianz Aktywnej Alokacji Fundusz
Inwestycyjny Otwarty, Allianz Stabilnego Wzrostu Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Allianz Walutowy
Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Allianz Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Allianz Pieniężny
Fundusz Inwestycyjny Otwarty.
Organem Allianz FIO jest Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa. Adres głównej strony
internetowej: www.allianz.pl/tfi
Fundusz prowadzi działalność zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego
inwestowania w papiery wartościowe.
Prospekt Informacyjny został sporządzony w Warszawie, dnia 29 maja 2008 roku,
Prospekt był aktualizowany w 2008 roku: 29 października, w 2009 roku: 29 maja, 4 i 24 czerwca, 3 lipca,
28 sierpnia oraz 24 września, w 2010 roku: 19 kwietnia oraz 31 maja, w 2011 roku: 14 i 22 marca, 31
maja, 15 i 29 czerwca, 30 listopada oraz 15 grudnia, w 2012 roku: 26 stycznia, 20 lutego oraz 31 maja; w
2013 roku: 30 kwietnia, 21 maja, 30 lipca, 31 lipca, 21 października, w 2014 roku: 7 stycznia, 29 maja, 21
sierpnia, 15 października, 22 grudnia., w 2015 roku: 21 stycznia, 20 marca, 2 i 10 kwietnia, 28 maja, 20
lipca, 1 i 10 września, w 2016 roku: 29 stycznia, 25 maja, 17 czerwca, 13 lipca, 26 października, w 2017
roku: 31 maja, 13 lipca, 16 sierpnia, 11 października, w 2018 roku: 4 stycznia, 30 maja, 19 lipca, 29
sierpnia , 1 października, w 2019 roku: 1 stycznia, 14 stycznia.

Prospekt Informacyjny Allianz FIO z wydzielonymi Subfunduszami:
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek, Allianz Selektywny, Allianz Aktywnej Alokacji, Allianz Stabilnego Wzrostu, Allianz
Polskich Obligacji Skarbowych, Allianz Obligacji Plus, Allianz Konserwatywny, Allianz Akcji Globalnych, Allianz Obligacji
Globalnych, Allianz Surowców i Energii, Allianz Globalny Stabilnego Dochodu.
.

Rozdział I
Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie
1.

Imiona, nazwiska i funkcje osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Prospekcie oraz nazwa i
siedziba podmiotu, w imieniu którego działają.
Robert Hörberg

–

Prezes Zarządu Towarzystwa,

Sławomir Chwierut

–

Wiceprezes Zarządu Towarzystwa,

Anna Bąkała

–

Członek Zarządu Towarzystwa

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny
Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa.
2.

Oświadczenia osób, o których mowa w punkcie 1.
Niniejszym stwierdzamy, że informacje zawarte w Prospekcie są prawdziwe i rzetelne oraz nie pomijają
żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami Ustawy i
Rozporządzenia, a także oświadczamy, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą nie istnieją, poza ujawnionymi
w Prospekcie, okoliczności, które mogłyby wywrzeć znaczący wpływ na sytuację prawną, majątkową i
finansową Allianz FIO.

Robert Hörberg
Prezes Zarządu

Sławomir Chwierut
Wiceprezes Zarządu

Anna Bakała
Członek Zarządu

Rozdział II
Dane o Towarzystwie
1.

Firma, kraj siedziby, siedziba i adres Towarzystwa wraz z numerami telefonicznymi, adresem głównej strony
internetowej i adresem poczty elektronicznej.
firma: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka Akcyjna
kraj siedziby: Polska
siedziba: Warszawa
adres: ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa
numery telefoniczne: tel. (0 22) 567 48 75, faks (0 22) 567 46 09
adres głównej strony internetowej: www.allianz.pl/tfi
adres poczty elektronicznej: tfi@allianz.pl

2.

Data zezwolenia na wykonywanie działalności przez Towarzystwo.
19 listopada 2003 roku

3.

Oznaczenie sądu rejestrowego i numer, pod którym Towarzystwo jest zarejestrowane.
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; nr KRS:
0000176359.

4.

Wysokość kapitału własnego Towarzystwa, w tym wysokość składników kapitału własnego na ostatni dzień
bilansowy.
Wysokość kapitału własnego Towarzystwa na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosiła: 32 190 717,14 PLN.
Wysokość składników kapitału własnego:
-

kapitał podstawowy

16.500.000,00 PLN
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5.

-

kapitał zapasowy

5.836.253,26 PLN

-

kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny

688 608,48 PLN

-

pozostałe kapitały rezerwowe

0,00 PLN

-

wynik finansowy netto roku obrotowego

9 165 855,40 PLN

-

niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych

0,00 PLN

Informacja o opłaceniu kapitału zakładowego Towarzystwa.
Kapitał zakładowy Towarzystwa wynoszący, na dzień sporządzenia Prospektu, 16 500 000 PLN został
opłacony w całości wkładem pieniężnym w następujących terminach:

6.

-

8 000 000 PLN przed zarejestrowaniem Towarzystwa,

-

4 000 000 PLN w dniu 26 października 2004 roku,

-

3 000 000 PLN w dniu 20 kwietnia 2006 roku,

-

1 500 000 PLN w dniu 26 maja 2006 roku.

Firma i siedziba podmiotu dominującego wobec Towarzystwa, ze wskazaniem cech tej dominacji, a także
firma i siedziba akcjonariusza Towarzystwa, posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym
zgromadzeniu wraz z podaniem posiadanej przez nich liczby głosów.
Podmiotem dominującym wobec Towarzystwa i zarazem jego jedynym akcjonariuszem jest Towarzystwo
Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, które posiada 100%
głosów na walnym zgromadzeniu Towarzystwa.

7.

Imiona i nazwiska.
1)

2)

Członków Zarządu Towarzystwa ze wskazaniem pełnionych funkcji w Zarządzie:
Robert Hörberg

–

Prezes Zarządu Towarzystwa

Sławomir Chwierut

–

Wiceprezes Zarządu Towarzystwa

Anna Bąkała

–

Członek Zarządu Towarzystwa

członków Rady Nadzorczej Towarzystwa ze wskazaniem przewodniczącego:
Matthias Baltin
Grzegorz Krawiec

3)

–
_

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Kay Müller

–

Członek Rady Nadzorczej

Jakub Karnowski

--

Członek Rady Nadzorczej

Jacek Lisowski

--

Członek Rady Nadzorczej

osób fizycznych odpowiedzialnych w Towarzystwie za zarządzanie Funduszem, ze wskazaniem
Subfunduszy, którymi zarządzają:
Allianz Obligacji Plus

–

Marek Kuczalski

Allianz Polskich Obligacji

–

Marek Kuczalski

Skarbowych

–

Marek Kuczalski

Allianz Konserwatywny

–

Marek Kuczalski

Allianz Obligacji Globalnych

–

Grzegorz Prażmo

Allianz Selektywny

–

Dariusz Kuśmider

Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek

–

Adam Łukojć

Allianz Akcji Globalnych

–

Grzegorz Prażmo

Allianz Aktywnej Alokacji

–

Marek Kuczalski, Dariusz Kuśmider

Allianz Stabilnego Wzrostu

–

Marek Kuczalski, Adam Łukojć

Allianz Surowców i Energii

–

Grzegorz Prażmo

Allianz Globalny Stabilnego Dochodu

–

Grzegorz Prażmo
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8.

Informacje o pełnionych przez osoby, wskazane w punkcie 7, funkcjach poza Towarzystwem, jeżeli ta
okoliczność może mieć znaczenie dla sytuacji Uczestników Funduszu.
Zarząd Towarzystwa
Robert Hörberg, Sławomir Chwierut oraz Anna Bąkała – nie pełnią żadnych innych funkcji poza
Towarzystwem, które mogłyby mieć znaczenie dla uczestników Allianz FIO.
Rada Nadzorcza Towarzystwa
Matthias Baltin
Wiceprezes Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. oraz Towarzystwa
Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A.

Gregorz Krawiec
Członek Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. oraz Towarzystwa Ubezpieczeń
Allianz Życie Polska S.A.

Kay Müller
Regional Chief Business Officer Life and Health for the Central and Eastern Europe region w Allianz SE.
Jakub Marek Karnowski,Nie pełni żadnych innych funkcji poza Towarzystwem, które mogłyby mieć
znaczenie dla uczestników Allianz FIO.

Jacek Lisowski
Nie pełni żadnych innych funkcji poza Towarzystwem, które mogłyby mieć znaczenie dla uczestników
Allianz FIO.
Zarządzający Allianz FIO
Marek Kuczalski, Dyrektor Departamentu Zarządzania Portfelami Dlużnymi
Nie pełni żadnych innych funkcji poza Towarzystwem, które mogłyby mieć znaczenie dla uczestników
Allianz FIO.
Adam Łukojć, Dyrektor Departamentu Zarządzania Portfelami Akcyjnymi
Nie pełni żadnych innych funkcji poza Towarzystwem, które mogłyby mieć znaczenie dla uczestników
Allianz FIO.
Dariusz Kuśmider
Nie pełni żadnych innych funkcji poza Towarzystwem, które mogłyby mieć znaczenie dla uczestników
Allianz FIO.
Grzegorz Prażmo
Nie pełni żadnych innych funkcji poza Towarzystwem, które mogłyby mieć znaczenie dla uczestników
Allianz FIO.
9.

Nazwy innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, nieobjętych Prospektem.
Na dzień sporządzania Prospektu Towarzystwo zarządza ośmioma, innymi niż objęty Prospektem,
funduszami:
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty;
Bezpieczna Jesień Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty;
Allianz Premium Fundusz Inwestycyjny Zamknięty;
Allianz Discovery Fundusz Inwestycyjny Zamknięty;
Allianz Obligacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty;
Allianz Kumulacyjny Income and Growth Fundusz Inwestycyjny Zamknięty;
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Allianz Income and Growth Fundusz Inwestycyjny Zamknięty;
Allianz Dochodowych Obligacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.
10. Skrótowe informacje o stosowanej w towarzystwie polityce wynagrodzeń
Zgodnie z wymogiem wynikającym z art. 47a Ustawy, w Towarzystwie zostały wdrożone odpowiednie
procedury wewnętrzne dotyczące polityki wynagrodzeń (Polityka Wynagrodzeń). Polityka Wynagrodzeń
ustanawia zasady wynagradzania osób, do których zadań należą czynności istotnie wpływające na profil
ryzyka Towarzystwa lub Funduszy Allianz. Obowiązująca w Towarzystwie Polityka Wynagrodzeń obejmuje
swoim zakresem: członków zarządu Towarzystwa, osoby podejmujące decyzje inwestycyjne dotyczące
Funduszy Allianz, osoby sprawujące funkcje z zakresu zarządzania ryzykiem oraz osoby wykonujące
czynności nadzoru zgodności działalności Towarzystwa z prawem.
Polityka Wynagrodzeń Towarzystwa określa zasady przyznawania i wypłaty zmiennych składników
wynagrodzenia uzależnionych od wyników. Podstawą przyznania wynagrodzenia zmiennego jest ocena
efektów pracy danej osoby podlegającej Polityce Wynagrodzeń w postaci oceny realizacji celów o charakterze
finansowym i niefinansowym.
Szczegółowe informacje o stosowanej w Towarzystwie Polityki Wynagrodzeń, w szczególności opis sposobu
ustalania wynagrodzeń i uznaniowych świadczeń emerytalnych, imiona i nazwiska oraz funkcje osób
odpowiedzialnych za przyznawanie wynagrodzeń i uznaniowych świadczeń emerytalnych, w tym skład
komitetu wynagrodzeń, są dostępne na stronie internetowej www.allianz.pl/tfi.

Rozdział III
Dane o Funduszu – Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty
1.

Data zezwolenia na utworzenie Funduszu.
Dnia 7 lutego 2007 roku KNF wydała decyzję zezwalającą na przekształcenie Allianz Akcji Funduszu
Inwestycyjnego Otwartego, Allianz Aktywnej Alokacji Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, Allianz
Stabilnego Wzrostu Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, Allianz Walutowy Funduszu Inwestycyjnego
Otwartego, Allianz Obligacji Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, Allianz Pieniężny Funduszu
Inwestycyjnego Otwartego w Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami.
Allianz FIO jest utworzony na czas nieokreślony.

2.

Data i numer wpisu Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych.
Allianz FIO został wpisany dnia 3 lipca 2007 roku do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 304.

3.

Charakterystyka Jednostek Uczestnictwa zbywanych przez Fundusz.
Jednostka Uczestnictwa stanowi prawo majątkowe Uczestnika Funduszu określone w Statucie i Ustawie.
Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa każdego z Subfunduszy na każde żądanie osoby uprawnionej do
uczestnictwa w Funduszu lub Uczestnika Funduszu i dokonuje ich odkupienia na każde żądanie Uczestnika
Funduszu.
Jednostki Uczestnictwa są umarzane z mocy prawa z chwilą ich odkupienia przez Fundusz.
Jednostki Uczestnictwa nie są oprocentowane.
Allianz FIO może dokonać podziału dowolnej kategorii Jednostek Uczestnictwa każdego Subfunduszu na
równe części. Całkowita wartość Jednostek Uczestnictwa po podziale odpowiada wartości Jednostki
Uczestnictwa przed podziałem. O zamiarze podziału Jednostek Uczestnictwa Allianz FIO poinformuje na
dwa tygodnie przed podziałem przez ogłoszenie na stronie internetowej: www.allianz.pl/tfi.
1)

charakterystyka jednostek uczestnictwa różnych kategorii:
Jednostki Uczestnictwa danego Subfunduszu reprezentują jednakowe prawa majątkowe. Fundusz
zbywa Jednostki Uczestnictwa kategorii A, A1 i A2, B, C i D. Jednostki Uczestnictwa poszczególnych
kategorii różnią się wysokością Wynagrodzenia Towarzystwa.
Jednostki Uczestnictwa kategorii A
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Jednostki Uczestnictwa kategorii A oferowane są wszystkim Uczestnikom Funduszu, tj. zbywane w
ramach oferty podstawowej Funduszu, co oznacza, że mogą być nabywane także bez konieczności
zawarcia jakiejkolwiek dodatkowej umowy.
Jednostki Uczestnictwa kategorii A1 i A2
Jednostki Uczestnictwa kategorii A1 i A2 mogą być obejmowane jedynie przez Uczestników Funduszu
(członków grupy kapitałowej Fundusz traktuje się na potrzeby tego zapisu jako jednego uczestnika),
których łączna wartość inwestycji w danym subfunduszu wydzielonym w ramach Funduszu przekracza
10 000 000 (słownie: dziesięć milionów) złotych w następujący sposób – w wyniku przeklasyfikowania
posiadanych przez nich jednostek innych serii na skutek złożenia przez Uczestnika odpowiedniego
wniosku lub w wyniku przydziału jednostek zaoferowanych tym Uczestnikom przez Fundusz. Jednostki
Uczestnictwa kategorii A1 i A2 dają uczestnikom prawo do wypłaty dochodu.
Jednostki Uczestnictwa kategorii B, C i D
Jednostki Uczestnictwa kategorii B, C i D mogą być zaoferowane przez Fundusz Uczestnikom w ramach
planów, programów inwestycyjnych i emerytalnych. Fundusz może zaoferować Jednostki Uczestnictwa
tych kategorii potencjalnym uczestnikom bądź Uczestnikom Funduszu, uwzględniając przy tym
ochronę interesu Towarzystwa związanego z obniżeniem wysokości należnego Towarzystwu
wynagrodzenia za zarządzanie kompensowanego przez: niskie koszty, których poniesienie jest
konieczne w związku z obsługą, w tym obsługą administracyjną i informacyjną Uczestników danego
planu, programu emerytalnego czy inwestycyjnego, w ramach którego zostały zaoferowane, jak również
niskie koszty ponoszone w związku z obsługą realizacji praw i obowiązków wynikających z tych
Jednostek Uczestnictwa, a także niskie koszty ponoszone przez Towarzystwo w ramach tej współpracy,
które, przy uwzględnieniu czynników wskazanych powyżej, pozwalają Towarzystwu na podjęcie decyzji
o zaoferowaniu Jednostek Uczestnictwa jednej z tych kategorii bez ponoszenia ryzyka strat finansowych
związanych z obsługą danego planu, programu emerytalnego czy inwestycyjnego.
Ponadto Jednostki Uczestnictwa tych kategorii mogą być zbywane na rzecz osób, które powierzyły
zarządzanie swoim portfelem inwestycyjnym podmiotowi prowadzącemu działalność maklerską w
takim zakresie. Zbycie Jednostek może nastąpić wyłącznie za pośrednictwem podmiotu zarządzającego
tj. w ramach zarządzania portfelem inwestycyjnym Uczestnika Funduszu. Warunkiem nabywania
Jednostek Uczestnictwa danej kategorii w powyższy sposób jest zawarcie przez Towarzystwo i podmiot
zarządzający odpowiedniego porozumienia.
Ponadto Jednostki Uczestnictwa tych kategorii mogą być zaoferowane przez Fundusz i zbywane
Uczestnikom Funduszu, którzy zawrą z Funduszem odpowiednią umowę oraz:
- wpłacą, na poczet nabycia Jednostek Uczestnictwa oferowanej kategorii, kwotę nie niższą niż 2 000 000
złotych lub
- wpłacą na poczet nabycia Jednostek Uczestnictwa oferowanej kategorii, taką kwotę, iż suma tej kwoty
oraz wartość Jednostek Uczestnictwa zapisanych w Rejestrze Uczestnika jest nie mniejsza niż kwota
2 000 000 złotych.
2)

informacja dodatkowa:
Jednostki Uczestnictwa nie mogą być zbywane przez Uczestnika Funduszu na rzecz osób trzecich.
Jednostki Uczestnictwa podlegają dziedziczeniu.
Jednostki Uczestnictwa mogą być przedmiotem zastawu. Zaspokojenie zastawnika z przedmiotu
zastawu następuje wyłącznie w wyniku odkupienia Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz na żądanie
zgłoszone w postępowaniu egzekucyjnym. Zaspokojenie zastawnika nie wymaga przeprowadzenia
postępowania egzekucyjnego, jeżeli zaspokojenie to następuje na podstawie umowy zastawu
ustanowionego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 roku o niektórych
zabezpieczeniach finansowych (tj. z dnia 27 lipca 2012 r. Dz.U. z 2012 r. Poz 942 z późn zm).W takim
przypadku Fundusz dokonuje wypłaty na rachunek zastawnika kwoty należnej z tytułu odkupienia
Jednostek Uczestnictwa. Ustanowienie zastawu staje się skuteczne z chwilą dokonania na wniosek
zastawcy lub zastawnika odpowiedniego wpisu do Rejestru, po przedstawieniu Towarzystwu umowy
zastawu.

4.

Zwięzłe określenie praw Uczestników Funduszu.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

5.

Uczestnik Funduszu ma prawo żądania zbycia przez Fundusz takiej kategorii Jednostek Uczestnictwa
jaka jest mu oferowana oraz odkupienia przez Fundusz tej kategorii Jednostek Uczestnictwa.
Uczestnik Funduszu ma prawo nabycia kolejnych Jednostek Uczestnictwa oferowanej mu kategorii.
Uczestnik Funduszu ma prawo do otrzymania potwierdzeń zbycia i odkupienia Jednostek Uczestnictwa.
Uczestnik Funduszu ma prawo dostępu do prospektu informacyjnego, Kluczowych Informacji dla
Inwestorów oraz sprawozdań finansowych Funduszu i Subfunduszy.
Uczestnik Funduszu ma prawo otrzymania środków pieniężnych uzyskanych w związku z likwidacją
Funduszu oraz Subfunduszy.
Uczestnik Funduszu ma prawo zgłoszenia reklamacji.
Uczestnik Funduszu może obciążyć Jednostki Uczestnictwa zastawem,
Uczestnik Funduszu może dokonywać zamiany na Jednostki Uczestnictwa i konwersji na jednostki
uczestnictwa innego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo wyłącznie tej kategorii,
która jest mu oferowana przez Fundusz lub inny fundusz zarządzany przez Towarzystwo.

Zasady przeprowadzania zapisów na Jednostki Uczestnictwa.
Nie dotyczy. Zapisy na Jednostki Uczestnictwa zostały przeprowadzone.

6.

Sposób i szczegółowe warunki
1)

zbywania Jednostek Uczestnictwa:
Zbycie Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu przez Allianz FIO następuje:
-

po złożeniu przez Uczestnika Funduszu zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa w Punkcie
Obsługi Funduszu lub przekazaniu zlecenia w inny udostępniony przez Fundusz sposób i
uzyskaniu przez Agenta Transferowego informacji o dokonaniu wpłaty w kwocie nie niższej niż
minimalna kwota pierwszej (200 PLN,) lub kolejnych wpłat (50 PLN) wnoszonych przez nabywcę
na rzecz Subfunduszu.
W przypadku pierwszego nabycia Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu przyszły Uczestnik
Funduszu składa również zlecenie otwarcia Rejestru (jeżeli nie ma otwartego subrejestru w innym
Subfunduszu). Przy składaniu zlecenia otwarcia Rejestru obowiązkowe jest podanie
następujących danych:
- w przypadku osoby fizycznej: imię i nazwisko, nr dokumentu tożsamości, data urodzenia,
obywatelstwo, nr PESEL, adres zameldowania i korespondencyjny (jeśli jest inny niż adres
zameldowania) oraz nr rachunku bankowego, na który będą przekazywane środki pochodzące z
tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa.
- w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej:
nazwa, kraj siedziby, nr REGON, NIP, adres siedziby i korespondencyjny (jeśli jest inny niż adres
siedziby) oraz nr rachunku bankowego, na który będą przekazywane środki pochodzące z tytułu
odkupienia Jednostek Uczestnictwa.
Otwarcie Rejestru następuje z chwilą pierwszego nabycia Jednostek Uczestnictwa. Okres od
złożenia przez przyszłego Uczestnika Funduszu dyspozycji otwarcia Uczestnictwa i pierwszego
zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa do dokonania pierwszej wpłaty nie może być dłuższy niż
90 dni.
Uczestnik Funduszu posiadający otwarty Rejestr może nabywać Jednostki Uczestnictwa
dowolnego Subfunduszu lub innego subfunduszu wydzielonego w ramach funduszu
zarządzanego przez Towarzystwo poprzez dokonanie wpłaty środków pieniężnych (minimalna
kwota wpłaty 200 PLN, do innego subfunduszu: określona jest w prospekcie tego funduszu) na
rachunek tego Subfunduszu lub subfunduszu (wpłata bezpośrednia). Dokonana wpłata jest
równoznaczna ze złożeniem zlecenia otwarcia subrejestru lub rejestru i nabycia Jednostek
Uczestnictwa tego Subfunduszu lub jednostek uczestnictwa tego subfunduszu.
Uczestnik Funduszu może upoważnić inne podmioty, w szczególności pracodawcę lub bank, do
dokonywania w jego imieniu wpłat na nabycie Jednostek Uczestnictwa na rachunek bankowy
właściwy dla danego Subfunduszu.
W celu nabycia Jednostek Uczestnictwa w sposób opisany powyżej Uczestnik Funduszu lub
upoważniony podmiot wypełnia dokument wpłaty środków pieniężnych na rzecz danego

7

Subfunduszu, który w opisie przelewu/wpłaty zawiera obowiązkowo następujące dane: nr Rejestru,
imię i nazwisko/firmę, nr PESEL/REGON. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do osoby
nabywającej po raz pierwszy Jednostki Uczestnictwa, z tym, że zamiast numeru Rejestru, osoba ta
podaje jedynie PESEL lub REGON.
Zawierając Umowę o prowadzenie Indywidualnego Konta Emerytalnego obowiązkowe podanie
jest następujących danych: imię i nazwisko, nr dokumentu tożsamości, data urodzenia,
obywatelstwo, nr PESEL, adres zameldowania i korespondencyjny (jeśli jest inny niż adres
zameldowania). Osoba, która zawarła Umowę o prowadzenie IKE lub Umowę o prowadzenie IKZE,
w celu otwarcia Rejestru i nabycia Jednostek Uczestnictwa, może dokonywać wpłaty na podstawie
dokumentu wpłaty środków pieniężnych, który będzie zawierał następujące dane: imię i nazwisko
osoby, która zawarła Umowę o prowadzenie IKE lub Umowę o prowadzenie IKZE, jej adres stały,
numer Rejestru IKE lub IKZE, informację, że wpłata została dokonana tytułem nabycia Jednostek
Uczestnictwa danego Subfunduszu w ramach Umowy o prowadzenie IKE lub (dopisek IKE, IKE
Allianz Prestige lub IKE Allianz Plus) Umowy o prowadzenie IKZE (dopisek IKZE Allianz, IKZE
Grupowe Allianz lub IKZE Allianz Prestige).
Jeżeli osoba, o której mowa powyżej, zawarła Umowę o prowadzenie IKE lub Umowę o
prowadzenie IKZE za pośrednictwem podmiotu nieuprawnionego do przyjmowania zleceń
nabycia Jednostek Uczestnictwa, wpłata na poczet nabycia tych Jednostek Uczestnictwa, z którą
wiąże się otwarcie Rejestru może być dokonana wyłącznie w formie przelewu z rachunku
bankowego tej osoby.
Dokument wpłaty środków pieniężnych, wypełniony w sposób nieprawidłowy lub nieczytelny, albo
w inny sposób wywołujący wątpliwości co do treści lub autentyczności, może nie być uznany za
ważne zlecenie nabycia Jednostek Uczestnictwa. W przypadku drobnych nieprawidłowości w
wypełnieniu dokumentu wpłaty środków pieniężnych, Fundusz dołoży należytej staranności w
celu zrealizowania takiego zlecenia zgodnie z zamiarem Uczestnika Funduszu. Przy realizacji
takich zleceń decydujące znaczenie będzie miał numer rachunku bankowego, na który została
dokonana wpłata.
Wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa mogą być dokonywane wyłącznie w środkach pieniężnych
na rachunek bankowy właściwy dla danego Subfunduszu.
W przypadku wyspecjalizowanych programów ze składką alokowaną za dokonaną wpłatę rozumie się
wpłynięcie środków pieniężnych na wspólny przejściowy rachunek bankowy Funduszu.
W przypadku gdy wpłacona kwota na nabycie Jednostek Uczestnictwa jest różna od kwoty określonej w
zleceniu nabycia tych Jednostek Uczestnictwa, zlecenie nabycia jest realizowane do wysokości kwoty
wpłaty.
Koszty związane z wpłatą środków pieniężnych ponosi osoba dokonująca wpłaty.
Fundusz może uzależnić przyjęcie zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa od przedstawienia mu, w
sposób wskazany przez Fundusz, dodatkowych informacji pozwalających:
a) na identyfikację Uczestnika Funduszu lub osoby działającej w jego imieniu, wymaganych
przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu (t.j. DzU z 2010 roku, nr 46, poz. 276). Powyższe zastrzeżenie dotyczy
także innych zleceń przyjmowanych przez Fundusz.
b) na identyfikację statusu Uczestnika w związku z Ustawą z dnia 9 października 2015 DzU nr 1712
o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów
Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków
podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (dalej: „ustawa FATCA”).
c) Na identyfikację statusu Uczestnika w związku z Ustawą z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie
informacji podatkowych z innymi państwami (dalej: „ustawa CRS”)
Powyższe zastrzeżenie dotyczy także innych zleceń przyjmowanych przez Fundusz.
cena i liczba zbywanych Jednostek Uczestnictwa
Nabywca Jednostek Uczestnictwa nabywa taką ilość Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, która
stanowi iloraz kwoty powierzonych środków i Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę
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Uczestnictwa w Dniu Wyceny. Kwotę powierzonych środków pieniężnych ustala się jako wpłatę
wniesioną przez nabywcę na rachunek właściwy dla tego Subfunduszu.
Jednostki Uczestnictwa są przydzielane z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.
składanie zleceń za pomocą telefonu lub Internetu
Towarzystwo może zawierać z Uczestnikiem Funduszu umowy o składanie zleceń przez telefon lub za
pomocą Internetu. Przez zawarcie umowy rozumie się również pisemne oświadczenie Uczestnika
Funduszu o przyjęciu odpowiednich regulaminów składania zleceń przez telefon lub za pomocą
Internetu. Umowa określa wszystkie warunki i zasady składania zleceń, w szczególności wymagane
warunki techniczne składania zleceń oraz sposób identyfikacji Uczestnika Funduszu. Umowa nie może
ograniczać praw Uczestnika Funduszu wynikających z obowiązujących przepisów prawa i Statutu.
Warunkiem składania zleceń przez telefon lub za pomocą Internetu jest udzielenie przez Uczestnika
Funduszu pełnomocnictwa Towarzystwu lub podmiotom przez niego wskazanym do wystawiania
pisemnych zleceń na podstawie dyspozycji otrzymanych od Uczestnika Funduszu.
Osobie korzystającej z usługi składania zleceń przez telefon lub za pomocą Internetu Fundusz może,
dodatkowo, tą drogą udostępniać informacje o stanie subrejestru.
nabywanie Jednostek Uczestnictwa przez małoletnich i ubezwłasnowolnionych
Uczestnikami Funduszu mogą być osoby małoletnie.
Osoba małoletnia, która nie ukończyła 13 lat w dniu przystąpienia do Funduszu, może składać zlecenia
jedynie przez przedstawiciela ustawowego, zaś po ukończeniu 13 lat za zgodą przedstawiciela
ustawowego.
Małoletni Uczestnik Funduszu nie może udzielać pełnomocnictw.
Postanowienia powyższe, dotyczące osób małoletnich poniżej 13 lat, mają odpowiednio zastosowanie
do osób ubezwłasnowolnionych całkowicie, a dotyczące małoletnich, którzy ukończyli 13 lat, mają
odpowiednio zastosowanie do osób ubezwłasnowolnionych częściowo.
Zlecenia odkupienia jednostek z rejestru małoletniego, składane przez przedstawiciela ustawowego w
trakcie 30 kolejnych dni, nie mogą przekroczyć łącznie kwoty 3.000 PLN (kwota zarządu). Kwota ta może
zostać zwiększona decyzją Towarzystwa na wniosek obydwojga rodziców.
nabywanie Jednostek Uczestnictwa w ramach Wspólnego Rejestru Małżeńskiego
Małżonkowie pozostający we wspólności majątkowej małżeńskiej mogą nabywać Jednostki
Uczestnictwa na Wspólny Rejestr Małżeński. Małżonkowie są współuprawnieni do Jednostek
Uczestnictwa pozostających na Wspólnym Rejestrze Małżeńskim.
Otwarcie Wspólnego Rejestru Małżeńskiego następuje po złożeniu przez małżonków oświadczenia, że:
-

pozostają we wspólności majątkowej małżeńskiej,

-

wyrażają zgodę na składanie przez każdego z nich bez ograniczeń zleceń związanych
z uczestnictwem w Funduszu, łącznie z żądaniem odkupienia przez Fundusz całego salda
posiadanych Jednostek Uczestnictwa,

-

przyjmują do wiadomości, że Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za skutki złożonych przez
małżonków i ewentualnych pełnomocników zleceń, będących wynikiem odmiennych decyzji
każdego z nich, a w przypadku zbiegu zleceń Fundusz będzie je realizował w kolejności
wynikającej z zasad ogólnych,

-

zobowiązują się do natychmiastowego zawiadomienia Funduszu, osobiście lub listem poleconym,
o ustaniu wspólności majątkowej wraz z potwierdzoną kopią stosownego postanowienia sądu
bądź potwierdzoną kopią stosownej umowy w formie aktu notarialnego.

W przypadku ustania wspólności majątkowej małżeńskiej Fundusz wykonuje dyspozycje dotyczące
Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych na Wspólnym Rejestrze Małżeńskim stosownie do
okoliczności, które spowodowały ustanie tej wspólności.
Fundusz może określić szczegółowe warunki prowadzenia Wspólnego Rejestru Małżeńskiego.
nabywanie Jednostek Uczestnictwa w ramach reinwestycji
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Nabycie nowych Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu przez Uczestnika, od którego Fundusz
odkupił Jednostki Uczestnictwa tego samego Subfunduszu, w ciągu 90 dni od dnia tego odkupienia, jest
zwolnione z obowiązku uiszczania Opłaty za Nabycie do wysokości kwoty, jaką ten Uczestnik otrzymał
w zamian za odkupienie poprzednio posiadanych Jednostek Uczestnictwa.
Uprawnienie to dotyczy sumy wartości odkupionych Jednostek Uczestnictwa – niezależnie od tego, czy
odkupienia dokonano na podstawie jednego czy większej liczby żądań Uczestnika, z zastrzeżeniem, że
okres 90 dni liczony jest od daty pierwszego odkupienia uwzględnionego w sumowaniu.
Zwolnienie, o którym mowa powyżej, przysługuje jeden raz w roku kalendarzowym i dotyczy zleceń
nabycia Jednostek Uczestnictwa, dla których środki na nabycie wpłynęły przed upływem 31 grudnia
danego roku kalendarzowego.
Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do tych Uczestników, od których Fundusz odkupił
wszystkie Jednostki Uczestnictwa danego Subfunduszu bądź jedynie ich część.
Warunkiem skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa powyżej, jest złożenie przez Uczestnika,
Dystrybutorowi, odpowiedniego oświadczenia woli przy składaniu zlecenia nabycia Jednostek
Uczestnictwa.
kolejność realizacji zleceń
O kolejności realizacji zleceń decyduje kolejność ich otrzymania przez Agenta Transferowego, z tym, że
jeżeli zostaną otrzymane tego samego dnia, najpierw realizowane jest zlecenie nabycia, następnie
zlecenie odkupienia, następnie zlecenie zamiany i jako ostatnie zlecenie konwersji.
potwierdzenia transakcji
Fundusz sporządza i niezwłocznie doręcza Uczestnikowi Funduszu pisemne potwierdzenie zbycia
Jednostek Uczestnictwa, chyba że Uczestnik Funduszu wyraził pisemną zgodę na ich osobisty odbiór.
Sposób i szczegółowe warunki zbywania przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa charakterystyczne jedynie
dla danego Subfunduszu opisane są w pkt 1 ppkt 1) Rozdziały IV – XV Prospektu.
2)

odkupywania Jednostek Uczestnictwa:
Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa bez ograniczeń.
Podstawę odkupienia Jednostek Uczestnictwa stanowi zlecenie odkupienia złożone przez Uczestnika
Funduszu w Punkcie Obsługi Funduszu lub przekazane w inny udostępniony przez Allianz FIO sposób.
Na zleceniu obowiązkowe jest podanie następujących danych: nr Rejestru, imię i nazwisko, nr
dokumentu tożsamości, nr PESEL.
Z chwilą odkupienia Jednostki Uczestnictwa są umarzane z mocy prawa.
Odkupienie Jednostek Uczestnictwa następuje w chwili wpisania do subrejestru liczby odkupionych
Jednostek Uczestnictwa i kwoty należnej Uczestnikowi z tytułu odkupienia tych Jednostek
Uczestnictwa.
Okres od zgłoszenia przez Uczestnika Funduszu żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa, do dnia
odkupienia tych Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz nie może przekroczyć siedmiu dni, chyba że
opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności.
Wypłata środków pieniężnych z tytułu odkupienia następuje niezwłocznie, nie wcześniej jednak niż
następnego dnia roboczego po dniu odkupienia Jednostek Uczestnictwa.
Jednostki Uczestnictwa odkupywane są zgodnie z zasadą HIFO (Highest In First Out), co oznacza, iż w
pierwszej kolejności będą odkupywane Jednostki Uczestnictwa nabyte przez Uczestnika Funduszu po
najwyższej Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa.
Zlecenie odkupienia może zawierać następujące dyspozycje:
-

odkupienia określonej liczby Jednostek Uczestnictwa,

-

odkupienia takiej liczby Jednostek Uczestnictwa, w wyniku której wypłacona zostanie określona
kwota środków pieniężnych,

-

odkupienie wszystkich posiadanych Jednostek Uczestnictwa,

-

systematycznego odkupienia części posiadanych Jednostek Uczestnictwa, w z góry określonych
dniach, z tym, że liczba tych Jednostek Uczestnictwa, które mają zostać odkupione w
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poszczególnych dniach, zostanie określona albo poprzez wskazanie określonej liczby Jednostek
Uczestnictwa, albo poprzez określenie kwoty środków pieniężnych, która ma zostać wypłacona
Uczestnikowi na skutek odkupienia Jednostek Uczestnictwa.
Minimalna wartość zlecenia odkupienia winna wynosić 150 PLN albo zlecenie odkupienia winno
obejmować taką ilość Jednostek Uczestnictwa, w wyniku odkupienia których otrzymana kwota z tytułu
ich odkupienia będzie wynosić minimum 150 PLN.
W przypadku jeżeli zlecenie odkupienia będzie określało ilość Jednostek Uczestnictwa, w wyniku
odkupienia których otrzymana kwota z tytułu ich odkupienia będzie niższa niż 150 PLN, Fundusz
dokona odkupienia Jednostek Uczestnictwa na kwotę co najmniej 150 PLN.
W przypadku, gdy:
-

ilość Jednostek Uczestnictwa określona przez Uczestnika Funduszu w zleceniu odkupienia jest
większa od aktualnego salda niezablokowanych Jednostek Uczestnictwa,

-

kwota określona w zleceniu jest wyższa niż możliwa do uzyskania z tytułu odkupienia wszystkich
niezablokowanych Jednostek Uczestnictwa,

-

w wyniku realizacji zlecenia odkupienia Uczestnik Funduszu posiadałby mniej niż jedną Jednostkę
Uczestnictwa nieobjętą blokadą lub wartość niezablokowanych Jednostek Uczestnictwa zapisanych
w subrejestrze spadłaby poniżej 150 PLN

odkupione zostają wszystkie niezablokowane Jednostki Uczestnictwa.
Subrejestry, z których odkupione zostały wszystkie Jednostki Uczestnictwa są automatycznie zamykane
po 90 dniach.
Złożenie zlecenia odkupienia części środków zgromadzonych w ramach Programu Systematycznego
Inwestowania Allianz Progres przed upływem terminu określonego w Umowie jest równoznaczne z
odkupieniem wszystkich Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych na Rejestrze prowadzonym w
ramach Programu.
Uczestnik posiadający Jednostki Uczestnictwa o wartości co najmniej 1 000 000 PLN według ceny z Dnia
Wyceny poprzedzającego dzień złożenia zlecenia, ma prawo, na podstawie jednego zlecenia złożonego
bezpośrednio w Towarzystwie, zażądać odkupienia wszystkich posiadanych Jednostek Uczestnictwa i
jednoczesnego nabycia Jednostek Uczestnictwa tego Subfunduszu za kwotę środków pieniężnych
pochodzących z tytułu odkupienia przez Allianz FIO tych Jednostek Uczestnictwa, pomniejszoną o
należny podatek. Środki pieniężne, pochodzące z tytułu odkupienia, o którym mowa w zdaniu
poprzednim, nie są wypłacane Uczestnikowi. Odkupienie i nabycie tych Jednostek Uczestnictwa
następuje po cenie z najbliższego Dnia Wyceny następującego po dniu, w którym Towarzystwo otrzyma
zlecenie, z zastrzeżeniem, że dla skutecznego nabycia Jednostek Uczestnictwa nie jest konieczne
otrzymanie przez Agenta Transferowego informacji od Depozytariusza o otrzymaniu przez niego
środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa. Uczestnik powinien poinformować
Towarzystwo o zamiarze złożenia zlecenia, o którym mowa powyżej, najpóźniej na 7 dni przed dniem
złożenia zlecenia. W przypadku braku takiego powiadomienia Allianz FIO może odmówić realizacji tego
zlecenia.
kolejność realizacji zleceń
O kolejności realizacji zleceń decyduje kolejność ich otrzymania przez Agenta Transferowego, z tym, że
jeżeli zostaną otrzymane tego samego dnia, najpierw realizowane jest zlecenie nabycia, następnie
zlecenie odkupienia, następnie zlecenie zamiany i jako ostatnie zlecenie konwersji.
potwierdzenia transakcji
Fundusz sporządza i niezwłocznie doręcza Uczestnikowi Funduszu pisemne potwierdzenie odkupienia
Jednostek Uczestnictwa, chyba że Uczestnik Funduszu wyraził pisemną zgodę na ich osobisty odbiór.
Sposób i szczegółowe warunki odkupywania przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa charakterystyczne
jedynie dla danego Subfunduszu opisane są w pkt 1 ppkt 2) Rozdziały IV – XV Prospektu.
3)

wypłat kwot z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa lub wypłat z dochodów Funduszu:
Fundusz dokonuje wypłaty kwot z tytułu odkupienia przez złożenie polecenia przelewu środków
pieniężnych na rachunek bankowy Uczestnika Funduszu wskazany w Rejestrze lub zleceniu
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odkupienia. Wypłatę w gotówce w Punkcie Obsługi Funduszu może odebrać Uczestnik Funduszu lub
osoba umocowana przez Uczestnika Funduszu do tej czynności. Osiągane dochody powiększają Aktywa
tego Subfunduszu oraz Aktywa Funduszu, chyba że Uczestnik znajduje się na liście uczestników
uprawnionych do wypłaty dochodu z subfunduszu.
4)

konwersji Jednostek Uczestnictwa na jednostki uczestnictwa innego funduszu oraz wysokość opłat z
tym związanych:
Jednostki Uczestnictwa, na zlecenie Uczestnika Funduszu, mogą podlegać konwersji na jednostki
uczestnictwa związane z subfunduszami innego funduszu zarządzanego przez Towarzystwo. W
ramach konwersji Uczestnik Funduszu ma prawo, na podstawie jednego zlecenia, jednoczesnego
odkupienia posiadanych przez niego Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu (Subfunduszu źródłowego)
i nabycia, za środki pieniężne uzyskane z tego odkupienia, jednostek uczestnictwa subfunduszu innego
funduszu zarządzanego przez Towarzystwo (subfunduszu docelowego).
W celu dokonania konwersji Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa podlegające konwersji w
Subfunduszu źródłowym, pobiera należny podatek od zysków kapitałowych, a następnie za środki
pieniężne uzyskane z tego odkupienia przydziela jednostki uczestnictwa subfunduszu docelowego, po
cenie jednostki uczestnictwa tego subfunduszu z dnia dokonania konwersji.
Cena odkupienia Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu źródłowym jest równa Wartości Aktywów
Netto na Jednostkę Uczestnictwa Subfunudszu źródłowego obliczonej w Dniu Wyceny następującym 2
dni robocze po dniu, w którym Agent Transferowy otrzyma zlecenie odkupienia tych Jednostek
Uczestnictwa, pod warunkiem zasilenia subfunduszu docelowego środkami z tytułu odkupienia
Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu źródłowym. Dla nabycia jednostek uczestnictwa w
subfunduszu docelowym brana jest cena, czyli wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
subfunduszu docelowego z tego samego dnia wyceny co odkupienie jednostek w Subfunduszu
źródłowym. Realizacja zlecenia konwersji wiąże się z pobraniem podatku od zysków kapitałowych.
W przypadku składania zlecenia konwersji obowiązkowe jest podanie następujących danych: nr
Rejestru, imię i nazwisko, nr dokumentu tożsamości, nr PESEL.
Nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszu docelowego podlega opłacie za nabycie określonej w
tabeli opłat dla tego subfunduszu. Jednakże opłata za nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszu
docelowego jest pomniejszana o wysokość Opłaty za Nabycie wcześniej uiszczonej przy nabyciu
Jednostek Uczestnictwa podlegających konwersji. Uczestnik zwolniony jest z opłaty za nabycie, gdy
Opłata za Nabycie w Subfunduszu źrodłowym jest wyższa od opłaty za nabycie w subfunduszu
docelowym.
W przypadku gdy nabycie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu źródłowym nastąpiło na podstawie
konwersji lub zamiany, przy ustalaniu wysokości opłaty za nabycie w subfunduszu docelowym
uwzględniane są również Opłaty za Nabycie pobrane od Uczestnika w związku ze zbyciem i
wcześniejszymi konwersjami lub zamianami tych Jednostek Uczestnictwa.
kolejność realizacji zleceń
O kolejności realizacji zleceń decyduje kolejność ich otrzymania przez Agenta Transferowego, z tym, że
jeżeli zostaną otrzymane tego samego dnia, najpierw realizowane jest zlecenie nabycia, następnie
zlecenie odkupienia, następnie zlecenie zamiany i jako ostatnie zlecenie konwersji.
potwierdzenia transakcji
Fundusz sporządza i niezwłocznie doręcza Uczestnikowi Funduszu pisemne potwierdzenie zbycia i
odkupienia Jednostek Uczestnictwa, chyba że Uczestnik Funduszu wyraził pisemną zgodę na ich
osobisty odbiór.

5)

zamiany Jednostek Uczestnictwa na Jednostki Uczestnictwa związane z innym Subfunduszem oraz
wysokość opłat z tym związanych:
Jednostki Uczestnictwa danej kategorii, na zlecenie Uczestnika Funduszu, mogą podlegać zamianie na
Jednostki Uczestnictwa związane z innymi Subfunduszami wyłącznie tej kategorii, która jest mu
oferowana przez Fundusz. W ramach zamiany Uczestnik Funduszu ma prawo, na podstawie jednego
zlecenia, żądać jednoczesnego odkupienia posiadanych przez niego Jednostek Uczestnictwa
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Subfunduszu (Subfunduszu źródłowego) i nabycia, za środki pieniężne uzyskane z tego odkupienia,
Jednostek Uczestnictwa innego Subfunduszu (Subfunduszu docelowego).
W celu dokonania zamiany Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa podlegające zamianie w
Subfunduszu źródłowym, a następnie za środki pieniężne uzyskane z tego odkupienia przydziela
Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu docelowego po cenie Jednostki Uczestnictwa tego Subfunduszu z
dnia dokonania zamiany.
Cena odkupienia Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu źródłowym jest równa Wartości Aktywów
Netto na Jednostkę Uczestnictwa obliczonej w Dniu Wyceny następującym 2 dni robocze po dniu,
w którym Agent Transferowy otrzyma zlecenie odkupienia tych Jednostek Uczestnictwa, pod
warunkiem zasilenia Subfunduszu docelowego środkami z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa w
Subfunduszu źródłowym. Dla nabycia jednostek uczestnictwa w Subfunduszu docelowym brana jest
cena, czyli Wartość Aktywów Netto na jednostkę uczestnictwa Subfunduszu docelowego z tego samego
Dnia Wyceny co odkupienie jednostek w Subfunduszu źródłowym. Realizacja zlecenia zamiany nie
wiąże się z pobraniem podatku od zysków kapitałowych.
Z zachowaniem zasady przydziału Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu docelowego po zasileniu tego
Subfunduszu środkami z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu źródłowym,
transakcje zamiany składane przez Uczestników specjalnych programów inwestycyjnych realizowane
są na zasadach określonych w regulaminach tych programów.
Uczestnik Programu Systematycznego Inwestowania Allianz Progres może dokonać zamiany wyłącznie
wszystkich Jednostek Uczestnictwa jednej Strategii Inwestycyjnej do Subfunduszu/Subfunduszy z innej
Strategii Inwestycyjnej. Zlecenia zamiany nie spełniające tego warunku nie będą realizowane.
Nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, którego Jednostki Uczestnictwa są nabywane w wyniku
realizacji zamiany, podlega Opłacie za Nabycie określonej w Tabeli Opłat. Jednakże Opłata za Nabycie
Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, którego Jednostki Uczestnictwa są nabywane w wyniku realizacji
zamiany, jest pomniejszana o wysokość Opłaty za Nabycie wcześniej uiszczonej przy nabyciu

Jednostek Uczestnictwa podlegających zamianie. Uczestnik zwolniony jest z Opłaty za Nabycie,
gdy Opłata za Nabycie w Subfunduszu źródłowym jest wyższa od Opłaty za Nabycie w
Subfunduszu docelowym.
W przypadku gdy nabycie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu źródłowym nastąpiło na podstawie
konwersji lub zamiany, przy ustalaniu wysokości opłaty za nabycie w Subfunduszu docelowym
uwzględniane są również Opłaty za Nabycie pobrane od Uczestnika w związku ze zbyciem i
wcześniejszymi konwersjami lub zamianami tych Jednostek Uczestnictwa.
kolejność realizacji zleceń
O kolejności realizacji zleceń decyduje kolejność ich otrzymania przez Agenta Transferowego, z tym, że
jeżeli zostaną otrzymane tego samego dnia, najpierw realizowane jest zlecenie nabycia, następnie
zlecenie odkupienia, następnie zlecenie zamiany i jako ostatnie zlecenie konwersji.
potwierdzenia transakcji
Fundusz sporządza i niezwłocznie doręcza Uczestnikowi Funduszu pisemne potwierdzenie zbycia i
odkupienia Jednostek Uczestnictwa, chyba że Uczestnik Funduszu wyraził pisemną zgodę na ich
osobisty odbiór.
6)

spełnienia świadczeń należnych z tytułu nieterminowych realizacji zleceń Uczestników Funduszu oraz
błędnej wyceny Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa:
nieterminowa realizacja zleceń Uczestników Funduszu
W razie nieterminowej realizacji zlecenia Uczestnika Funduszu dotyczącej:
-

zleceń nabycia - gdy jego realizacja następuje po upływie siedmiu dni kalendarzowych od dnia:
a)

złożenia przez Uczestnika Funduszu zlecenia u Dystrybutora i dokonania wpłaty gotówkowej
u Dystrybutora

albo
b)

uznania rachunku bankowego Subfunduszu, przy wpłatach dokonywanych bezpośrednio na
rachunek Subfunduszu (zarówno w sytuacji, w której nie jest składane zlecenie u
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Dystrybutora, jak i w sytuacji, w której jest składane zlecenie u Dystrybutora, a wpłata jest
dokonywana bezpośrednio na rachunek Subfunduszu),
-

zleceń odkupienia - po upływie siedmiu dni kalendarzowych od dnia złożenia stosownego żądania
przez Uczestnika Funduszu lub od dnia, w którym zgodnie z żądaniem Uczestnika jego zlecenie
odkupienia stało się skuteczne,

-

zleceń konwersji i zamiany - po upływie siedmiu dni kalendarzowych od dnia złożenia stosownego
żądania przez Uczestnika Funduszu lub od dnia, w którym zgodnie z żądaniem Uczestnika jego
zlecenie konwersji i zamiany stało się skuteczne,

Towarzystwo ponosi odpowiedzialność wobec Uczestnika Funduszu zgodnie z treścią art. 64 ust. 1
Ustawy.
Nabycie lub odkupienie Jednostek Uczestnictwa w przypadku zleceń realizowanych nieterminowo
następuje według wartości Jednostki Uczestnictwa z dnia jej nabycia lub odkupienia, tj. według ceny
bieżącej. Przez dzień nabycia lub odkupienia Jednostki Uczestnictwa rozumie się dzień wpisania do
Rejestru Uczestnika nabycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa. Zastosowanie ceny bieżącej może
skutkować powstaniem szkody po stronie Uczestnika Funduszu, który w wypadku:
-

zlecenia nabycia - może nabyć mniej Jednostek Uczestnictwa niż nabyłby, gdyby zlecenie nabycia
zostało zrealizowane zgodnie z zasadami i terminami zbywania Jednostek Uczestnictwa
określonymi dla poszczególnych Subfunduszy w niniejszym Prospekcie,

-

zlecenia odkupienia - może otrzymać mniejszą kwotę środków pieniężnych z tytułu odkupienia
niż otrzymałby, gdyby zlecenie odkupienia zostało zrealizowane zgodnie z zasadami i terminami
odkupywania Jednostek Uczestnictwa określonymi dla poszczególnych Subfunduszy w niniejszym
Prospekcie.

W takiej sytuacji Uczestnikowi Funduszu przysługuje rekompensata z tytułu poniesionej szkody, którą
jest w razie:
-

nabycia Jednostek Uczestnictwa - różnica w liczbie przyznanych Jednostek Uczestnictwa
względem liczby Jednostek Uczestnictwa, które byłyby przyznane w siódmym dniu
kalendarzowym od dnia złożenia stosownego żądania przez Uczestnika Funduszu,

-

odkupienia Jednostek Uczestnictwa - różnica w wartości wypłaconych środków z tytułu realizacji
zlecenia odkupienia względem kwoty, która byłaby wypłacona w przypadku realizacji zlecenia w
siódmym dniu kalendarzowym od dnia złożenia stosownego żądania przez Uczestnika Funduszu.

Towarzystwo ponosi odpowiedzialność wobec Uczestnika Funduszu za nieterminową realizację
zlecenia w przypadkach, w których winę za nieterminową realizację zlecenia ponosi bezpośrednio
Towarzystwo lub osoby albo podmioty, którym Towarzystwo lub Fundusz powierzyły wykonywanie
czynności związanych z przyjmowaniem, przekazywaniem oraz realizacją zleceń. W takiej sytuacji, w
przypadku powstania szkody po stronie Uczestnika Funduszu, Towarzystwo niezwłocznie wyrównuje
szkodę poniesioną przez Uczestnika.
Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za nieterminową realizację zleceń Uczestników Funduszu,
jeżeli ich nieterminowa realizacja wynika z winy Dystrybutora innego niż Towarzystwo, a osoba
nabywająca lub żądająca odkupienia Jednostek Uczestnictwa zwróciła się bezpośrednio do tego
Dystrybutora o naprawienie poniesionej przez siebie szkody.
błędna wycena Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa
W razie błędnej wyceny Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa, Towarzystwo niezwłocznie
skoryguje liczbę nabytych i odkupionych Jednostek Uczestnictwa, mając na uwadze prawidłowo
ustaloną Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa oraz, w przypadku
Uczestników Funduszu, którzy otrzymali niższą kwotę środków pieniężnych niż powinni byli otrzymać
przy prawidłowo ustalonej Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa, dopłaci brakującą
kwotę. W przypadku Uczestników, którzy otrzymali wyższą kwotę środków pieniężnych niż powinni byli
otrzymać przy prawidłowo ustalonej Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa, Towarzystwo
wyrówna Subfunduszowi brakującą kwotę.
7)

wypłaty dochodu osiągniętego z inwestycji w Funduszu
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Uczestnicy Funduszu (członków grupy kapitałowej Fundusz traktuje na potrzeby tego zapisu jako
jednego Uczestnika), których łączna wartość inwestycji w danym subfunduszu wydzielonym w ramach
Funduszu przekracza 10 000 000 zł (słownie: dziesiećmilionów złotych), mogą złożyć w siedzibie
Towarzystwa wniosek o zaliczenia ich do grupy Uczestników, którzy mogą żądać wypłaty dochodu
osiągniętego z inwestycji w tym Subfunduszu. Wniosek można złożyć w dowolnym terminie. Do
obliczenia progu łącznej wartość inwestycji, o której mowa powyżej nie wlicza się wartości Jednostek
Uczestnictwa zapisanych w wyspecjalizowanych programach inwestycyjnych oraz w IKE, IKZE ani na
wspólnych rejestrach małżeńskich.
Fundusz przetwarza wnioski o których mowa powyżej w terminach przewidzianych dla przetwarzania
zleceń i dyspozycji. Na podstawie wniosku posiadane przez Uczestnika Jednostki Uczestnictwa zostaną
przeklasyfikowane na jednostki Uczestnictwa kategorii odpowiednio A1 lub A2. Od momentu
zrealizowania wniosku od jednostek uczestnika zgromadzonych w danym Subfunduszu naliczany jest
dochód. Uczestnik, który na podstawie wniosku jest zaliczony do grupy Uczestników, którzy mogą
żądać wypłaty dochodu może składać żądania wypłaty dochodu. Wypłata dochodu następuje dwa razy
do roku pomiędzy 16 a 30 czerwca oraz pomiędzy 16 a 31 grudnia w Dniu Giełdowym wybranym przez
Towarzystwo nie później jednak niż w ostatnim Dniu Giełdowym przypadającym odpowiednio w
miesiącach czerwcu i grudniu. Wypłata dochodu następuje w całości lub w kwocie wskazanej przez
Uczestnika. W przypadku wypłaty części dochodu w pierwszej kolejności dochód wypłacany jest z
zysków zrealizowanych, a w pozostałej z przychodów netto. Pozostała niewypłacona część dochodu jest
kumulowana i oczekuje do terminu następnej wypłaty . Fundusz ustala dochód przypadający na
jednostki Uczestnictwa odpowiedniej kategorii należące do Uczestników, którzy na podstawie wniosku
zostali zaliczeni do grupy Uczestników, którzy mogą żądać wypłaty dochodu - o ile w danym
Subfunduszu są tacy Uczestnicy. Fundusz oblicza dochód na odpowiednią kategorię Jednostki
Uczestnictwa z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z zaokrągleniem w dół. Dochód jest
wyliczany dwa razy w roku kalendarzowym na ostatni Dzień Wyceny przypadający w miesiącach maju i
listopadzie i podawany do wiadomości uprawnionych do jego wypłaty Uczestników. Informacja
podawana jest Uczestnikom poprzez przesłanie na wskazany adres poczty elektronicznej lub w inny
sposób ustalony z danym Uczestnikiem. Wypłata dochodu dla Uczestników, którzy złożyli żądanie
wypłaty dochodu nastąpi w Dniu Giełdowym wybranym przez Towarzystwo nie później jednak niż w
ostatnim Dniu Giełdowym przypadającym odpowiednio w miesiącach czerwcu i grudniu.
Dochody mogą być wypłacane Uczestnikom Funduszu w całości lub w kwocie wskazanej przez
Uczestnika w żądaniu wypłaty. W przypadku wypłaty części dochodu w pierwszej kolejności dochód
wypłacany jest z zysków zrealizowanych, a w pozostałej z przychodów netto. Pozostała niewypłacona
część dochodu jest kumulowana i oczekuje do terminu następnej wypłaty.
7.

Wskazanie okoliczności, w których Fundusz może zawiesić zbywanie lub odkupywanie Jednostek
Uczestnictwa, w tym Wartości Aktywów Netto Subfunduszu, po której przekroczeniu Fundusz może zawiesić
zbywanie Jednostek Uczestnictwa, jeśli statut Funduszu przewiduje taką możliwość.
zawieszenie zbywania Jednostek Uczestnictwa
Fundusz może zawiesić zbywanie Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu na okres dwóch tygodni,
jeżeli nie można dokonać wiarygodnej wyceny istotnej części Aktywów danego Subfunduszu z przyczyn
niezależnych od Funduszu.
Za zgodą i na warunkach określonych przez Komisję zbywanie Jednostek Uczestnictwa może zostać
zawieszone na okres dłuższy niż dwa tygodnie, nieprzekraczający jednak dwóch miesięcy.
Fundusz nie przewiduje możliwości zawieszenia zbywania Jednostek Uczestnictwa po przekroczeniu
określonej Wartość Aktywów Netto danego Subfunduszu.
zawieszenie odkupywania Jednostek Uczestnictwa
Jeżeli w okresie ostatnich dwóch tygodni suma wartości odkupionych przez Fundusz Jednostek
Uczestnictwa danego Subfunduszu oraz Jednostek Uczestnictwa tego Subfunduszu, których odkupienia
zażądano, stanowi kwotę przekraczającą 10% wartości Aktywów Subfunduszu, lub jeśli nie można dokonać
wiarygodnej wyceny istotnej części Aktywów Subfunduszu z przyczyn niezależnych od Funduszu, Fundusz
może zawiesić odkupywanie Jednostek Uczestnictwa na dwa tygodnie.
W sytuacjach, o których mowa powyżej, za zgodą i na warunkach określonych przez KNF:
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8.

-

odkupywanie Jednostek Uczestnictwa może zostać zawieszone na okres dłuższy niż dwa tygodnie, jednak
nieprzekraczający dwóch miesięcy,

-

w okresie nieprzekraczającym sześciu miesięcy, przy zastosowaniu proporcjonalnej redukcji lub przy
dokonywaniu wypłat z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa, Fundusz może odkupywać Jednostki
Uczestnictwa w ratach.

Określenie rynków, na których są zbywane Jednostki Uczestnictwa.
ze względu na terytorialny zasięg oferty Allianz FIO
Jednostki Uczestnictwa są zbywane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
ze względu na osoby, którym Allianz FIO zbywa Jednostki Uczestnictwa
Osobami uprawnionymi do nabywania i żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa są osoby fizyczne,
osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

9.

Zwięzłe informacje na temat obowiązków podatkowych Funduszu oraz szczegółowe informacje na temat
obowiązków podatkowych jego Uczestników, ze wskazaniem obowiązujących przepisów, w tym informacja,
czy z posiadaniem Jednostek Uczestnictwa wiąże się konieczność uiszczania podatku dochodowego.
obowiązki podatkowe Allianz FIO
Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (tj.
z dnia 9 marca 2011 roku, Dz.U. Nr 74, poz. 397 ze zm.), dochody funduszy inwestycyjnych utworzonych na
podstawie przepisów Ustawy uzyskane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są zwolnione z podatku
dochodowego od osób prawnych.
zasady opodatkowania Uczestników Allianz FIO będących osobami fizycznymi
Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych
(tj. z dnia 17 stycznia 2012 r. Dz.U. z 2012 r. poz. 361) dochody osób fizycznych uzyskane na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej z tytułu udziału w funduszach kapitałowych są opodatkowane w formie ryczałtu
podatkiem w wysokości 19% kwoty dochodu. Dochodów z udziałów w funduszach inwestycyjnych nie łączy
się z dochodami (przychodami) z innych źródeł.
Przedmiotem opodatkowania jest dochód, a więc przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania.
Przychodem jest różnica pomiędzy wpłacaną kwotą na nabycie Jednostek Uczestnictwa a kwotą należną (w
związku z odkupieniem Jednostek Uczestnictwa). Dochodu tego nie pomniejsza się o straty z tytułu udziału
w funduszach kapitałowych oraz inne straty z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych poniesione w roku
podatkowym oraz w latach poprzednich.
Należy podkreślić, iż zgodnie z art. 17 ust. 1c. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ustala
się przychodu z tytułu zamiany Jednostek Uczestnictwa jednego Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa
innego Subfunduszu.
Zasady opodatkowania dochodów z tytułu udziału w funduszach kapitałowych uzyskiwane przez osoby
fizyczne, które nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, mogą być
modyfikowane postanowieniami umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest
Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu
podwójnego opodatkowania lub niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem
uzyskania od podatnika certyfikatu rezydencji.
Zgodnie z art. 41 ust. 4 zryczałtowany podatek dochodowy obowiązane są pobierać podmioty, które dokonują
wypłat lub stawiają do dyspozycji podatnika pieniądze lub wartości pieniężne z tytułów udziałów w
funduszach kapitałowych.
Wypłaty:
-

transferowe środków zgromadzonych w ramach pracowniczego programu emerytalnego do innego
pracowniczego programu emerytalnego lub na indywidualne konto emerytalne w rozumieniu przepisów
o indywidualnych kontach emerytalnych,

- środków zgromadzonych w pracowniczym programie emerytalnym dokonane na rzecz uczestnika lub
osób uprawnionych do tych środków po śmierci uczestnika, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 58 ustawy o
podatku dochodowym od osób fizycznych, są wolne od podatku dochodowego.
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Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 58a dochody z tytułu oszczędzania na indywidualnym koncie emerytalnym, w
rozumieniu przepisów o indywidualnych kontach emerytalnych, uzyskane w związku z:
- gromadzeniem i wypłatą środków przez oszczędzającego,
- wypłatą środków dokonaną na rzecz osób uprawnionych do tych środków po śmierci oszczędzającego,
- wypłatą transferową
są wolne od podatku dochodowego, z tym, że zwolnienie to nie ma zastosowania w przypadku, gdy
oszczędzający gromadził oszczędności na więcej niż jednym indywidualnym koncie emerytalnym, chyba że
przepisy te przewidują taką możliwość.
zasady opodatkowania Uczestników będących osobami prawnymi
Dochody osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej,
uzyskane w związku z uczestnictwem w funduszach kapitałowych, podlegają obowiązkowi podatkowemu i
są opodatkowane na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od
osób prawnych (tj. z dnia 9 marca 2011 roku, Dz.U. Nr 74 , poz. 397 ze zm.).
Przedmiotem opodatkowania jest uzyskany dochód, a więc przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania.
Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie uważa się za koszt
uzyskania przychodów wydatków na nabycie jednostek uczestnictwa w funduszach powierniczych oraz
certyfikatów inwestycyjnych lub jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Wydatki te są kosztem
uzyskania przychodu dopiero przy ustalaniu dochodu z odpłatnego zbycia certyfikatów inwestycyjnych lub
jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych albo odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach
powierniczych, a także z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w
przypadku likwidacji funduszu inwestycyjnego.
Należy podkreślić, iż zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 20) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do
przychodów nie zalicza się przychodów uzyskanych z tytułu zamiany Jednostek Uczestnictwa jednego
Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa innego Subfunduszu.
Dochody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych opodatkowane są od dnia 1 stycznia 2004 roku według
stawki 19%. Osoby prawne uzyskujące przychody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych zobowiązane
są do wykazywania uzyskanego w efekcie tych transakcji przychodu i kosztu jego uzyskania, w składanych
deklaracjach podatkowych informujących o wysokości dochodu (lub straty) osiągniętego od początku roku
podatkowego i wpłacania zaliczek na podatek dochodowy.
Jeżeli uczestnik funduszu kapitałowego jest osobą zagraniczną, zasady jego opodatkowania mogą być inne,
w przypadku zawarcia przez Rzeczpospolitą Polską z państwem osoby zagranicznej umowy w sprawie
zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu.
Zastrzeżenie:
Ze względu na fakt, iż obowiązki podatkowe zależą od indywidualnej sytuacji Uczestnika i miejsca
dokonywania inwestycji, w celu ustalenia obowiązków podatkowych, wskazane jest zasięgnięcie porady
doradcy podatkowego lub prawnego.
kompensacja zysków i strat
Fundusz, podczas realizacji kilku zleceń odkupienia jednostek na ten sam Dzien Wyceny, dokona
sumowania osiągniętych na tych jednostkach zysków i strat. W szczególności, jeśli strata osiągnięta na
części jednostek będzie wyższa niż zysk na pozostałych podatek od zysków kapitałowych nie zostanie
naliczony.
10. Wskazanie dnia i godziny w tym dniu i miejsca, w którym najpóźniej publikowana jest Wartość Aktywów
Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa, ustalona w danym Dniu Wyceny, a także miejsca
publikowania ceny zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa.
Fundusz ogłasza na stronie www.allianz.pl/tfi Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę
Uczestnictwa odpowiednio kategorii A, B, C i D najpóźniej drugiego dnia roboczego przypadającego po Dniu
Wyceny do godziny 12:00.
11. Metody i zasady dokonywania wyceny Aktywów Subfunduszy oraz oświadczenie podmiotu uprawnionego do
badania sprawozdań finansowych o zgodności metod i zasad wyceny tych Aktywów opisanych w Prospekcie
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z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także o zgodności i kompletności tych
zasad z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu.
Aktywa funduszu oraz aktywa subunduszy wycenia się, a zobowiązania funduszu oraz zobowiązania
subunduszy ustala się w dniu wyceny oraz na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego.
Wartość godziwą składników lokat notowanych na Aktywnym Rynku wyznacza się w oparciu o dostępne
kursy z godziny 23:00 czasu polskiego z Dnia Wyceny.
Wartość aktywów netto Subfunduszy ustala się pomniejszając wartość Aktywów danego Subfunduszu o
zobowiązania, które są związane wyłącznie z funkcjonowaniem danego Subfunduszu oraz część
zobowiązań przypadających na dany Subfundusz, które są związane z funkcjonowaniem Fundusz.
Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa jest równa Wartości Aktywów Netto
przypadającą na daną kategorię jednostek uczestnictwa, podzieloną przez liczbę Jednostek Uczestnictwa tej
kategorii w Dniu Wyceny.
Księgi rachunkowe Subfunduszy prowadzone są w walucie polskiej i w taki sposób, aby na każdy Dzień
Wyceny było możliwe określenie Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. Księgi rachunkowe prowadzone są
odrębnie dla każdego Subfunduszu.
metody i zasady dokonywania wyceny Aktywów Subfunduszy
-

lokaty notowane na Aktywnym Rynku
Z zastrzeżeniem zapisów dotyczących lokat nienotowanych na Aktywnym Rynku, zgodnie z
postanowieniami poniższymi, wyceniane są następujące kategorie lokat Subfunduszy:
-

akcje,

-

warranty subskrypcyjne,

-

prawa do akcji,

-

prawa poboru,

-

kwity depozytowe,

-

listy zastawne,

-

dłużne papiery wartościowe,

-

instrumenty pochodne, a także prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od
oznaczonych co do gatunku rzeczy, określonych rodzajów energii, mierników i limitów wielkości
produkcji lub emisji zanieczyszczeń, dopuszczone do obrotu na giełdach towarowych,

-

certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych mających siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, a także tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne oraz
instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą.

.
Aktywa funduszu wycenia się, a zobowiązania funduszu ustala się według wiarygodnie oszacowanej
wartości godziwej.
Wartość godziwą składników lokat notowanych na Aktywnym Rynku wyznacza się w następujący sposób:
1) według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu ustalonego:
a) w przypadku składników lokat notowanych w systemie notowań ciągłych, w którym wyznaczany i
ogłaszany jest kurs zamknięcia – w oparciu o kurs zamknięcia lub w oparciu o ostatni dostępny w
momencie dokonywania wyceny kurs danego składnika lokat,
b) w przypadku składników lokat notowanych w systemie notowań ciągłych bez odrębnego
wyznaczania kursu zamknięcia – w oparciu o cenę średnią transakcji ważoną wolumenem obrotu
z ostatniego dnia, w którym zawarto transakcję, z zastrzeżeniem, że jeżeli na Aktywnym Rynku
organizowana jest sesja fixingowa, to do wyceny składnika lokat korzysta się z kursu fixingowego,
c) w przypadku składników lokat notowanych w systemie notowań jednolitych – w oparciu o ostatni
kurs ustalony w systemie kursu jednolitego;
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2) jeżeli w Dniu Wyceny niedostępna jest cena transakcyjna, a na Aktywnym Rynku organizowana jest
sesja fixingowa, to do wyceny składnika lokat korzysta się z kursu fixingowego;
3) jeżeli w Dniu Wyceny niedostępne są kursy wyznaczone zgodnie z pkt 1) i 2), a na Aktywnym Rynku
dostępne są ceny w zgłoszonych najlepszych ofertach kupna i sprzedaży – do wyceny wylicza się
średnią arytmetyczną z najlepszych wiarygodnych ofert kupna i sprzedaży; z tym, że uwzględnienie
wyłącznie ceny w ofertach sprzedaży jest niedopuszczalne;
4) jeżeli w Dniu Wyceny niedostępna jest cena wyznaczona zgodnie z pkt 1), 2) i 3), lub wolumen
obrotów na danym składniku lokat jest znacząco niski, to do wyceny przyjmuje się wartość z
poprzedniego Dnia Wyceny, skorygowaną w sposób umożliwiający uzyskanie wiarygodnie
oszacowanej wartości godziwej w drodze wyceny, w oparciu o publicznie ogłoszoną na Aktywnym
Rynku cenę nieróżniącego się istotnie składnika, w szczególności o podobnej konstrukcji prawnej i
celu ekonomicznym;
5) jeżeli dzień wyceny nie jest zwykłym dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku - według
ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu zamknięcia ustalonego na
aktywnym rynku, a w przypadku braku kursu zamknięcia - innej, ustalonej przez rynek wartości
stanowiącej jego odpowiednik, skorygowanego w sposób umożliwiający uzyskanie wiarygodnie
oszacowanej wartości godziwej;
6) w przypadku, gdy składnik lokat jest przedmiotem obrotu na więcej niż jednym Aktywnym Rynku,
wartością godziwą jest kurs ustalony na rynku głównym. Przy wyborze rynku głównego dla danego
składnika lokat Subfundusz będzie kierował się następującymi zasadami:
a) wyboru rynku głównego dokonuje się na koniec każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego,
b) kryterium wyboru rynku głównego jest wolumen obrotu na danym składniku lokat w okresie
ostatniego miesiąca kalendarzowego,
c) w przypadku, gdy papier wartościowy nowej emisji wprowadzany jest do obrotu w momencie
niepozwalającym na dokonanie porównania w okresie wskazanym w punkcie b), to wycena tego
papieru wartościowego opiera się o rynek, w którym jako pierwszym ustalona została cena,
zgodnie z pkt 1), 2) i 3),
d) do momentu ustalenia ceny papieru wartościowego nowej emisji zgodnie z postanowieniami
powyższymi, na potrzeby wyceny przyjmuje się, że jego wartość jest równa wartości nabycia, z
uwzględnieniem zmian wartości tych papierów spowodowanych zdarzeniami mającymi wpływ na
ich wartość z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.
7) do momentu ustalenia ceny papieru wartościowego nowej emisji zgodnie z postanowieniami
powyższymi, na potrzeby wyceny przyjmuje się, że jego wartość jest równa wartości nabycia, z
uwzględnieniem zmian wartości tych papierów spowodowanych zdarzeniami mającymi wpływ na
ich wartość z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.
-

lokaty nienotowane na Aktywnym Rynku
Wartość składników lokat Subfunduszu nienotowanych na Aktywnym Rynku wyznacza się, z
zastrzeżeniem postanowień dotyczących pożyczki papierów wartościowych, w następujący sposób:
1) obligacje, bony skarbowe, bony pieniężne, listy zastawne, weksle oraz pozostałe instrumenty rynku
pieniężnego będące papierami wartościowymi – w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy
zastosowaniu Efektywnej Stopy Procentowej z uwzględnieniem potencjalnych odpisów z tytułu
trwałej utraty wartości, jeżeli ich utworzenie okaże się konieczne,
2) dłużne papiery wartościowe zawierające wbudowane instrumenty pochodne, w tym obligacje
zamienne na akcje:
a) w przypadku gdy wbudowane instrumenty pochodne są ściśle powiązane z wycenianym papierem
dłużnym, wartość tego papieru dłużnego będzie wyznaczana przy zastosowaniu odpowiedniego
dla danego papieru dłużnego modelu wyceny; zastosowany model wyceny w zależności od
charakterystyki wbudowanego instrumentu pochodnego lub charakterystyki sposobu naliczania
oprocentowania będzie uwzględniać w swojej konstrukcji modele wyceny poszczególnych
wbudowanych instrumentów pochodnych, zgodnie z pkt 5) poniżej. Dodatkowo dane wejściowe
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odpowiednie dla danego modelu i uwzględniające jego charakterystykę będą pochodzić z
Aktywnego Rynku,
b) w przypadku gdy wbudowane instrumenty pochodne nie są ściśle powiązane z wycenianym
papierem dłużnym, wówczas wartość wycenianego papieru dłużnego będzie stanowić sumę
wartości dłużnego papieru wartościowego (bez wbudowanych instrumentów pochodnych)
wyznaczonej przy uwzględnieniu Efektywnej Stopy Procentowej oraz wartości wbudowanych
instrumentów pochodnych wyznaczonych w oparciu o modele właściwe dla poszczególnych
instrumentów pochodnych zgodnie z pkt 5) poniżej,
3) akcje i kwity depozytowe:
a) w przypadku akcji oraz kwitów depozytowych opartych na akcjach emitowanych przez podmioty,
dla których można wskazać emitentów o podobnym profilu i zakresie działania, których akcje są
notowane na Aktywnym Rynku – przy wykorzystaniu modeli wskaźnikowych odnoszących cenę
akcji do poszczególnych, wybranych parametrów finansowych działalności emitenta (cena/zysk,
cena/wartość księgowa itp.) na podstawie ceny ogłaszanej na Aktywnym Rynku dla akcji
emitentów notowanych na Aktywnym Rynku,
b) w przypadku akcji oraz kwitów depozytowych opartych na akcjach emitowanych przez podmioty,
dla których nie można wskazać emitentów o podobnym profilu i zakresie działania, których akcje
są notowane na Aktywnym Rynku, do wyceny przyjmuje się wartość oszacowaną przez
wyspecjalizowaną niezależną jednostkę świadczącą tego rodzaju usługi. W pierwszej kolejności
przyjmuje się wartość podaną przez serwis Reuters. W przypadku braku możliwości wykorzystania
serwisu Reuters przyjmuje się wartość podaną przez inną wyspecjalizowaną, niezależną jednostkę
świadczącą tego rodzaju usługi, z którą Towarzystwo podpisało umowę na świadczenie tego typu
usług. W przypadku, w którym więcej niż jedna jednostka tego typu oszacowała wartość akcji
przyjmuje się wartość najniższą.
4) warranty subskrypcyjne, prawa do akcji i prawa poboru – w oparciu o modele wyceny tych lokat przy
zastosowaniu parametrów pobranych z Aktywnego Rynku; przy czym, w przypadku gdy akcje
emitenta nie są notowane na Aktywnym Rynku, cena akcji zastosowana do modelu zostanie
wyznaczona zgodnie z postanowieniem pkt 3) powyżej,
5) instrumenty pochodne - w oparciu o modele wyceny powszechnie stosowane dla danego typu lokaty,
przy czym parametry wejściowe będą pobierane z Aktywnego Rynku; a będą to modele:
a) w przypadku kontraktów terminowych: model zdyskontowanych przepływów pieniężnych,
b) w przypadku opcji: model Blacka-Scholesa,
c) w przypadku transakcji wymiany walut, stóp procentowych: model zdyskontowanych przepływów
pieniężnych.
6) jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne i tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze
zagraniczne oraz instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą - w oparciu o
ostatnio ogłoszoną wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa, certyfikat inwestycyjny lub
tytuł uczestnictwa, z uwzględnieniem zdarzeń mających wpływ na wartość godziwą, jakie miały
miejsce po dniu ogłoszenia wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa, certyfikat
inwestycyjny lub tytuł uczestnictwa,
7) instrumenty rynku pieniężnego niebędące papierami wartościowymi - w wartości godziwej, ustalonej
za pomocą odpowiedniego dla danego instrumentu modelu, do którego dane będą pochodzić z
Aktywnego Rynku,
8) depozyty – w wartości godziwej wynikającej z sumy wartości nominalnej oraz naliczonych odsetek;
przy czym kwotę naliczonych odsetek ustala się przy zastosowaniu Efektywnej Stopy Procentowej.
Modele wyceny, o których mowa powyżej, będą stosowane w sposób ciągły. Każda zmiana modelu wyceny
będzie publikowana w sprawozdaniu finansowym Subfunduszu oraz połączonym sprawozdaniu
finansowym Funduszu przez dwa kolejne lata.
Modele i metody wyceny składników lokat Subfunduszu, o których mowa powyżej, podlegają
uzgodnieniu z Depozytariuszem.
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W przypadku przeszacowania składnika lokat Subfunduszu dotychczas wycenianego w wartości
godziwej, do wysokości skorygowanej ceny nabycia – wartość godziwa wynikająca z ksiąg rachunkowych
Subfunduszu stanowi, na dzień przeszacowania, nowo ustaloną skorygowaną cenę nabycia.

-

W przypadku instrumentów dłużnych emitowanych przez podmioty inne niż Skarb Państwa, dla których
ogłoszono zawieszenie notowań w związku z przedterminowym wykupem od dnia następującego po
dniu ostatniego notowania aż do wykupu stosowana jest wycena w skorygowanej cenie nabycia,
oszacowanej przy zastosowaniu Efektywnej Stopy Procentowej.
Powyższe ustalenie obowiązuje także w przypadku, gdy w wyniku wyboru rynku do wyceny w bieżącym
miesiącu przyjmowane są notowania rynkowe.
Podstawą amortyzacji jest wartość godziwa ustalona w ostatnim dniu notowania.
pożyczki papierów wartościowych
Należności z tytułu udzielonej pożyczki papierów wartościowych oraz zobowiązania z tytułu otrzymanej
pożyczki papierów wartościowych, wycenia się według zasad przyjętych dla tych papierów
wartościowych.
Przedmiotem pożyczki papierów wartościowych mogą być wszystkie papiery wartościowe, których
nabycie jest dopuszczalne przez Subfundusz.

-

papiery wartościowe nabyte (zbyte) z przyrzeczeniem odkupu
Papiery wartościowe nabyte przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, wycenia się, począwszy od
dnia zawarcia umowy kupna, metodą skorygowanej ceny nabycia oszacowanej przy zastosowaniu
Efektywnej Stopy Procentowej.
Zobowiązania z tytułu zbycia papierów wartościowych, przy zobowiązaniu się Subfunduszu do odkupu,
wycenia się, począwszy od dnia zawarcia umowy sprzedaży, metodą korekty różnicy pomiędzy ceną
odkupu a ceną sprzedaży, przy zastosowaniu Efektywnej Stopy Procentowej.

-

aktywa i zobowiązania denominowane w walutach obcych
Aktywa oraz zobowiązania Subfunduszu denominowane w walutach obcych wycenia się lub ustala w
walucie, w której są notowane na Aktywnym Rynku, a w przypadku gdy nie są notowane na Aktywnym
Rynku – w walucie, w której są denominowane.
Aktywa oraz zobowiązania Subfunduszu, o których mowa powyżej, wykazuje się w PLN, po przeliczeniu
według ostatniego dostępnego średniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank
Polski.
Wartość Aktywów Subfunduszu notowanych lub denominowanych w walutach, dla których Narodowy
Bank Polski nie wylicza kursu, określa się w relacji do waluty USD, a jeżeli nie jest to możliwe - do waluty
EUR.

Wypłata dochodów odbywa się na zasadach i w terminach określonych w Statucie Funduszu.
Podział salda rachunku nabyć Funduszu (na którym rejestrowane są wpłaty z tytułu np. programów
systematycznego oszczędzania) przesyła agent transferowy. W przypadku, jeśli agent transferowy nie prześle
podziału salda z dnia D do godziny 10 w dniu D+1, saldo rachunku nabyć Funduszu dzielone jest na
subfundusze aktywami netto subfunduszy z dnia D-1 (aktywami netto po wgraniu raportu agenta
transferowego).
Do momentu przelewu środków na rachunki nabyć odpowiednich subfunduszy kwota wynikająca z podziału
salda rachunku funduszu aktywami netto lub podziału przesłanego przez agenta transferowego będzie
księgowana w poszczególnych subfunduszach jako saldo tego rachunku i zobowiązanie. Wartość ta
pozostanie bez wpływu na aktywa netto subfunduszy do momentu przeliczenia na jednostki przez agenta
transferowego.
12.Informacje o zasadach i trybie działania zgromadzenia uczestników, o którym mowa 87a Ustawy.

1.W Funduszu zwołuje się Zgromadzenie Uczestników w celu wyrażenia zgody na:
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1) rozpoczęcie prowadzenia przez Fundusz działalności jako fundusz powiązany lub rozpoczęcie
prowadzenia przez Subfundusz działalności jako subfundusz powiązany;
2) zmianę Funduszu podstawowego;
3) zaprzestanie prowadzenia działalności jako Fundusz powiązany;
4) połączenie krajowe i transgraniczne Funduszy;
5) przejęcie zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo;
6) przejęcie zarządzania Funduszem i prowadzenia jego spraw przez spółkę zarządzającą.
2. Tryb działania Zgromadzenia Uczestników oraz podejmowania uchwał określa Regulamin przyjęty przez to
Zgromadzenie.
3. Zgromadzenie Uczestników odbywa się w Warszawie albo w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej
polskiej wskazanym przez zwołującego.
4. Koszty odbycia Zgromadzenia Uczestników ponosi zwołujący Zgromadzenie.
5. Uprawnieni do udziału w Zgromadzeniu Uczestników są Uczestnicy wpisani do Rejestru Uczestników
według stanu na koniec drugiego dnia roboczego poprzedzającego dzień Zgromadzenia Uczestników. W
sprawach dotyczących tylko Subfunduszu uprawnieni do udziału w zgromadzeniu uczestników są uczestnicy
tego Subfunduszu.
6. Listę uczestników uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu Uczestników sporządza podmiot prowadzący
Rejestr Uczestników Funduszu i przekazuje ją Towarzystwu w dniu roboczym poprzedzającym dzień
Zgromadzenia Uczestników. Lista jest sporządzana na podstawie danych zawartych w Rejestrze Uczestników
Funduszu. 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.
7. Od dnia poprzedzającego dzień Zgromadzenia Uczestników do dnia Zgromadzenia Uczestników zawiesza
się zbywanie i odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Funduszu lub Subfunduszu.
8. Zgromadzenie Uczestników zwołuje Towarzystwo (lub spółka zarządzająca jeżeli w wyniku powierzenia
zarządzania prowadzi sprawy Funduszu lub danego Subfunduszu)
a) ogłaszając o zwołaniu Zgromadzenia Uczestników, w sposób określony w statucie Funduszu dla ogłaszania
zmian Statutu z zastrzeżeniem, że ogłoszenie następuje przed przekazaniem Uczestnikom zawiadomienia o
którym mowa w pkt. b) poniżej.
b) zawiadamiając Zgromadzeniu Uczestników każdego Uczestnika indywidualnie przesyłką poleconą lub
innym trwałym nośniku informacji, co najmniej na 21 dni przed planowanym terminem zgromadzenia
uczestników.
c) udostępniając zawiadomienie o planowany Zgromadzeniu Inwestorów przy zbywaniu Jednostek
Uczestnictwa wraz z Kluczowymi Informacjami dla Inwestorów od dnia ogłoszenia o którym mowa w punkcie
a).
9. Uczestnik może wziąć udział w Zgromadzeniu Uczestników osobiście lub przez pełnomocnika.
Pełnomocnictwa udziela się w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
10. Zgromadzenie uczestników jest ważne, jeżeli wezmą w nim udział Uczestnicy posiadający co najmniej 50%
jednostek Uczestnictwa Funduszu lub Subfunduszu, według stanu na dwa dni robocze przed dniem
Zgromadzenia Uczestników.
11. Przed podjęciem uchwały przez Zgromadzenie Uczestników Zarząd Towarzystwa jest obowiązany
przedstawić Uczestnikom swoją rekomendację oraz udzielić wyjaśnień na temat interesujących ich zagadnień
związanych ze zdarzeniem, o którym mowa w ust. 1 i odpowiedzieć na zadane przez Uczestników pytania.
Przed podjęciem uchwały każdy Uczestnik może wnioskować o przeprowadzenie dyskusji w przedmiocie
zasadności wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 1.
12. Uchwała zgromadzenia uczestników jest protokołowana przez notariusza. Każda cała jednostka
uczestnictwa upoważnia uczestnika do oddania jednego głosu. Uchwała o wyrażeniu zgody, o której mowa w
ust. 1 zapada większością 2/3 głosów Uczestników obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu
Uczestników.13. Uchwała zgromadzenia uczestników sprzeczna z ustawą może być zaskarżona vw drodze
wytoczenia powództwa przeciwko funduszowi, zgodnie z brzmieniem art.87e ustawy.
13. oświadczenie KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. o zgodności metod i zasad
dokonywania wyceny Aktywów Subfunduszy, opisanych powyżej, z Rozporządzeniem Ministra Finansów z
dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (DzU z
2007 r. nr 249, poz. 1859 ), a także o zgodności i kompletności tych zasad z polityką inwestycyjną danego
Subfunduszu:
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13. Informacja o utworzeniu rady inwestorów.
Nie dotyczy. Allianz FIO nie jest specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym.
14. Informacje o zasadach działania Zgromadzenia Uczestników, o którym mowa w art. 87a Ustawy
Sposób zwoływania Zgromadzenia Uczestników
Zgromadzenie Uczestników zwołuje Towarzystwo (lub spółka zarządzająca jeżeli w wyniku powierzenia
zarządzania prowadzi sprawy Funduszu lub danego Subfunduszu)
a) ogłaszając o zwołaniu Zgromadzenia Uczestników, w sposób określony w statucie Funduszu dla
ogłaszania zmian Statutu z zastrzeżeniem, że ogłoszenie następuje przed przekazaniem Uczestnikom
zawiadomienia o którym mowa w pkt b) poniżej.
b) zawiadamiając o Zgromadzeniu Uczestników każdego Uczestnika indywidualnie przesyłką poleconą lub
innym trwałym nośniku informacji, co najmniej na 21 dni przed planowanym terminem zgromadzenia
uczestników.
c) udostępniając zawiadomienie o planowany Zgromadzeniu Inwestorów przy zbywaniu Jednostek
Uczestnictwa wraz z Kluczowymi Informacjami dla Inwestorów od dnia ogłoszeni o którym mowa w punkcie
a).
Wskazanie kręgu osób, które zgodnie z Ustawą są uprawnione do wzięcia udziału w Zgromadzeniu Uczestników
Uprawnieni do udziału w Zgromadzeniu Uczestników są Uczestnicy wpisani do Rejestru Uczestników
według stanu na koniec drugiego dnia roboczego poprzedzającego dzień Zgromadzenia Uczestników. W
sprawach dotyczących tylko Subfunduszu uprawnieni do udziału w zgromadzeniu uczestników są
uczestnicy tego Subfunduszu.
Uczestnik może wziąć udział w Zgromadzeniu Uczestników osobiście lub przez pełnomocnika.
Pełnomocnictwa udziela się w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Listę uczestników uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu Uczestników sporządza podmiot prowadzący
Rejestr Uczestników Funduszu i przekazuje ją Towarzystwu w dniu roboczym poprzedzającym dzień
Zgromadzenia Uczestników. Lista jest sporządzana na podstawie danych zawartych w Rejestrze
Uczestników Funduszu. 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.
Zwięzły opis trybu działania i podejmowania uchwał przez Zgromadzenie uczestników
Zgromadzenie Uczestników odbywa się w Warszawie albo w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej wskazanym przez zwołującego
1.

W Funduszu zwołuje się Zgromadzenie Uczestników w celu wyrażenia zgody na:
1) rozpoczęcie prowadzenia przez Fundusz działalności jako fundusz powiązany lub rozpoczęcie
prowadzenia przez Subfundusz działalności jako subfundusz powiązany;
2) zmianę Funduszu podstawowego;
3) zaprzestanie prowadzenia działalności jako Fundusz powiązany;
4) połączenie krajowe i transgraniczne Funduszy;
5) przejęcie zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo;
6) przejęcie zarządzania Funduszem i prowadzenia jego spraw przez spółkę zarządzającą.

Zgromadzenie uczestników jest ważne, jeżeli wezmą w nim udział Uczestnicy posiadający co najmniej 50%
jednostek Uczestnictwa Funduszu lub Subfunduszu, według stanu na dwa dni robocze przed dniem
Zgromadzenia Uczestników.
Uchwały zgromadzenia uczestników są protokołowae przez notariusza. Każda cała jednostka uczestnictwa
upoważnia uczestnika do oddania jednego głosu. Uchwały o wyrażeniu zgody, o których mowa powyżej
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zapadają większością 2/3 głosów Uczestników obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu
Uczestników
Przed podjęciem uchwały przez Zgromadzenie Uczestników Zarząd Towarzystwa jest obowiązany
przedstawić Uczestnikom swoją rekomendację oraz udzielić wyjaśnień na temat interesujących ich
zagadnień związanych ze zdarzeniem, które jest powodem zwołania Zgromadzenia Uczestników i
odpowiedzieć na zadane przez Uczestników pytania. Przed podjęciem uchwały każdy Uczestnik może
wnioskować o przeprowadzenie dyskusji w przedmiocie zasadności wyrażenia zgody, o której mowa
powyżej. Szczegółowy tryb działania Zgromadzenia Uczestników oraz podejmowania uchwał określa
Regulamin przyjęty przez to Zgromadzenie.
Sposób powiadamiania uczestników funduszu o uchwałach podjętych przez Zgromadzenie uczestników
Towarzystwo (lub spółka zarządzająca jeżeli w wyniku powierzenia zarządzania prowadzi sprawy Funduszu
lub danego Subfunduszu) powiadamia Uczestników o treści podjętych przez Zgromadzenia Uczestników
uchwał ogłaszając niezwłocznie treść uchwał w sposób określony w statucie Funduszu dla ogłaszania zmian
Statutu z zastrzeżeniem, że Zgromadzenia Inwestorów może zobowiązać Towarzystwo do innego trybu
powiadomienia.
Pouczenie o możliwości zaskarżenia uchwał Zgromadzenia Uczestników zgodnie z art. 87e Ustawy
Uchwała zgromadzenia uczestników sprzeczna z ustawą może być zaskarżona w drodze wytoczonego
przeciwko funduszowi powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały. Prawo do wytoczenia przeciw
funduszowi powództwa, 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.
Prawo do wniesienia powództwa wygasa z upływem miesiąca od dnia powzięcia uchwały.
W przypadku wniesienia oczywiście bezzasadnego powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały
zgromadzenia uczestników 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.
Przepisu art. 189 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296, z
późn. zm.180) nie stosuje się.
15. Metoda obliczania całkowitej ekspozycji Funduszu
Towarzystwo postanawia, że całkowitą ekspozycję Funduszu oblicza się przy zastosowaniu metody
zaangażowania.

Rozdział IV
Dane o Allianz Akcji

Uchylony
Subfundusz Allianz Akcji został połączony z Subfunduszem Selektywnym. Subfunduszem przejmującym był
Subfundusz Selektywny.

Rozdział V
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Dane o Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek
1.

Sposób i szczegółowe warunki
1)

zbywania Jednostek Uczestnictwa:
podstawowe zasady zbywania Jednostek Uczestnictwa Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek
Allianz FIO zbywa Jednostki Uczestnictwa bez ograniczeń.
Nabycie Jednostek Uczestnictwa wymaga wpłaty środków pieniężnych i złożenia stosownego
oświadczenia woli (zlecenia nabycia) Dystrybutorowi, z zastrzeżeniem sytuacji opisanych poniżej.
Minimalna kwota jednorazowej pierwszej wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa Allianz Akcji
Małych i Średnich Spółek, po otrzymaniu której Allianz FIO zbywa Jednostki Uczestnictwa, wynosi 200
PLN, a w przypadku kolejnych wpłat 50 PLN, z tym, że określone powyżej limity mogą być zmniejszane w
przypadku wpłat na nabycie Jednostek Uczestnictwa Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek
dokonywanych w ramach wyspecjalizowanych produktów. Minimalna kwota jednorazowej pierwszej
wpłaty w ramach Umów o prowadzenie IKE lub IKZE wynosi 1 000 PLN, z tym, że limit ten może zostać
obniżony. W powyższych przypadkach mogą mieć zastosowanie limity wynikające z umów dotyczących
tych programów oraz z Umów o prowadzenie IKE oraz Umów o prowadzenie IKZE.
dzień zbycia Jednostek Uczestnictwa Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek
Zbycie Jednostek Uczestnictwa przez Allianz FIO następuje w chwili wpisania do Rejestru Uczestników
Funduszu liczby Jednostek Uczestnictwa nabytych przez Uczestnika za dokonaną wpłatę. Za wyjątkiem
wyspecjalizowanych programów ze składką alokowaną za dokonaną wpłatę rozumie się wpłynięcie
środków pieniężnych na rachunek Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek.
Jednostki Uczestnictwa są zbywane po cenie zbycia z Dnia Wyceny następującego po Dniu Wyceny, w
którym Agent Transferowy otrzyma:
-

zlecenie oraz informację o otrzymanych przez Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek środkach
pieniężnych

lub
-

informację o wpłynięciu środków pieniężnych na rachunek Allianz Akcji Małych i Średnich
Spółek, w przypadku nabywania Jednostek Uczestnictwa poprzez dokonanie wpłaty
bezpośredniej.

Okres od złożenia zlecenia i dokonania wpłaty środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek przez Uczestnika do dnia zbycia Jednostek Uczestnictwa Allianz
Akcji Małych i Średnich Spółek nie może przekroczyć siedmiu dni, chyba że opóźnienie jest
następstwem okoliczności, za które Allianz FIO nie ponosi odpowiedzialności.
2)

odkupywania Jednostek Uczestnictwa:
Cena odkupienia Jednostek Uczestnictwa Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek jest równa Wartości
Aktywów Netto Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek na Jednostkę Uczestnictwa obliczonej w
najbliższym Dniu Wyceny następującym po dniu, w którym Agent Transferowy otrzyma zlecenie
odkupienia Jednostek Uczestnictwa Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek.

2.

Zwięzły opis polityki inwestycyjnej Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek.
1)

wskazanie głównych kategorii lokat Subfunduszu i ich dywersyfikacji charakteryzujących specyfikę
Subfunduszu oraz, jeżeli Fundusz lokuje aktywa Subfunduszu w lokaty inne niż papiery wartościowe
lub instrumenty rynku pieniężnego – wyraźne wskazanie tej cechy:
Fundusz realizuje cel inwestycyjny Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek poprzez inwestowanie
Aktywów Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek w akcje i obligacje zamienne małych i średnich spółek
oraz inne instrumenty oparte o akcje takich spółek, takie jak prawa do akcji, prawa poboru, warranty
subskrypcyjne, kwity depozytowe i Instrumenty Pochodne, z zastrzeżeniem, że ich udział w Wartości
Aktywów Netto Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek będzie się zawierał w przedziale od 70% do 100%.
W pozostałym zakresie Aktywa Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek inwestowane są w instrumenty
dłużne; w tym emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank
Polski.

2)

zwięzły opis kryteriów doboru lokat do portfela inwestycyjnego Subfunduszu:
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Głównym kryterium, którym kieruje się Fundusz, w odniesieniu do wszystkich rodzajów lokat, jest
wzrost wartości Aktywów Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek w wyniku wzrostu wartości lokat.
Fundusz inwestuje Aktywa Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek przede wszystkim w akcje oraz inne
instrumenty oparte o akcje małych i średnich spółek, przez które rozumie się spółki, których waga w
indeksie WIG jest mniejsza niż 2%. Ponadto Fundusz inwestuje Aktywa Subfunduszu w akcje notowane
na rynkach regulowanych krajów OECD, również z wykorzystaniem instrumentów pochodnych
Fundusz lokuje Aktywa Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek głównie w akcje spółek, które
odzwierciedlają „ideę wartości dla akcjonariusza”, to jest spółek, które prowadząc rzetelną politykę
informacyjną, mogą - według kryteriów określonych przez Fundusz - osiągnąć ponadprzeciętny zwrot z
kapitału poprzez koncentrowanie się na najbardziej zyskownych przedsięwzięciach.
Proporcje między lokatami Aktywów Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek uzależnione są od decyzji
podejmowanych przez Fundusz na podstawie bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynku akcji spółek
zdefiniowanych w Statucie jako małe i średnie i na rynku finansowych instrumentów dłużnych.
Stan finansowy i perspektywy rozwoju podmiotów, które wyemitowały papiery wartościowe, które mają
być przedmiotem inwestycji Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek ustalana jest na podstawie
wszechstronnej analizy dokonywanej przez Towarzystwo.
Lokaty w akcje są dokonywane przede wszystkim na podstawie:
-

oceny aktualnej i prognozowanej sytuacji emitenta akcji (analizy fundamentalnej),

-

oceny aktualnej i prognozowanej sytuacji branż i sektorów gospodarki, w której działa emitent,

-

względnej atrakcyjności wyceny rynkowej akcji emitenta.

Lokaty w papiery dłużne są dokonywane przede wszystkim na podstawie:

3)

-

obecnej i prognozowanej sytuacji emitentów tych papierów wartościowych,

-

przebiegu krzywej dochodowości realnych stóp procentowych oraz względnej wyceny w stosunku
do innych rynków papierów wartościowych,

-

ratingu emitentów opracowywanych przez uznane agencje ratingowe.

jeżeli Subfundusz odzwierciedla skład uznanego indeksu akcji lub dłuższych papierów wartościowych
– charakterystyka indeksu, rynku, którego indeks dotyczy, oraz stopnia odzwierciedlenia indeksu przez
Subfundusz:
Nie dotyczy. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek nie odzwierciedla składu indeksu.

4)

jeżeli Wartość Aktywów Netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu może się charakteryzować dużą
zmiennością wynikającą ze składu portfela lub z przyjętej techniki zarządzania portfelem – wyraźne
wskazanie tej cechy:
Wartość Aktywów Netto portfela inwestycyjnego Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek może
charakteryzować się dużą zmiennością wynikającą ze składu portfela lub z przyjętej techniki
zarządzania portfelem w sytuacji dużej zmienności cen na rynku akcji.

5)

jeżeli Fundusz może zawierać umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym
niewystandaryzowane instrumenty pochodne – wskazanie tej informacji wraz z określeniem wpływu
zawarcia takich umów, w tym umów, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty
pochodne, na ryzyko związane z przyjętą polityką inwestycyjną:
Fundusz może zawierać umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym
niewystandaryzowane instrumenty pochodne.
Umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty
pochodne, zawierane są w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego Allianz Akcji Małych i Średnich
Spółek oraz w celu sprawnego zarządzania portfelem. Podstawowym celem zabezpieczenia jest
zabezpieczenie ryzyka walutowego oraz ryzyka stopy procentowej. W tym celu Fundusz może zawierać
transakcje, które przekształcą pierwotne strumienie pieniężne z instrumentu podstawowego w
strumienie pieniężne pozbawione ryzyka zmiany kursu walutowego w przyszłości lub ograniczą
ekspozycję na ryzyko stopy procentowej, czyli skrócą czas do wykupu portfela papierów dłużnych.
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6)

jeżeli udzielono gwarancji wypłaty określonej kwoty z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa –
wskazanie gwaranta oraz warunków gwarancji:
Nie dotyczy. Nie udzielono gwarancji wypłaty określonej kwoty z tytułu odkupienia Jednostek
Uczestnictwa Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek.

3.

Opis ryzyka związanego z inwestowaniem w Jednostki Uczestnictwa, w tym ryzyka inwestycyjnego
związanego z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu.
1)

opis ryzyka inwestycyjnego związanego z polityką inwestycyjną Subfunduszu, z uwzględnieniem
strategii zarządzania i szczególnych strategii inwestycyjnych stosowanych w odniesieniu do inwestycji
na określonym obszarze geograficznym, w określonej branży lub sektorze gospodarczym albo w
odniesieniu do określonej kategorii lokat, albo w celu odzwierciedlenia indeksu akcji lub dłużnych
papierów wartościowych:
a) ryzyko rynkowe;
Inwestowanie w papiery wartościowe wiąże się z ryzykiem rynkowym. Rozumie się przez to ryzyko
poniesienia przez fundusz straty wynikającej z wahań wartości rynkowych pozycji wchodzących w
skład aktywów funduszu na skutek fluktuacji zmiennych rynkowych, takich jak stopy procentowe,
kursy walutowe czy ceny instrumentów udziałowych, które podlegają ogólnym tendencjom
rynkowym panującym w kraju i na świecie.
b)

ryzyko kredytowe;
Ryzyko kredytowe związane jest z możliwością trwałej lub czasowej utraty przez emitentów
zdolności do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, w tym również z trwałą lub czasową
niemożnością zapłaty odsetek od zobowiązań. Sytuacja taka może mieć miejsce w następstwie
pogorszenia się kondycji finansowej emitenta spowodowanego zarówno czynnikami
wewnętrznymi emitenta, jak i uwarunkowaniami zewnętrznymi (parametry ekonomiczne,
otoczenie prawne itp.). Pogorszenie się kondycji finansowej emitenta znajduje swoje
odzwierciedlenie w spadku cen dłużnych papierów wartościowych wyemitowanych przez ten
podmiot, a także może prowadzić do spadku cen akcji tego podmiotu.
W skład tej kategorii ryzyka wchodzi również ryzyko związane z obniżeniem ratingu kredytowego
emitenta przez agencję ratingową i wynikający z niego spadek cen dłużnych papierów
wartościowych będący następstwem wymaganej przez inwestorów wyższej premii za ryzyko.

c)

ryzyko niewypłacalności gwaranta;
Ryzyko to związane jest z tym, że w przypadku niewypłacalności emitenta wystąpi jednocześnie
niewypłacalność gwaranta. Możliwa jest wówczas utrata znacznych Aktywów Subfunduszu.

d)

ryzyko rozliczenia;
Ryzyko wynikające z możliwości nieterminowego rozliczenia lub braku rozliczenia transakcji
dotyczących składników portfela inwestycyjnego Subfunduszu. Nieterminowe rozliczenie lub brak
rozliczenia transakcji może w przypadku negatywnego zachowania się cen papierów
wartościowych wpływać na spadki wartości Jednostki Uczestnictwa. Dodatkowo nieterminowe
rozliczenia lub brak rozliczeń transakcji może powodować konieczność poniesienia przez
Subfundusz kosztów kar umownych wynikających z zawartych przez Fundusz umów.

e)

ryzyko płynności;
Ryzyko to wynika z możliwości wystąpienia sytuacji, w której nie jest możliwe dokonanie
sprzedaży, likwidacji lub zamknięcia pozycji w aktywach funduszu, przy ograniczonych kosztach i
w odpowiednio krótkim czasie, bez istotnego wpływu na ich cenę, na skutek czego jest zagrożona
zdolność funduszu do stałego spełniania warunków określonych w art. 82 Ustawy.

f)

ryzyko walutowe;
W przypadku dokonywania przez Subfundusz inwestycji na rynkach zagranicznych, inwestycji w
papiery wartościowe dodatkowym czynnikiem ryzyka jest poziom kursów walutowych. Wahania
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kursu złotego względem walut obcych mogą przekładać się na wahania wartości Jednostki
Uczestnictwa.
Dodatkowo poziom kursów walutowych, jako jeden z głównych parametrów
makroekonomicznych, może wpływać na atrakcyjność inwestycyjną oraz ceny krajowych
papierów wartościowych, szczególnie w przypadku gwałtownych zmian kursów walutowych.
Wówczas zmiany cen papierów wartościowych na rynku będą wpływały na zmiany wartości
Jednostki Uczestnictwa.
g)

ryzyko związane z przechowywaniem aktywów;
Zgodnie z Ustawą do prowadzenia rejestru aktywów Subfunduszy zobowiązany jest niezależny od
Towarzystwa Depozytariusz. Może wystąpić sytuacja, będąca wynikiem błędu leżącego po stronie
Depozytariusza lub innych zdarzeń związanych z przechowywaniem aktywów, na które
Towarzystwo nie ma wpływu, a mająca negatywny wpływ na wartość Aktywów Subfunduszu.

h)

ryzyko związane z koncentracją aktywów lub rynków;
Ryzyko to związane jest z nadmiernym zaangażowaniem w jeden lub kilka instrumentów
finansowych lub sektor rynku, co może spowodować skumulowaną stratę w przypadku
niekorzystnych zmian cen posiadanych instrumentów finansowych lub zmian na rynku danego
sektora.

2)

opis ryzyka związanego z uczestnictwem w Funduszu, w tym w szczególności:
a)

ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa, z
uwzględnieniem czynników mających wpływ na poziom ryzyka związanego z inwestycją;
Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu, a także określonej stopy
zwrotu z dokonanej przez Uczestnika Funduszu inwestycji w Jednostki Uczestnictwa. Inwestycje
na rynku kapitałowym obarczone są ryzykiem, które może powodować wahania wartości
Jednostek Uczestnictwa. Stopa zwrotu Subfunduszu jest związana także z właściwym
zarządzaniem i podejmowanymi przez Towarzystwo decyzjami inwestycyjnymi. Uczestnicy
Funduszu powinni wziąć pod uwagę bezpośredni wpływ decyzji inwestycyjnych na rentowność ich
inwestycji.

b)

ryzyko wystąpienia szczególnych okoliczności, na wystąpienie których Uczestnik Funduszu nie ma
wpływu lub ma ograniczony wpływ;
Towarzystwo, jako organ Funduszu, jest uprawnione do podejmowania w imieniu Funduszu
działań określonych w Statucie, przy czym Uczestnik Funduszu nie ma wpływu na fakt podjęcia
bądź niepodjęcia tych działań. Ponadto mogą wystąpić inne okoliczności, na które Uczestnik
Funduszu nie będzie miał wpływu, a które w znaczący sposób mogą wpływać na opłacalność
dokonanej inwestycji, w szczególności takie jak:








Otwarcie likwidacji Funduszu lub Subfunduszu
Fundusz ulega rozwiązaniu, a Subfundusze ulegają likwidacji po wystąpieniu przesłanek
określonych w Statucie. Uczestnik Funduszu nie ma wpływu na wystąpienie przesłanek
rozwiązania Funduszu ani likwidacji Subfunduszy.
Przejęcie zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych
Inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, może, bez zgody Uczestników Funduszu, na
podstawie umowy zawartej z Towarzystwem przejąć zarządzanie Funduszem. Z chwilą
wejścia w życie zmian w Statucie dotyczących oznaczenia towarzystwa funduszy
inwestycyjnych zarządzającego Funduszem, Towarzystwo przejmujące zarządzanie
Funduszem wstępuje w prawa i obowiązki Towarzystwa będącego dotychczas organem
Funduszu,
Zmiana Depozytariusza lub innego podmiotu obsługującego Fundusz
Depozytariusz i inne podmioty obsługujące Fundusz, wykonują swoje czynności na
podstawie umów zawartych z Funduszem. Zmiana tych umów, a także zmiana
podmiotów z którymi umowy są zawarte, nie wymaga zgody Uczestników Funduszu.
Połączenie Funduszu z innym funduszem inwestycyjnym
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Połączenie Funduszu z innym funduszem inwestycyjnym, w tym połączenie Subfunduszu
z innym subfunduszem może mieć wpływ na wartość Jednostek Uczestnictwa. Połączenie
Funduszu z innym funduszem inwestycyjnym, w tym połączenie Subfunduszu z innym
subfunduszem nie wymaga zgody Uczestników Funduszu.
 Zmiana polityki inwestycyjnej Subfunduszu
Zmiany w zakresie polityki inwestycyjnej Subfunduszu mogą skutkować zmianą profilu
ryzyka Subfunduszu. Zmiana polityki inwestycyjnej Subfunduszu nie wymaga zgody
Uczestników.
c) ryzyko inflacji;
Z punktu widzenia Uczestnika Funduszu należy podkreślić, że poziom inflacji ma zasadniczy
wpływ na wielkość realnej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa. Może się zdarzyć, że
z uwagi na wysoki poziom inflacji realna stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa okaże
się ujemna, pomimo tego, że nominalna stopa zwrotu z inwestycji w te Jednostki Uczestnictwa
będzie dodatnia. W związku z tym Uczestnik Funduszu narażony jest na ryzyko utraty realnej
wartości inwestycji.
d)

ryzyko związane z regulacjami prawnymi dotyczącymi Funduszu, w szczególności w zakresie
prawa podatkowego;
Jednym z najważniejszych czynników prowadzenia działalności gospodarczej jest otoczenie
prawne. Niekorzystne zmiany w regulacjach prawnych (m.in. w systemie podatkowym, w systemie
obrotu gospodarczego, w systemie obrotu papierami wartościowymi) mogą negatywnie wpływać
na atrakcyjność inwestycyjną instrumentów finansowych a tym samym na ich ceny.
Dodatkowo należy podkreślić, że zmiany w systemie prawnym, w tym w systemie obrotu
gospodarczego oraz w systemie podatkowym mogą niekorzystnie wpływać na inwestycje
Uczestników Funduszu. W takim wypadku Uczestnik Funduszu narażony jest na możliwość
ponoszenia dodatkowych obciążeń, które w sposób znaczący mogą negatywnie wpływać na
realizowane przez Uczestnika Funduszu stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa.

4.

Określenie profilu inwestora, który uwzględnia zakres czasowy inwestycji oraz poziom ryzyka
inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu.

Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek skierowany jest do inwestorów:

5.

-

poszukujących alternatywy do samodzielnego i bezpośredniego inwestowania w akcje,

-

zainteresowanych długoterminową inwestycją; rekomendowany okres inwestycji wynosi minimum trzy
lata,

-

oczekujących w dłuższym okresie wysokiego zysku z inwestycji, jednakże akceptujących znaczne ryzyko
inwestycyjne ze względu na dużą zmienność kursów giełdowych.

Informacje o wysokości opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w Subfunduszu, sposobie ich
naliczania i pobierania oraz o kosztach obciążających Subfundusz.
1)

wskazanie przepisów Statutu określających rodzaje, maksymalną wysokość, sposób kalkulacji i
naliczania kosztów obciążających Subfundusz, w tym w szczególności wynagrodzenie Towarzystwa
oraz terminy, w których najwcześniej może nastąpić pokrycie poszczególnych rodzajów kosztów:
§ 25 Statutu.

2)

wskazanie wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych, zwanego dalej „wskaźnikiem WKC”:
WKC za 2017 rok wynosi: 4,17% dla jednostki kategorii A, 2,16% dla jednostki kategorii B, 1,47% dla
jednostki kategorii C, 1,12% dla jednostki kategorii D.
Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością
inwestycyjną Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek w średniej Wartości Aktywów Netto Allianz Akcji
Małych i Średnich Spółek za 2017 rok.
Do wskaźnika WKC nie zostały włączone prowizje i opłaty maklerskie, podatki związane z nabyciem lub
zbyciem składników portfela, odsetki z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów, świadczenia
wynikające z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, opłaty związane z
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nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa bezpośrednio przez Uczestnika, wartość usług
dodatkowych.
Opis różnic w opłatach i kosztach związanych z poszczególnymi kategoriami Jednostek Uczestnictwa, z
uwzględnieniem podstaw tych różnic jest zamieszczony w Prospekcie
3)

wskazanie opłat manipulacyjnych z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostki Uczestnictwa oraz innych
opłat uiszczanych bezpośrednio przez Uczestnika:
Opłata za Nabycie
Dystrybutor, z tytułu dystrybucji Jednostek Uczestnictwa Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek oraz
organizacji i nadzoru nad dystrybucją Jednostek Uczestnictwa Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek,
pobiera Opłatę za Nabycie stanowiącą opłatę za zbywanie jednostek uczestnictwa, o której mowa w art.
86 ust. 2 Ustawy, w wysokości nie wyższej niż 5% wpłaty dokonywanej przez nabywcę Jednostek
Uczestnictwa Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek.
Dystrybutor nie pobiera Opłaty za Odkupienie Jednostek Uczestnictwa Allianz Akcji Małych i Średnich
Spółek.
Szczegółowe informacje o stawkach Opłaty za Nabycie, obowiązujących u poszczególnych
dystrybutorów, określa Tabela Opłat stanowiąca załącznik do Prospektu.
Dystrybutor może obniżyć lub znieść w całości Opłatę za Nabycie w stosunku do wszystkich
Uczestników Funduszu. Dystrybutor może ponadto obniżyć lub znieść Opłatę za Nabycie w stosunku do
określonych grup Uczestników Funduszu we wszystkich uzasadnionych interesem Uczestników
Funduszu przypadkach, w sytuacjach i na zasadach opisanych poniżej.
W czasie kampanii promocyjnej Allianz FIO lub Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek, Dystrybutor
może obniżyć lub znieść Opłatę za Nabycie w określonym czasie w stosunku do wszystkich lub do
określonych grup nabywców Jednostek Uczestnictwa Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek oraz w
odniesieniu do wybranych kategorii Jednostek Uczestnictwa. Informacje o prowadzonych akcjach
promocyjnych będą udostępniane w Punktach Obsługi Funduszu oraz na stronie internetowej:
www.allianz.pl/tfi.
Niezależnie od powyższego, Dystrybutor może zmniejszyć Opłatę za Nabycie lub zwolnić z tej opłaty:
-

pracowników Towarzystwa,

-

pracowników Agenta Transferowego,

-

pracowników i agentów Dystrybutora,

-

pracowników Depozytariusza,

-

pracowników akcjonariuszy Towarzystwa,

-

akcjonariuszy Towarzystwa,

-

podmioty współpracujące z Towarzystwem lub Funduszem na podstawie zawartych z nim umów o
świadczenie usług,

-

w wyjątkowych sytuacjach osoby, których reklamacje zostały uwzględnione przez Fundusz,

-

w przypadku nabywania znacznej liczby Jednostek Uczestnictwa Allianz Akcji Małych i Średnich
Spółek, przez co rozumie się nabywanie tych Jednostek Uczestnictwa jednorazowo lub w
zadeklarowanym terminie za kwotę nie mniejszą niż 50 000 PLN,

-

w przypadku uczestnictwa w Funduszu przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy,

-

w przypadku nabywania Jednostek Uczestnictwa Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek poprzez
wpłatę bezpośrednią.

przy czym zmniejszenie lub zwolnienie z Opłaty za Nabycie dotyczyć może jedynie wszystkich osób
należących do jednej lub więcej grup określonych powyżej.
W przypadku Pracowniczych Programów Emerytalnych, Pracowniczych Programów Inwestycyjnych,
Programów Systematycznego Inwestowania, Umów o prowadzenie IKE oraz Umów o prowadzenie IKZE
wysokość Opłaty za Nabycie może ulec obniżeniu lub Opłata za Nabycie może nie być pobierana w
ogóle.
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Opłata za Nabycie w ramach reinwestycji Jednostek Uczestnictwa Allianz Akcji Małych i Średnich
Spółek
Nabycie nowych Jednostek Uczestnictwa Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek przez osobę, od której
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek odkupił Jednostki Uczestnictwa, w ciągu 90 dni od dnia tego
odkupienia, jest zwolnione z obowiązku uiszczania Opłaty za Nabycie do wysokości kwoty, jaką ta osoba
otrzymała w zamian za odkupienie poprzednio posiadanych Jednostek Uczestnictwa. Zwolnienie, o
którym mowa, przysługuje jeden raz w roku kalendarzowym.
Opłata za Nabycie w ramach IKE i IKZE
W ramach Umów o prowadzenie IKE oraz Umów o prowadzenie IKZE maksymalna wysokość Opłaty za
Nabycie za zbywanie Jednostek Uczestnictwa Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek pobieranej w
związku z dokonaniem pierwszej wpłaty na poczet nabycia tych Jednostek Uczestnictwa przez osobę,
która podpisała Umowę o prowadzenie IKE lub Umowę o prowadzenie IKZE, nie może przekraczać
1 000 PLN, natomiast wysokość Opłaty za Nabycie pobieranej w związku z dokonywaniem kolejnych
wpłat na poczet nabycia Jednostek Uczestnictwa Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek przez osobę,
która podpisała Umowę o prowadzenie IKE lub Umowę o prowadzenie IKZE, nie może przekraczać 20 zł.
W przypadku Umów o prowadzenie IKE oraz Umów o prowadzenie IKZE wysokość Opłaty za Nabycie
może ulec obniżeniu lub Opłata za Nabycie może nie być pobierana w ogóle.
Ponadto w przypadku IKE i IKZE, Umowa o prowadzenie IKE oraz Umowa o prowadzenie IKZE określa:
-

szczegółowe zasady naliczania oraz szczegółowe zasady, terminy i warunki pobierania w ramach
IKE lub IKZE wskazanych w Statucie opłat za zbywanie i zamianę Jednostek Uczestnictwa,
stanowiących opłaty ustanowione na podstawie art. 86 ust. 2 Ustawy,

-

szczegółowe zasady naliczania oraz szczegółowe zasady, terminy i warunki pobierania dodatkowej
opłaty przewidzianej w art. 39 Ustawy IKE i IKZE, pobieranej w przypadku, gdy wypłata, wypłata
transferowa lub zwrot nastąpi w terminie krótszym niż 12 miesięcy, licząc od dnia zawarcia Umowy
o prowadzenie IKE czy Umowy o prowadzenie IKZE, o ile opłata taka będzie pobierana.

W ramach IKE lub IKZE mogą być pobierane wyłącznie opłaty, o których mowa powyżej.
Na zasadach przewidzianych Umową o prowadzenie IKE oraz Umową o prowadzenie IKZE Towarzystwo
może:

4)

-

zwolnić Uczestnika Funduszu z całości lub części z opłat, o których mowa powyżej,

-

obniżyć wysokość opłat, o których mowa powyżej,

-

odroczyć w czasie pobranie opłat, o których mowa powyżej,

-

uzależnić pobranie opłat, o których mowa powyżej, od wystąpienia określonych okoliczności.

wskazanie opłaty zmiennej, będącej częścią wynagrodzenia za zarządzanie, której wysokość jest
uzależniona od wyników Subfunduszu, prezentowanej w ujęciu procentowym w stosunku do średniej
Wartości Aktywów Netto Subfunduszu:
Nie dotyczy. Towarzystwo nie pobiera opłaty zmiennej.

5)

wskazanie maksymalnej wysokości wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem, a w przypadku, o
którym mowa w art. 101 ust. 5 Ustawy, wskazanie również maksymalnego poziomu wynagrodzenia za
zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym, funduszem zagranicznym lub instytucją zbiorowego
inwestowania zarządzanych przez Towarzystwo lub podmiot z grupy kapitałowej Towarzystwa, jeżeli
Fundusz lokuje powyżej 50% Aktywów Subfunduszu w jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne
lub tytuły uczestnictwa tych funduszy lub instytucji zbiorowego inwestowania:
maksymalna wysokość wynagrodzenia za zarządzanie Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek, jaką
może pobrać Towarzystwo
Za zarządzanie i reprezentowanie Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek Towarzystwo może pobierać,
po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie Towarzystwa w wysokości nie
większej niż:
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-

3,5 (trzy i pięć dziesiątych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek w
skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, A1, A2,

-

2 (dwa) % Wartości Aktywów Netto Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek w skali roku – dla
Jednostek Uczestnictwa kategorii B,

-

1,3 (jeden i trzy dziesiąte) % Wartości Aktywów Netto Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek w skali
roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C,

-

0,95 (dziewięćdziesiąt pięć setnych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Akcji Małych i Średnich
Spółek w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii D.

maksymalny poziom wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Allianz Akcji Małych i Średnich
Spółek, jeżeli Fundusz lokuje powyżej 50% Aktywów Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek w jednostki
uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne lub tytuły uczestnictwa funduszy lub instytucji zbiorowego
inwestowania zarządzanych przez Towarzystwo lub podmiot z grupy kapitałowej
Nie dotyczy. Fundusz może lokować maksymalnie do 20% Aktywów Subfunduszu w jednostki
uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne oraz tytuły
uczestnictwa emitowane przez instytucje zbiorowego inwestowania mające siedzibę za granicą.
wskazanie istniejących umów lub porozumień, na podstawie których koszty działalności Subfunduszu
bezpośrednio lub pośrednio są rozdzielane między Subfundusz a Towarzystwo lub inny podmiot, w
tym wskazanie usług dodatkowych oraz wskazanie wpływu tych usług na wysokość prowizji
pobieranych przez podmiot prowadzący działalność maklerską oraz na wysokość wynagrodzenia
Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem:
Nie dotyczy. Nie zostały zawarte takie umowy ani porozumienia.
Na rzecz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek realizowane są przez podmioty prowadzące działalność
maklerską, w ramach wykonywania przez nie umów pośrednictwa w obrocie papierami
wartościowymi, instrumentami rynku pieniężnego lub instrumentami pochodnymi, następujące
usługi dodatkowe:
-

sporządzanie analiz lub rekomendacji,

-

dostarczanie informacji o cenach, kursach lub wartościach,

-

oferowanie dostępu do elektronicznych systemów transakcyjnych lub elektronicznych systemów
potwierdzeń zawarcia transakcji.

Towarzystwo, Fundusz ani Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek nie ponoszą, w związku ze
świadczeniem takich usług przez podmioty prowadzące działalność maklerską, jakichkolwiek
dodatkowych kosztów na rzecz tych podmiotów. Jedynym ponoszonym kosztem są prowizje za
pośredniczenie tych podmiotów w obrocie papierami wartościowymi i instrumentami rynku
pieniężnego, na których ustalenie nie wpływa fakt wykonywania przez podmioty prowadzące
działalność maklerską usług dodatkowych. Usługi dodatkowe nie wpływają także na wysokość
wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek.
6.

Podstawowe dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym.
1)

Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego, zgodna z wartością
zaprezentowaną w zbadanym przez biegłego rewidenta jednostkowym sprawozdaniu finansowym
Subfunduszu:
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Wartość Aktywów Netto Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek
na dzień 31 grudnia 2017 roku (PLN)
160 000 000

145 114 532
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2)

wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 2 lata w
przypadku Subfunduszy prowadzących działalność nie dłużej niż 3 lata, albo za ostatnie 3, 5 i 10 lat w
pozostałych przypadkach; średnią stopę zwrotu dla danego okresu oblicza się, dzieląc stopę obliczoną
na podstawie Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa na koniec ostatniego
roku obrotowego i na koniec roku obrotowego poprzedzającego okres, dla którego jest dokonywane
obliczenie, przez odpowiednio 2, 3, 5 albo 10 lat:

średnia stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa kategorii A
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek
za ostatnie trzy lata obrotowe 2015-2017
8,00%
7,00%
6,00%
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%

7,53%
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średnia stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa kategorii A
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek
za ostatnie pięć lat obrotowych 2013-2017
10,00%

8,89%

8,00%
6,00%
4,00%
2,00%
0,00%

średnia stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa kategorii A
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek
za ostatnie dziesięć lat obrotowych 2008-20017
3,00%
2,50%

2,41%

2,00%
1,50%
1,00%
0,50%
0,00%

średnia stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa kategorii B
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek
za ostatnie pięc lat obrotowych 2013-2017
12,00%
10,00%

9,88%

8,00%
6,00%
4,00%
2,00%
0,00%
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średnia stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa kategorii C
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek
za ostatnie trzy lata obrotowe 2015-2017
12,00%

10,97%

10,00%
8,00%
6,00%
4,00%
2,00%
0,00%

średnia stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa kategorii C
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek
za ostatnie pięc lat obrotowych 2013-2017
14,00%

13,06%

12,00%
10,00%
8,00%
6,00%
4,00%
2,00%
0,00%

średnia stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa kategorii D
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek
za ostatnie trzy lata obrotowe 2015-2017
14,00%
12,00%

11,44%

10,00%
8,00%
6,00%
4,00%
2,00%
0,00%

3)

wskazanie wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu
odzwierciedlającego zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę
inwestycyjną Subfunduszu, zwanego dalej "wzorcem" (benchmark), a także informację o dokonanych
zmianach wzorca, jeżeli miały miejsce.
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Stopą odniesienia dla oceny efektywności Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (benchmarkiem) jest
stopa obliczona według następującego wzoru: 70% x stopa zwrotu indeksu mWIG40 + 20% x stopa
zwrotu indeksu sWIG 80 + 10% x WIBID O/N
Stopą odniesienia dla oceny efektywności Subfunduszu Allianz akcji Małych i Średnich Spółek do dnia
24 marca 2014 r. był: 70% x stopa zwrotu indeksu mWIG 40 + 20% x stopa zwrotu indeksu sWIG 80 + 10%
x WIBID O/N.
Stopą odniesienia dla oceny efektywności Subfunduszu Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek do dnia
18 lutego 2014 r. był: 70% x stopa zwrotu indeksu mWIG 40 + 20% x stopa zwrotu indeksu sWIG 80 + 10%
x stopa zwrotu indeksu Citigroup Poland Government Index – subindex 1-3.
4)

informacja o średnich stopach zwrotu z przyjętego dla Subfunduszu wzorca, odpowiednio dla okresów,
o których mowa w punkcie 2):
średnia stopa zwrotu z przyjętego przez
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek wzorca (benchmarku)
za ostatnie trzy lata obrotowe 2015-2017
12,00%

10,63%

10,00%
8,00%
6,00%
4,00%
2,00%
0,00%

średnia stopa zwrotu z przyjętego przez
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek wzorca (benchmarku)
za ostatnie pięć lat obrotowych 2013-2017
16,00%
14,00%
12,00%
10,00%
8,00%
6,00%
4,00%
2,00%
0,00%

14,07%
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średnia stopa zwrotu z przyjętego przez
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek wzorca (benchmarku)
za ostatnie dziesięć lat obrotowych 2008-2017
2,00%

1,88%

1,50%
1,00%
0,50%
0,00%

Zastrzeżenie:
Indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz wysokości
pobranych opłat manipulacyjnych.
Wyniki historyczne nie gwarantują uzyskania podobnych wyników w przyszłości.

Rozdział VI
Dane o Allianz Selektywny
1.

Sposób i szczegółowe warunki
1) zbywania Jednostek Uczestnictwa:
podstawowe zasady zbywania Jednostek Uczestnictwa Allianz Selektywny
Allianz FIO zbywa Jednostki Uczestnictwa bez ograniczeń.
Nabycie Jednostek Uczestnictwa wymaga wpłaty środków pieniężnych i złożenia stosownego
oświadczenia woli (zlecenia nabycia) Dystrybutorowi, z zastrzeżeniem sytuacji opisanych poniżej.
Minimalna kwota jednorazowej pierwszej wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa Allianz
Selektywny, po otrzymaniu której Allianz FIO zbywa Jednostki Uczestnictwa, wynosi 200 PLN, a w
przypadku kolejnych wpłat 50 PLN, z tym, że określone powyżej limity mogą być zmniejszane w
przypadku wpłat na nabycie Jednostek Uczestnictwa Allianz Selektywny dokonywanych w ramach
wyspecjalizowanych produktów. Minimalna kwota jednorazowej pierwszej wpłaty w ramach Umów o
prowadzenie IKE lub IKZE wynosi 1 000 PLN, z tym, że limit ten może zostać obniżony. W powyższych
przypadkach mogą mieć zastosowanie limity wynikające z umów dotyczących tych programów oraz z
Umów o prowadzenie IKE oraz Umów o prowadzenie IKZE.
dzień zbycia Jednostek Uczestnictwa Allianz Selektywny
Zbycie Jednostek Uczestnictwa przez Allianz FIO następuje w chwili wpisania do Rejestru Uczestników
Funduszu liczby Jednostek Uczestnictwa nabytych przez Uczestnika za dokonaną wpłatę. Za wyjątkiem
wyspecjalizowanych programów ze składką alokowaną za dokonaną wpłatę rozumie się wpłynięcie
środków pieniężnych na rachunek Allianz Selektywny.
Jednostki Uczestnictwa są zbywane po cenie zbycia z Dnia Wyceny następującego po Dniu Wyceny,, w
którym Agent Transferowy otrzyma:
-

zlecenie oraz informację o otrzymanych przez Allianz Selektywny środkach pieniężnych

lub
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-

informację o wpłynięciu środków pieniężnych na rachunek Allianz Selektywny, w przypadku
nabywania Jednostek Uczestnictwa poprzez dokonanie wpłaty bezpośredniej.

Okres od złożenia zlecenia i dokonania wpłaty środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa
Allianz Selektywny przez Uczestnika do dnia zbycia Jednostek Uczestnictwa Allianz Selektywny nie
może przekroczyć siedmiu dni, chyba że opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Allianz FIO
nie ponosi odpowiedzialności.
2)

odkupywania Jednostek Uczestnictwa:
Cena odkupienia Jednostek Uczestnictwa Allianz Selektywny jest równa Wartości Aktywów Netto
Allianz Selektywny na Jednostkę Uczestnictwa obliczonej w najbliższym Dniu Wyceny następującym po
dniu, w którym Agent Transferowy otrzyma zlecenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa Allianz
Selektywny.

2.

Zwięzły opis polityki inwestycyjnej Allianz Selektywny.
1)

wskazanie głównych kategorii lokat Subfunduszu i ich dywersyfikacji charakteryzujących specyfikę
Subfunduszu oraz, jeżeli Fundusz lokuje aktywa Subfunduszu w lokaty inne niż papiery wartościowe
lub instrumenty rynku pieniężnego – wyraźne wskazanie tej cechy:
Fundusz realizuje cel inwestycyjny Allianz Selektywny poprzez inwestowanie Aktywów tego
Subfunduszu w akcje, obligacje zamienne oraz inne instrumenty oparte o akcje takie jak prawa do akcji,
prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i Instrumenty Pochodne, z zastrzeżeniem, że
ich udział w Wartości Aktywów Netto Allianz Selektywny będzie się zawierał w przedziale od 70
(siedemdziesięciu) % do 100 (stu) %. W pozostałym zakresie Aktywa Allianz Selektywny inwestowane są
w instrumenty dłużne; w tym emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub
Narodowy Bank.

2)

zwięzły opis kryteriów doboru lokat do portfela inwestycyjnego Subfunduszu:
Głównym kryterium, którym kieruje się Fundusz, w odniesieniu do wszystkich rodzajów lokat, jest
wzrost wartości Aktywów Allianz Selektywny w wyniku wzrostu wartości lokat.
Fundusz inwestuje Aktywa Allianz Selektywny przede wszystkim w akcje spółek niedowartościowanych,
biorąc pod uwagę prognozowane wyniki finansowe oraz kształtowanie się podstawowych wskaźników
giełdowych. Fundusz lokuje Aktywa tego Subfunduszu w akcje spółek, co do których istnieje wysokie
prawdopodobieństwo wzrostu wyceny rynkowej ze względu na sytuację fundamentalną, atrakcyjność
branży, w której prowadzą działalność, skład akcjonariatu czy będących potencjalnym celem przejęcia.
Fundusz inwestuje Aktywa Allianz Selektywny także w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku
pieniężnego; w tym emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank
Polski.
Fundusz lokując Aktywa Allianz Selektywny poszukuje przede wszystkim spółek, które najlepiej
odzwierciedlają „ideę wartości dla akcjonariusza”; to jest prowadząc rzetelną politykę informacyjną
mogą, według kryteriów określonych przez Fundusz, osiągnąć ponadprzeciętny zwrot z kapitału
poprzez koncentrowanie się na najbardziej zyskownych przedsięwzięciach.
Proporcje między lokatami Aktywów Allianz Selektywny uzależnione są od decyzji podejmowanych
przez Fundusz na podstawie bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynku akcji spółek mogących
stanowić, zgodnie z powyższym opisem, przedmiot lokat Allianz Selektywny i na rynku finansowych
instrumentów dłużnych.
Stan finansowy i perspektywy rozwoju podmiotów, które wyemitowały papiery wartościowe, które mają
być przedmiotem inwestycji Allianz Selektywny ustalana jest na podstawie wszechstronnej analizy
dokonywanej przez Towarzystwo.
Lokaty w akcje są dokonywane przede wszystkim na podstawie:
-

oceny aktualnej i prognozowanej sytuacji emitenta akcji (analizy fundamentalnej),

-

oceny aktualnej i prognozowanej sytuacji branż i sektorów gospodarki, w której działa emitent,

-

względnej atrakcyjności wyceny rynkowej akcji emitenta.

Lokaty w papiery dłużne są dokonywane przede wszystkim na podstawie:
-

obecnej i prognozowanej sytuacji emitentów tych papierów wartościowych,
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3)

-

przebiegu krzywej dochodowości realnych stóp procentowych oraz względnej wyceny w stosunku
do innych rynków papierów wartościowych,

-

ratingu emitentów opracowywanych przez uznane agencje ratingowe.

jeżeli Subfundusz odzwierciedla skład uznanego indeksu akcji lub dłuższych papierów wartościowych
– charakterystyka indeksu, rynku, którego indeks dotyczy, oraz stopnia odzwierciedlenia indeksu przez
Subfundusz:
Nie dotyczy. Allianz Selektywny nie odzwierciedla składu indeksu.

4)

jeżeli Wartość Aktywów Netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu może się charakteryzować dużą
zmiennością wynikającą ze składu portfela lub z przyjętej techniki zarządzania portfelem – wyraźne
wskazanie tej cechy:
Wartość Aktywów Netto portfela inwestycyjnego Allianz Selektywny może charakteryzować się dużą
zmiennością wynikającą ze składu portfela lub z przyjętej techniki zarządzania portfelem w sytuacji
dużej zmienności cen na rynkach akcji.

5)

jeżeli Fundusz może zawierać umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym
niewystandaryzowane instrumenty pochodne – wskazanie tej informacji wraz z określeniem wpływu
zawarcia takich umów, w tym umów, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty
pochodne, na ryzyko związane z przyjętą polityką inwestycyjną:
Fundusz może zawierać umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym
niewystandaryzowane instrumenty pochodne.
Umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty
pochodne, zawierane są w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego Allianz Selektywny oraz w celu
sprawnego zarządzania portfelem. Podstawowym celem zabezpieczenia jest zabezpieczenie ryzyka
walutowego oraz ryzyka stopy procentowej. W tym celu Fundusz może zawierać transakcje, które
przekształcą pierwotne strumienie pieniężne z instrumentu podstawowego w strumienie pieniężne
pozbawione ryzyka zmiany kursu walutowego w przyszłości lub ograniczą ekspozycję na ryzyko stopy
procentowej, czyli skrócą czas do wykupu portfela papierów dłużnych.

6)

jeżeli udzielono gwarancji wypłaty określonej kwoty z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa –
wskazanie gwaranta oraz warunków gwarancji:
Nie dotyczy. Nie udzielono gwarancji wypłaty określonej kwoty z tytułu odkupienia Jednostek
Uczestnictwa Allianz Selektywny.

3.

Opis ryzyka związanego z inwestowaniem w Jednostki Uczestnictwa, w tym ryzyka inwestycyjnego
związanego z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu.
1)

opis ryzyka inwestycyjnego związanego z polityką inwestycyjną Subfunduszu, z uwzględnieniem
strategii zarządzania i szczególnych strategii inwestycyjnych stosowanych w odniesieniu do inwestycji
na określonym obszarze geograficznym, w określonej branży lub sektorze gospodarczym albo w
odniesieniu do określonej kategorii lokat, albo w celu odzwierciedlenia indeksu akcji lub dłużnych
papierów wartościowych:
b) ryzyko rynkowe;
Inwestowanie w papiery wartościowe wiąże się z ryzykiem rynkowym. Rozumie się przez to ryzyko
poniesienia przez fundusz straty wynikającej z wahań wartości rynkowych pozycji wchodzących w
skład aktywów funduszu na skutek fluktuacji zmiennych rynkowych, takich jak stopy procentowe,
kursy walutowe czy ceny instrumentów udziałowych, które podlegają ogólnym tendencjom
rynkowym panującym w kraju i na świecie.
b)

ryzyko kredytowe;
Ryzyko kredytowe związane jest z możliwością trwałej lub czasowej utraty przez emitentów
zdolności do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, w tym również z trwałą lub czasową
niemożnością zapłaty odsetek od zobowiązań. Sytuacja taka może mieć miejsce w następstwie
pogorszenia się kondycji finansowej emitenta spowodowanego zarówno czynnikami
wewnętrznymi emitenta, jak i uwarunkowaniami zewnętrznymi (parametry ekonomiczne,
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otoczenie prawne itp.). Pogorszenie się kondycji finansowej emitenta znajduje swoje
odzwierciedlenie w spadku cen dłużnych papierów wartościowych wyemitowanych przez ten
podmiot, a także może prowadzić do spadku cen akcji tego podmiotu.
W skład tej kategorii ryzyka wchodzi również ryzyko związane z obniżeniem ratingu kredytowego
emitenta przez agencję ratingową i wynikający z niego spadek cen dłużnych papierów
wartościowych będący następstwem wymaganej przez inwestorów wyższej premii za ryzyko.
c)

ryzyko niewypłacalności gwaranta;
Ryzyko to związane jest z tym, że w przypadku niewypłacalności emitenta wystąpi jednocześnie
niewypłacalność gwaranta. Możliwa jest wówczas utrata znacznych Aktywów Subfunduszu.

d)

ryzyko rozliczenia;
Ryzyko wynikające z możliwości nieterminowego rozliczenia lub braku rozliczenia transakcji
dotyczących składników portfela inwestycyjnego Subfunduszu. Nieterminowe rozliczenie lub brak
rozliczenia transakcji może w przypadku negatywnego zachowania się cen papierów
wartościowych wpływać na spadki wartości Jednostki Uczestnictwa. Dodatkowo nieterminowe
rozliczenia lub brak rozliczeń transakcji może powodować konieczność poniesienia przez
Subfundusz kosztów kar umownych wynikających z zawartych przez Fundusz umów.

e)

ryzyko płynności;
Ryzyko to wynika z możliwości wystąpienia sytuacji, w której nie jest możliwe dokonanie
sprzedaży, likwidacji lub zamknięcia pozycji w aktywach funduszu, przy ograniczonych kosztach i
w odpowiednio krótkim czasie, bez istotnego wpływu na ich cenę, na skutek czego jest zagrożona
zdolność funduszu do stałego spełniania warunków określonych w art. 82 Ustawy.

f)

ryzyko walutowe;
W przypadku dokonywania przez Subfundusz inwestycji na rynkach zagranicznych, inwestycji w
papiery wartościowe dodatkowym czynnikiem ryzyka jest poziom kursów walutowych. Wahania
kursu złotego względem walut obcych mogą przekładać się na wahania wartości Jednostki
Uczestnictwa.
Dodatkowo poziom kursów walutowych, jako jeden z głównych parametrów
makroekonomicznych, może wpływać na atrakcyjność inwestycyjną oraz ceny krajowych
papierów wartościowych, szczególnie w przypadku gwałtownych zmian kursów walutowych.
Wówczas zmiany cen papierów wartościowych na rynku będą wpływały na zmiany wartości
Jednostki Uczestnictwa.

g)

ryzyko związane z przechowywaniem aktywów;
Zgodnie z Ustawą do prowadzenia rejestru aktywów Subfunduszy zobowiązany jest niezależny od
Towarzystwa Depozytariusz. Może wystąpić sytuacja, będąca wynikiem błędu leżącego po stronie
Depozytariusza lub innych zdarzeń związanych z przechowywaniem aktywów, na które
Towarzystwo nie ma wpływu, a mająca negatywny wpływ na wartość Aktywów Subfunduszu.

h)

ryzyko związane z koncentracją aktywów lub rynków;
Ryzyko to związane jest z nadmiernym zaangażowaniem w jeden lub kilka instrumentów
finansowych lub sektor rynku, co może spowodować skumulowaną stratę w przypadku
niekorzystnych zmian cen posiadanych instrumentów finansowych lub zmian na rynku danego
sektora.

2)

opis ryzyka związanego z uczestnictwem w Funduszu, w tym w szczególności:
a)

ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa, z
uwzględnieniem czynników mających wpływ na poziom ryzyka związanego z inwestycją;
Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu, a także określonej stopy
zwrotu z dokonanej przez Uczestnika Funduszu inwestycji w Jednostki Uczestnictwa. Inwestycje
na rynku kapitałowym obarczone są ryzykiem, które może powodować wahania wartości
Jednostek Uczestnictwa. Stopa zwrotu Subfunduszu jest związana także z właściwym
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zarządzaniem i podejmowanymi przez Towarzystwo decyzjami inwestycyjnymi. Uczestnicy
Funduszu powinni wziąć pod uwagę bezpośredni wpływ decyzji inwestycyjnych na rentowność ich
inwestycji.
b)

ryzyko wystąpienia szczególnych okoliczności, na wystąpienie których Uczestnik Funduszu nie ma
wpływu lub ma ograniczony wpływ;
Towarzystwo, jako organ Funduszu, jest uprawnione do podejmowania w imieniu Funduszu
działań określonych w Statucie, przy czym Uczestnik Funduszu nie ma wpływu na fakt podjęcia
bądź niepodjęcia tych działań. Ponadto mogą wystąpić inne okoliczności, na które Uczestnik
Funduszu nie będzie miał wpływu, a które w znaczący sposób mogą wpływać na opłacalność
dokonanej inwestycji, w szczególności takie jak:


Otwarcie likwidacji Funduszu lub Subfunduszu
Fundusz ulega rozwiązaniu, a Subfundusze ulegają likwidacji po wystąpieniu przesłanek
określonych w Statucie. Uczestnik Funduszu nie ma wpływu na wystąpienie przesłanek
rozwiązania Funduszu ani likwidacji Subfunduszy.
 Przejęcie zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych
Inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, może, bez zgody Uczestników Funduszu, na
podstawie umowy zawartej z Towarzystwem przejąć zarządzanie Funduszem. Z chwilą
wejścia w życie zmian w Statucie dotyczących oznaczenia towarzystwa funduszy
inwestycyjnych zarządzającego Funduszem, Towarzystwo przejmujące zarządzanie
Funduszem wstępuje w prawa i obowiązki Towarzystwa będącego dotychczas organem
Funduszu,
 Zmiana Depozytariusza lub innego podmiotu obsługującego Fundusz
Depozytariusz i inne podmioty obsługujące Fundusz, wykonują swoje czynności na
podstawie umów zawartych z Funduszem. Zmiana tych umów, a także zmiana
podmiotów z którymi umowy są zawarte, nie wymaga zgody Uczestników Funduszu.
 Połączenie Funduszu z innym funduszem inwestycyjnym
Połączenie Funduszu z innym funduszem inwestycyjnym, w tym połączenie Subfunduszu
z innym subfunduszem może mieć wpływ na wartość Jednostek Uczestnictwa. Połączenie
Funduszu z innym funduszem inwestycyjnym, w tym połączenie Subfunduszu z innym
subfunduszem nie wymaga zgody Uczestników Funduszu.
 Zmiana polityki inwestycyjnej Subfunduszu
Zmiany w zakresie polityki inwestycyjnej Subfunduszu mogą skutkować zmianą profilu
ryzyka Subfunduszu. Zmiana polityki inwestycyjnej Subfunduszu nie wymaga zgody
Uczestników.
e) ryzyko inflacji;
Z punktu widzenia Uczestnika Funduszu należy podkreślić, że poziom inflacji ma zasadniczy
wpływ na wielkość realnej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa. Może się zdarzyć, że
z uwagi na wysoki poziom inflacji realna stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa okaże
się ujemna, pomimo tego, że nominalna stopa zwrotu z inwestycji w te Jednostki Uczestnictwa
będzie dodatnia. W związku z tym Uczestnik Funduszu narażony jest na ryzyko utraty realnej
wartości inwestycji.
f)

ryzyko związane z regulacjami prawnymi dotyczącymi Funduszu, w szczególności w zakresie
prawa podatkowego;
Jednym z najważniejszych czynników prowadzenia działalności gospodarczej jest otoczenie
prawne. Niekorzystne zmiany w regulacjach prawnych (m.in. w systemie podatkowym, w systemie
obrotu gospodarczego, w systemie obrotu papierami wartościowymi) mogą negatywnie wpływać
na atrakcyjność inwestycyjną instrumentów finansowych a tym samym na ich ceny.
Dodatkowo należy podkreślić, że zmiany w systemie prawnym, w tym w systemie obrotu
gospodarczego oraz w systemie podatkowym mogą niekorzystnie wpływać na inwestycje
Uczestników Funduszu. W takim wypadku Uczestnik Funduszu narażony jest na możliwość
ponoszenia dodatkowych obciążeń, które w sposób znaczący mogą negatywnie wpływać na
realizowane przez Uczestnika Funduszu stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa.
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4.

Określenie profilu inwestora, który uwzględnia zakres czasowy inwestycji oraz poziom ryzyka
inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu.
Allianz Selektywny skierowany jest do inwestorów:

5.

-

poszukujących alternatywy do samodzielnego i bezpośredniego inwestowania w akcje,

-

zainteresowanych długoterminową inwestycją; rekomendowany okres inwestycji wynosi minimum trzy
lata,

-

oczekujących w dłuższym okresie wysokiego zysku z inwestycji, jednakże akceptujących znaczne ryzyko
inwestycyjne ze względu na dużą zmienność kursów giełdowych.

Informacje o wysokości opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w Subfunduszu, sposobie ich
naliczania i pobierania oraz o kosztach obciążających Subfundusz.
1)

wskazanie przepisów Statutu określających rodzaje, maksymalną wysokość, sposób kalkulacji i
naliczania kosztów obciążających Subfundusz, w tym w szczególności wynagrodzenie Towarzystwa
oraz terminy, w których najwcześniej może nastąpić pokrycie poszczególnych rodzajów kosztów:
§ 32 Statutu.

2)

wskazanie wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych, zwanego dalej „wskaźnikiem”:
WKC za 2017 rok wynosi: 4,29% dla jednostki kategorii A, 2,29% dla jednostki kategorii B, 1,59% dla
jednostki kategorii C, 1,24% dla jednostki kategorii D.
Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością
inwestycyjną Allianz Selektywny w średniej Wartości Aktywów Netto Allianz Selektywny za 2017 rok.
Do wskaźnika WKC nie zostały włączone prowizje i opłaty maklerskie, podatki związane z nabyciem lub
zbyciem składników portfela, odsetki z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów, świadczenia
wynikające z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, opłaty związane z
nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa bezpośrednio przez Uczestnika, wartość usług
dodatkowych.
Opis różnic w opłatach i kosztach związanych z poszczególnymi kategoriami Jednostek Uczestnictwa, z
uwzględnieniem podstaw tych różnic jest zamieszczony w Prospekcie.

3)

wskazanie opłat manipulacyjnych z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostki Uczestnictwa oraz innych
opłat uiszczanych bezpośrednio przez Uczestnika:
Opłata za Nabycie
Dystrybutor, z tytułu dystrybucji Jednostek Uczestnictwa Allianz Selektywny oraz organizacji i nadzoru
nad dystrybucją Jednostek Uczestnictwa Allianz Selektywny, pobiera Opłatę za Nabycie stanowiącą
opłatę za zbywanie jednostek uczestnictwa, o której mowa w art. 86 ust. 2 Ustawy, w wysokości nie
wyższej niż 5% wpłaty dokonywanej przez nabywcę Jednostek Uczestnictwa Allianz Selektywny.
Dystrybutor nie pobiera Opłaty za Odkupienie Jednostek Uczestnictwa Allianz Selektywny.
Szczegółowe informacje o stawkach Opłaty za Nabycie, obowiązujących u poszczególnych
dystrybutorów, określa Tabela Opłat stanowiąca załącznik do Prospektu.
Dystrybutor może obniżyć lub znieść w całości Opłatę za Nabycie w stosunku do wszystkich
Uczestników Funduszu. Dystrybutor może ponadto obniżyć lub znieść Opłatę za Nabycie w stosunku do
określonych grup Uczestników Funduszu we wszystkich uzasadnionych interesem Uczestników
Funduszu przypadkach, w sytuacjach i na zasadach opisanych poniżej.
W czasie kampanii promocyjnej Allianz FIO lub Allianz Selektywny, Dystrybutor może obniżyć lub
znieść Opłatę za Nabycie w określonym czasie w stosunku do wszystkich lub do określonych grup
nabywców Jednostek Uczestnictwa Allianz Selektywny oraz w odniesieniu do wybranych kategorii
Jednostek Uczestnictwa. Informacje o prowadzonych akcjach promocyjnych będą udostępniane w
Punktach Obsługi Funduszu oraz na stronie internetowej: www.allianz.pl/tfi.
Niezależnie od powyższego, Dystrybutor może zmniejszyć Opłatę za Nabycie lub zwolnić z tej opłaty:
-

pracowników Towarzystwa,

-

pracowników Agenta Transferowego,

-

pracowników i agentów Dystrybutora,
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-

pracowników Depozytariusza,

-

pracowników akcjonariuszy Towarzystwa,

-

akcjonariuszy Towarzystwa,

-

podmioty współpracujące z Towarzystwem lub Funduszem na podstawie zawartych z nim umów o
świadczenie usług,

-

w wyjątkowych sytuacjach osoby, których reklamacje zostały uwzględnione przez Fundusz,

-

w przypadku nabywania znacznej liczby Jednostek Uczestnictwa Allianz Selektywny, przez co
rozumie się nabywanie tych Jednostek Uczestnictwa jednorazowo lub w zadeklarowanym terminie
za kwotę nie mniejszą niż 50 000 PLN,

-

w przypadku uczestnictwa w Funduszu przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy,

-

w przypadku nabywania Jednostek Uczestnictwa Allianz Selektywny poprzez wpłatę bezpośrednią.

przy czym zmniejszenie lub zwolnienie z Opłaty za Nabycie dotyczyć może jedynie wszystkich osób
należących do jednej lub więcej grup określonych powyżej.
W przypadku Pracowniczych Programów Emerytalnych, Pracowniczych Programów Inwestycyjnych,
Programów Systematycznego Inwestowania, Umów o prowadzenie IKE oraz Umów o prowadzenie IKZE
wysokość Opłaty za Nabycie może ulec obniżeniu lub Opłata za Nabycie może nie być pobierana w
ogóle.
Opłata za Nabycie w ramach reinwestycji Jednostek Uczestnictwa Allianz Selektywny
Nabycie nowych Jednostek Uczestnictwa Allianz Selektywny przez osobę, od której Allianz Selektywny
odkupił Jednostki Uczestnictwa, w ciągu 90 dni od dnia tego odkupienia, jest zwolnione z obowiązku
uiszczania Opłaty za Nabycie do wysokości kwoty, jaką ta osoba otrzymała w zamian za odkupienie
poprzednio posiadanych Jednostek Uczestnictwa. Zwolnienie, o którym mowa, przysługuje jeden raz w
roku kalendarzowym.
Opłata za Nabycie w ramach IKE i IKZE
W ramach Umów o prowadzenie IKE oraz Umów o prowadzenie IKZE maksymalna wysokość Opłaty za
Nabycie za zbywanie Jednostek Uczestnictwa Allianz Selektywny pobieranej w związku z dokonaniem
pierwszej wpłaty na poczet nabycia tych Jednostek Uczestnictwa przez osobę, która podpisała Umowę o
prowadzenie IKE lub Umowę o prowadzenie IKZE, nie może przekraczać 1 000 PLN, natomiast wysokość
Opłaty za Nabycie pobieranej w związku z dokonywaniem kolejnych wpłat na poczet nabycia Jednostek
Uczestnictwa Allianz Selektywny przez osobę, która podpisała Umowę o prowadzenie IKE lub Umowę o
prowadzenie IKZE, nie może przekraczać 20 zł.
W przypadku Umów o prowadzenie IKE oraz Umów o prowadzenie IKZE wysokość Opłaty za Nabycie
może ulec obniżeniu lub Opłata za Nabycie może nie być pobierana w ogóle.
Ponadto w przypadku IKE i IKZE, Umowa o prowadzenie IKE oraz Umowa o prowadzenie IKZE określa:
-

szczegółowe zasady naliczania oraz szczegółowe zasady, terminy i warunki pobierania w ramach
IKE lub IKZE wskazanych w Statucie opłat za zbywanie i zamianę Jednostek Uczestnictwa,
stanowiących opłaty ustanowione na podstawie art. 86 ust. 2 Ustawy,

-

szczegółowe zasady naliczania oraz szczegółowe zasady, terminy i warunki pobierania dodatkowej
opłaty przewidzianej w art. 39 Ustawy IKE i IKZE, pobieranej w przypadku, gdy wypłata, wypłata
transferowa lub zwrot nastąpi w terminie krótszym niż 12 miesięcy, licząc od dnia zawarcia Umowy
o prowadzenie IKE czy Umowy o prowadzenie IKZE, o ile opłata taka będzie pobierana.

W ramach IKE lub IKZE mogą być pobierane wyłącznie opłaty, o których mowa powyżej.
Na zasadach przewidzianych Umową o prowadzenie IKE oraz Umową o prowadzenie IKZE Towarzystwo
może:
-

zwolnić Uczestnika Funduszu z całości lub części z opłat, o których mowa powyżej,

-

obniżyć wysokość opłat, o których mowa powyżej,

-

odroczyć w czasie pobranie opłat, o których mowa powyżej,

-

uzależnić pobranie opłat, o których mowa powyżej, od wystąpienia określonych okoliczności.

47

4)

wskazanie opłaty zmiennej, będącej częścią wynagrodzenia za zarządzanie, której wysokość jest
uzależniona od wyników Subfunduszu, prezentowanej w ujęciu procentowym w stosunku do średniej
Wartości Aktywów Netto Subfunduszu:
Nie dotyczy. Towarzystwo nie pobiera opłaty zmiennej.

5)

wskazanie maksymalnej wysokości wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem, a w przypadku, o
którym mowa w art. 101 ust. 5 Ustawy, wskazanie również maksymalnego poziomu wynagrodzenia za
zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym, funduszem zagranicznym lub instytucją zbiorowego
inwestowania zarządzanych przez Towarzystwo lub podmiot z grupy kapitałowej Towarzystwa, jeżeli
Fundusz lokuje powyżej 50% Aktywów Subfunduszu w jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne
lub tytuły uczestnictwa tych funduszy lub instytucji zbiorowego inwestowania:
maksymalna wysokość wynagrodzenia za zarządzanie Allianz Selektywny, jaką może pobrać
Towarzystwo
Za zarządzanie i reprezentowanie Allianz Selektywny Towarzystwo może pobierać, po zakończeniu
każdego miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie Towarzystwa w wysokości nie większej niż:
-

3,5 (trzy i pięć dziesiątych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Selektywny w skali roku – dla
Jednostek Uczestnictwa kategorii A, A1, A2,

-

2 (dwa) % Wartości Aktywów Netto Allianz Selektywny w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa
kategorii B,

-

1,3 (jeden i trzy dziesiąte) % Wartości Aktywów Netto Allianz Selektywny w skali roku – dla
Jednostek Uczestnictwa kategorii C,

-

0,95 (dziewięćdziesiąt pięć setnych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Selektywny w skali roku –
dla Jednostek Uczestnictwa kategorii D.

maksymalny poziom wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Allianz Selektywny, jeżeli Fundusz
lokuje powyżej 50% Aktywów Allianz Selektywny w jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne lub
tytuły uczestnictwa funduszy lub instytucji zbiorowego inwestowania zarządzanych przez
Towarzystwo lub podmiot z grupy kapitałowej
Nie dotyczy. Fundusz może lokować maksymalnie do 20% Aktywów Subfunduszu w jednostki
uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne oraz tytuły
uczestnictwa emitowane przez instytucje zbiorowego inwestowania mające siedzibę za granicą.
wskazanie istniejących umów lub porozumień, na podstawie których koszty działalności Subfunduszu
bezpośrednio lub pośrednio są rozdzielane między Subfundusz a Towarzystwo lub inny podmiot, w
tym wskazanie usług dodatkowych oraz wskazanie wpływu tych usług na wysokość prowizji
pobieranych przez podmiot prowadzący działalność maklerską oraz na wysokość wynagrodzenia
Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem:
Nie dotyczy. Nie zostały zawarte takie umowy ani porozumienia.
Na rzecz Allianz Selektywny realizowane są przez podmioty prowadzące działalność maklerską, w
ramach wykonywania przez nie umów pośrednictwa w obrocie papierami wartościowymi,
instrumentami rynku pieniężnego lub instrumentami pochodnymi, następujące usługi dodatkowe:
-

sporządzanie analiz lub rekomendacji,

-

dostarczanie informacji o cenach, kursach lub wartościach,

-

oferowanie dostępu do elektronicznych systemów transakcyjnych lub elektronicznych systemów
potwierdzeń zawarcia transakcji.

Towarzystwo, Fundusz ani Allianz Selektywny nie ponoszą, w związku ze świadczeniem takich usług
przez podmioty prowadzące działalność maklerską, jakichkolwiek dodatkowych kosztów na rzecz tych
podmiotów. Jedynym ponoszonym kosztem są prowizje za pośredniczenie tych podmiotów w obrocie
papierami wartościowymi i instrumentami rynku pieniężnego, na których ustalenie nie wpływa fakt
wykonywania przez podmioty prowadzące działalność maklerską usług dodatkowych. Usługi
dodatkowe nie wpływają także na wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Allianz
Selektywny.
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6.

Podstawowe dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym.
1)

Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego, zgodna z wartością
zaprezentowaną w zbadanym przez biegłego rewidenta jednostkowym sprawozdaniu finansowym
Subfunduszu:
Wartość Aktywów Netto Allianz Selektywny
na dzień 31 grudnia 2017 roku (PLN)
120 000 000

106 507 393

100 000 000
80 000 000
60 000 000
40 000 000
20 000 000
190 125

143 178

285 716

0
jednostka
jednostka
jednostka
jednostka
uczestnictwa kat. A uczestnictwa kat. B uczestnictwa kat. C uczestnictwa kat. D

2)

wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 2 lata w
przypadku Subfunduszy prowadzących działalność nie dłużej niż 3 lata, albo za ostatnie 3, 5 i 10 lat w
pozostałych przypadkach; średnią stopę zwrotu dla danego okresu oblicza się, dzieląc stopę obliczoną
na podstawie Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa na koniec ostatniego
roku obrotowego i na koniec roku obrotowego poprzedzającego okres, dla którego jest dokonywane
obliczenie, przez odpowiednio 2, 3, 5 albo 10 lat:

średnia stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa kategorii A
Allianz Selektywny
za ostatnie trzy lata obrotowe 2015-2017
4,50%
4,00%
3,50%
3,00%
2,50%
2,00%
1,50%
1,00%
0,50%
0,00%

3,91%
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średnia stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa kategorii A
Allianz Selektywny
za ostatnie pięć lat obrotowych 2013-2017
4,50%
4,00%
3,50%
3,00%
2,50%
2,00%
1,50%
1,00%
0,50%
0,00%

4,03%

średnia stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa kategorii A
Allianz Selektywny
za ostatnie dziesięć lat obrotowych 2008-2017
0,00%
-0,20%
-0,40%
-0,60%
-0,80%
-1,00%

-0,90%

średnia stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa kategorii B
Allianz Selektywny
za ostatnie trzy lata obrotowe 2015-2017
7,00%
6,00%

6,21%

5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
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średnia stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa kategorii B
Allianz Selektywny
za ostatnie pięc lat obrotowych 2013-2017
7,00%

6,56%

6,00%
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%

średnia stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa kategorii C
Allianz Selektywny
za ostatnie trzy lata obrotowe 2015-2017
8,00%
7,00%
6,00%
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%

7,05%

średnia stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa kategorii C
Allianz Selektywny
za ostatnie pięc lat obrotowych 2013-2017
8,00%
7,00%
6,00%
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%

7,51%
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średnia stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa kategorii D
Allianz Selektywny
za ostatnie trzy lata obrotowe 2015-2017
8,00%
7,00%
6,00%
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%

3)

7,48%

wskazanie wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu
odzwierciedlającego zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę
inwestycyjną Subfunduszu, zwanego dalej "wzorcem" (benchmark), określonego w Statucie Funduszu
lub, jeżeli Statut nie określa wzorca - określonego przez Fundusz, a także informację o dokonanych
zmianach wzorca, jeżeli miały miejsce.
Stopą odniesienia dla oceny efektywności Allianz Selektywny (benchmarkiem) jest stopa obliczona
według następującego wzoru: 90% x stopa zwrotu indeksu WIG + 10% x WIBID O/N
Stopą odniesienia dla oceny efektywności Subfunduszu był do 18 lutego 2014 r.: 90% x stopa zwrotu
indeksu WIG + 10% x stopa zwrotu indeksu Citigroup Poland Government Index – subindex 1-3.
Stopą odniesienia dla oceny efektywności Subfunduszu (wcześniej: Allianz Budownictwo 2012)
(benchmarkiem) był do 29 czerwca 2011 roku: 70% x stopa zwrotu indeksu WIG Budownictwo + 20% x
stopa zwrotu indeksu WIG Deweloperzy + 10% x stopa zwrotu indeksu Citigroup Poland Government
Index – subindex 1-3.

4)

informacja o średnich stopach zwrotu z przyjętego dla Subfunduszu wzorca, odpowiednio dla okresów,
o których mowa w punkcie 2):

średnia stopa zwrotu z przyjętego przez
Allianz Selektywny wzorca (benchmarku)
za ostatnie trzy lata obrotowe 2015-2017
8,00%
7,00%
6,00%
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%

7,39%
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średnia stopa zwrotu z przyjętego przez
Allianz Selektywny wzorca (benchmarku)
za ostatnie pięć lat obrotowych 2013-2017
7,00%

6,45%

6,00%
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%

średnia stopa zwrotu z przyjętego przez
Allianz Selektywny wzorca (benchmarku)
za ostatnie dziesięć lat obrotowych 2008-20017
0,00%
-0,50%
-1,00%
-1,50%
-2,00%
-2,50%
-3,00%

-2,78%

Zastrzeżenie:
Indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa
Allianz Selektywny w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz wysokości pobranych opłat
manipulacyjnych.
Wyniki historyczne nie gwarantują uzyskania podobnych wyników w przyszłości.

Rozdział VII
Dane o Allianz Aktywnej Alokacji
1.

Sposób i szczegółowe warunki
1)

zbywania Jednostek Uczestnictwa:
podstawowe zasady zbywania Jednostek Uczestnictwa Allianz Aktywnej Alokacji
Allianz FIO zbywa Jednostki Uczestnictwa bez ograniczeń.
Nabycie Jednostek Uczestnictwa wymaga wpłaty środków pieniężnych i złożenia stosownego
oświadczenia woli (zlecenia nabycia) Dystrybutorowi, z zastrzeżeniem sytuacji opisanych poniżej.
Minimalna kwota jednorazowej pierwszej wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa Allianz Aktywnej
Alokacji, po otrzymaniu której Allianz FIO zbywa Jednostki Uczestnictwa, wynosi 200 PLN, a w
przypadku kolejnych wpłat 50 PLN, z tym, że określone powyżej limity mogą być zmniejszane w
przypadku wpłat na nabycie Jednostek Uczestnictwa Allianz Aktywnej Alokacji dokonywanych w
ramach wyspecjalizowanych produktów. Minimalna kwota jednorazowej pierwszej wpłaty w ramach
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Umów o prowadzenie IKE lub IKZE wynosi 1 000 PLN, z tym, że limit ten może zostać obniżony. W
powyższych przypadkach mogą mieć zastosowanie limity wynikające z umów dotyczących tych
programów oraz z Umów o prowadzenie IKE oraz Umów o prowadzenie IKZE.
Towarzystwo oświadcza, że z dniem 5 maja 2014 r. zaprzestało oferowania nowym uczestnikom
Programu Systematycznego Inwestowania Allianz Progres. Ponadto nie będą przyjmowane wpłaty od
dotychczasowych uczestników w kwocie niższej niż 150 PLN. Wpłaty te będą zwracane na rachunek
bankowy, z którego zostały przekazane, a jeśli wpłata nie nastąpiła przelewem bankowym, wówczas
zostanie zwrócona przekazem pocztowym; w takim wypadku kwota zwracanej wpłaty może być
obniżona o koszt przekazu pocztowego.
dzień zbycia Jednostek Uczestnictwa Allianz Aktywnej Alokacji
Zbycie Jednostek Uczestnictwa przez Allianz FIO następuje w chwili wpisania do Rejestru Uczestników
Funduszu liczby Jednostek Uczestnictwa nabytych przez Uczestnika za dokonaną wpłatę. Za wyjątkiem
wyspecjalizowanych programów ze składką alokowaną za dokonaną wpłatę rozumie się wpłynięcie
środków pieniężnych na rachunek Allianz Aktywnej Alokacji.
Jednostki Uczestnictwa są zbywane po cenie zbycia z Dnia Wyceny następującego po Dniu Wyceny, w
którym Agent Transferowy otrzyma:
-

zlecenie oraz informację o otrzymanych przez Allianz Aktywnej Alokacji środkach pieniężnych

lub
-

informację o wpłynięciu środków pieniężnych na rachunek Allianz Aktywnej Alokacji, w
przypadku nabywania Jednostek Uczestnictwa poprzez dokonanie wpłaty bezpośredniej.

Okres od złożenia zlecenia i dokonania wpłaty środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa
Allianz Aktywnej Alokacji przez Uczestnika do dnia zbycia Jednostek Uczestnictwa Allianz Aktywnej
Alokacji nie może przekroczyć siedmiu dni, chyba że opóźnienie jest następstwem okoliczności, za
które Allianz FIO nie ponosi odpowiedzialności.
2)

odkupywania Jednostek Uczestnictwa:
Cena odkupienia Jednostek Uczestnictwa Allianz Aktywnej Alokacji jest równa Wartości Aktywów Netto
Allianz Aktywnej Alokacji na Jednostkę Uczestnictwa obliczonej w najbliższym Dniu Wyceny
następującym po dniu, w którym Agent Transferowy otrzyma zlecenie odkupienia Jednostek
Uczestnictwa Allianz Aktywnej Alokacji.

2.

Zwięzły opis polityki inwestycyjnej Allianz Aktywnej Alokacji.
1)

wskazanie głównych kategorii lokat Subfunduszu i ich dywersyfikacji charakteryzujących specyfikę
Subfunduszu oraz, jeżeli Fundusz lokuje aktywa Subfunduszu w lokaty inne niż papiery wartościowe
lub instrumenty rynku pieniężnego – wyraźne wskazanie tej cechy:
Fundusz realizuje cel inwestycyjny Allianz Aktywnej Alokacji poprzez inwestowanie swoich Aktywów w
akcje, obligacje zamienne oraz inne instrumenty oparte o akcje takie jak prawa do akcji, prawa poboru,
warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje zamienne i Instrumenty Pochodne, z
zastrzeżeniem, że ich udział w Wartości Aktywów Netto Allianz Aktywnej Alokacji będzie się zawierał w
przedziale od 0 (zera) % do 80 (osiemdziesięciu) %. Fundusz realizuje cel inwestycyjny również przez
inwestowanie od 0 (zera) % do 50 (pięćdziesięciu) % Wartości aktywów Netto w jednostki uczestnictwa,
tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje
wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą. W pozostałym zakresie Aktywa Allianz Aktywnej
Alokacji inwestowane są w instrumenty dłużne, w tym emitowane, poręczone lub gwarantowane przez
Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.

2)

zwięzły opis kryteriów doboru lokat do portfela inwestycyjnego Subfunduszu:
Głównym kryterium, którym kieruje się Fundusz, w odniesieniu do wszystkich rodzajów lokat, jest
wzrost wartości Aktywów Allianz Aktywnej Alokacji w długim horyzoncie inwestycyjnym.
Fundusz inwestuje Aktywa Allianz Aktywnej Alokacji zarówno w akcje spółek o solidnych
fundamentach i bardzo dobrych perspektywach wzrostu, jednostki uczestnictwa i tytuły
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uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje
wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, jak i w dłużne papiery wartościowe, w tym
emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Ponadto Fundusz
inwestuje Aktywa Subfunduszu w akcje notowane na rynkach regulowanych krajów OECD, również
z wykorzystaniem instrumentów pochodnych Allianz Aktywnej Alokacji charakteryzuje się brakiem
sztywnych zasad dywersyfikacji lokat oraz dużą zmiennością rodzaju lokat posiadanych w portfelu.
Stan finansowy i perspektywy rozwoju podmiotów, które wyemitowały papiery wartościowe, które mają
być przedmiotem inwestycji Allianz Aktywnej Alokacji ustalana jest na podstawie wszechstronnej
analizy dokonywanej przez Towarzystwo.
Lokaty w akcje są dokonywane przede wszystkim na podstawie:
-

oceny aktualnej i prognozowanej sytuacji emitenta akcji (analizy fundamentalnej),

-

oceny aktualnej i prognozowanej sytuacji branż i sektorów gospodarki, w której działa emitent,

-

względnej atrakcyjności wyceny rynkowej akcji emitenta.

Lokaty w jednostki uczestnictwa, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz tytuły uczestnictwa
emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą są dokonywane
przede wszystkim na podstawie:
- oczekiwanej stopy zwrotu z inwestycji w klasy aktywów, w które inwestuje dany fundusz,
- wpływu danej lokaty na ryzyko całego portfela.
Lokaty w papiery dłużne są dokonywane przede wszystkim na podstawie:

3)

-

obecnej i prognozowanej sytuacji emitentów tych papierów wartościowych,

-

przebiegu krzywej dochodowości realnych stóp procentowych oraz względnej wyceny w stosunku
do innych rynków papierów wartościowych,

-

ratingu emitentów opracowywanych przez uznane agencje ratingowe.

jeżeli Subfundusz odzwierciedla skład uznanego indeksu akcji lub dłuższych papierów wartościowych
– charakterystyka indeksu, rynku, którego indeks dotyczy, oraz stopnia odzwierciedlenia indeksu przez
Subfundusz:
Nie dotyczy. Allianz Aktywnej Alokacji nie odzwierciedla składu indeksu.

4)

jeżeli Wartość Aktywów Netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu może się charakteryzować dużą
zmiennością wynikającą ze składu portfela lub z przyjętej techniki zarządzania portfelem – wyraźne
wskazanie tej cechy:
Wartość Aktywów Netto portfela inwestycyjnego Allianz Aktywnej Alokacji może charakteryzować się
dużą zmiennością wynikającą ze składu portfela lub z przyjętej techniki zarządzania portfelem w
sytuacji dużej zmienności cen na rynku akcji.

5)

jeżeli Fundusz może zawierać umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym
niewystandaryzowane instrumenty pochodne – wskazanie tej informacji wraz z określeniem wpływu
zawarcia takich umów, w tym umów, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty
pochodne, na ryzyko związane z przyjętą polityką inwestycyjną:
Fundusz może zawierać umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym
niewystandaryzowane instrumenty pochodne.
Umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty
pochodne, zawierane są w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego Allianz Aktywnej Alokacji oraz w
celu sprawnego zarządzania portfelem. Podstawowym celem zabezpieczenia jest zabezpieczenie
ryzyka walutowego oraz ryzyka stopy procentowej. W tym celu Fundusz może zawierać transakcje,
które przekształcą pierwotne strumienie pieniężne z instrumentu podstawowego w strumienie
pieniężne pozbawione ryzyka zmiany kursu walutowego w przyszłości lub ograniczą ekspozycję na
ryzyko stopy procentowej, czyli skrócą czas do wykupu portfela papierów dłużnych.

6)

jeżeli udzielono gwarancji wypłaty określonej kwoty z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa –
wskazanie gwaranta oraz warunków gwarancji:
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Nie dotyczy. Nie udzielono gwarancji wypłaty określonej kwoty z tytułu odkupienia Jednostek
Uczestnictwa Allianz Aktywnej Alokacji.
3.

Opis ryzyka związanego z inwestowaniem w Jednostki Uczestnictwa, w tym ryzyka inwestycyjnego
związanego z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu.
1)

opis ryzyka inwestycyjnego związanego z polityką inwestycyjną Subfunduszu, z uwzględnieniem
strategii zarządzania i szczególnych strategii inwestycyjnych stosowanych w odniesieniu do inwestycji
na określonym obszarze geograficznym, w określonej branży lub sektorze gospodarczym albo w
odniesieniu do określonej kategorii lokat, albo w celu odzwierciedlenia indeksu akcji lub dłużnych
papierów wartościowych:
c) ryzyko rynkowe;
Inwestowanie w papiery wartościowe wiąże się z ryzykiem rynkowym. Rozumie się przez to ryzyko
poniesienia przez fundusz straty wynikającej z wahań wartości rynkowych pozycji wchodzących w
skład aktywów funduszu na skutek fluktuacji zmiennych rynkowych, takich jak stopy procentowe,
kursy walutowe czy ceny instrumentów udziałowych, które podlegają ogólnym tendencjom
rynkowym panującym w kraju i na świecie.
b)

ryzyko kredytowe;
Ryzyko kredytowe związane jest z możliwością trwałej lub czasowej utraty przez emitentów
zdolności do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, w tym również z trwałą lub czasową
niemożnością zapłaty odsetek od zobowiązań. Sytuacja taka może mieć miejsce w następstwie
pogorszenia się kondycji finansowej emitenta spowodowanego zarówno czynnikami
wewnętrznymi emitenta, jak i uwarunkowaniami zewnętrznymi (parametry ekonomiczne,
otoczenie prawne itp.). Pogorszenie się kondycji finansowej emitenta znajduje swoje
odzwierciedlenie w spadku cen dłużnych papierów wartościowych wyemitowanych przez ten
podmiot, a także może prowadzić do spadku cen akcji tego podmiotu.
W skład tej kategorii ryzyka wchodzi również ryzyko związane z obniżeniem ratingu kredytowego
emitenta przez agencję ratingową i wynikający z niego spadek cen dłużnych papierów
wartościowych będący następstwem wymaganej przez inwestorów wyższej premii za ryzyko.

c)

ryzyko niewypłacalności gwaranta;
Ryzyko to związane jest z tym, że w przypadku niewypłacalności emitenta wystąpi jednocześnie
niewypłacalność gwaranta. Możliwa jest wówczas utrata znacznych Aktywów Subfunduszu.

d)

ryzyko rozliczenia;
Ryzyko wynikające z możliwości nieterminowego rozliczenia lub braku rozliczenia transakcji
dotyczących składników portfela inwestycyjnego Subfunduszu. Nieterminowe rozliczenie lub brak
rozliczenia transakcji może w przypadku negatywnego zachowania się cen papierów
wartościowych wpływać na spadki wartości Jednostki Uczestnictwa. Dodatkowo nieterminowe
rozliczenia lub brak rozliczeń transakcji może powodować konieczność poniesienia przez
Subfundusz kosztów kar umownych wynikających z zawartych przez Fundusz umów.

e)

ryzyko płynności;
Ryzyko to wynika z możliwości wystąpienia sytuacji, w której nie jest możliwe dokonanie
sprzedaży, likwidacji lub zamknięcia pozycji w aktywach funduszu, przy ograniczonych kosztach i
w odpowiednio krótkim czasie, bez istotnego wpływu na ich cenę, na skutek czego jest zagrożona
zdolność funduszu do stałego spełniania warunków określonych w art. 82 Ustawy.

f)

ryzyko walutowe;
W przypadku dokonywania przez Subfundusz inwestycji na rynkach zagranicznych, inwestycji w
papiery wartościowe dodatkowym czynnikiem ryzyka jest poziom kursów walutowych. Wahania
kursu złotego względem walut obcych mogą przekładać się na wahania wartości Jednostki
Uczestnictwa.
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Dodatkowo poziom kursów walutowych, jako jeden z głównych parametrów
makroekonomicznych, może wpływać na atrakcyjność inwestycyjną oraz ceny krajowych
papierów wartościowych, szczególnie w przypadku gwałtownych zmian kursów walutowych.
Wówczas zmiany cen papierów wartościowych na rynku będą wpływały na zmiany wartości
Jednostki Uczestnictwa.
g)

ryzyko związane z przechowywaniem aktywów;
Zgodnie z Ustawą do prowadzenia rejestru aktywów Subfunduszy zobowiązany jest niezależny od
Towarzystwa Depozytariusz. Może wystąpić sytuacja, będąca wynikiem błędu leżącego po stronie
Depozytariusza lub innych zdarzeń związanych z przechowywaniem aktywów, na które
Towarzystwo nie ma wpływu, a mająca negatywny wpływ na wartość Aktywów Subfunduszu.

h)

ryzyko związane z koncentracją aktywów lub rynków;
Ryzyko to związane jest z nadmiernym zaangażowaniem w jeden lub kilka instrumentów
finansowych lub sektor rynku, co może spowodować skumulowaną stratę w przypadku
niekorzystnych zmian cen posiadanych instrumentów finansowych lub zmian na rynku danego
sektora.

2)

opis ryzyka związanego z uczestnictwem w Funduszu, w tym w szczególności:
a)

ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa, z
uwzględnieniem czynników mających wpływ na poziom ryzyka związanego z inwestycją;
Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu, a także określonej stopy
zwrotu z dokonanej przez Uczestnika Funduszu inwestycji w Jednostki Uczestnictwa. Inwestycje
na rynku kapitałowym obarczone są ryzykiem, które może powodować wahania wartości
Jednostek Uczestnictwa. Stopa zwrotu Subfunduszu jest związana także z właściwym
zarządzaniem i podejmowanymi przez Towarzystwo decyzjami inwestycyjnymi. Uczestnicy
Funduszu powinni wziąć pod uwagę bezpośredni wpływ decyzji inwestycyjnych na rentowność ich
inwestycji.

b)

ryzyko wystąpienia szczególnych okoliczności, na wystąpienie których Uczestnik Funduszu nie ma
wpływu lub ma ograniczony wpływ;
Towarzystwo, jako organ Funduszu, jest uprawnione do podejmowania w imieniu Funduszu
działań określonych w Statucie, przy czym Uczestnik Funduszu nie ma wpływu na fakt podjęcia
bądź niepodjęcia tych działań. Ponadto mogą wystąpić inne okoliczności, na które Uczestnik
Funduszu nie będzie miał wpływu, a które w znaczący sposób mogą wpływać na opłacalność
dokonanej inwestycji, w szczególności takie jak:








Otwarcie likwidacji Funduszu lub Subfunduszu
Fundusz ulega rozwiązaniu, a Subfundusze ulegają likwidacji po wystąpieniu przesłanek
określonych w Statucie. Uczestnik Funduszu nie ma wpływu na wystąpienie przesłanek
rozwiązania Funduszu ani likwidacji Subfunduszy.
Przejęcie zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych
Inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, może, bez zgody Uczestników Funduszu, na
podstawie umowy zawartej z Towarzystwem przejąć zarządzanie Funduszem. Z chwilą
wejścia w życie zmian w Statucie dotyczących oznaczenia towarzystwa funduszy
inwestycyjnych zarządzającego Funduszem, Towarzystwo przejmujące zarządzanie
Funduszem wstępuje w prawa i obowiązki Towarzystwa będącego dotychczas organem
Funduszu,
Zmiana Depozytariusza lub innego podmiotu obsługującego Fundusz
Depozytariusz i inne podmioty obsługujące Fundusz, wykonują swoje czynności na
podstawie umów zawartych z Funduszem. Zmiana tych umów, a także zmiana
podmiotów z którymi umowy są zawarte, nie wymaga zgody Uczestników Funduszu.
Połączenie Funduszu z innym funduszem inwestycyjnym
Połączenie Funduszu z innym funduszem inwestycyjnym, w tym połączenie Subfunduszu
z innym subfunduszem może mieć wpływ na wartość Jednostek Uczestnictwa. Połączenie
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Funduszu z innym funduszem inwestycyjnym, w tym połączenie Subfunduszu z innym
subfunduszem nie wymaga zgody Uczestników Funduszu.
 Zmiana polityki inwestycyjnej Subfunduszu
Zmiany w zakresie polityki inwestycyjnej Subfunduszu mogą skutkować zmianą profilu
ryzyka Subfunduszu. Zmiana polityki inwestycyjnej Subfunduszu nie wymaga zgody
Uczestników.
g) ryzyko inflacji;
Z punktu widzenia Uczestnika Funduszu należy podkreślić, że poziom inflacji ma zasadniczy
wpływ na wielkość realnej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa. Może się zdarzyć, że
z uwagi na wysoki poziom inflacji realna stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa okaże
się ujemna, pomimo tego, że nominalna stopa zwrotu z inwestycji w te Jednostki Uczestnictwa
będzie dodatnia. W związku z tym Uczestnik Funduszu narażony jest na ryzyko utraty realnej
wartości inwestycji.
h)

ryzyko związane z regulacjami prawnymi dotyczącymi Funduszu, w szczególności w zakresie
prawa podatkowego;
Jednym z najważniejszych czynników prowadzenia działalności gospodarczej jest otoczenie
prawne. Niekorzystne zmiany w regulacjach prawnych (m.in. w systemie podatkowym, w systemie
obrotu gospodarczego, w systemie obrotu papierami wartościowymi) mogą negatywnie wpływać
na atrakcyjność inwestycyjną instrumentów finansowych a tym samym na ich ceny.
Dodatkowo należy podkreślić, że zmiany w systemie prawnym, w tym w systemie obrotu
gospodarczego oraz w systemie podatkowym mogą niekorzystnie wpływać na inwestycje
Uczestników Funduszu. W takim wypadku Uczestnik Funduszu narażony jest na możliwość
ponoszenia dodatkowych obciążeń, które w sposób znaczący mogą negatywnie wpływać na
realizowane przez Uczestnika Funduszu stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa.

4.

Określenie profilu inwestora, który uwzględnia zakres czasowy inwestycji oraz poziom ryzyka
inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu.
Allianz Aktywnej Alokacji skierowany jest do inwestorów:

5.

-

poszukujących alternatywy do samodzielnego i bezpośredniego inwestowania w akcje,

-

zainteresowanych śerdnioterminową inwestycją; rekomendowany okres inwestycji wynosi minimum
dwa lata,

-

oczekujących w dłuższym okresie zysku z inwestycji, przewyższającego oprocentowanie lokat bankowych
i możliwych do uzyskania stóp zwrotu z inwestycji wyłącznie w dłużne papiery wartościowe, ale
akceptujących także ryzyko przejściowego spadku wartości Jednostki Uczestnictwa Allianz Aktywnej
Alokacji.

Informacje o wysokości opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w Subfunduszu, sposobie ich
naliczania i pobierania oraz o kosztach obciążających Subfundusz.
1)

wskazanie przepisów Statutu określających rodzaje, maksymalną wysokość, sposób kalkulacji i
naliczania kosztów obciążających Subfundusz, w tym w szczególności wynagrodzenie Towarzystwa
oraz terminy, w których najwcześniej może nastąpić pokrycie poszczególnych rodzajów kosztów:
§ 39 Statutu.

2)

wskazanie wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych, zwanego dalej „wskaźnikiem ”:
WKC za 2017 rok wynosi: 4,20% dla jednostki kategorii A, 2,35% dla jednostki kategorii B, 1,65% dla
jednostki kategorii C, 1,35 % dla jednostki kategorii D.

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością
inwestycyjną Allianz Aktywnej Alokacji w średniej Wartości Aktywów Netto Allianz Aktywnej
Alokacji za 2017 rok.
Do wskaźnika WKC nie zostały włączone prowizje i opłaty maklerskie, podatki związane z nabyciem lub
zbyciem składników portfela, odsetki z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów, świadczenia
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wynikające z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, opłaty związane z
nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa bezpośrednio przez Uczestnika, wartość usług
dodatkowych.
Opis różnic w opłatach i kosztach związanych z poszczególnymi kategoriami Jednostek Uczestnictwa, z
uwzględnieniem podstaw tych różnic jest zamieszczony w Prospekcie.
3)

wskazanie opłat manipulacyjnych z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostki Uczestnictwa oraz innych
opłat uiszczanych bezpośrednio przez Uczestnika:
Opłata za Nabycie
Dystrybutor, z tytułu dystrybucji Jednostek Uczestnictwa Allianz Aktywnej Alokacji oraz organizacji i
nadzoru nad dystrybucją Jednostek Uczestnictwa Allianz Aktywnej Alokacji, pobiera Opłatę za Nabycie
stanowiącą opłatę za zbywanie jednostek uczestnictwa, o której mowa w art. 86 ust. 2 Ustawy, w
wysokości nie wyższej niż 4% wpłaty dokonywanej przez nabywcę Jednostek Uczestnictwa Allianz
Aktywnej Alokacji.
Dystrybutor nie pobiera Opłaty za Odkupienie Jednostek Uczestnictwa Allianz Aktywnej Alokacji.
Szczegółowe informacje o stawkach Opłaty za Nabycie, obowiązujących u poszczególnych
dystrybutorów, określa Tabela Opłat stanowiąca załącznik do Prospektu.
Dystrybutor może obniżyć lub znieść w całości Opłatę za Nabycie w stosunku do wszystkich
Uczestników Funduszu. Dystrybutor może ponadto obniżyć lub znieść Opłatę za Nabycie w stosunku
do określonych grup Uczestników Funduszu we wszystkich uzasadnionych interesem Uczestników
Funduszu przypadkach, w sytuacjach i na zasadach opisanych poniżej.
W czasie kampanii promocyjnej Allianz FIO lub Allianz Aktywnej Alokacji, Dystrybutor może obniżyć
lub znieść Opłatę za Nabycie w określonym czasie w stosunku do wszystkich lub do określonych grup
nabywców Jednostek Uczestnictwa Allianz Aktywnej Alokacji oraz w odniesieniu do wybranych
kategorii Jednostek Uczestnictwa. Informacje o prowadzonych akcjach promocyjnych będą
udostępniane w Punktach Obsługi Funduszu oraz na stronie internetowej: www.allianz.pl/tfi.
Niezależnie od powyższego, Dystrybutor może zmniejszyć Opłatę za Nabycie lub zwolnić z tej opłaty:
-

pracowników Towarzystwa,

-

pracowników Agenta Transferowego,

-

pracowników i agentów Dystrybutora,

-

pracowników Depozytariusza,

-

pracowników akcjonariuszy Towarzystwa,

-

akcjonariuszy Towarzystwa,

-

podmioty współpracujące z Towarzystwem lub Funduszem na podstawie zawartych z nim umów o
świadczenie usług,

-

w wyjątkowych sytuacjach osoby, których reklamacje zostały uwzględnione przez Fundusz,

-

w przypadku nabywania znacznej liczby Jednostek Uczestnictwa Allianz Aktywnej Alokacji, przez co
rozumie się nabywanie tych Jednostek Uczestnictwa jednorazowo lub w zadeklarowanym terminie
za kwotę nie mniejszą niż 50 000 PLN,

-

w przypadku uczestnictwa w Funduszu przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy,

-

w przypadku nabywania Jednostek Uczestnictwa Allianz Aktywnej Alokacji poprzez wpłatę
bezpośrednią.

przy czym zmniejszenie lub zwolnienie z Opłaty za Nabycie dotyczyć może jedynie wszystkich osób
należących do jednej lub więcej grup określonych powyżej.
W przypadku Pracowniczych Programów Emerytalnych, Pracowniczych Programów Inwestycyjnych,
Programów Systematycznego Inwestowania, Umów o prowadzenie IKE oraz Umów o prowadzenie IKZE
wysokość Opłaty za Nabycie może ulec obniżeniu lub Opłata za Nabycie może nie być pobierana w
ogóle.
Opłata za Nabycie w ramach reinwestycji Jednostek Uczestnictwa Allianz Aktywnej Alokacji
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Nabycie nowych Jednostek Uczestnictwa Allianz Aktywnej Alokacji przez osobę, od której Allianz
Aktywnej Alokacji odkupił Jednostki Uczestnictwa, w ciągu 90 dni od dnia tego odkupienia, jest
zwolnione z obowiązku uiszczania Opłaty za Nabycie do wysokości kwoty, jaką ta osoba otrzymała w
zamian za odkupienie poprzednio posiadanych Jednostek Uczestnictwa. Zwolnienie, o którym mowa,
przysługuje jeden raz w roku kalendarzowym.
Opłata za Nabycie w ramach IKE i IKZE
W ramach Umów o prowadzenie IKE oraz Umów o prowadzenie IKZE maksymalna wysokość Opłaty za
Nabycie za zbywanie Jednostek Uczestnictwa Allianz Aktywnej Alokacji pobieranej w związku z
dokonaniem pierwszej wpłaty na poczet nabycia tych Jednostek Uczestnictwa przez osobę, która
podpisała Umowę o prowadzenie IKE lub Umowę o prowadzenie IKZE, nie może przekraczać 1 000 PLN,
natomiast wysokość Opłaty za Nabycie pobieranej w związku z dokonywaniem kolejnych wpłat na
poczet nabycia Jednostek Uczestnictwa Allianz Aktywnej Alokacji przez osobę, która podpisała Umowę
o prowadzenie IKE lub Umowę o prowadzenie IKZE, nie może przekraczać 20 zł.
W przypadku Umów o prowadzenie IKE oraz Umów o prowadzenie IKZE wysokość Opłaty za Nabycie
może ulec obniżeniu lub Opłata za Nabycie może nie być pobierana w ogóle.
Ponadto w przypadku IKE i IKZE, Umowa o prowadzenie IKE oraz Umowa o prowadzenie IKZE określa:
-

szczegółowe zasady naliczania oraz szczegółowe zasady, terminy i warunki pobierania w ramach
IKE lub IKZE wskazanych w Statucie opłat za zbywanie i zamianę Jednostek Uczestnictwa,
stanowiących opłaty ustanowione na podstawie art. 86 ust. 2 Ustawy,

-

szczegółowe zasady naliczania oraz szczegółowe zasady, terminy i warunki pobierania dodatkowej
opłaty przewidzianej w art. 39 Ustawy IKE i IKZE, pobieranej w przypadku, gdy wypłata, wypłata
transferowa lub zwrot nastąpi w terminie krótszym niż 12 miesięcy, licząc od dnia zawarcia Umowy
o prowadzenie IKE czy Umowy o prowadzenie IKZE, o ile opłata taka będzie pobierana.

W ramach IKE lub IKZE mogą być pobierane wyłącznie opłaty, o których mowa powyżej.
Na zasadach przewidzianych Umową o prowadzenie IKE oraz Umową o prowadzenie IKZE Towarzystwo
może:
-

zwolnić Uczestnika Funduszu z całości lub części z opłat, o których mowa powyżej,

-

obniżyć wysokość opłat, o których mowa powyżej,

-

odroczyć w czasie pobranie opłat, o których mowa powyżej,

-

uzależnić pobranie opłat, o których mowa powyżej, od wystąpienia określonych okoliczności.

Opłata za Nabycie w ramach Programu Systematycznego Inwestowania Allianz Progres
W ramach Umów o prowadzenie Programu Systematycznego Inwestowania Allianz Progres kolejne
(inne niż pierwsza) wpłaty do wysokości zadeklarowanej przez Uczestnika nie są obciążane Opłatą za
Nabycie. W sytuacji wpłat dokonanych ponad zadeklarowaną wpłatę, od kwoty tej wpłaty pobierane jest
50% obowiązującej, zgodnie z Tabelą Opłat za Nabycie, opłaty.
W sytuacji gdy Uczestnik przed upływem zadeklarowanego czasu trwania Programu rozwiąże Umowę,
a będzie posiadał Jednostki Uczestnictwa Allianz Aktywnej Alokacji nabyte za wpłaty dokonane ponad
zadeklarowaną wysokość, od kwoty wynikającej z odkupienia tych Jednostek Uczestnictwa zostanie
pobrana przez Towarzystwo opłata w wysokości odpowiadającej kwocie zniżek uzyskanych przez
Uczestnika.
4)

wskazanie opłaty zmiennej, będącej częścią wynagrodzenia za zarządzanie, której wysokość jest
uzależniona od wyników Subfunduszu, prezentowanej w ujęciu procentowym w stosunku do średniej
Wartości Aktywów Netto Subfunduszu:
Nie dotyczy. Towarzystwo nie pobiera opłaty zmiennej.

5)

wskazanie maksymalnej wysokości wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem, a w przypadku, o
którym mowa w art. 101 ust. 5 Ustawy, wskazanie również maksymalnego poziomu wynagrodzenia za
zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym, funduszem zagranicznym lub instytucją zbiorowego
inwestowania zarządzanych przez Towarzystwo lub podmiot z grupy kapitałowej Towarzystwa, jeżeli
Fundusz lokuje powyżej 50% Aktywów Subfunduszu w jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne
lub tytuły uczestnictwa tych funduszy lub instytucji zbiorowego inwestowania:
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maksymalna wysokość wynagrodzenia za zarządzanie Allianz Aktywnej Alokacji, jaką może pobrać
Towarzystwo
Za zarządzanie i reprezentowanie Allianz Aktywnej Alokacji Towarzystwo może pobierać, po
zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie Towarzystwa w wysokości nie większej
niż:
-

3,5 (trzy i pięć dziesiątych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Aktywnej Alokacji w skali roku – dla
Jednostek Uczestnictwa kategorii A, A1, A2,

-

1,9 (jeden i dziewięć dziesiątych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Aktywnej Alokacji w skali roku
– dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B,

-

1,2 (jeden i dwie dziesiąte) % Wartości Aktywów Netto Allianz Aktywnej Alokacji w skali roku – dla
Jednostek Uczestnictwa kategorii C,

-

0,9 (dziewięć dziesiątych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Aktywnej Alokacji w skali roku – dla
Jednostek Uczestnictwa kategorii D.

maksymalny poziom wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Allianz Aktywnej Alokacji, jeżeli
Fundusz lokuje powyżej 50% Aktywów Allianz Aktywnej Alokacji w jednostki uczestnictwa, certyfikaty
inwestycyjne lub tytuły uczestnictwa funduszy lub instytucji zbiorowego inwestowania zarządzanych
przez Towarzystwo lub podmiot z grupy kapitałowej
Nie dotyczy. Fundusz może lokować maksymalnie do 20% Aktywów Subfunduszu w jednostki
uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne oraz tytuły
uczestnictwa emitowane przez instytucje zbiorowego inwestowania mające siedzibę za granicą.
6)

wskazanie istniejących umów lub porozumień, na podstawie których koszty działalności Subfunduszu
bezpośrednio lub pośrednio są rozdzielane między Subfundusz a Towarzystwo lub inny podmiot, w
tym wskazanie usług dodatkowych oraz wskazanie wpływu tych usług na wysokość prowizji
pobieranych przez podmiot prowadzący działalność maklerską oraz na wysokość wynagrodzenia
Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem:
Nie dotyczy. Nie zostały zawarte takie umowy ani porozumienia.
Na rzecz Allianz Aktywnej Alokacji realizowane są przez podmioty prowadzące działalność maklerską,
w ramach wykonywania przez nie umów pośrednictwa w obrocie papierami wartościowymi,
instrumentami rynku pieniężnego lub instrumentami pochodnymi, następujące usługidodatkowe:
-

sporządzanie analiz lub rekomendacji,

-

dostarczanie informacji o cenach, kursach lub wartościach,

-

oferowanie dostępu do elektronicznych systemów transakcyjnych lub elektronicznych systemów
potwierdzeń zawarcia transakcji.

Towarzystwo, Fundusz ani Allianz Aktywnej Alokacji nie ponoszą, w związku ze świadczeniem takich
usług przez podmioty prowadzące działalność maklerską, jakichkolwiek dodatkowych kosztów na rzecz
tych podmiotów. Jedynym ponoszonym kosztem są prowizje za pośredniczenie tych podmiotów w
obrocie papierami wartościowymi i instrumentami rynku pieniężnego, na których ustalenie nie wpływa
fakt wykonywania przez podmioty prowadzące działalność maklerską usług dodatkowych. Usługi
dodatkowe nie wpływają także na wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Allianz
Aktywnej Alokacji.
6.

Podstawowe dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym.
1)

Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego, zgodna z wartością
zaprezentowaną w zbadanym przez biegłego rewidenta jednostkowym sprawozdaniu finansowym
Subfunduszu:
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Wartość Aktywów Netto Allianz Aktywnej Alokacji
na dzień 31 grudnia 2017 roku (PLN)
160 000 000
140 000 000

138 303 719

120 000 000
100 000 000
80 000 000
60 000 000
40 000 000
20 000 000

1 294 858

49 892

55 222

0
jednostka
jednostka
jednostka
jednostka
uczestnictwa kat. A uczestnictwa kat. B uczestnictwa kat. C uczestnictwa kat. D

2)

wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 2 lata w
przypadku Subfunduszy prowadzących działalność nie dłużej niż 3 lata, albo za ostatnie 3, 5 i 10 lat w
pozostałych przypadkach; średnią stopę zwrotu dla danego okresu oblicza się, dzieląc stopę obliczoną
na podstawie Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa na koniec ostatniego
roku obrotowego i na koniec roku obrotowego poprzedzającego okres, dla którego jest dokonywane
obliczenie, przez odpowiednio 2, 3, 5 albo 10 lat:

średnia stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa kategorii A
Allianz Aktywnej Alokacji
za ostatnie trzy lata obrotowe 2015-2017
0,00%
-0,20%
-0,40%
-0,60%
-0,80%
-1,00%
-1,20%
-1,40%
-1,60%

-1,46%
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średnia stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa kategorii A
Allianz Aktywnej Alokacji
za ostatnie pięć lat obrotowych 2013-2017
0,00%
-0,50%
-1,00%
-1,50%
-2,00%
-2,50%

-2,52%

-3,00%

średnia stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa kategorii A
Allianz Aktywnej Alokacji
za ostatnie dziesięć lat obrotowych 2008-2017
0,00%
-0,50%
-1,00%
-1,50%
-2,00%

-2,03%

-2,50%

średnia stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa kategorii B
Allianz Aktywnej Alokacji
za ostatnie trzy lata obrotowe 2013-2017
0,40%
0,35%
0,30%
0,25%
0,20%
0,15%
0,10%
0,05%
0,00%

0,35%
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średnia stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa kategorii B
Allianz Aktywnej Alokacji
za ostatnie pięc lat obrotowych 2013-2017
0,00%
-0,10%
-0,20%
-0,30%
-0,40%
-0,50%
-0,60%
-0,70%
-0,80%
-0,90%

-0,83%

średnia stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa kategorii C
Allianz Aktywnej Alokacji
za ostatnie trzy lata obrotowe 2013-2017
1,20%

1,08%

1,00%
0,80%
0,60%
0,40%
0,20%
0,00%

średnia stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa kategorii C
Allianz Aktywnej Alokacji
za ostatnie pięc lat obrotowych 2013-2017
0,00%
-0,02%
-0,04%
-0,06%
-0,08%
-0,10%
-0,12%
-0,14%
-0,16%

-0,14%
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średnia stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa kategorii D
Allianz Aktywnej Alokacji
za ostatnie trzy lata obrotowe 2013-2017
1,60%
1,40%
1,20%
1,00%
0,80%
0,60%
0,40%
0,20%
0,00%

3)

1,39%

wskazanie wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu
odzwierciedlającego zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę
inwestycyjną Subfunduszu, zwanego dalej "wzorcem" (benchmark), a także informację o dokonanych
zmianach wzorca, jeżeli miały miejsce.
Stopą odniesienia dla oceny efektywności Allianz Aktywnej Alokacji jest: 12 miesięczna stawka WIBID.
Stopą odniesienia dla oceny efektywności Allianz Aktywnej Alokacji (benchmarkiem) do dnia 14 marca
2011 roku był: 45% x WIG + 55% x stopa zwrotu indeksu Citigroup Poland Government Index – subindex
1-3.

4)

informacja o średnich stopach zwrotu z przyjętego dla Subfunduszu wzorca, odpowiednio dla okresów,
o których mowa w punkcie 2):
średnia stopa zwrotu z przyjętego przez
Allianz Aktywnej Alokacji wzorca (benchmarku)
za ostatnie trzy lata obrotowe 2015-2017
2,00%
1,66%
1,50%
1,00%
0,50%
0,00%
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średnia stopa zwrotu z przyjętego przez
Allianz Aktywnej Alokacji wzorca (benchmarku)
za ostatnie pięć lat obrotowych 2013-2017
2,50%
2,12%
2,00%
1,50%
1,00%
0,50%
0,00%

średnia stopa zwrotu z przyjętego przez
Allianz Aktywnej Alokacji wzorca (benchmarku)
za ostatnie dziesięć lat obrotowych 2008-2017
3,00%

2,83%

2,50%
2,00%
1,50%
1,00%
0,50%
0,00%
Zastrzeżenie:
Indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa
Allianz Aktywnej Alokacji w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz wysokości pobranych
opłat manipulacyjnych.
Wyniki historyczne nie gwarantują uzyskania podobnych wyników w przyszłości.

Rozdział VIII
Dane o Allianz Stabilnego Wzrostu
1.

Sposób i szczegółowe warunki
1)

zbywania Jednostek Uczestnictwa:
podstawowe zasady zbywania Jednostek Uczestnictwa Allianz Stabilnego Wzrostu
Allianz FIO zbywa Jednostki Uczestnictwa bez ograniczeń.
Nabycie Jednostek Uczestnictwa wymaga wpłaty środków pieniężnych i złożenia stosownego
oświadczenia woli (zlecenia nabycia) Dystrybutorowi, z zastrzeżeniem sytuacji opisanych poniżej.
Minimalna kwota jednorazowej pierwszej wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa Allianz Stabilnego
Wzrostu, po otrzymaniu której Allianz FIO zbywa Jednostki Uczestnictwa, wynosi 200 PLN, a w
przypadku kolejnych wpłat 50 PLN, z tym, że określone powyżej limity mogą być zmniejszane w
przypadku wpłat na nabycie Jednostek Uczestnictwa Allianz Stabilnego Wzrostu dokonywanych w
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ramach wyspecjalizowanych produktów. Minimalna kwota jednorazowej pierwszej wpłaty w ramach
Umów o prowadzenie IKE lub IKZE wynosi 1 000 PLN, z tym, że limit ten może zostać obniżony. W
powyższych przypadkach mogą mieć zastosowanie limity wynikające z umów dotyczących tych
programów oraz z Umów o prowadzenie IKE oraz Umów o prowadzenie IKZE.
Towarzystwo oświadcza, że z dniem 5 maja 2014 r. zaprzestało oferowania nowym uczestnikom
Programu Systematycznego Inwestowania Allianz Progres. Ponadto nie będą przyjmowane wpłaty od
dotychczasowych uczestników w kwocie niższej niż 150 PLN. Wpłaty te będą zwracane na rachunek
bankowy, z którego zostały przekazane, a jeśli wpłata nie nastąpiła przelewem bankowym, wówczas
zostanie zwrócona przekazem pocztowym; w takim wypadku kwota zwracanej wpłaty może być
obniżona o koszt przekazu pocztowego.
dzień zbycia Jednostek Uczestnictwa Allianz Stabilnego Wzrostu
Zbycie Jednostek Uczestnictwa przez Allianz FIO następuje w chwili wpisania do Rejestru Uczestników
Funduszu liczby Jednostek Uczestnictwa nabytych przez Uczestnika za dokonaną wpłatę. Za wyjątkiem
wyspecjalizowanych programów ze składką alokowaną za dokonaną wpłatę rozumie się wpłynięcie
środków pieniężnych na rachunek Allianz Stabilnego Wzrostu.
Jednostki Uczestnictwa są zbywane po cenie zbycia z Dnia Wyceny następującego po Dniu Wyceny, w
którym Agent Transferowy otrzyma:
-

zlecenie oraz informację o otrzymanych przez Allianz Stabilnego Wzrostu środkach pieniężnych

lub
-

informację o wpłynięciu środków pieniężnych na rachunek Allianz Stabilnego Wzrostu, w
przypadku nabywania Jednostek Uczestnictwa poprzez dokonanie wpłaty bezpośredniej.

Okres od złożenia zlecenia i dokonania wpłaty środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa
Allianz Stabilnego Wzrostu przez Uczestnika do dnia zbycia Jednostek Uczestnictwa Allianz Stabilnego
Wzrostu nie może przekroczyć siedmiu dni, chyba że opóźnienie jest następstwem okoliczności, za
które Allianz FIO nie ponosi odpowiedzialności.
2)

odkupywania Jednostek Uczestnictwa:
Cena odkupienia Jednostek Uczestnictwa Allianz Stabilnego Wzrostu jest równa Wartości Aktywów
Netto Allianz Stabilnego Wzrostu na Jednostkę Uczestnictwa obliczonej w najbliższym Dniu Wyceny
następującym po dniu, w którym Agent Transferowy otrzyma zlecenie odkupienia Jednostek
Uczestnictwa Allianz Stabilnego Wzrostu.

2.

Zwięzły opis polityki inwestycyjnej Allianz Stabilnego Wzrostu.
1)

wskazanie głównych kategorii lokat Subfunduszu i ich dywersyfikacji charakteryzujących specyfikę
Subfunduszu oraz, jeżeli Fundusz lokuje aktywa Subfunduszu w lokaty inne niż papiery wartościowe
lub instrumenty rynku pieniężnego – wyraźne wskazanie tej cechy:
Fundusz realizuje cel inwestycyjny Allianz Stabilnego Wzrostu poprzez inwestowanie Aktywów tego
Subfunduszu w akcje, obligacje zamienne oraz inne instrumenty oparte o akcje takie jak prawa do akcji,
prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje zamienne i Instrumenty Pochodne,
z zastrzeżeniem, że ich udział w Wartości Aktywów Netto Allianz Stabilnego Wzrostu będzie się
zawierał w przedziale od 0 (zera) % do 40 (czterdziestu) %. Fundusz realizuje cel inwestycyjny również
przez inwestowanie od 0 (zera) % do 30 (trzydziestu) % Wartości aktywów Netto w jednostki
uczestnictwa, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez
instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą. W pozostałym zakresie Aktywa Allianz
Stabilnego Wzrostu inwestowane są w instrumenty dłużne, w tym emitowane, poręczone lub
gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.

2)

zwięzły opis kryteriów doboru lokat do portfela inwestycyjnego Subfunduszu:
Głównym kryterium, którym kieruje się Fundusz, w odniesieniu do wszystkich rodzajów lokat, jest
wzrost wartości Aktywów Allianz Stabilnego Wzrostu w długim horyzoncie inwestycyjnym.
Fundusz inwestuje Aktywa Allianz Stabilnego Wzrostu w akcje spółek o solidnych fundamentach i
bardzo dobrych perspektywach wzrostu, jednostki uczestnictwa i tytuły uczestnictwa funduszy
zagranicznych oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające
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siedzibę za granicą, oraz w dłużne papiery wartościowe, w tym emitowane lub gwarantowane przez
Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.
Fundusz lokuje Aktywa Allianz Stabilnego Wzrostu głównie w:
-

akcje spółek, które odzwierciedlają „ideę wartości dla akcjonariusza”, to jest spółek, które prowadząc
rzetelną politykę informacyjną, mogą - według kryteriów określonych przez Fundusz - osiągnąć
ponadprzeciętny zwrot z kapitału poprzez koncentrowanie się na najbardziej zyskownych
przedsięwzięciach,

-

jednostki uczestnictwa i tytuły uczestnictwa, umożliwiające uzyskanie ekspozycji na klasy aktywów,
których oczekiwana stopa zwrotu jest wyższa niż z lokat bankowych lub dłużnych papierów
wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa,

-

dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa oraz inne dłużne papiery wartościowe
zapewniające konkurencyjne oprocentowanie, emitowane przez podmioty o najwyższej
wiarygodności, o terminie wykupu (zapadalności) dłuższym niż rok.

Stan finansowy i perspektywy rozwoju podmiotów, które wyemitowały papiery wartościowe, które mają
być przedmiotem inwestycji Allianz Stabilnego Wzrostu ustalana jest na podstawie wszechstronnej
analizy dokonywanej przez Towarzystwo.
Lokaty w akcje są dokonywane przede wszystkim na podstawie:
-

oceny aktualnej i prognozowanej sytuacji emitenta akcji (analizy fundamentalnej),

-

oceny aktualnej i prognozowanej sytuacji branż i sektorów gospodarki, w której działa emitent,

-

względnej atrakcyjności wyceny rynkowej akcji emitenta.

Lokaty w jednostki uczestnictwa, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz tytuły uczestnictwa
emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą są dokonywane
przede wszystkim na podstawie:
- oczekiwanej stopy zwrotu z inwestycji w klasy aktywów, w które inwestuje dany fundusz,
- wpływu danej lokaty na ryzyko całego portfela.
Lokaty w papiery dłużne są dokonywane przede wszystkim na podstawie:

3)

-

obecnej i prognozowanej sytuacji emitentów tych papierów wartościowych,

-

przebiegu krzywej dochodowości realnych stóp procentowych oraz względnej wyceny w stosunku
do innych rynków papierów wartościowych,

-

ratingu emitentów opracowywanych przez uznane agencje ratingowe.

jeżeli Subfundusz odzwierciedla skład uznanego indeksu akcji lub dłuższych papierów wartościowych
– charakterystyka indeksu, rynku, którego indeks dotyczy, oraz stopnia odzwierciedlenia indeksu przez
Subfundusz:
Nie dotyczy. Allianz Stabilnego Wzrostu nie odzwierciedla składu indeksu.

4)

jeżeli Wartość Aktywów Netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu może się charakteryzować dużą
zmiennością wynikającą ze składu portfela lub z przyjętej techniki zarządzania portfelem – wyraźne
wskazanie tej cechy:
Wartość Aktywów Netto portfela inwestycyjnego Allianz Stabilnego Wzrostu może charakteryzować się
dużą zmiennością wynikającą ze składu portfela lub z przyjętej techniki zarządzania portfelem w
sytuacji dużej zmienności cen na rynku akcji.

5)

jeżeli Fundusz może zawierać umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym
niewystandaryzowane instrumenty pochodne – wskazanie tej informacji wraz z określeniem wpływu
zawarcia takich umów, w tym umów, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty
pochodne, na ryzyko związane z przyjętą polityką inwestycyjną:
Fundusz może zawierać umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym
niewystandaryzowane instrumenty pochodne.
Umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty
pochodne, zawierane są w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego Allianz Stabilnego Wzrostu oraz w
celu sprawnego zarządzania portfelem. Podstawowym celem zabezpieczenia jest zabezpieczenie
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ryzyka walutowego oraz ryzyka stopy procentowej. W tym celu Fundusz może zawierać transakcje,
które przekształcą pierwotne strumienie pieniężne z instrumentu podstawowego w strumienie
pieniężne pozbawione ryzyka zmiany kursu walutowego w przyszłości lub ograniczą ekspozycję na
ryzyko stopy procentowej, czyli skrócą czas do wykupu portfela papierów dłużnych.
6)

jeżeli udzielono gwarancji wypłaty określonej kwoty z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa –
wskazanie gwaranta oraz warunków gwarancji:
Nie dotyczy. Nie udzielono gwarancji wypłaty określonej kwoty z tytułu odkupienia Jednostek
Uczestnictwa Allianz Stabilnego Wzrostu.

3.

Opis ryzyka związanego z inwestowaniem w Jednostki Uczestnictwa, w tym ryzyka inwestycyjnego
związanego z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu.
1)

opis ryzyka inwestycyjnego związanego z polityką inwestycyjną Subfunduszu, z uwzględnieniem
strategii zarządzania i szczególnych strategii inwestycyjnych stosowanych w odniesieniu do inwestycji
na określonym obszarze geograficznym, w określonej branży lub sektorze gospodarczym albo w
odniesieniu do określonej kategorii lokat, albo w celu odzwierciedlenia indeksu akcji lub dłużnych
papierów wartościowych:
d) ryzyko rynkowe;
Inwestowanie w papiery wartościowe wiąże się z ryzykiem rynkowym. Rozumie się przez to ryzyko
poniesienia przez fundusz straty wynikającej z wahań wartości rynkowych pozycji wchodzących w
skład aktywów funduszu na skutek fluktuacji zmiennych rynkowych, takich jak stopy procentowe,
kursy walutowe czy ceny instrumentów udziałowych, które podlegają ogólnym tendencjom
rynkowym panującym w kraju i na świecie.
b)

ryzyko kredytowe;
Ryzyko kredytowe związane jest z możliwością trwałej lub czasowej utraty przez emitentów
zdolności do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, w tym również z trwałą lub czasową
niemożnością zapłaty odsetek od zobowiązań. Sytuacja taka może mieć miejsce w następstwie
pogorszenia się kondycji finansowej emitenta spowodowanego zarówno czynnikami
wewnętrznymi emitenta, jak i uwarunkowaniami zewnętrznymi (parametry ekonomiczne,
otoczenie prawne itp.). Pogorszenie się kondycji finansowej emitenta znajduje swoje
odzwierciedlenie w spadku cen dłużnych papierów wartościowych wyemitowanych przez ten
podmiot, a także może prowadzić do spadku cen akcji tego podmiotu.
W skład tej kategorii ryzyka wchodzi również ryzyko związane z obniżeniem ratingu kredytowego
emitenta przez agencję ratingową i wynikający z niego spadek cen dłużnych papierów
wartościowych będący następstwem wymaganej przez inwestorów wyższej premii za ryzyko.

c)

ryzyko niewypłacalności gwaranta;
Ryzyko to związane jest z tym, że w przypadku niewypłacalności emitenta wystąpi jednocześnie
niewypłacalność gwaranta. Możliwa jest wówczas utrata znacznych Aktywów Subfunduszu.

d)

ryzyko rozliczenia;
Ryzyko wynikające z możliwości nieterminowego rozliczenia lub braku rozliczenia transakcji
dotyczących składników portfela inwestycyjnego Subfunduszu. Nieterminowe rozliczenie lub brak
rozliczenia transakcji może w przypadku negatywnego zachowania się cen papierów
wartościowych wpływać na spadki wartości Jednostki Uczestnictwa. Dodatkowo nieterminowe
rozliczenia lub brak rozliczeń transakcji może powodować konieczność poniesienia przez
Subfundusz kosztów kar umownych wynikających z zawartych przez Fundusz umów.

e)

ryzyko płynności;
Ryzyko to wynika z możliwości wystąpienia sytuacji, w której nie jest możliwe dokonanie
sprzedaży, likwidacji lub zamknięcia pozycji w aktywach funduszu, przy ograniczonych kosztach i
w odpowiednio krótkim czasie, bez istotnego wpływu na ich cenę, na skutek czego jest zagrożona
zdolność funduszu do stałego spełniania warunków określonych w art. 82 Ustawy.
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f)

ryzyko walutowe;
W przypadku dokonywania przez Subfundusz inwestycji na rynkach zagranicznych, inwestycji w
papiery wartościowe dodatkowym czynnikiem ryzyka jest poziom kursów walutowych. Wahania
kursu złotego względem walut obcych mogą przekładać się na wahania wartości Jednostki
Uczestnictwa.
Dodatkowo poziom kursów walutowych, jako jeden z głównych parametrów
makroekonomicznych, może wpływać na atrakcyjność inwestycyjną oraz ceny krajowych
papierów wartościowych, szczególnie w przypadku gwałtownych zmian kursów walutowych.
Wówczas zmiany cen papierów wartościowych na rynku będą wpływały na zmiany wartości
Jednostki Uczestnictwa.

g)

ryzyko związane z przechowywaniem aktywów;
Zgodnie z Ustawą do prowadzenia rejestru aktywów Subfunduszy zobowiązany jest niezależny od
Towarzystwa Depozytariusz. Może wystąpić sytuacja, będąca wynikiem błędu leżącego po stronie
Depozytariusza lub innych zdarzeń związanych z przechowywaniem aktywów, na które
Towarzystwo nie ma wpływu, a mająca negatywny wpływ na wartość Aktywów Subfunduszu.

h)

ryzyko związane z koncentracją aktywów lub rynków;
Ryzyko to związane jest z nadmiernym zaangażowaniem w jeden lub kilka instrumentów
finansowych lub sektor rynku, co może spowodować skumulowaną stratę w przypadku
niekorzystnych zmian cen posiadanych instrumentów finansowych lub zmian na rynku danego
sektora.

2)

opis ryzyka związanego z uczestnictwem w Funduszu, w tym w szczególności:
a)

ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa, z
uwzględnieniem czynników mających wpływ na poziom ryzyka związanego z inwestycją;
Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu, a także określonej stopy
zwrotu z dokonanej przez Uczestnika Funduszu inwestycji w Jednostki Uczestnictwa. Inwestycje
na rynku kapitałowym obarczone są ryzykiem, które może powodować wahania wartości
Jednostek Uczestnictwa. Stopa zwrotu Subfunduszu jest związana także z właściwym
zarządzaniem i podejmowanymi przez Towarzystwo decyzjami inwestycyjnymi. Uczestnicy
Funduszu powinni wziąć pod uwagę bezpośredni wpływ decyzji inwestycyjnych na rentowność ich
inwestycji.

b)

ryzyko wystąpienia szczególnych okoliczności, na wystąpienie których Uczestnik Funduszu nie ma
wpływu lub ma ograniczony wpływ;
Towarzystwo, jako organ Funduszu, jest uprawnione do podejmowania w imieniu Funduszu
działań określonych w Statucie, przy czym Uczestnik Funduszu nie ma wpływu na fakt podjęcia
bądź niepodjęcia tych działań. Ponadto mogą wystąpić inne okoliczności, na które Uczestnik
Funduszu nie będzie miał wpływu, a które w znaczący sposób mogą wpływać na opłacalność
dokonanej inwestycji, w szczególności takie jak:






Otwarcie likwidacji Funduszu lub Subfunduszu
Fundusz ulega rozwiązaniu, a Subfundusze ulegają likwidacji po wystąpieniu przesłanek
określonych w Statucie. Uczestnik Funduszu nie ma wpływu na wystąpienie przesłanek
rozwiązania Funduszu ani likwidacji Subfunduszy.
Przejęcie zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych
Inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, może, bez zgody Uczestników Funduszu, na
podstawie umowy zawartej z Towarzystwem przejąć zarządzanie Funduszem. Z chwilą
wejścia w życie zmian w Statucie dotyczących oznaczenia towarzystwa funduszy
inwestycyjnych zarządzającego Funduszem, Towarzystwo przejmujące zarządzanie
Funduszem wstępuje w prawa i obowiązki Towarzystwa będącego dotychczas organem
Funduszu,
Zmiana Depozytariusza lub innego podmiotu obsługującego Fundusz
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i)

j)

Depozytariusz i inne podmioty obsługujące Fundusz, wykonują swoje czynności na
podstawie umów zawartych z Funduszem. Zmiana tych umów, a także zmiana
podmiotów z którymi umowy są zawarte, nie wymaga zgody Uczestników Funduszu.
 Połączenie Funduszu z innym funduszem inwestycyjnym
Połączenie Funduszu z innym funduszem inwestycyjnym, w tym połączenie Subfunduszu
z innym subfunduszem może mieć wpływ na wartość Jednostek Uczestnictwa. Połączenie
Funduszu z innym funduszem inwestycyjnym, w tym połączenie Subfunduszu z innym
subfunduszem nie wymaga zgody Uczestników Funduszu.
 Zmiana polityki inwestycyjnej Subfunduszu
Zmiany w zakresie polityki inwestycyjnej Subfunduszu mogą skutkować zmianą profilu
ryzyka Subfunduszu. Zmiana polityki inwestycyjnej Subfunduszu nie wymaga zgody
Uczestników.
ryzyko inflacji;
Z punktu widzenia Uczestnika Funduszu należy podkreślić, że poziom inflacji ma zasadniczy
wpływ na wielkość realnej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa. Może się zdarzyć, że
z uwagi na wysoki poziom inflacji realna stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa okaże
się ujemna, pomimo tego, że nominalna stopa zwrotu z inwestycji w te Jednostki Uczestnictwa
będzie dodatnia. W związku z tym Uczestnik Funduszu narażony jest na ryzyko utraty realnej
wartości inwestycji.
ryzyko związane z regulacjami prawnymi dotyczącymi Funduszu, w szczególności w zakresie
prawa podatkowego;
Jednym z najważniejszych czynników prowadzenia działalności gospodarczej jest otoczenie
prawne. Niekorzystne zmiany w regulacjach prawnych (m.in. w systemie podatkowym, w systemie
obrotu gospodarczego, w systemie obrotu papierami wartościowymi) mogą negatywnie wpływać
na atrakcyjność inwestycyjną instrumentów finansowych a tym samym na ich ceny.
Dodatkowo należy podkreślić, że zmiany w systemie prawnym, w tym w systemie obrotu
gospodarczego oraz w systemie podatkowym mogą niekorzystnie wpływać na inwestycje
Uczestników Funduszu. W takim wypadku Uczestnik Funduszu narażony jest na możliwość
ponoszenia dodatkowych obciążeń, które w sposób znaczący mogą negatywnie wpływać na
realizowane przez Uczestnika Funduszu stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa.

4.

Określenie profilu inwestora, który uwzględnia zakres czasowy inwestycji oraz poziom ryzyka
inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu.
Allianz Stabilnego Wzrostu skierowany jest do inwestorów:

5.

-

poszukujących alternatywy do samodzielnego i bezpośredniego inwestowania w akcje,

-

zainteresowanych średnioterminową inwestycją; rekomendowany okres inwestycji wynosi minimum
dwa lata,

-

oczekujących w dłuższym okresie zysku z inwestycji, przewyższającego oprocentowanie lokat bankowych
i możliwych do uzyskania stóp zwrotu z inwestycji wyłącznie w dłużne papiery wartościowe, ale
akceptujących także ryzyko przejściowego spadku wartości Jednostki Uczestnictwa Allianz Stabilnego
Wzrostu.

Informacje o wysokości opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w Subfunduszu, sposobie ich
naliczania i pobierania oraz o kosztach obciążających Subfundusz.
1)

wskazanie przepisów Statutu określających rodzaje, maksymalną wysokość, sposób kalkulacji i
naliczania kosztów obciążających Subfundusz, w tym w szczególności wynagrodzenie Towarzystwa
oraz terminy, w których najwcześniej może nastąpić pokrycie poszczególnych rodzajów kosztów:
§ 45 Statutu.

2)

wskazanie wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych, zwanego dalej „wskaźnikiem WKC”:
WKC za 2017 rok wynosi: 3,69% dla jednostki kategorii A, 1,99% dla jednostki kategorii B, 1,29% dla
jednostki kategorii C, 0,99 % dla jednostki kategorii D.
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Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością
inwestycyjną Allianz Stabilnego Wzrostu w średniej Wartości Aktywów Netto Allianz Stabilnego
Wzrostu za 2017 rok.
Do wskaźnika WKC nie zostały włączone prowizje i opłaty maklerskie, podatki związane z nabyciem lub
zbyciem składników portfela, odsetki z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów, świadczenia
wynikające z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, opłaty związane z
nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa bezpośrednio przez Uczestnika, wartość usług
dodatkowych.
Opis różnic w opłatach i kosztach związanych z poszczególnymi kategoriami Jednostek Uczestnictwa, z
uwzględnieniem podstaw tych różnic jest zamieszczony w Prospekcie
3)

wskazanie opłat manipulacyjnych z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostki Uczestnictwa oraz innych
opłat uiszczanych bezpośrednio przez Uczestnika:
Opłata za Nabycie
Dystrybutor, z tytułu dystrybucji Jednostek Uczestnictwa Allianz Stabilnego Wzrostu oraz organizacji i
nadzoru nad dystrybucją Jednostek Uczestnictwa Allianz Stabilnego Wzrostu, pobiera Opłatę za
Nabycie jną stanowiącą opłatę za zbywanie jednostek uczestnictwa, o której mowa w art. 86 ust. 2
Ustawy, w wysokości nie wyższej niż 3,5% wpłaty dokonywanej przez nabywcę Jednostek Uczestnictwa
Allianz Stabilnego Wzrostu.
Dystrybutor nie pobiera Opłaty za Odkupienie Jednostek Uczestnictwa Allianz Stabilnego Wzrostu.
Szczegółowe informacje o stawkach Opłaty za Nabycie, obowiązujących u poszczególnych
dystrybutorów, określa Tabela Opłat stanowiąca załącznik do Prospektu.
Dystrybutor może obniżyć lub znieść w całości Opłatę za Nabycie w stosunku do wszystkich
Uczestników Funduszu. Dystrybutor może ponadto obniżyć lub znieść Opłatę za Nabycie w stosunku do
określonych grup Uczestników Funduszu we wszystkich uzasadnionych interesem Uczestników
Funduszu przypadkach, w sytuacjach i na zasadach opisanych poniżej.
W czasie kampanii promocyjnej Allianz FIO lub Allianz Stabilnego Wzrostu, Dystrybutor może obniżyć
lub znieść Opłatę za Nabycie w określonym czasie w stosunku do wszystkich lub do określonych grup
nabywców Jednostek Uczestnictwa Allianz Stabilnego Wzrostu oraz w odniesieniu do wybranych
kategorii Jednostek Uczestnictwa. Informacje o prowadzonych akcjach promocyjnych będą
udostępniane w Punktach Obsługi Funduszu oraz na stronie internetowej: www.allianz.pl/tfi.
Niezależnie od powyższego, Dystrybutor może zmniejszyć Opłatę za Nabycie lub zwolnić z tej opłaty:
-

pracowników Towarzystwa,

-

pracowników Agenta Transferowego,

-

pracowników i agentów Dystrybutora,

-

pracowników Depozytariusza,

-

pracowników akcjonariuszy Towarzystwa,

-

akcjonariuszy Towarzystwa,

-

podmioty współpracujące z Towarzystwem lub Funduszem na podstawie zawartych z nim umów o
świadczenie usług,

-

w wyjątkowych sytuacjach osoby, których reklamacje zostały uwzględnione przez Fundusz,

-

w przypadku nabywania znacznej liczby Jednostek Uczestnictwa Allianz Stabilnego Wzrostu, przez
co rozumie się nabywanie tych Jednostek Uczestnictwa jednorazowo lub w zadeklarowanym
terminie za kwotę nie mniejszą niż 50 000 PLN,

-

w przypadku uczestnictwa w Funduszu przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy,

-

w przypadku nabywania Jednostek Uczestnictwa Allianz Stabilnego Wzrostu poprzez wpłatę
bezpośrednią.

przy czym zmniejszenie lub zwolnienie z Opłaty za Nabycie dotyczyć może jedynie wszystkich osób
należących do jednej lub więcej grup określonych powyżej.
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W przypadku Pracowniczych Programów Emerytalnych, Pracowniczych Programów Inwestycyjnych,
Programów Systematycznego Inwestowania, Umów o prowadzenie IKE oraz Umów o prowadzenie IKZE
wysokość Opłaty za Nabycie może ulec obniżeniu lub Opłata za Nabycie może nie być pobierana w
ogóle.
Opłata za Nabycie w ramach reinwestycji Jednostek Uczestnictwa Allianz Stabilnego Wzrostu
Nabycie nowych Jednostek Uczestnictwa Allianz Stabilnego Wzrostu przez osobę, od której Allianz
Stabilnego Wzrostu odkupił Jednostki Uczestnictwa, w ciągu 90 dni od dnia tego odkupienia, jest
zwolnione z obowiązku uiszczania Opłaty za Nabycie do wysokości kwoty, jaką ta osoba otrzymała w
zamian za odkupienie poprzednio posiadanych Jednostek Uczestnictwa. Zwolnienie, o którym mowa,
przysługuje jeden raz w roku kalendarzowym.
Opłata za Nabycie w ramach IKE i IKZE
W ramach Umów o prowadzenie IKE oraz Umów o prowadzenie IKZE maksymalna wysokość Opłaty za
Nabycie za zbywanie Jednostek Uczestnictwa Allianz Stabilnego Wzrostu pobieranej w związku z
dokonaniem pierwszej wpłaty na poczet nabycia tych Jednostek Uczestnictwa przez osobę, która
podpisała Umowę o prowadzenie IKE lub Umowę o prowadzenie IKZE, nie może przekraczać 1 000 PLN,
natomiast wysokość Opłaty za Nabycie pobieranej w związku z dokonywaniem kolejnych wpłat na
poczet nabycia Jednostek Uczestnictwa Allianz Stabilnego Wzrostu przez osobę, która podpisała
Umowę o prowadzenie IKE lub Umowę o prowadzenie IKZE, nie może przekraczać 20 zł.
W przypadku Umów o prowadzenie IKE oraz Umów o prowadzenie IKZE wysokość Opłaty za Nabycie
może ulec obniżeniu lub Opłata za Nabycie może nie być pobierana w ogóle.
Ponadto w przypadku IKE i IKZE, Umowa o prowadzenie IKE oraz Umowa o prowadzenie IKZE określa:
-

szczegółowe zasady naliczania oraz szczegółowe zasady, terminy i warunki pobierania w ramach
IKE lub IKZE wskazanych w Statucie opłat za zbywanie i zamianę Jednostek Uczestnictwa,
stanowiących opłaty ustanowione na podstawie art. 86 ust. 2 Ustawy,

-

szczegółowe zasady naliczania oraz szczegółowe zasady, terminy i warunki pobierania dodatkowej
opłaty przewidzianej w art. 39 Ustawy IKE i IKZE, pobieranej w przypadku, gdy wypłata, wypłata
transferowa lub zwrot nastąpi w terminie krótszym niż 12 miesięcy, licząc od dnia zawarcia Umowy
o prowadzenie IKE czy Umowy o prowadzenie IKZE, o ile opłata taka będzie pobierana.

W ramach IKE lub IKZE mogą być pobierane wyłącznie opłaty, o których mowa powyżej.
Na zasadach przewidzianych Umową o prowadzenie IKE oraz Umową o prowadzenie IKZE Towarzystwo
może:
-

zwolnić Uczestnika Funduszu z całości lub części z opłat, o których mowa powyżej,

-

obniżyć wysokość opłat, o których mowa powyżej,

-

odroczyć w czasie pobranie opłat, o których mowa powyżej,

-

uzależnić pobranie opłat, o których mowa powyżej, od wystąpienia określonych okoliczności.

Opłata za Nabycie w ramach Programu Systematycznego Inwestowania Allianz Progres
W ramach Umów o prowadzenie Programu Systematycznego Inwestowania Allianz Progres kolejne
(inne niż pierwsza) wpłaty do wysokości zadeklarowanej przez Uczestnika nie są obciążane Opłatą za
Nabycie. W sytuacji wpłat dokonanych ponad zadeklarowaną wpłatę, od kwoty tej wpłaty pobierane jest
50% obowiązującej, zgodnie z Tabelą Opłat za Nabycie, opłaty.
W sytuacji gdy Uczestnik przed upływem zadeklarowanego czasu trwania Programu rozwiąże Umowę,
a będzie posiadał Jednostki Uczestnictwa Allianz Stabilnego Wzrostu nabyte za wpłaty dokonane ponad
zadeklarowaną wysokość, od kwoty wynikającej z odkupienia tych Jednostek Uczestnictwa zostanie
pobrana przez Towarzystwo opłata w wysokości odpowiadającej kwocie zniżek uzyskanych przez
Uczestnika.
4)

wskazanie opłaty zmiennej, będącej częścią wynagrodzenia za zarządzanie, której wysokość jest
uzależniona od wyników Subfunduszu, prezentowanej w ujęciu procentowym w stosunku do średniej
Wartości Aktywów Netto Subfunduszu:
Nie dotyczy. Towarzystwo nie pobiera opłaty zmiennej.
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5)

wskazanie maksymalnej wysokości wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem, a w przypadku, o
którym mowa w art. 101 ust. 5 Ustawy, wskazanie również maksymalnego poziomu wynagrodzenia za
zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym, funduszem zagranicznym lub instytucją zbiorowego
inwestowania zarządzanych przez Towarzystwo lub podmiot z grupy kapitałowej Towarzystwa, jeżeli
Fundusz lokuje powyżej 50% Aktywów Subfunduszu w jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne
lub tytuły uczestnictwa tych funduszy lub instytucji zbiorowego inwestowania:
maksymalna wysokość wynagrodzenia za zarządzanie Allianz Stabilnego Wzrostu, jaką może pobrać
Towarzystwo
Za zarządzanie i reprezentowanie Allianz Stabilnego Wzrostu Towarzystwo może pobierać, po
zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie Towarzystwa w wysokości nie większej
niż:
-

3,5 (trzy i pół) % Wartości Aktywów Netto Allianz Stabilnego Wzrostu w skali roku – dla Jednostek
Uczestnictwa kategorii A, A1, A2,

-

1,8 (jeden i osiem dziesiątych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Stabilnego Wzrostu w skali roku
– dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B,

-

1,1 (jeden i jedna dziesiąta) % Wartości Aktywów Netto Allianz Stabilnego Wzrostu w skali roku –
dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C,

-

0,8 (osiem dziesiątych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Stabilnego Wzrostu w skali roku – dla
Jednostek Uczestnictwa kategorii D.

maksymalny poziom wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Allianz Stabilnego Wzrostu, jeżeli
Fundusz lokuje powyżej 50% Aktywów Allianz Stabilnego Wzrostu w jednostki uczestnictwa, certyfikaty
inwestycyjne lub tytuły uczestnictwa funduszy lub instytucji zbiorowego inwestowania zarządzanych
przez Towarzystwo lub podmiot z grupy kapitałowej
Nie dotyczy. Fundusz może lokować maksymalnie do 20% Aktywów Subfunduszu w jednostki
uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne oraz tytuły
uczestnictwa emitowane przez instytucje zbiorowego inwestowania mające siedzibę za granicą.
6)

wskazanie istniejących umów lub porozumień, na podstawie których koszty działalności Subfunduszu
bezpośrednio lub pośrednio są rozdzielane między Subfundusz a Towarzystwo lub inny podmiot, w
tym wskazanie usług dodatkowych oraz wskazanie wpływu tych usług na wysokość prowizji
pobieranych przez podmiot prowadzący działalność maklerską oraz na wysokość wynagrodzenia
Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem:
Nie dotyczy. Nie zostały zawarte takie umowy ani porozumienia.
Na rzecz Allianz Stabilnego Wzrostu realizowane są przez podmioty prowadzące działalność
maklerską, w ramach wykonywania przez nie umów pośrednictwa w obrocie papierami
wartościowymi, instrumentami rynku pieniężnego lub instrumentami pochodnymi, następujące
usługi dodatkowe:
-

sporządzanie analiz lub rekomendacji,

-

dostarczanie informacji o cenach, kursach lub wartościach,

-

oferowanie dostępu do elektronicznych systemów transakcyjnych lub elektronicznych systemów
potwierdzeń zawarcia transakcji.

Towarzystwo, Fundusz ani Allianz Stabilnego Wzrostu nie ponoszą, w związku ze świadczeniem takich
usług przez podmioty prowadzące działalność maklerską, jakichkolwiek dodatkowych kosztów na rzecz
tych podmiotów. Jedynym ponoszonym kosztem są prowizje za pośredniczenie tych podmiotów w
obrocie papierami wartościowymi i instrumentami rynku pieniężnego, na których ustalenie nie wpływa
fakt wykonywania przez podmioty prowadzące działalność maklerską usług dodatkowych. Usługi
dodatkowe nie wpływają także na wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Allianz
Stabilnego Wzrostu.
6.

Podstawowe dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym.
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1)

Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego, zgodna z wartością
zaprezentowaną w zbadanym przez biegłego rewidenta jednostkowym sprawozdaniu finansowym
Subfunduszu:
Wartość Aktywów Netto Allianz Stabilnego Wzrostu
na dzień 31 grudnia 2017 roku (PLN)
300 000 000
250 000 000

239 554 717

200 000 000
150 000 000
100 000 000
50 000 000

1 850 285

5 637 716

439 315

0
jednostka
jednostka
jednostka
jednostka
uczestnictwa kat. A uczestnictwa kat. B uczestnictwa kat. C uczestnictwa kat. D

2)

wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 2 lata w
przypadku Subfunduszy prowadzących działalność nie dłużej niż 3 lata, albo za ostatnie 3, 5 i 10 lat w
pozostałych przypadkach; średnią stopę zwrotu dla danego okresu oblicza się, dzieląc stopę obliczoną
na podstawie Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa na koniec ostatniego
roku obrotowego i na koniec roku obrotowego poprzedzającego okres, dla którego jest dokonywane
obliczenie, przez odpowiednio 2, 3, 5 albo 10 lat:
średnia stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa kategorii A
Allianz Stabilnego Wzrostu
za ostatnie trzy lata obrotowe 2015-2017
0,60%

0,57%

0,50%
0,40%
0,30%
0,20%
0,10%
0,00%
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średnia stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa kategorii A
Allianz Stabilnego Wzrostu
za ostatnie pięć lat obrotowych 2013-2017
0,00%
-0,01%
-0,01%
-0,02%
-0,02%
-0,03%
-0,03%
-0,04%
-0,04%

-0,03%

średnia stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa kategorii A
Allianz Stabilnego Wzrostu
za ostatnie dziesięć lat obrotowych 2008-2017
0,00%
-0,20%
-0,40%
-0,60%
-0,80%
-1,00%
-1,20%

-1,13%

średnia stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa kategorii B
Allianz Stabilnego Wzrostu
za ostatnie trzy lata obrotowe 2015-2017
2,50%

2,34%

2,00%
1,50%
1,00%
0,50%
0,00%
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średnia stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa kategorii B
Allianz Stabilnego Wzrostu
za ostatnie pięc lat obrotowych 2013-2017
2,00%
1,74%
1,50%
1,00%
0,50%
0,00%

średnia stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa kategorii C
Allianz Stabilnego Wzrostu
za ostatnie trzy lata obrotowe 2015-2017
3,50%

3,10%

3,00%
2,50%
2,00%
1,50%
1,00%
0,50%
0,00%

średnia stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa kategorii C
Allianz Stabilnego Wzrostu
za ostatnie pięc lat obrotowych 2013-2017
3,00%
2,50%

2,51%

2,00%
1,50%
1,00%
0,50%
0,00%
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średnia stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa kategorii D
Allianz Stabilnego Wzrostu
za ostatnie trzy lata obrotowe 2015-2017
4,00%
3,50%
3,00%
2,50%
2,00%
1,50%
1,00%
0,50%
0,00%

3,42%

3) wskazanie wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu
odzwierciedlającego zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę
inwestycyjną Subfunduszu, zwanego dalej "wzorcem" (benchmark), a także informację o dokonanych
zmianach wzorca, jeżeli miały miejsce.
Od dnia 1 października 2018 roku stopą odniesienia dla oceny efektywności Allianz Stabilnego Wzrostu
(benchmarkiem) jest stopa obliczona według następującego wzoru:
30%WIG + 70% TBSP.Index( Indeks Treasury BondSpot Poland).
Stopą odniesienia dla oceny efektywności Allianz Stabilnego Wzrostu (benchmarkiem) była do 31
wrzesnia 2018 roku stopa obliczona według następującego wzoru:
30% x stopa zwrotu z indeksu WIG + 70% stopa zwrotu z indeksu Citigroup Poland Government Index
W okresie od 15 kwietnia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. jako wzorzec służący do oceny efektywności
inwestycji Subfundusz przyjmował:
30% x stopa zwrotu z indeksu WIG 20 + 70% stopa zwrotu z indeksu Citigroup Poland Government Index
Do dnia 15 kwietnia 2013 r. jako wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji Subfundusz
przyjmował:
25% x stopa zwrotu indeksu WIG 20 + 75% x stopa zwrotu indeksu Citigroup Poland Government Index.
4) informacja o średnich stopach zwrotu z przyjętego dla Subfunduszu wzorca, odpowiednio dla okresów,
o których mowa w punkcie 2):
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średnia stopa zwrotu z przyjętego przez
Allianz Stabilnego Wzrostu wzorca (benchmarku)
za ostatnie trzy lata obrotowe 2015-2017
4,50%
4,00%
3,50%
3,00%
2,50%
2,00%
1,50%
1,00%
0,50%
0,00%

4,08%

średnia stopa zwrotu z przyjętego przez
Allianz Stabilnego Wzrostu wzorca (benchmarku)
za ostatnie pięć lat obrotowych 2013-2017
4,50%
4,00%
3,50%
3,00%
2,50%
2,00%
1,50%
1,00%
0,50%
0,00%

3,97%

średnia stopa zwrotu z przyjętego przez
Allianz Stabilnego Wzrostu wzorca (benchmarku)
za ostatnie dziesięć lat obrotowych 2008-2017
6,00%

5,38%

5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
Zastrzeżenie:
Indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa
Allianz Stabilnego Wzrostu w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz wysokości pobranych
opłat manipulacyjnych.
Wyniki historyczne nie gwarantują uzyskania podobnych wyników w przyszłości.
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Rozdział IX
Dane o Allianz Polskich Obligacji Skarbowych
1.

Sposób i szczegółowe warunki
1)

zbywania Jednostek Uczestnictwa:
podstawowe zasady zbywania Jednostek Uczestnictwa Allianz Polskich Obligacji Skarbowych
Allianz FIO zbywa Jednostki Uczestnictwa bez ograniczeń.
Nabycie Jednostek Uczestnictwa wymaga wpłaty środków pieniężnych i złożenia stosownego
oświadczenia woli (zlecenia nabycia) Dystrybutorowi, z zastrzeżeniem sytuacji opisanych poniżej.
Minimalna kwota jednorazowej pierwszej wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa Allianz Polskich
Obligacji Skarbowych, po otrzymaniu której Allianz FIO zbywa Jednostki Uczestnictwa, wynosi 200 PLN,
a w przypadku kolejnych wpłat 50 PLN, z tym, że określone powyżej limity mogą być zmniejszane w
przypadku wpłat na nabycie Jednostek Uczestnictwa Allianz Polskich Obligacji Skarbowych
dokonywanych w ramach wyspecjalizowanych produktów. Minimalna kwota jednorazowej pierwszej
wpłaty w ramach Umów o prowadzenie IKE lub IKZE wynosi 1 000 PLN, z tym, że limit ten może zostać
obniżony. W powyższych przypadkach mogą mieć zastosowanie limity wynikające z umów dotyczących
tych programów oraz z Umów o prowadzenie IKE oraz Umów o prowadzenie IKZE.
dzień zbycia Jednostek Uczestnictwa Allianz Polskich Obligacji Skarbowych
Zbycie Jednostek Uczestnictwa przez Allianz FIO następuje w chwili wpisania do Rejestru Uczestników
Funduszu liczby Jednostek Uczestnictwa nabytych przez Uczestnika za dokonaną wpłatę. Za wyjątkiem
wyspecjalizowanych programów ze składką alokowaną za dokonaną wpłatę rozumie się wpłynięcie
środków pieniężnych na rachunek Allianz Polskich Obligacji Skarbowych.
Jednostki Uczestnictwa są zbywane po cenie zbycia z Dnia Wyceny następującego po Dniu Wyceny, w
którym Agent Transferowy otrzyma:
-

zlecenie oraz informację o otrzymanych przez Allianz Polskich Obligacji Skarbowych środkach
pieniężnych

lub
-

informację o wpłynięciu środków pieniężnych na rachunek Allianz Polskich Obligacji
Skarbowych, w przypadku nabywania Jednostek Uczestnictwa poprzez dokonanie wpłaty
bezpośredniej.

Okres od złożenia zlecenia i dokonania wpłaty środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych przez Uczestnika do dnia zbycia Jednostek Uczestnictwa Allianz
Polskich Obligacji Skarbowych nie może przekroczyć siedmiu dni, chyba że opóźnienie jest
następstwem okoliczności, za które Allianz FIO nie ponosi odpowiedzialności.
2)

odkupywania Jednostek Uczestnictwa:
Cena odkupienia Jednostek Uczestnictwa Allianz Polskich Obligacji Skarbowych jest równa Wartości
Aktywów Netto Allianz Polskich Obligacji Skarbowych na Jednostkę Uczestnictwa obliczonej w
najbliższym Dniu Wyceny następującym po dniu, w którym Agent Transferowy otrzyma zlecenie
odkupienia Jednostek Uczestnictwa Allianz Polskich Obligacji Skarbowych.

2.

Zwięzły opis polityki inwestycyjnej Allianz Polskich Obligacji Skarbowych.
1)

wskazanie głównych kategorii lokat Subfunduszu i ich dywersyfikacji charakteryzujących specyfikę
Subfunduszu oraz, jeżeli Fundusz lokuje aktywa Subfunduszu w lokaty inne niż papiery wartościowe
lub instrumenty rynku pieniężnego – wyraźne wskazanie tej cechy:
Fundusz realizuje cel inwestycyjny Allianz Polskich Obligacji Skarbowych poprzez inwestowanie
Aktywów tego Subfunduszu głównie w dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane
przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Ponadto Fundusz inwestuje Aktywa Subfunduszu w
dłużne papiery wartościowe emitowane przez rządy innych państw należących do OECD, również z
wykorzystaniem instrumentow pochodnych, a także w dłużne papiery wartościowe emitowane przez
inne podmioty (np. obligacje przedsiębiorstw, obligacje komunalne).
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Fundusz może inwestować Aktywa Subfunduszu w inne instrumenty finansowe dozwolone przepisami
prawa i postanowieniami Statutu.

Fundusz lokuje Aktywa Allianz Polskich Obligacji Skarbowych zgodnie z następującymi zasadami
dywersyfikacji lokat:
1) listy zastawne, dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz depozyty
bankowe – nie mniej niż 70 (siedemdziesiąt) % Wartości Aktywów Netto tego Subfunduszu,
2) inne lokaty – zgodnie z obowiązującym prawem i postanowieniami Statutu.
2)

zwięzły opis kryteriów doboru lokat do portfela inwestycyjnego Subfunduszu:
Głównym kryterium, którym kieruje się Fundusz, w odniesieniu do wszystkich rodzajów lokat, jest
wzrost wartości Aktywów Allianz Polskich Obligacji Skarbowych w długim horyzoncie inwestycyjnym.
Fundusz lokuje Aktywa Allianz Polskich Obligacji Skarbowych głównie w dłużne papiery wartościowe
emitowane przez Skarb Państwa oraz inne dłużne papiery wartościowe zapewniające konkurencyjne
oprocentowanie, emitowane przez podmioty o najwyższej wiarygodności, o terminie wykupu
(zapadalności) dłuższym niż rok.
Lokaty w papiery dłużne są dokonywane przede wszystkim na podstawie:
- w przypadku inwestycji w dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, a także
poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa oraz zagraniczne papiery skarbowe
emitowane przez państwa członkowskie i państwa należące do OECD:


kształtowania się struktury czasowej rentowności tych dłużnych papierów wartościowych (kształt
krzywej dochodowości),



prognozowanej zmiany rentowności tych dłużnych papierów wartościowych dla poszczególnych
okresów zapadalności (zmiany kształtu krzywej dochodowości),



ryzyka niewypłacalności kraju,



podstawowych danych makroekonomicznych dla danego kraju między innymi takich jak: wzrost
(spadek) Produktu Krajowego Brutto, wskaźniki wzrostu cen, poziom deficytu (nadwyżki)
budżetowego, saldo rachunku obrotów bieżących oraz bilansu handlowego, stopa bezrobocia;
w przypadku inwestycji w dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu
terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, dodatkowo pod uwagę brane są:

-



prognozowana sytuacja budżetowa emitenta,



poziom zadłużenia w stosunku do przychodów emitenta,



ustanowione zabezpieczenia;



nadane ratingi przez agencje ratingowe

w przypadku inwestycji w dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, banki
krajowe oraz listy zastawne emitowane przez banki krajowe pod uwagę brane są między innymi
następujące parametry:


sytuacja ekonomiczna emitenta



wynik finansowy emitenta na poziomie netto, brutto oraz EBITDA,



zadłużenie emitenta w stosunku do aktywów, jak i kapitałów własnych,



struktura zadłużenia emitenta,



wskaźniki płynności emitenta,



wskaźniki obsługi zadłużenia



ustanowione zabezpieczenia;



ratingi nadane przez agencje ratingowe



wewnętrzny rating

W przypadku lokat w depozyty bankowe pod uwagę brane są między innymi następujące parametry::
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3)

-

oprocentowanie depozytów,

-

wiarygodność banku;

jeżeli Subfundusz odzwierciedla skład uznanego indeksu akcji lub dłuższych papierów wartościowych
– charakterystyka indeksu, rynku, którego indeks dotyczy, oraz stopnia odzwierciedlenia indeksu przez
Subfundusz:
Nie dotyczy. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych nie odzwierciedla składu indeksu.

4)

jeżeli Wartość Aktywów Netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu może się charakteryzować dużą
zmiennością wynikającą ze składu portfela lub z przyjętej techniki zarządzania portfelem – wyraźne
wskazanie tej cechy:
Nie dotyczy. Wartość Aktywów Netto portfela inwestycyjnego Allianz Polskich Obligacji Skarbowych nie
charakteryzuje się dużą zmiennością wynikającą ze składu portfela lub z przyjętej techniki zarządzania
portfelem.

5)

jeżeli Fundusz może zawierać umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym
niewystandaryzowane instrumenty pochodne – wskazanie tej informacji wraz z określeniem wpływu
zawarcia takich umów, w tym umów, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty
pochodne, na ryzyko związane z przyjętą polityką inwestycyjną:
Fundusz może zawierać umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym
niewystandaryzowane instrumenty pochodne.
Umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty
pochodne, zawierane są w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego Allianz Polskich Obligacji
Skarbowych oraz w celu sprawnego zarządzania portfelem. Podstawowym celem zabezpieczenia jest
zabezpieczenie ryzyka walutowego oraz ryzyka stopy procentowej. W tym celu Fundusz może zawierać
transakcje, które przekształcą pierwotne strumienie pieniężne z instrumentu podstawowego w
strumienie pieniężne pozbawione ryzyka zmiany kursu walutowego w przyszłości lub ograniczą
ekspozycję na ryzyko stopy procentowej, czyli skrócą czas do wykupu portfela papierów dłużnych.

6)

jeżeli udzielono gwarancji wypłaty określonej kwoty z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa –
wskazanie gwaranta oraz warunków gwarancji:
Nie dotyczy. Nie udzielono gwarancji wypłaty określonej kwoty z tytułu odkupienia Jednostek
Uczestnictwa Allianz Polskich Obligacji Skarbowych.

3.

Opis ryzyka związanego z inwestowaniem w Jednostki Uczestnictwa, w tym ryzyka inwestycyjnego
związanego z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu.
1)

opis ryzyka inwestycyjnego związanego z polityką inwestycyjną Subfunduszu, z uwzględnieniem
strategii zarządzania i szczególnych strategii inwestycyjnych stosowanych w odniesieniu do inwestycji
na określonym obszarze geograficznym, w określonej branży lub sektorze gospodarczym albo w
odniesieniu do określonej kategorii lokat, albo w celu odzwierciedlenia indeksu akcji lub dłużnych
papierów wartościowych:
e) ryzyko rynkowe;
Inwestowanie w papiery wartościowe wiąże się z ryzykiem rynkowym. Rozumie się przez to ryzyko
poniesienia przez fundusz straty wynikającej z wahań wartości rynkowych pozycji wchodzących w
skład aktywów funduszu na skutek fluktuacji zmiennych rynkowych, takich jak stopy procentowe,
kursy walutowe czy ceny instrumentów udziałowych, które podlegają ogólnym tendencjom
rynkowym panującym w kraju i na świecie.
b)

ryzyko kredytowe;
Ryzyko kredytowe związane jest z możliwością trwałej lub czasowej utraty przez emitentów
zdolności do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, w tym również z trwałą lub czasową
niemożnością zapłaty odsetek od zobowiązań. Sytuacja taka może mieć miejsce w następstwie
pogorszenia się kondycji finansowej emitenta spowodowanego zarówno czynnikami
wewnętrznymi emitenta, jak i uwarunkowaniami zewnętrznymi (parametry ekonomiczne,
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otoczenie prawne itp.). Pogorszenie się kondycji finansowej emitenta znajduje swoje
odzwierciedlenie w spadku cen dłużnych papierów wartościowych wyemitowanych przez ten
podmiot, a także może prowadzić do spadku cen akcji tego podmiotu.
W skład tej kategorii ryzyka wchodzi również ryzyko związane z obniżeniem ratingu kredytowego
emitenta przez agencję ratingową i wynikający z niego spadek cen dłużnych papierów
wartościowych będący następstwem wymaganej przez inwestorów wyższej premii za ryzyko.
c)

ryzyko niewypłacalności gwaranta;
Ryzyko to związane jest z tym, że w przypadku niewypłacalności emitenta wystąpi jednocześnie
niewypłacalność gwaranta. Możliwa jest wówczas utrata znacznych Aktywów Subfunduszu.

d)

ryzyko rozliczenia;
Ryzyko wynikające z możliwości nieterminowego rozliczenia lub braku rozliczenia transakcji
dotyczących składników portfela inwestycyjnego Subfunduszu. Nieterminowe rozliczenie lub brak
rozliczenia transakcji może w przypadku negatywnego zachowania się cen papierów
wartościowych wpływać na spadki wartości Jednostki Uczestnictwa. Dodatkowo nieterminowe
rozliczenia lub brak rozliczeń transakcji może powodować konieczność poniesienia przez
Subfundusz kosztów kar umownych wynikających z zawartych przez Fundusz umów.

e)

ryzyko płynności;
Ryzyko to wynika z możliwości wystąpienia sytuacji, w której nie jest możliwe dokonanie
sprzedaży, likwidacji lub zamknięcia pozycji w aktywach funduszu, przy ograniczonych kosztach i
w odpowiednio krótkim czasie, bez istotnego wpływu na ich cenę, na skutek czego jest zagrożona
zdolność funduszu do stałego spełniania warunków określonych w art. 82 Ustawy.

f)

ryzyko walutowe;
W przypadku dokonywania przez Subfundusz inwestycji na rynkach zagranicznych, inwestycji w
papiery wartościowe dodatkowym czynnikiem ryzyka jest poziom kursów walutowych. Wahania
kursu złotego względem walut obcych mogą przekładać się na wahania wartości Jednostki
Uczestnictwa.
Dodatkowo poziom kursów walutowych, jako jeden z głównych parametrów
makroekonomicznych, może wpływać na atrakcyjność inwestycyjną oraz ceny krajowych
papierów wartościowych, szczególnie w przypadku gwałtownych zmian kursów walutowych.
Wówczas zmiany cen papierów wartościowych na rynku będą wpływały na zmiany wartości
Jednostki Uczestnictwa.

g)

ryzyko związane z przechowywaniem aktywów;
Zgodnie z Ustawą do prowadzenia rejestru aktywów Subfunduszy zobowiązany jest niezależny od
Towarzystwa Depozytariusz. Może wystąpić sytuacja, będąca wynikiem błędu leżącego po stronie
Depozytariusza lub innych zdarzeń związanych z przechowywaniem aktywów, na które
Towarzystwo nie ma wpływu, a mająca negatywny wpływ na wartość Aktywów Subfunduszu.

h)

ryzyko związane z koncentracją aktywów lub rynków;
Ryzyko to związane jest z nadmiernym zaangażowaniem w jeden lub kilka instrumentów
finansowych lub sektor rynku, co może spowodować skumulowaną stratę w przypadku
niekorzystnych zmian cen posiadanych instrumentów finansowych lub zmian na rynku danego
sektora.

2)

opis ryzyka związanego z uczestnictwem w Funduszu, w tym w szczególności:
a)

ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa, z
uwzględnieniem czynników mających wpływ na poziom ryzyka związanego z inwestycją;
Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu, a także określonej stopy
zwrotu z dokonanej przez Uczestnika Funduszu inwestycji w Jednostki Uczestnictwa. Inwestycje
na rynku kapitałowym obarczone są ryzykiem, które może powodować wahania wartości
Jednostek Uczestnictwa. Stopa zwrotu Subfunduszu jest związana także z właściwym
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zarządzaniem i podejmowanymi przez Towarzystwo decyzjami inwestycyjnymi. Uczestnicy
Funduszu powinni wziąć pod uwagę bezpośredni wpływ decyzji inwestycyjnych na rentowność ich
inwestycji.
b)

ryzyko wystąpienia szczególnych okoliczności, na wystąpienie których Uczestnik Funduszu nie ma
wpływu lub ma ograniczony wpływ;
Towarzystwo, jako organ Funduszu, jest uprawnione do podejmowania w imieniu Funduszu
działań określonych w Statucie, przy czym Uczestnik Funduszu nie ma wpływu na fakt podjęcia
bądź niepodjęcia tych działań. Ponadto mogą wystąpić inne okoliczności, na które Uczestnik
Funduszu nie będzie miał wpływu, a które w znaczący sposób mogą wpływać na opłacalność
dokonanej inwestycji, w szczególności takie jak:


Otwarcie likwidacji Funduszu lub Subfunduszu
Fundusz ulega rozwiązaniu, a Subfundusze ulegają likwidacji po wystąpieniu przesłanek
określonych w Statucie. Uczestnik Funduszu nie ma wpływu na wystąpienie przesłanek
rozwiązania Funduszu ani likwidacji Subfunduszy.
 Przejęcie zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych
Inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, może, bez zgody Uczestników Funduszu, na
podstawie umowy zawartej z Towarzystwem przejąć zarządzanie Funduszem. Z chwilą
wejścia w życie zmian w Statucie dotyczących oznaczenia towarzystwa funduszy
inwestycyjnych zarządzającego Funduszem, Towarzystwo przejmujące zarządzanie
Funduszem wstępuje w prawa i obowiązki Towarzystwa będącego dotychczas organem
Funduszu,
 Zmiana Depozytariusza lub innego podmiotu obsługującego Fundusz
Depozytariusz i inne podmioty obsługujące Fundusz, wykonują swoje czynności na
podstawie umów zawartych z Funduszem. Zmiana tych umów, a także zmiana
podmiotów z którymi umowy są zawarte, nie wymaga zgody Uczestników Funduszu.
 Połączenie Funduszu z innym funduszem inwestycyjnym
Połączenie Funduszu z innym funduszem inwestycyjnym, w tym połączenie Subfunduszu
z innym subfunduszem może mieć wpływ na wartość Jednostek Uczestnictwa. Połączenie
Funduszu z innym funduszem inwestycyjnym, w tym połączenie Subfunduszu z innym
subfunduszem nie wymaga zgody Uczestników Funduszu.
 Zmiana polityki inwestycyjnej Subfunduszu
Zmiany w zakresie polityki inwestycyjnej Subfunduszu mogą skutkować zmianą profilu
ryzyka Subfunduszu. Zmiana polityki inwestycyjnej Subfunduszu nie wymaga zgody
Uczestników.
k) ryzyko inflacji;
Z punktu widzenia Uczestnika Funduszu należy podkreślić, że poziom inflacji ma zasadniczy
wpływ na wielkość realnej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa. Może się zdarzyć, że
z uwagi na wysoki poziom inflacji realna stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa okaże
się ujemna, pomimo tego, że nominalna stopa zwrotu z inwestycji w te Jednostki Uczestnictwa
będzie dodatnia. W związku z tym Uczestnik Funduszu narażony jest na ryzyko utraty realnej
wartości inwestycji.
l)

ryzyko związane z regulacjami prawnymi dotyczącymi Funduszu, w szczególności w zakresie
prawa podatkowego;
Jednym z najważniejszych czynników prowadzenia działalności gospodarczej jest otoczenie
prawne. Niekorzystne zmiany w regulacjach prawnych (m.in. w systemie podatkowym, w systemie
obrotu gospodarczego, w systemie obrotu papierami wartościowymi) mogą negatywnie wpływać
na atrakcyjność inwestycyjną instrumentów finansowych a tym samym na ich ceny.
Dodatkowo należy podkreślić, że zmiany w systemie prawnym, w tym w systemie obrotu
gospodarczego oraz w systemie podatkowym mogą niekorzystnie wpływać na inwestycje
Uczestników Funduszu. W takim wypadku Uczestnik Funduszu narażony jest na możliwość
ponoszenia dodatkowych obciążeń, które w sposób znaczący mogą negatywnie wpływać na
realizowane przez Uczestnika Funduszu stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa.
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4.

Określenie profilu inwestora, który uwzględnia zakres czasowy inwestycji oraz poziom ryzyka
inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu.
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych skierowany jest do inwestorów:

5.

-

poszukujących alternatywy dla samodzielnego inwestowania w obligacje skarbowe,

-

zainteresowanych średniookresową inwestycją; rekomendowany okres inwestycji wynosi minimum
jeden rok,

-

oczekujących w dłuższym okresie zysku z inwestycji przewyższającego oprocentowanie lokat bankowych.

Informacje o wysokości opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w Subfunduszu, sposobie ich
naliczania i pobierania oraz o kosztach obciążających Subfundusz.
1)

wskazanie przepisów Statutu określających rodzaje, maksymalną wysokość, sposób kalkulacji i
naliczania kosztów obciążających Subfundusz, w tym w szczególności wynagrodzenie Towarzystwa
oraz terminy, w których najwcześniej może nastąpić pokrycie poszczególnych rodzajów kosztów:
§ 51 Statutu.

2)

wskazanie wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych, zwanego dalej „wskaźnikiem WKC”:
WKC za 2017 rok wynosi: 1,75% dla jednostki kategorii A, 1,47% dla jednostki kategorii B, 1,05% dla
jednostki kategorii C, 0,90% dla jednostki kategorii D.
Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością
inwestycyjną Allianz Polskich Obligacji Skarbowych w średniej Wartości Aktywów Netto Allianz Polskich
Obligacji Skarbowych za 2017 rok.
Do wskaźnika WKC nie zostały włączone prowizje i opłaty maklerskie, podatki związane z nabyciem lub
zbyciem składników portfela, odsetki z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów, świadczenia
wynikające z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, opłaty związane z
nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa bezpośrednio przez Uczestnika, wartość usług
dodatkowych.
Opis różnic w opłatach i kosztach związanych z poszczególnymi kategoriami Jednostek Uczestnictwa, z
uwzględnieniem podstaw tych różnic jest zamieszczony w Prospekcie

3)

wskazanie opłat manipulacyjnych z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostki Uczestnictwa oraz innych
opłat uiszczanych bezpośrednio przez Uczestnika:
Opłata za Nabycie
Dystrybutor, z tytułu dystrybucji Jednostek Uczestnictwa Allianz Polskich Obligacji Skarbowych oraz
organizacji i nadzoru nad dystrybucją Jednostek Uczestnictwa Allianz Polskich Obligacji Skarbowych,
pobiera Opłatę za Nabycie stanowiącą opłatę za zbywanie jednostek uczestnictwa, o której mowa w art.
86 ust. 2 Ustawy, w wysokości nie wyższej niż 1,5 % wpłaty dokonywanej przez nabywcę Jednostek
Uczestnictwa Allianz Polskich Obligacji Skarbowych.
Dystrybutor nie pobiera Opłaty za Odkupienie Jednostek Uczestnictwa Allianz Polskich Obligacji
Skarbowych.
Szczegółowe informacje o stawkach Opłaty za Nabycie obowiązujących u poszczególnych
dystrybutorów, określa Tabela Opłat stanowiąca załącznik do Prospektu.
Dystrybutor może obniżyć lub znieść w całości Opłatę za Nabycie w stosunku do wszystkich
Uczestników Funduszu. Dystrybutor może ponadto obniżyć lub znieść Opłatę za Nabycie w stosunku do
określonych grup Uczestników Funduszu we wszystkich uzasadnionych interesem Uczestników
Funduszu przypadkach, w sytuacjach i na zasadach opisanych poniżej.
W czasie kampanii promocyjnej Allianz FIO lub Allianz Polskich Obligacji Skarbowych, Dystrybutor
może obniżyć lub znieść Opłatę za Nabycie w określonym czasie w stosunku do wszystkich lub do
określonych grup nabywców Jednostek Uczestnictwa Allianz Polskich Obligacji Skarbowych oraz w
odniesieniu do wybranych kategorii Jednostek Uczestnictwa. Informacje o prowadzonych akcjach
promocyjnych będą udostępniane w Punktach Obsługi Funduszu oraz na stronie internetowej:
www.allianz.pl/tfi.
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Niezależnie od powyższego, Dystrybutor może zmniejszyć Opłatę za Nabycie lub zwolnić z tej opłaty:
-

pracowników Towarzystwa,

-

pracowników Agenta Transferowego,

-

pracowników i agentów Dystrybutora,

-

pracowników Depozytariusza,

-

pracowników akcjonariuszy Towarzystwa,

-

akcjonariuszy Towarzystwa,

-

podmioty współpracujące z Towarzystwem lub Funduszem na podstawie zawartych z nim umów o
świadczenie usług,

-

w wyjątkowych sytuacjach osoby, których reklamacje zostały uwzględnione przez Fundusz,

-

w przypadku nabywania znacznej liczby Jednostek Uczestnictwa Allianz Polskich Obligacji
Skarbowych, przez co rozumie się nabywanie tych Jednostek Uczestnictwa jednorazowo lub w
zadeklarowanym terminie za kwotę nie mniejszą niż 50 000 PLN,

-

w przypadku uczestnictwa w Funduszu przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy,

-

w przypadku nabywania Jednostek Uczestnictwa Allianz Polskich Obligacji Skarbowych poprzez
wpłatę bezpośrednią.

przy czym zmniejszenie lub zwolnienie z Opłaty za Nabycie dotyczyć może jedynie wszystkich osób
należących do jednej lub więcej grup określonych powyżej.
W przypadku Pracowniczych Programów Emerytalnych, Pracowniczych Programów Inwestycyjnych,
Programów Systematycznego Inwestowania, Umów o prowadzenie IKE oraz Umów o prowadzenie IKZE
wysokość Opłaty za Nabycie może ulec obniżeniu lub Opłata za Nabycie może nie być pobierana w
ogóle.
Opłata za Nabycie w ramach reinwestycji Jednostek Uczestnictwa Allianz Polskich Obligacji
Skarbowych
Nabycie nowych Jednostek Uczestnictwa Allianz Polskich Obligacji Skarbowych przez osobę, od której
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych odkupił Jednostki Uczestnictwa, w ciągu 90 dni od dnia tego
odkupienia, jest zwolnione z obowiązku uiszczania Opłaty za Nabycie do wysokości kwoty, jaką ta osoba
otrzymała w zamian za odkupienie poprzednio posiadanych Jednostek Uczestnictwa. Zwolnienie, o
którym mowa, przysługuje jeden raz w roku kalendarzowym.
Opłata za Nabycie w ramach IKE i IKZE
W ramach Umów o prowadzenie IKE oraz Umów o prowadzenie IKZE maksymalna wysokość Opłaty za
Nabycie za zbywanie Jednostek Uczestnictwa Allianz Polskich Obligacji Skarbowych pobieranej w
związku z dokonaniem pierwszej wpłaty na poczet nabycia tych Jednostek Uczestnictwa przez osobę,
która podpisała Umowę o prowadzenie IKE lub Umowę o prowadzenie IKZE, nie może przekraczać
1 000 PLN, natomiast wysokość Opłaty za Nabycie pobieranej w związku z dokonywaniem kolejnych
wpłat na poczet nabycia Jednostek Uczestnictwa Allianz Polskich Obligacji Skarbowych przez osobę,
która podpisała Umowę o prowadzenie IKE lub Umowę o prowadzenie IKZE, nie może przekraczać 20 zł.
W przypadku Umów o prowadzenie IKE oraz Umów o prowadzenie IKZE wysokość Opłaty za Nabycie
może ulec obniżeniu lub Opłata za Nabycie może nie być pobierana w ogóle.
Ponadto w przypadku IKE i IKZE, Umowa o prowadzenie IKE oraz Umowa o prowadzenie IKZE określa:
-

szczegółowe zasady naliczania oraz szczegółowe zasady, terminy i warunki pobierania w ramach
IKE lub IKZE wskazanych w Statucie opłat za zbywanie i zamianę Jednostek Uczestnictwa,
stanowiących opłaty ustanowione na podstawie art. 86 ust. 2 Ustawy,

-

szczegółowe zasady naliczania oraz szczegółowe zasady, terminy i warunki pobierania dodatkowej
opłaty przewidzianej w art. 39 Ustawy IKE i IKZE, pobieranej w przypadku, gdy wypłata, wypłata
transferowa lub zwrot nastąpi w terminie krótszym niż 12 miesięcy, licząc od dnia zawarcia Umowy
o prowadzenie IKE czy Umowy o prowadzenie IKZE, o ile opłata taka będzie pobierana.

W ramach IKE lub IKZE mogą być pobierane wyłącznie opłaty, o których mowa powyżej.
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Na zasadach przewidzianych Umową o prowadzenie IKE oraz Umową o prowadzenie IKZE Towarzystwo
może:

4)

-

zwolnić Uczestnika Funduszu z całości lub części z opłat, o których mowa powyżej,

-

obniżyć wysokość opłat, o których mowa powyżej,

-

odroczyć w czasie pobranie opłat, o których mowa powyżej,

-

uzależnić pobranie opłat, o których mowa powyżej, od wystąpienia określonych okoliczności.

wskazanie opłaty zmiennej, będącej częścią wynagrodzenia za zarządzanie, której wysokość jest
uzależniona od wyników Subfunduszu, prezentowanej w ujęciu procentowym w stosunku do średniej
Wartości Aktywów Netto Subfunduszu:
Nie dotyczy. Towarzystwo nie pobiera opłaty zmiennej.

5)

wskazanie maksymalnej wysokości wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem, a w przypadku, o
którym mowa w art. 101 ust. 5 Ustawy, wskazanie również maksymalnego poziomu wynagrodzenia za
zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym, funduszem zagranicznym lub instytucją zbiorowego
inwestowania zarządzanych przez Towarzystwo lub podmiot z grupy kapitałowej Towarzystwa, jeżeli
Fundusz lokuje powyżej 50% Aktywów Subfunduszu w jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne
lub tytuły uczestnictwa tych funduszy lub instytucji zbiorowego inwestowania:
maksymalna wysokość wynagrodzenia za zarządzanie Allianz Polskich Obligacji Skarbowych, jaką
może pobrać Towarzystwo
Za zarządzanie i reprezentowanie Allianz Polskich Obligacji Skarbowych Towarzystwo może pobierać,
po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie Towarzystwa w wysokości nie
większej niż:
-

2 (dwa) % Wartości Aktywów Netto Allianz Polskich Obligacji Skarbowych w skali roku – dla
Jednostek Uczestnictwa kategorii A, A1, A2,

-

1,2 (jeden i dwie dziesiąte) % Wartości Aktywów Netto Allianz Polskich Obligacji Skarbowych w
skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B,

-

0,8 (osiem dziesiątych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Polskich Obligacji Skarbowych w skali
roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C,

-

0,65 (sześćdziesiąt pięć setnych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Polskich Obligacji Skarbowych
w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii D.

maksymalny poziom wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Allianz Polskich Obligacji
Skarbowych, jeżeli Fundusz lokuje powyżej 50% Aktywów Allianz Polskich Obligacji Skarbowych w
jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne lub tytuły uczestnictwa funduszy lub instytucji
zbiorowego inwestowania zarządzanych przez Towarzystwo lub podmiot z grupy kapitałowej
Nie dotyczy. Fundusz może lokować maksymalnie do 20% Aktywów Subfunduszu w jednostki
uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne oraz tytuły
uczestnictwa emitowane przez instytucje zbiorowego inwestowania mające siedzibę za granicą.
6)

wskazanie istniejących umów lub porozumień, na podstawie których koszty działalności Subfunduszu
bezpośrednio lub pośrednio są rozdzielane między Subfundusz a Towarzystwo lub inny podmiot, w
tym wskazanie usług dodatkowych oraz wskazanie wpływu tych usług na wysokość prowizji
pobieranych przez podmiot prowadzący działalność maklerską oraz na wysokość wynagrodzenia
Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem:
Nie dotyczy. Nie zostały zawarte takie umowy ani porozumienia.
Na rzecz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych realizowane są przez podmioty prowadzące działalność
maklerską, w ramach wykonywania przez nie umów pośrednictwa w obrocie papierami
wartościowymi, instrumentami rynku pieniężnego lub instrumentami pochodnymi, następujące
usługi dodatkowe:
-

sporządzanie analiz lub rekomendacji,

-

dostarczanie informacji o cenach, kursach lub wartościach,
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-

oferowanie dostępu do elektronicznych systemów transakcyjnych lub elektronicznych systemów
potwierdzeń zawarcia transakcji.

Towarzystwo, Fundusz ani Allianz Polskich Obligacji Skarbowych nie ponoszą, w związku ze
świadczeniem takich usług przez podmioty prowadzące działalność maklerską, jakichkolwiek
dodatkowych kosztów na rzecz tych podmiotów. Jedynym ponoszonym kosztem są prowizje za
pośredniczenie tych podmiotów w obrocie papierami wartościowymi i instrumentami rynku
pieniężnego, na których ustalenie nie wpływa fakt wykonywania przez podmioty prowadzące
działalność maklerską usług dodatkowych. Usługi dodatkowe nie wpływają także na wysokość
wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Allianz Polskich Obligacji Skarbowych.
6.

Podstawowe dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym.
1)

Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego, zgodna z wartością
zaprezentowaną w zbadanym przez biegłego rewidenta jednostkowym sprawozdaniu finansowym
Subfunduszu:
Wartość Aktywów Netto Allianz Polskich Obligacji Skarbowych
na dzień 31 grudnia 2017 roku (PLN)
120 000 000
100 000 000

99 711 213

80 000 000
60 000 000
40 000 000
20 000 000
211 041

59 162

157 777

0
jednostka
jednostka
jednostka
jednostka
uczestnictwa kat. A uczestnictwa kat. B uczestnictwa kat. C uczestnictwa kat. D

2)

wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 2 lata w
przypadku Subfunduszy prowadzących działalność nie dłużej niż 3 lata, albo za ostatnie 3, 5 i 10 lat w
pozostałych przypadkach; średnią stopę zwrotu dla danego okresu oblicza się, dzieląc stopę obliczoną
na podstawie Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa na koniec ostatniego
roku obrotowego i na koniec roku obrotowego poprzedzającego okres, dla którego jest dokonywane
obliczenie, przez odpowiednio 2, 3, 5 albo 10 lat:
średnia stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa kategorii A
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych
za ostatnie trzy lata obrotowe 2015-2017
1,40%
1,20%

1,20%

1,00%
0,80%
0,60%
0,40%
0,20%
0,00%
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średnia stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa kategorii A
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych
za ostatnie pięć lat obrotowych 2013-2017
3,00%
2,50%

2,41%

2,00%
1,50%
1,00%
0,50%
0,00%

średnia stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa kategorii A
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych
za ostatnie dziesięć lat obrotowych 2008-2017
6,00%

5,63%

5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%

średnia stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa kategorii B
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych
za ostatnie trzy lata obrotowe 2015-2017
1,60%
1,40%
1,20%
1,00%
0,80%
0,60%
0,40%
0,20%
0,00%

1,49%
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średnia stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa kategorii B
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych
za ostatnie pięc lat obrotowych 2013-2017
3,00%

2,73%

2,50%
2,00%
1,50%
1,00%
0,50%
0,00%

średnia stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa kategorii C
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych
za ostatnie trzy lata obrotowe 2015-2017
2,50%
2,00%

1,93%

1,50%
1,00%
0,50%
0,00%

średnia stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa kategorii C
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych
za ostatnie pięc lat obrotowych 2013-2017
3,50%

3,21%

3,00%
2,50%
2,00%
1,50%
1,00%
0,50%
0,00%
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średnia stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa kategorii D
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych
za ostatnie trzy lata obrotowe 2015-2017
2,50%
2,00%

2,09%

1,50%
1,00%
0,50%
0,00%

3)

wskazanie wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu
odzwierciedlającego zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę
inwestycyjną Subfunduszu, zwanego dalej "wzorcem" (benchmark), a także informację o dokonanych
zmianach wzorca, jeżeli miały miejsce.
Od dnia 1 października 2018 roku stopą odniesienia dla oceny efektywności Allianz Polskich Obligacji
Skarbowych (benchmarkiem)jest stopa zwrotu indeksu TBSP.Index (Indeks Treasury BondSpot
Poland).
Stopą odniesienia dla oceny efektywności Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (benchmarkiem) była
do 31 września 2018 roku stopa zwrotu indeksu Citigroup Poland Government Index.
Stopą odniesienia dla oceny efektywności Subfunduszu (wcześniej: Allianz
(benchmarkiem) był do 14 marca 2011 roku: 50% USDLIBID 1M + 50% EURIBID 1M.

4)

Walutowy)

informacja o średnich stopach zwrotu z przyjętego dla Subfunduszu wzorca, odpowiednio dla okresów,
o których mowa w punkcie 2):
średnia stopa zwrotu z przyjętego przez
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych wzorca (benchmarku)
za ostatnie trzy lata obrotowe 2015-2017
2,50%

2,21%

2,00%
1,50%
1,00%
0,50%
0,00%
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średnia stopa zwrotu z przyjętego przez
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych wzorca (benchmarku)
za ostatnie pięć lat obrotowych 2013-2017
4,50%
4,00%
3,50%
3,00%
2,50%
2,00%
1,50%
1,00%
0,50%
0,00%

3,81%

średnia stopa zwrotu z przyjętego przez
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych wzorca (benchmarku)
za ostatnie dziesięć lat obrotowych 2008-2017
6,00%

5,35%

5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
Zastrzeżenie:
Indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz wysokości
pobranych opłat manipulacyjnych.
Wyniki historyczne nie gwarantują uzyskania podobnych wyników w przyszłości.

Rozdział X
Dane o Allianz Obligacji Plus
1.

Sposób i szczegółowe warunki
1)

zbywania Jednostek Uczestnictwa:
podstawowe zasady zbywania Jednostek Uczestnictwa Allianz Obligacji Plus
Allianz FIO zbywa Jednostki Uczestnictwa bez ograniczeń.
Nabycie Jednostek Uczestnictwa wymaga wpłaty środków pieniężnych i złożenia stosownego
oświadczenia woli (zlecenia nabycia) Dystrybutorowi, z zastrzeżeniem sytuacji opisanych poniżej.
Minimalna kwota jednorazowej pierwszej wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa Allianz Obligacji
Plus, po otrzymaniu której Allianz FIO zbywa Jednostki Uczestnictwa, wynosi 200 PLN, a w przypadku
kolejnych wpłat 50 PLN, z tym, że określone powyżej limity mogą być zmniejszane w przypadku wpłat
na nabycie Jednostek Uczestnictwa Allianz Obligacji Plus dokonywanych w ramach
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wyspecjalizowanych produktów. Minimalna kwota jednorazowej pierwszej wpłaty w ramach Umów o
prowadzenie IKE lub IKZE wynosi 1 000 PLN, z tym, że limit ten może zostać obniżony. W powyższych
przypadkach mogą mieć zastosowanie limity wynikające z umów dotyczących tych programów oraz z
Umów o prowadzenie IKE oraz Umów o prowadzenie IKZE.
Towarzystwo oświadcza, że z dniem 5 maja 2014 r. zaprzestało oferowania nowym uczestnikom
Programu Systematycznego Inwestowania Allianz Progres. Ponadto nie będą przyjmowane wpłaty od
dotychczasowych uczestników w kwocie niższej niż 150 PLN. Wpłaty te będą zwracane na rachunek
bankowy, z którego zostały przekazane, a jeśli wpłata nie nastąpiła przelewem bankowym, wówczas
zostanie zwrócona przekazem pocztowym; w takim wypadku kwota zwracanej wpłaty może być
obniżona o koszt przekazu pocztowego.
dzień zbycia Jednostek Uczestnictwa Allianz Obligacji Plus
Zbycie Jednostek Uczestnictwa przez Allianz FIO następuje w chwili wpisania do Rejestru Uczestników
Funduszu liczby Jednostek Uczestnictwa nabytych przez Uczestnika za dokonaną wpłatę. Za wyjątkiem
wyspecjalizowanych programów ze składką alokowaną za dokonaną wpłatę rozumie się wpłynięcie
środków pieniężnych na rachunek Allianz Obligacji Plus.
Jednostki Uczestnictwa są zbywane po cenie zbycia z Dnia Wyceny następującego po Dniu Wyceny, w
którym Agent Transferowy otrzyma:
-

zlecenie oraz informację o otrzymanych przez Allianz Obligacji Plus środkach pieniężnych

lub
-

informację o wpłynięciu środków pieniężnych na rachunek Allianz Obligacji Plus, w przypadku
nabywania Jednostek Uczestnictwa poprzez dokonanie wpłaty bezpośredniej.

Okres złożenia zlecenia i od dokonania wpłaty środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa
Allianz Obligacji Plus przez Uczestnika do dnia zbycia Jednostek Uczestnictwa Allianz Obligacji Plus nie
może przekroczyć siedmiu dni, chyba że opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Allianz FIO
nie ponosi odpowiedzialności.
2)

odkupywania Jednostek Uczestnictwa:
Cena odkupienia Jednostek Uczestnictwa Allianz Obligacji Plus jest równa Wartości Aktywów Netto
Allianz Obligacji Plus na Jednostkę Uczestnictwa obliczonej w najbliższym Dniu Wyceny następującym
po dniu, w którym Agent Transferowy otrzyma zlecenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa Allianz
Obligacji Plus.

2.

Zwięzły opis polityki inwestycyjnej Allianz Obligacji Plus.
1)

wskazanie głównych kategorii lokat Subfunduszu i ich dywersyfikacji charakteryzujących specyfikę
Subfunduszu oraz, jeżeli Fundusz lokuje aktywa Subfunduszu w lokaty inne niż papiery wartościowe
lub instrumenty rynku pieniężnego – wyraźne wskazanie tej cechy:
Fundusz realizuje cel inwestycyjny Allianz Obligacji Plus poprzez inwestowanie Aktywów tego
Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa oraz emitowane i
gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, rządy państw członkowskich, a także
innych państw należących do OECD, również z wykorzystaniem instrumentow pochodnych. Ponadto
Fundusz inwestuje Aktywa Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne niż
wskazane w zdaniu poprzednim podmioty (np. obligacje komunalne). Fundusz realizuje cel
inwestycyjny również przez inwestowanie od 0 (zera) % do 30 (trzydziestu) % Wartości Aktywów Netto w
jednostki uczestnictwa, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz tytuły uczestnictwa
emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą
Fundusz lokuje Aktywa Allianz Obligacji Plus zgodnie z następującymi zasadami dywersyfikacji lokat:
1) akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe i obligacje
zamienne – od 0 % do 10 % Wartości Aktywów Netto tego Subfunduszu,
2) listy zastawne, dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz depozyty bankowe
– nie mniej niż 50 (pięćdziesiąt) % Wartości Aktywów Netto tego Subfunduszu,
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3) jednostki uczestnictwa, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz tytuły uczestnictwa
emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą – od 0 (zera) % do
30 (trzydziestu) % Wartości Aktywów Netto tego Subfunduszu.

4) inne lokaty – zgodnie z obowiązującym prawem i postanowieniami Statutu.
2)

zwięzły opis kryteriów doboru lokat do portfela inwestycyjnego Subfunduszu:
Głównym kryterium, którym kieruje się Fundusz, w odniesieniu do wszystkich rodzajów lokat, jest
wzrost wartości Aktywów Allianz Obligacji Plus w długim horyzoncie inwestycyjnym.
Fundusz lokuje Aktywa Allianz Obligacji Plus w dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb
Państwa oraz inne dłużne papiery wartościowe zapewniające konkurencyjne oprocentowanie,
emitowane przez podmioty o najwyższej wiarygodności, głównie o terminie wykupu (zapadalności)
dłuższym niż rok.
Stan finansowy i perspektywy rozwoju podmiotów, które wyemitowały papiery wartościowe, które mają
być przedmiotem inwestycji Allianz Obligacji Plus ustalana jest na podstawie wszechstronnej analizy
dokonywanej przez Towarzystwo.
Lokaty w papiery dłużne są dokonywane przede wszystkim na podstawie:
- w przypadku inwestycji w dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, a także
poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa oraz zagraniczne papiery skarbowe
emitowane przez państwa członkowskie i państwa należące do OECD:


kształtowania się struktury czasowej rentowności tych dłużnych papierów wartościowych (kształt
krzywej dochodowości),



prognozowanej zmiany rentowności tych dłużnych papierów wartościowych dla poszczególnych
okresów zapadalności (zmiany kształtu krzywej dochodowości),



ryzyka niewypłacalności kraju,



podstawowych danych makroekonomicznych dla danego kraju między innymi takich jak: wzrost
(spadek) Produktu Krajowego Brutto, wskaźniki wzrostu cen, poziom deficytu (nadwyżki)
budżetowego, saldo rachunku obrotów bieżących oraz bilansu handlowego, stopa bezrobocia;
- w przypadku inwestycji w dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu
terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, dodatkowo pod uwagę brane są:

-



prognozowana sytuacja budżetowa emitenta,



poziom zadłużenia w stosunku do przychodów emitenta,



ustanowione zabezpieczenia;



nadane ratingi przez agencje ratingowe

w przypadku inwestycji w dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, banki
krajowe oraz listy zastawne emitowane przez banki krajowe pod uwagę brane są między innymi
następujące parametry:


sytuacja ekonomiczna emitenta



wynik finansowy emitenta na poziomie netto, brutto oraz EBITDA,



zadłużenie emitenta w stosunku do aktywów, jak i kapitałów własnych,



struktura zadłużenia emitenta,



wskaźniki płynności emitenta,



wskaźniki obsługi zadłużenia



ustanowione zabezpieczenia;



ratingi nadane przez agencje ratingowe



wewnętrzny rating

W przypadku lokat w depozyty bankowe pod uwagę brane są między innymi następujące parametry::
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-

oprocentowanie depozytów,

-

wiarygodność banku;

Lokaty w jednostki uczestnictwa, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz tytuły uczestnictwa
emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą są dokonywane
przede wszystkim na podstawie:
- oczekiwanej stopy zwrotu z inwestycji w klasy aktywów, w które inwestuje dany fundusz,
- wpływu danej lokaty na ryzyko całego portfela.
3)

jeżeli Subfundusz odzwierciedla skład uznanego indeksu akcji lub dłuższych papierów wartościowych
– charakterystyka indeksu, rynku, którego indeks dotyczy, oraz stopnia odzwierciedlenia indeksu przez
Subfundusz:
Nie dotyczy. Allianz Obligacji Plus nie odzwierciedla składu indeksu.

4)

jeżeli Wartość Aktywów Netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu może się charakteryzować dużą
zmiennością wynikającą ze składu portfela lub z przyjętej techniki zarządzania portfelem – wyraźne
wskazanie tej cechy:
Nie dotyczy. Wartość Aktywów Netto portfela inwestycyjnego Allianz Obligacji Plus nie charakteryzuje
się dużą zmiennością wynikającą ze składu portfela lub z przyjętej techniki zarządzania portfelem.

5)

jeżeli Fundusz może zawierać umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym
niewystandaryzowane instrumenty pochodne – wskazanie tej informacji wraz z określeniem wpływu
zawarcia takich umów, w tym umów, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty
pochodne, na ryzyko związane z przyjętą polityką inwestycyjną:
Fundusz może zawierać umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym
niewystandaryzowane instrumenty pochodne.
Umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty
pochodne, zawierane są w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego Allianz Obligacji Plus oraz w celu
sprawnego zarządzania portfelem. Podstawowym celem zabezpieczenia jest zabezpieczenie ryzyka
walutowego oraz ryzyka stopy procentowej. W tym celu Fundusz może zawierać transakcje, które
przekształcą pierwotne strumienie pieniężne z instrumentu podstawowego w strumienie pieniężne
pozbawione ryzyka zmiany kursu walutowego w przyszłości lub ograniczą ekspozycję na ryzyko stopy
procentowej, czyli skrócą czas do wykupu portfela papierów dłużnych.

6)

jeżeli udzielono gwarancji wypłaty określonej kwoty z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa –
wskazanie gwaranta oraz warunków gwarancji:
Nie dotyczy. Nie udzielono gwarancji wypłaty określonej kwoty z tytułu odkupienia Jednostek
Uczestnictwa Allianz Obligacji Plus.

3.

Opis ryzyka związanego z inwestowaniem w Jednostki Uczestnictwa, w tym ryzyka inwestycyjnego
związanego z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu.
1)

opis ryzyka inwestycyjnego związanego z polityką inwestycyjną Subfunduszu, z uwzględnieniem
strategii zarządzania i szczególnych strategii inwestycyjnych stosowanych w odniesieniu do inwestycji
na określonym obszarze geograficznym, w określonej branży lub sektorze gospodarczym albo w
odniesieniu do określonej kategorii lokat, albo w celu odzwierciedlenia indeksu akcji lub dłużnych
papierów wartościowych:
f)

ryzyko rynkowe;
Inwestowanie w papiery wartościowe wiąże się z ryzykiem rynkowym. Rozumie się przez to ryzyko
poniesienia przez fundusz straty wynikającej z wahań wartości rynkowych pozycji wchodzących w
skład aktywów funduszu na skutek fluktuacji zmiennych rynkowych, takich jak stopy procentowe,
kursy walutowe czy ceny instrumentów udziałowych, które podlegają ogólnym tendencjom
rynkowym panującym w kraju i na świecie.

b)

ryzyko kredytowe;
Ryzyko kredytowe związane jest z możliwością trwałej lub czasowej utraty przez emitentów
zdolności do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, w tym również z trwałą lub czasową
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niemożnością zapłaty odsetek od zobowiązań. Sytuacja taka może mieć miejsce w następstwie
pogorszenia się kondycji finansowej emitenta spowodowanego zarówno czynnikami
wewnętrznymi emitenta, jak i uwarunkowaniami zewnętrznymi (parametry ekonomiczne,
otoczenie prawne itp.). Pogorszenie się kondycji finansowej emitenta znajduje swoje
odzwierciedlenie w spadku cen dłużnych papierów wartościowych wyemitowanych przez ten
podmiot, a także może prowadzić do spadku cen akcji tego podmiotu.
W skład tej kategorii ryzyka wchodzi również ryzyko związane z obniżeniem ratingu kredytowego
emitenta przez agencję ratingową i wynikający z niego spadek cen dłużnych papierów
wartościowych będący następstwem wymaganej przez inwestorów wyższej premii za ryzyko.
c)

ryzyko niewypłacalności gwaranta;
Ryzyko to związane jest z tym, że w przypadku niewypłacalności emitenta wystąpi jednocześnie
niewypłacalność gwaranta. Możliwa jest wówczas utrata znacznych Aktywów Subfunduszu.

d)

ryzyko rozliczenia;
Ryzyko wynikające z możliwości nieterminowego rozliczenia lub braku rozliczenia transakcji
dotyczących składników portfela inwestycyjnego Subfunduszu. Nieterminowe rozliczenie lub brak
rozliczenia transakcji może w przypadku negatywnego zachowania się cen papierów
wartościowych wpływać na spadki wartości Jednostki Uczestnictwa. Dodatkowo nieterminowe
rozliczenia lub brak rozliczeń transakcji może powodować konieczność poniesienia przez
Subfundusz kosztów kar umownych wynikających z zawartych przez Fundusz umów.

e)

ryzyko płynności;
Ryzyko to wynika z możliwości wystąpienia sytuacji, w której nie jest możliwe dokonanie
sprzedaży, likwidacji lub zamknięcia pozycji w aktywach funduszu, przy ograniczonych kosztach i
w odpowiednio krótkim czasie, bez istotnego wpływu na ich cenę, na skutek czego jest zagrożona
zdolność funduszu do stałego spełniania warunków określonych w art. 82 Ustawy.

f)

ryzyko walutowe;
W przypadku dokonywania przez Subfundusz inwestycji na rynkach zagranicznych, inwestycji w
papiery wartościowe dodatkowym czynnikiem ryzyka jest poziom kursów walutowych. Wahania
kursu złotego względem walut obcych mogą przekładać się na wahania wartości Jednostki
Uczestnictwa.
Dodatkowo poziom kursów walutowych, jako jeden z głównych parametrów
makroekonomicznych, może wpływać na atrakcyjność inwestycyjną oraz ceny krajowych
papierów wartościowych, szczególnie w przypadku gwałtownych zmian kursów walutowych.
Wówczas zmiany cen papierów wartościowych na rynku będą wpływały na zmiany wartości
Jednostki Uczestnictwa.

g)

ryzyko związane z przechowywaniem aktywów;
Zgodnie z Ustawą do prowadzenia rejestru aktywów Subfunduszy zobowiązany jest niezależny od
Towarzystwa Depozytariusz. Może wystąpić sytuacja, będąca wynikiem błędu leżącego po stronie
Depozytariusza lub innych zdarzeń związanych z przechowywaniem aktywów, na które
Towarzystwo nie ma wpływu, a mająca negatywny wpływ na wartość Aktywów Subfunduszu.

h)

ryzyko związane z koncentracją aktywów lub rynków;
Ryzyko to związane jest z nadmiernym zaangażowaniem w jeden lub kilka instrumentów
finansowych lub sektor rynku, co może spowodować skumulowaną stratę w przypadku
niekorzystnych zmian cen posiadanych instrumentów finansowych lub zmian na rynku danego
sektora.

2)

opis ryzyka związanego z uczestnictwem w Funduszu, w tym w szczególności:
a)

ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa, z
uwzględnieniem czynników mających wpływ na poziom ryzyka związanego z inwestycją;
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Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu, a także określonej stopy
zwrotu z dokonanej przez Uczestnika Funduszu inwestycji w Jednostki Uczestnictwa. Inwestycje
na rynku kapitałowym obarczone są ryzykiem, które może powodować wahania wartości
Jednostek Uczestnictwa. Stopa zwrotu Subfunduszu jest związana także z właściwym
zarządzaniem i podejmowanymi przez Towarzystwo decyzjami inwestycyjnymi. Uczestnicy
Funduszu powinni wziąć pod uwagę bezpośredni wpływ decyzji inwestycyjnych na rentowność ich
inwestycji.
b)

ryzyko wystąpienia szczególnych okoliczności, na wystąpienie których Uczestnik Funduszu nie ma
wpływu lub ma ograniczony wpływ;
Towarzystwo, jako organ Funduszu, jest uprawnione do podejmowania w imieniu Funduszu
działań określonych w Statucie, przy czym Uczestnik Funduszu nie ma wpływu na fakt podjęcia
bądź niepodjęcia tych działań. Ponadto mogą wystąpić inne okoliczności, na które Uczestnik
Funduszu nie będzie miał wpływu, a które w znaczący sposób mogą wpływać na opłacalność
dokonanej inwestycji, w szczególności takie jak:


Otwarcie likwidacji Funduszu lub Subfunduszu
Fundusz ulega rozwiązaniu, a Subfundusze ulegają likwidacji po wystąpieniu przesłanek
określonych w Statucie. Uczestnik Funduszu nie ma wpływu na wystąpienie przesłanek
rozwiązania Funduszu ani likwidacji Subfunduszy.
 Przejęcie zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych
Inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, może, bez zgody Uczestników Funduszu, na
podstawie umowy zawartej z Towarzystwem przejąć zarządzanie Funduszem. Z chwilą
wejścia w życie zmian w Statucie dotyczących oznaczenia towarzystwa funduszy
inwestycyjnych zarządzającego Funduszem, Towarzystwo przejmujące zarządzanie
Funduszem wstępuje w prawa i obowiązki Towarzystwa będącego dotychczas organem
Funduszu,
 Zmiana Depozytariusza lub innego podmiotu obsługującego Fundusz
Depozytariusz i inne podmioty obsługujące Fundusz, wykonują swoje czynności na
podstawie umów zawartych z Funduszem. Zmiana tych umów, a także zmiana
podmiotów z którymi umowy są zawarte, nie wymaga zgody Uczestników Funduszu.
 Połączenie Funduszu z innym funduszem inwestycyjnym
Połączenie Funduszu z innym funduszem inwestycyjnym, w tym połączenie Subfunduszu
z innym subfunduszem może mieć wpływ na wartość Jednostek Uczestnictwa. Połączenie
Funduszu z innym funduszem inwestycyjnym, w tym połączenie Subfunduszu z innym
subfunduszem nie wymaga zgody Uczestników Funduszu.
 Zmiana polityki inwestycyjnej Subfunduszu
Zmiany w zakresie polityki inwestycyjnej Subfunduszu mogą skutkować zmianą profilu
ryzyka Subfunduszu. Zmiana polityki inwestycyjnej Subfunduszu nie wymaga zgody
Uczestników.
m) ryzyko inflacji;
Z punktu widzenia Uczestnika Funduszu należy podkreślić, że poziom inflacji ma zasadniczy
wpływ na wielkość realnej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa. Może się zdarzyć, że
z uwagi na wysoki poziom inflacji realna stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa okaże
się ujemna, pomimo tego, że nominalna stopa zwrotu z inwestycji w te Jednostki Uczestnictwa
będzie dodatnia. W związku z tym Uczestnik Funduszu narażony jest na ryzyko utraty realnej
wartości inwestycji.
n)

ryzyko związane z regulacjami prawnymi dotyczącymi Funduszu, w szczególności w zakresie
prawa podatkowego;
Jednym z najważniejszych czynników prowadzenia działalności gospodarczej jest otoczenie
prawne. Niekorzystne zmiany w regulacjach prawnych (m.in. w systemie podatkowym, w systemie
obrotu gospodarczego, w systemie obrotu papierami wartościowymi) mogą negatywnie wpływać
na atrakcyjność inwestycyjną instrumentów finansowych a tym samym na ich ceny.
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Dodatkowo należy podkreślić, że zmiany w systemie prawnym, w tym w systemie obrotu
gospodarczego oraz w systemie podatkowym mogą niekorzystnie wpływać na inwestycje
Uczestników Funduszu. W takim wypadku Uczestnik Funduszu narażony jest na możliwość
ponoszenia dodatkowych obciążeń, które w sposób znaczący mogą negatywnie wpływać na
realizowane przez Uczestnika Funduszu stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa.
4.

Określenie profilu inwestora, który uwzględnia zakres czasowy inwestycji oraz poziom ryzyka
inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu.
Allianz Obligacji Plus skierowany jest do inwestorów:

5.

-

poszukujących alternatywy dla samodzielnego inwestowania w obligacje przedsiębiorstw,

-

zainteresowanych średniookresową inwestycją; rekomendowany okres inwestycji wynosi minimum dwa
lata,

-

oczekujących w dłuższym okresie zysku z inwestycji, przewyższającego oprocentowanie lokat
bankowych, akceptujących niskie ryzyko zmienności wartości jednostki uczestnictwa Subfunduszu.

Informacje o wysokości opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w Subfunduszu, sposobie ich
naliczania i pobierania oraz o kosztach obciążających Subfundusz.
1)

wskazanie przepisów Statutu określających rodzaje, maksymalną wysokość, sposób kalkulacji i
naliczania kosztów obciążających Subfundusz, w tym w szczególności wynagrodzenie Towarzystwa
oraz terminy, w których najwcześniej może nastąpić pokrycie poszczególnych rodzajów kosztów:
§ 57 Statutu.

2)

wskazanie wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych, zwanego dalej „wskaźnikiem WKC”:
WKC za 2017 rok wynosi: 1,74% dla jednostki kategorii A, 1,45% dla jednostki kategorii B, 1,04% dla
jednostki kategorii C, 0,89% dla jednostki kategorii D, 1,60% dla jednostki kategorii A1, 1,60% dla
jednostki kategorii A2.
Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością
inwestycyjną Allianz Obligacji Plus w średniej Wartości Aktywów Netto Allianz Obligacji Plus za 2017
rok.
Do wskaźnika WKC nie zostały włączone prowizje i opłaty maklerskie, podatki związane z nabyciem lub
zbyciem składników portfela, odsetki z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów, świadczenia
wynikające z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, opłaty związane z
nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa bezpośrednio przez Uczestnika, wartość usług
dodatkowych.
Opis różnic w opłatach i kosztach związanych z poszczególnymi kategoriami Jednostek Uczestnictwa, z
uwzględnieniem podstaw tych różnic jest zamieszczony w Prospekcie

3)

wskazanie opłat manipulacyjnych z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostki Uczestnictwa oraz innych
opłat uiszczanych bezpośrednio przez Uczestnika:
Opłata za Nabycie
Dystrybutor, z tytułu dystrybucji Jednostek Uczestnictwa Allianz Obligacji Plus oraz organizacji i
nadzoru nad dystrybucją Jednostek Uczestnictwa Allianz Obligacji Plus, pobiera Opłatę za Nabycie
stanowiącą opłatę za zbywanie jednostek uczestnictwa, o której mowa w art. 86 ust. 2 Ustawy, w
wysokości nie wyższej niż 2% wpłaty dokonywanej przez nabywcę Jednostek Uczestnictwa Allianz
Obligacji Plus.
Dystrybutor nie pobiera Opłaty za Odkupienie Jednostek Uczestnictwa Allianz Obligacji Plus.
Szczegółowe informacje o stawkach Opłaty za Nabycie obowiązujących u poszczególnych
dystrybutorów, określa Tabela Opłat stanowiąca załącznik do Prospektu.
Dystrybutor może obniżyć lub znieść w całości Opłatę za Nabycie w stosunku do wszystkich
Uczestników Funduszu. Dystrybutor może ponadto obniżyć lub znieść Opłatę za Nabycie w stosunku do
określonych grup Uczestników Funduszu we wszystkich uzasadnionych interesem Uczestników
Funduszu przypadkach, w sytuacjach i na zasadach opisanych poniżej.
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W czasie kampanii promocyjnej Allianz FIO lub Allianz Obligacji Plus, Dystrybutor może obniżyć lub
znieść Opłatę za Nabycie w określonym czasie w stosunku do wszystkich lub do określonych grup
nabywców Jednostek Uczestnictwa Allianz Obligacji Plus oraz w odniesieniu do wybranych kategorii
Jednostek Uczestnictwa. Informacje o prowadzonych akcjach promocyjnych będą udostępniane w
Punktach Obsługi Funduszu oraz na stronie internetowej: www.allianz.pl/tfi.
Niezależnie od powyższego, Dystrybutor może zmniejszyć Opłatę za Nabycie lub zwolnić z tej opłaty:
-

pracowników Towarzystwa,

-

pracowników Agenta Transferowego,

-

pracowników i agentów Dystrybutora,

-

pracowników Depozytariusza,

-

pracowników akcjonariuszy Towarzystwa,

-

akcjonariuszy Towarzystwa,

-

podmioty współpracujące z Towarzystwem lub Funduszem na podstawie zawartych z nim umów o
świadczenie usług,

-

w wyjątkowych sytuacjach osoby, których reklamacje zostały uwzględnione przez Fundusz,

-

w przypadku nabywania znacznej liczby Jednostek Uczestnictwa Allianz Obligacji Plus, przez co
rozumie się nabywanie tych Jednostek Uczestnictwa jednorazowo lub w zadeklarowanym terminie
za kwotę nie mniejszą niż 50 000 PLN,

-

w przypadku uczestnictwa w Funduszu przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy,

-

w przypadku nabywania Jednostek Uczestnictwa Allianz Obligacji Plus poprzez wpłatę
bezpośrednią.

przy czym zmniejszenie lub zwolnienie z Opłaty za Nabycie dotyczyć może jedynie wszystkich osób
należących do jednej lub więcej grup określonych powyżej.
W przypadku Pracowniczych Programów Emerytalnych, Pracowniczych Programów Inwestycyjnych,
Programów Systematycznego Inwestowania, Umów o prowadzenie IKE oraz Umów o prowadzenie IKZE
wysokość Opłaty za Nabycie może ulec obniżeniu lub Opłata za Nabycie może nie być pobierana w
ogóle.
Opłata za Nabycie w ramach reinwestycji Jednostek Uczestnictwa Allianz Obligacji Plus
Nabycie nowych Jednostek Uczestnictwa Allianz Obligacji Plus przez osobę, od której Allianz Obligacji
Plus odkupił Jednostki Uczestnictwa, w ciągu 90 dni od dnia tego odkupienia, jest zwolnione z
obowiązku uiszczania Opłaty za Nabycie do wysokości kwoty, jaką ta osoba otrzymała w zamian za
odkupienie poprzednio posiadanych Jednostek Uczestnictwa. Zwolnienie, o którym mowa, przysługuje
jeden raz w roku kalendarzowym.
Opłata za Nabycie w ramach IKE i IKZE
W ramach Umów o prowadzenie IKE oraz Umów o prowadzenie IKZE maksymalna wysokość Opłaty za
Nabycie za zbywanie Jednostek Uczestnictwa Allianz Obligacji Plus pobieranej w związku z
dokonaniem pierwszej wpłaty na poczet nabycia tych Jednostek Uczestnictwa przez osobę, która
podpisała Umowę o prowadzenie IKE lub Umowę o prowadzenie IKZE, nie może przekraczać 1 000 PLN,
natomiast wysokość Opłaty za Nabycie pobieranej w związku z dokonywaniem kolejnych wpłat na
poczet nabycia Jednostek Uczestnictwa Allianz Obligacji Plus przez osobę, która podpisała Umowę o
prowadzenie IKE lub Umowę o prowadzenie IKZE, nie może przekraczać 20 zł.
W przypadku Umów o prowadzenie IKE oraz Umów o prowadzenie IKZE wysokość Opłaty za Nabycie
może ulec obniżeniu lub Opłata za Nabycie może nie być pobierana w ogóle.
Ponadto w przypadku IKE i IKZE, Umowa o prowadzenie IKE oraz Umowa o prowadzenie IKZE określa:
-

szczegółowe zasady naliczania oraz szczegółowe zasady, terminy i warunki pobierania w ramach
IKE lub IKZE wskazanych w Statucie opłat za zbywanie i zamianę Jednostek Uczestnictwa,
stanowiących opłaty ustanowione na podstawie art. 86 ust. 2 Ustawy,

-

szczegółowe zasady naliczania oraz szczegółowe zasady, terminy i warunki pobierania dodatkowej
opłaty przewidzianej w art. 39 Ustawy IKE i IKZE, pobieranej w przypadku, gdy wypłata, wypłata
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transferowa lub zwrot nastąpi w terminie krótszym niż 12 miesięcy, licząc od dnia zawarcia Umowy
o prowadzenie IKE czy Umowy o prowadzenie IKZE, o ile opłata taka będzie pobierana.
W ramach IKE lub IKZE mogą być pobierane wyłącznie opłaty, o których mowa powyżej.
Na zasadach przewidzianych Umową o prowadzenie IKE oraz Umową o prowadzenie IKZE Towarzystwo
może:
-

zwolnić Uczestnika Funduszu z całości lub części z opłat, o których mowa powyżej,

-

obniżyć wysokość opłat, o których mowa powyżej,

-

odroczyć w czasie pobranie opłat, o których mowa powyżej,

-

uzależnić pobranie opłat, o których mowa powyżej, od wystąpienia określonych okoliczności.

Opłata za Nabycie w ramach Programu Systematycznego Inwestowania Allianz Progres
W ramach Umów o prowadzenie Programu Systematycznego Inwestowania Allianz Progres kolejne
(inne niż pierwsza) wpłaty do wysokości zadeklarowanej przez Uczestnika nie są obciążane Opłatą za
Nabycie W sytuacji wpłat dokonanych ponad zadeklarowaną wpłatę, od kwoty tej wpłaty pobierane jest
50% obowiązującej, zgodnie z Tabelą Opłat za Nabycie, opłaty.
W sytuacji gdy Uczestnik przed upływem zadeklarowanego czasu trwania Programu rozwiąże Umowę,
a będzie posiadał Jednostki Uczestnictwa Allianz Obligacji Plus nabyte za wpłaty dokonane ponad
zadeklarowaną wysokość, od kwoty wynikającej z odkupienia tych Jednostek Uczestnictwa zostanie
pobrana przez Towarzystwo opłata w wysokości odpowiadającej kwocie zniżek uzyskanych przez
Uczestnika.
4)

wskazanie opłaty zmiennej, będącej częścią wynagrodzenia za zarządzanie, której wysokość jest
uzależniona od wyników Subfunduszu, prezentowanej w ujęciu procentowym w stosunku do średniej
Wartości Aktywów Netto Subfunduszu:
Nie dotyczy. Towarzystwo nie pobiera opłaty zmiennej.

5)

wskazanie maksymalnej wysokości wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem, a w przypadku, o
którym mowa w art. 101 ust. 5 Ustawy, wskazanie również maksymalnego poziomu wynagrodzenia za
zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym, funduszem zagranicznym lub instytucją zbiorowego
inwestowania zarządzanych przez Towarzystwo lub podmiot z grupy kapitałowej Towarzystwa, jeżeli
Fundusz lokuje powyżej 50% Aktywów Subfunduszu w jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne
lub tytuły uczestnictwa tych funduszy lub instytucji zbiorowego inwestowania:
maksymalna wysokość wynagrodzenia za zarządzanie Allianz Obligacji Plus, jaką może pobrać
Towarzystwo
Za zarządzanie i reprezentowanie Allianz Obligacji Plus Towarzystwo może pobierać, po zakończeniu
każdego miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie Towarzystwa w wysokości nie większej niż:
-

2 (dwa) % Wartości Aktywów Netto Allianz Obligacji Plus w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa
kategorii A, A1, A2,

-

1,2 (jeden i dwie dziesiąte) % Wartości Aktywów Netto Allianz Obligacji Plus w skali roku – dla
Jednostek Uczestnictwa kategorii B,

-

0,8 (osiem dziesiątych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Obligacji Plus w skali roku – dla
Jednostek Uczestnictwa kategorii C,

-

0,65 (sześćdziesiąt pięć setnych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Obligacji Plus w skali roku – dla
Jednostek Uczestnictwa kategorii D.

maksymalny poziom wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Allianz Obligacji Plus, jeżeli Fundusz
lokuje powyżej 50% Aktywów Allianz Obligacji Plus w jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne
lub tytuły uczestnictwa funduszy lub instytucji zbiorowego inwestowania zarządzanych przez
Towarzystwo lub podmiot z grupy kapitałowej
Nie dotyczy. Fundusz może lokować maksymalnie do 20% Aktywów Subfunduszu w jednostki
uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne oraz tytuły
uczestnictwa emitowane przez instytucje zbiorowego inwestowania mające siedzibę za granicą.
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6)

wskazanie istniejących umów lub porozumień, na podstawie których koszty działalności Subfunduszu
bezpośrednio lub pośrednio są rozdzielane między Subfundusz a Towarzystwo lub inny podmiot, w
tym wskazanie usług dodatkowych oraz wskazanie wpływu tych usług na wysokość prowizji
pobieranych przez podmiot prowadzący działalność maklerską oraz na wysokość wynagrodzenia
Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem:
Nie dotyczy. Nie zostały zawarte takie umowy ani porozumienia.
Na rzecz Allianz Obligacji Plus realizowane są przez podmioty prowadzące działalność maklerską, w
ramach wykonywania przez nie umów pośrednictwa w obrocie papierami wartościowymi,
instrumentami rynku pieniężnego lub instrumentami pochodnymi, następujące usługi dodatkowe:
-

sporządzanie analiz lub rekomendacji,

-

dostarczanie informacji o cenach, kursach lub wartościach,

-

oferowanie dostępu do elektronicznych systemów transakcyjnych lub elektronicznych systemów
potwierdzeń zawarcia transakcji.

Towarzystwo, Fundusz ani Allianz Obligacji Plus nie ponoszą, w związku ze świadczeniem takich usług
przez podmioty prowadzące działalność maklerską, jakichkolwiek dodatkowych kosztów na rzecz tych
podmiotów. Jedynym ponoszonym kosztem są prowizje za pośredniczenie tych podmiotów w obrocie
papierami wartościowymi i instrumentami rynku pieniężnego, na których ustalenie nie wpływa fakt
wykonywania przez podmioty prowadzące działalność maklerską usług dodatkowych. Usługi
dodatkowe nie wpływają także na wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Allianz
Obligacji Plus.
6.

Podstawowe dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym.
1)

Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego, zgodna z wartością
zaprezentowaną w zbadanym przez biegłego rewidenta jednostkowym sprawozdaniu finansowym
Subfunduszu:
Wartość Aktywów Netto Allianz Obligacji Plus
na dzień 31 grudnia 2017 roku (PLN)
140 000 000

127 813 415

120 000 000
100 000 000

94 059 643

80 000 000
60 000 000
40 000 000
20 000 000

10 788 895

1 897 319

3 097 289

7 257 065

0
jednostka
jednostka
jednostka
jednostka
jednostka
jednostka
uczestnictwa uczestnictwa uczestnictwa uczestnictwa uczestnictwa uczestnictwa
kat. A
kat. A1
kat. A2
kat. B
kat. C
kat. D

2)

wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 2 lata w
przypadku Subfunduszy prowadzących działalność nie dłużej niż 3 lata, albo za ostatnie 3, 5 i 10 lat w
pozostałych przypadkach; średnią stopę zwrotu dla danego okresu oblicza się, dzieląc stopę obliczoną
na podstawie Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa na koniec ostatniego
roku obrotowego i na koniec roku obrotowego poprzedzającego okres, dla którego jest dokonywane
obliczenie, przez odpowiednio 2, 3, 5 albo 10 lat:
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średnia stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa kategorii A
Allianz Obligacji Plus
za ostatnie trzy lata obrotowe 2015-2017
2,50%
2,00%

2,00%

1,50%
1,00%
0,50%
0,00%

średnia stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa kategorii A
Allianz Obligacji Plus
za ostatnie pięć lat obrotowych 2013-2017
3,00%
2,50%

2,45%

2,00%
1,50%
1,00%
0,50%
0,00%

średnia stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa kategorii A
Allianz Obligacji Plus
za ostatnie dziesięć lat obrotowych 2008-2017
4,00%
3,50%
3,00%
2,50%
2,00%
1,50%
1,00%
0,50%
0,00%

3,70%
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średnia stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa kategorii B
Allianz Obligacji Plus
za ostatnie trzy lata obrotowe 2015-2017
2,50%

2,32%

2,00%
1,50%
1,00%
0,50%
0,00%

średnia stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa kategorii B
Allianz Obligacji Plus
za ostatnie pięc lat obrotowych 2013-2017
3,50%
3,00%

3,02%

2,50%
2,00%
1,50%
1,00%
0,50%
0,00%

średnia stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa kategorii C
Allianz Obligacji Plus
za ostatnie trzy lata obrotowe 2015-2017
3,00%

2,75%

2,50%
2,00%
1,50%
1,00%
0,50%
0,00%
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średnia stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa kategorii C
Allianz Obligacji Plus
za ostatnie pięc lat obrotowych 2013-2017
4,00%
3,50%
3,00%
2,50%
2,00%
1,50%
1,00%
0,50%
0,00%

3,49%

średnia stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa kategorii D
Allianz Obligacji Plus
za ostatnie trzy lata obrotowe 2015-2017
3,50%
3,00%

2,91%

2,50%
2,00%
1,50%
1,00%
0,50%
0,00%

3)

wskazanie wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu
odzwierciedlającego zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę
inwestycyjną Subfunduszu, zwanego dalej "wzorcem" (benchmark), a także informację o dokonanych
zmianach wzorca, jeżeli miały miejsce.
Stopą odniesienia dla oceny efektywności Allianz Obligacji Plus (benchmarkiem) jest stopa obliczona
według następującego wzoru: 3-miesięczna stawka WIBID + 50 punktów bazowych.
Stopą odniesienia dla oceny efektywności Subfunduszu była do 20 sierpnia 2014 stopa zwrotu indeksu
Citigroup Poland Government Index.

4)

informacja o średnich stopach zwrotu z przyjętego dla Subfunduszu wzorca, odpowiednio dla okresów,
o których mowa w punkcie 2):
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średnia stopa zwrotu z przyjętego przez
Allianz Obligacji Plus wzorca (benchmarku)
za ostatnie trzy lata obrotowe 2015-2017
2,50%

2,09%

2,00%
1,50%
1,00%
0,50%
0,00%

średnia stopa zwrotu z przyjętego przez
Allianz Obligacji Plus wzorca (benchmarku)
za ostatnie pięć lat obrotowych 2013-2017
3,50%

3,20%

3,00%
2,50%
2,00%
1,50%
1,00%
0,50%
0,00%

średnia stopa zwrotu z przyjętego przez
Allianz Obligacji Plus wzorca (benchmarku)
za ostatnie dziesięć lat obrotowych 2008-2017
8,00%
7,00%
6,00%
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%

7,03%

Zastrzeżenie:
Indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa
Allianz Obligacji Plus w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz wysokości pobranych opłat
manipulacyjnych.
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Wyniki historyczne nie gwarantują uzyskania podobnych wyników w przyszłości.

Rozdział XI
Dane o Allianz Konserwatywny
1.

Sposób i szczegółowe warunki
1)

zbywania Jednostek Uczestnictwa:
podstawowe zasady zbywania Jednostek Uczestnictwa Allianz Konserwatywny
Allianz FIO zbywa Jednostki Uczestnictwa bez ograniczeń.
Nabycie Jednostek Uczestnictwa wymaga wpłaty środków pieniężnych i złożenia stosownego
oświadczenia woli (zlecenia nabycia) Dystrybutorowi, z zastrzeżeniem sytuacji opisanych poniżej.
Minimalna kwota jednorazowej pierwszej wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa Allianz
Konserwatywny, po otrzymaniu której Allianz FIO zbywa Jednostki Uczestnictwa, wynosi 200 PLN, a w
przypadku kolejnych wpłat 50 PLN, z tym, że określone powyżej limity mogą być zmniejszane w
przypadku wpłat na nabycie Jednostek Uczestnictwa Allianz Konserwatywny dokonywanych w ramach
wyspecjalizowanych produktów. Minimalna kwota jednorazowej pierwszej wpłaty w ramach Umów o
prowadzenie IKE lub IKZE wynosi 1 000 PLN, z tym, że limit ten może zostać obniżony. W powyższych
przypadkach mogą mieć zastosowanie limity wynikające z umów dotyczących tych programów oraz z
Umów o prowadzenie IKE oraz Umów o prowadzenie IKZE.
dzień zbycia Jednostek Uczestnictwa Allianz Konserwatywny
Zbycie Jednostek Uczestnictwa przez Allianz FIO następuje w chwili wpisania do Rejestru Uczestników
Funduszu liczby Jednostek Uczestnictwa nabytych przez Uczestnika za dokonaną wpłatę. Za wyjątkiem
wyspecjalizowanych programów ze składką alokowaną za dokonaną wpłatę rozumie się wpłynięcie
środków pieniężnych na rachunek Allianz Konserwatywny.
Jednostki Uczestnictwa są zbywane po cenie zbycia z Dnia Wyceny, w którym Agent Transferowy
otrzyma:
-

zlecenie oraz informację o otrzymanych przez Allianz Pieniężny środkach pieniężnych

lub
-

informację o wpłynięciu środków pieniężnych na rachunek Allianz Pieniężny, w przypadku
nabywania Jednostek Uczestnictwa poprzez dokonanie wpłaty bezpośredniej.

Zbycie Jednostek Uczestnictwa następuje w tym Dniu Wyceny, w którym zostały spełnione powyższe
warunki.
Okres od złożenia zlecenia i dokonania wpłaty środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa
Allianz Konserwatywny przez Uczestnika do dnia zbycia Jednostek Uczestnictwa Allianz
Konserwatywny nie może przekroczyć siedmiu dni, chyba że opóźnienie jest następstwem okoliczności,
za które Allianz FIO nie ponosi odpowiedzialności.
2)

odkupywania Jednostek Uczestnictwa:
Cena odkupienia Jednostek Uczestnictwa Allianz Konserwatywny jest równa Wartości Aktywów Netto
Allianz Konserwatywny na Jednostkę Uczestnictwa obliczonej w Dniu Wyceny, w którym Agent
Transferowy otrzyma zlecenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa Allianz Konserwatywny.

2.

Zwięzły opis polityki inwestycyjnej Allianz Konserwatywny.
1)

wskazanie głównych kategorii lokat Subfunduszu i ich dywersyfikacji chrakteryzujących specyfikę
Subfunduszu oraz, jeżeli Fundusz lokuje aktywa Subfunduszu w lokaty inne niż papiery wartościowe
lub instrumenty rynku pieniężnego – wyraźne wskazanie tej cechy:
Allianz Konserwatywny realizuje cel inwestycyjny poprzez inwestowanie Aktywów tego Subfunduszu
przede wszystkim w krótkoterminowe instrumenty dłużne, emitowane lub gwarantowane głównie
przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz w inne dłużne papiery wartościowe zapewniające
konkurencyjne oprocentowanie, emitowane przez inne podmioty o najwyższej wiarygodności. Fundusz
realizuje cel inwestycyjny również przez inwestowanie od 0 (zera) % do 30 (trzydziestu) % Wartości
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Aktywów Netto w jednostki uczestnictwa, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz tytuły
uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą
Fundusz lokuje Aktywa Allianz Konserwatywny zgodnie z następującymi zasadami dywersyfikacji lokat:
-

listy zastawne, dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz depozyty bankowe
– nie mniej niż 50 % Wartości Aktywów Netto tego Subfunduszu.

- jednostki uczestnictwa, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz tytuły uczestnictw
emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą – od 0 (zera) % do
30 (trzydziestu) % Wartości Aktywów Netto tego Subfunduszu
- inne lokaty - zgodnie z obowiązującym prawem i postanowieniami Statutu
.
2)

zwięzły opis kryteriów doboru lokat do portfela inwestycyjnego Subfunduszu:
Głównym kryterium, którym kieruje się Fundusz, w odniesieniu do wszystkich rodzajów lokat, jest
wzrost wartości Aktywów Allianz Konserwatywny w długim horyzoncie inwestycyjnym.
Fundusz inwestuje Aktywa Allianz Konserwatywny przede wszystkim w krótkoterminowe instrumenty
dłużne, emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, ale także w inne
instrumenty dłużne papiery wartościowe zapewniające konkurencyjne oprocentowanie, emitowane
przez inne podmioty o najwyższej wiarygodności.
Maksymalny, ważony wartością lokat, czas trwania tych lokat (duration) nie może być dłuższy niż 1 rok.
Stan finansowy i perspektywy rozwoju podmiotów, które wyemitowały papiery wartościowe, które mają
być przedmiotem inwestycji Allianz Konserwatywny ustalana jest na podstawie wszechstronnej analizy
dokonywanej przez Towarzystwo.
Lokaty w papiery dłużne są dokonywane przede wszystkim na podstawie:
- w przypadku inwestycji w dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, a także
poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa oraz zagraniczne papiery skarbowe
emitowane przez państwa członkowskie i państwa należące do OECD:


kształtowania się struktury czasowej rentowności tych dłużnych papierów wartościowych (kształt
krzywej dochodowości),



prognozowanej zmiany rentowności tych dłużnych papierów wartościowych dla poszczególnych
okresów zapadalności (zmiany kształtu krzywej dochodowości),



ryzyka niewypłacalności kraju,



podstawowych danych makroekonomicznych dla danego kraju między innymi takich jak: wzrost
(spadek) Produktu Krajowego Brutto, wskaźniki wzrostu cen, poziom deficytu (nadwyżki)
budżetowego, saldo rachunku obrotów bieżących oraz bilansu handlowego, stopa bezrobocia;
- w przypadku inwestycji w dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu
terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, dodatkowo pod uwagę brane są:

-



prognozowana sytuacja budżetowa emitenta,



poziom zadłużenia w stosunku do przychodów emitenta,



ustanowione zabezpieczenia;



nadane ratingi przez agencje ratingowe

w przypadku inwestycji w dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, banki
krajowe oraz listy zastawne emitowane przez banki krajowe pod uwagę brane są między innymi
następujące parametry:


sytuacja ekonomiczna emitenta



wynik finansowy emitenta na poziomie netto, brutto oraz EBITDA,



zadłużenie emitenta w stosunku do aktywów, jak i kapitałów własnych,



struktura zadłużenia emitenta,



wskaźniki płynności emitenta,
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wskaźniki obsługi zadłużenia



ustanowione zabezpieczenia;



ratingi nadane przez agencje ratingowe



wewnętrzny rating

W przypadku lokat w depozyty bankowe pod uwagę brane są między innymi następujące parametry::
-

oprocentowanie depozytów,

-

wiarygodność banku;

Lokaty w jednostki uczestnictwa, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz tytuły uczestnictwa
emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą są dokonywane
przede wszystkim na podstawie:
- oczekiwanej stopy zwrotu z inwestycji w klasy aktywów, w które inwestuje dany fundusz,
- wpływu danej lokaty na ryzyko całego portfela.
3)

jeżeli Subfundusz odzwierciedla skład uznanego indeksu akcji lub dłuższych papierów wartościowych
– charakterystyka indeksu, rynku, którego indeks dotyczy, oraz stopnia odzwierciedlenia indeksu przez
Subfundusz:
Nie dotyczy. Allianz Konserwatywny nie odzwierciedla składu indeksu.

4)

jeżeli Wartość Aktywów Netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu może się charakteryzować dużą
zmiennością wynikającą ze składu portfela lub z przyjętej techniki zarządzania portfelem – wyraźne
wskazanie tej cechy:
Nie dotyczy. Wartość Aktywów Netto portfela inwestycyjnego Allianz Konserwatywny nie charakteryzuje
się dużą zmiennością wynikającą ze składu portfela lub z przyjętej techniki zarządzania portfelem.

5)

jeżeli Fundusz może zawierać umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym
niewystandaryzowane instrumenty pochodne – wskazanie tej informacji wraz z określeniem wpływu
zawarcia takich umów, w tym umów, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty
pochodne, na ryzyko związane z przyjętą polityką inwestycyjną:
Fundusz może zawierać umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym
niewystandaryzowane instrumenty pochodne.
Umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty
pochodne, zawierane są w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego Allianz Konserwatywny oraz w celu
sprawnego zarządzania portfelem. Podstawowym celem zabezpieczenia jest zabezpieczenie ryzyka
walutowego oraz ryzyka stopy procentowej. W tym celu Fundusz może zawierać transakcje, które
przekształcą pierwotne strumienie pieniężne z instrumentu podstawowego w strumienie pieniężne
pozbawione ryzyka zmiany kursu walutowego w przyszłości lub ograniczą ekspozycję na ryzyko stopy
procentowej, czyli skrócą czas do wykupu portfela papierów dłużnych.

6)

jeżeli udzielono gwarancji wypłaty określonej kwoty z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa –
wskazanie gwaranta oraz warunków gwarancji:
Nie dotyczy. Nie udzielono gwarancji wypłaty określonej kwoty z tytułu odkupienia Jednostek
Uczestnictwa Allianz Konserwatywny.

3.

Opis ryzyka związanego z inwestowaniem w Jednostki Uczestnictwa, w tym ryzyka inwestycyjnego
związanego z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu.
1)

opis ryzyka inwestycyjnego związanego z polityką inwestycyjną Subfunduszu, z uwzględnieniem
strategii zarządzania i szczególnych strategii inwestycyjnych stosowanych w odniesieniu do inwestycji
na określonym obszarze geograficznym, w określonej branży lub sektorze gospodarczym albo w
odniesieniu do określonej kategorii lokat, albo w celu odzwierciedlenia indeksu akcji lub dłużnych
papierów wartościowych:
g) ryzyko rynkowe;
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Inwestowanie w papiery wartościowe wiąże się z ryzykiem rynkowym. Rozumie się przez to ryzyko
poniesienia przez fundusz straty wynikającej z wahań wartości rynkowych pozycji wchodzących w
skład aktywów funduszu na skutek fluktuacji zmiennych rynkowych, takich jak stopy procentowe,
kursy walutowe czy ceny instrumentów udziałowych, które podlegają ogólnym tendencjom
rynkowym panującym w kraju i na świecie.
b)

ryzyko kredytowe;
Ryzyko kredytowe związane jest z możliwością trwałej lub czasowej utraty przez emitentów
zdolności do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, w tym również z trwałą lub czasową
niemożnością zapłaty odsetek od zobowiązań. Sytuacja taka może mieć miejsce w następstwie
pogorszenia się kondycji finansowej emitenta spowodowanego zarówno czynnikami
wewnętrznymi emitenta, jak i uwarunkowaniami zewnętrznymi (parametry ekonomiczne,
otoczenie prawne itp.). Pogorszenie się kondycji finansowej emitenta znajduje swoje
odzwierciedlenie w spadku cen dłużnych papierów wartościowych wyemitowanych przez ten
podmiot, a także może prowadzić do spadku cen akcji tego podmiotu.
W skład tej kategorii ryzyka wchodzi również ryzyko związane z obniżeniem ratingu kredytowego
emitenta przez agencję ratingową i wynikający z niego spadek cen dłużnych papierów
wartościowych będący następstwem wymaganej przez inwestorów wyższej premii za ryzyko.

c)

ryzyko niewypłacalności gwaranta;
Ryzyko to związane jest z tym, że w przypadku niewypłacalności emitenta wystąpi jednocześnie
niewypłacalność gwaranta. Możliwa jest wówczas utrata znacznych Aktywów Subfunduszu.

d)

ryzyko rozliczenia;
Ryzyko wynikające z możliwości nieterminowego rozliczenia lub braku rozliczenia transakcji
dotyczących składników portfela inwestycyjnego Subfunduszu. Nieterminowe rozliczenie lub brak
rozliczenia transakcji może w przypadku negatywnego zachowania się cen papierów
wartościowych wpływać na spadki wartości Jednostki Uczestnictwa. Dodatkowo nieterminowe
rozliczenia lub brak rozliczeń transakcji może powodować konieczność poniesienia przez
Subfundusz kosztów kar umownych wynikających z zawartych przez Fundusz umów.

e)

ryzyko płynności;
Ryzyko to wynika z możliwości wystąpienia sytuacji, w której nie jest możliwe dokonanie
sprzedaży, likwidacji lub zamknięcia pozycji w aktywach funduszu, przy ograniczonych kosztach i
w odpowiednio krótkim czasie, bez istotnego wpływu na ich cenę, na skutek czego jest zagrożona
zdolność funduszu do stałego spełniania warunków określonych w art. 82 Ustawy.

f)

ryzyko walutowe;
W przypadku dokonywania przez Subfundusz inwestycji na rynkach zagranicznych, inwestycji w
papiery wartościowe dodatkowym czynnikiem ryzyka jest poziom kursów walutowych. Wahania
kursu złotego względem walut obcych mogą przekładać się na wahania wartości Jednostki
Uczestnictwa.
Dodatkowo poziom kursów walutowych, jako jeden z głównych parametrów
makroekonomicznych, może wpływać na atrakcyjność inwestycyjną oraz ceny krajowych
papierów wartościowych, szczególnie w przypadku gwałtownych zmian kursów walutowych.
Wówczas zmiany cen papierów wartościowych na rynku będą wpływały na zmiany wartości
Jednostki Uczestnictwa.

g)

ryzyko związane z przechowywaniem aktywów;
Zgodnie z Ustawą do prowadzenia rejestru aktywów Subfunduszy zobowiązany jest niezależny od
Towarzystwa Depozytariusz. Może wystąpić sytuacja, będąca wynikiem błędu leżącego po stronie
Depozytariusza lub innych zdarzeń związanych z przechowywaniem aktywów, na które
Towarzystwo nie ma wpływu, a mająca negatywny wpływ na wartość Aktywów Subfunduszu.

h)

ryzyko związane z koncentracją aktywów lub rynków;
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Ryzyko to związane jest z nadmiernym zaangażowaniem w jeden lub kilka instrumentów
finansowych lub sektor rynku, co może spowodować skumulowaną stratę w przypadku
niekorzystnych zmian cen posiadanych instrumentów finansowych lub zmian na rynku danego
sektora.
2)

opis ryzyka związanego z uczestnictwem w Funduszu, w tym w szczególności:
a)

ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa, z
uwzględnieniem czynników mających wpływ na poziom ryzyka związanego z inwestycją;
Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu, a także określonej stopy
zwrotu z dokonanej przez Uczestnika Funduszu inwestycji w Jednostki Uczestnictwa. Inwestycje
na rynku kapitałowym obarczone są ryzykiem, które może powodować wahania wartości
Jednostek Uczestnictwa. Stopa zwrotu Subfunduszu jest związana także z właściwym
zarządzaniem i podejmowanymi przez Towarzystwo decyzjami inwestycyjnymi. Uczestnicy
Funduszu powinni wziąć pod uwagę bezpośredni wpływ decyzji inwestycyjnych na rentowność ich
inwestycji.

b)

ryzyko wystąpienia szczególnych okoliczności, na wystąpienie których Uczestnik Funduszu nie ma
wpływu lub ma ograniczony wpływ;
Towarzystwo, jako organ Funduszu, jest uprawnione do podejmowania w imieniu Funduszu
działań określonych w Statucie, przy czym Uczestnik Funduszu nie ma wpływu na fakt podjęcia
bądź niepodjęcia tych działań. Ponadto mogą wystąpić inne okoliczności, na które Uczestnik
Funduszu nie będzie miał wpływu, a które w znaczący sposób mogą wpływać na opłacalność
dokonanej inwestycji, w szczególności takie jak:


Otwarcie likwidacji Funduszu lub Subfunduszu
Fundusz ulega rozwiązaniu, a Subfundusze ulegają likwidacji po wystąpieniu przesłanek
określonych w Statucie. Uczestnik Funduszu nie ma wpływu na wystąpienie przesłanek
rozwiązania Funduszu ani likwidacji Subfunduszy.
 Przejęcie zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych
Inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, może, bez zgody Uczestników Funduszu, na
podstawie umowy zawartej z Towarzystwem przejąć zarządzanie Funduszem. Z chwilą
wejścia w życie zmian w Statucie dotyczących oznaczenia towarzystwa funduszy
inwestycyjnych zarządzającego Funduszem, Towarzystwo przejmujące zarządzanie
Funduszem wstępuje w prawa i obowiązki Towarzystwa będącego dotychczas organem
Funduszu,
 Zmiana Depozytariusza lub innego podmiotu obsługującego Fundusz
Depozytariusz i inne podmioty obsługujące Fundusz, wykonują swoje czynności na
podstawie umów zawartych z Funduszem. Zmiana tych umów, a także zmiana
podmiotów z którymi umowy są zawarte, nie wymaga zgody Uczestników Funduszu.
 Połączenie Funduszu z innym funduszem inwestycyjnym
Połączenie Funduszu z innym funduszem inwestycyjnym, w tym połączenie Subfunduszu
z innym subfunduszem może mieć wpływ na wartość Jednostek Uczestnictwa. Połączenie
Funduszu z innym funduszem inwestycyjnym, w tym połączenie Subfunduszu z innym
subfunduszem nie wymaga zgody Uczestników Funduszu.
 Zmiana polityki inwestycyjnej Subfunduszu
Zmiany w zakresie polityki inwestycyjnej Subfunduszu mogą skutkować zmianą profilu
ryzyka Subfunduszu. Zmiana polityki inwestycyjnej Subfunduszu nie wymaga zgody
Uczestników.
o) ryzyko inflacji;
Z punktu widzenia Uczestnika Funduszu należy podkreślić, że poziom inflacji ma zasadniczy
wpływ na wielkość realnej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa. Może się zdarzyć, że
z uwagi na wysoki poziom inflacji realna stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa okaże
się ujemna, pomimo tego, że nominalna stopa zwrotu z inwestycji w te Jednostki Uczestnictwa
będzie dodatnia. W związku z tym Uczestnik Funduszu narażony jest na ryzyko utraty realnej
wartości inwestycji.
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p)

ryzyko związane z regulacjami prawnymi dotyczącymi Funduszu, w szczególności w zakresie
prawa podatkowego;
Jednym z najważniejszych czynników prowadzenia działalności gospodarczej jest otoczenie
prawne. Niekorzystne zmiany w regulacjach prawnych (m.in. w systemie podatkowym, w systemie
obrotu gospodarczego, w systemie obrotu papierami wartościowymi) mogą negatywnie wpływać
na atrakcyjność inwestycyjną instrumentów finansowych a tym samym na ich ceny.
Dodatkowo należy podkreślić, że zmiany w systemie prawnym, w tym w systemie obrotu
gospodarczego oraz w systemie podatkowym mogą niekorzystnie wpływać na inwestycje
Uczestników Funduszu. W takim wypadku Uczestnik Funduszu narażony jest na możliwość
ponoszenia dodatkowych obciążeń, które w sposób znaczący mogą negatywnie wpływać na
realizowane przez Uczestnika Funduszu stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa.

4.

Określenie profilu inwestora, który uwzględnia zakres czasowy inwestycji oraz poziom ryzyka
inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu.
Allianz Konserwatywny skierowany jest do inwestorów:

5.

-

poszukujących alternatywy dla lokat bankowych; rekomendowany okres inwestycji wynosi minimum
sześć miesięcy,

-

ceniących bezpieczeństwo i stabilny wzrost oszczędności, przy jednoczesnym zapewnieniu dużej
płynności środków,

-

nieakceptujących podwyższonego ryzyka inwestycyjnego.

Informacje o wysokości opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w Subfunduszu, sposobie ich
naliczania i pobierania oraz o kosztach obciążających Subfundusz.
1)

wskazanie przepisów Statutu określających rodzaje, maksymalną wysokość, sposób kalkulacji i
naliczania kosztów obciążających Subfundusz, w tym w szczególności wynagrodzenie Towarzystwa
oraz terminy, w których najwcześniej może nastąpić pokrycie poszczególnych rodzajów kosztów:
§ 63 Statutu.

2)

wskazanie wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych, zwanego dalej „wskaźnikiem WKC”:
WKC za 2017 rok wynosi: 1,31% dla jednostki kategorii A, 0,91% dla jednostki kategorii B, 0,76% dla
jednostki kategorii C, 0,61% dla jednostki kategorii D, 0,82% dla jednostki kategorii A1.
Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością
inwestycyjną Allianz Konserwatywny w średniej Wartości Aktywów Netto Allianz Konserwatywny za
2017 rok.
Do wskaźnika WKC nie zostały włączone prowizje i opłaty maklerskie, podatki związane z nabyciem lub
zbyciem składników portfela, odsetki z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów, świadczenia
wynikające z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, opłaty związane z
nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa bezpośrednio przez Uczestnika, wartość usług
dodatkowych.
Opis różnic w opłatach i kosztach związanych z poszczególnymi kategoriami Jednostek Uczestnictwa, z
uwzględnieniem podstaw tych różnic jest zamieszczony w Prospekcie

3)

wskazanie opłat manipulacyjnych z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostki Uczestnictwa oraz innych
opłat uiszczanych bezpośrednio przez Uczestnika:
Opłata za Nabycie
Dystrybutor, z tytułu dystrybucji Jednostek Uczestnictwa Allianz Konserwatywny oraz organizacji i
nadzoru nad dystrybucją Jednostek Uczestnictwa Allianz Konserwatywny może pobierać Opłatę za
Nabycie maksymalnie do wysokości 1,5%, jednak decyduje się pobierać tę opłatę jedynie w produktach
Allianz Konwersja i Allianz Konwersja II. Ponadto Opłaty za Nabycie mogą być pobierane od
Uczestników którzy zawierają z Funduszem Umowy o prowadzenie IKE i IKZE na zasadach opisanych
poniżej.
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Opłata za Nabycie w ramach IKE i IKZE
W ramach Umów o prowadzenie IKE oraz Umów o prowadzenie IKZE maksymalna wysokość Opłaty za
Nabycie za zbywanie Jednostek Uczestnictwa Allianz Konserwatywny pobieranej w związku z
dokonaniem pierwszej wpłaty na poczet nabycia tych Jednostek Uczestnictwa przez osobę, która
podpisała Umowę o prowadzenie IKE lub Umowę o prowadzenie IKZE, nie może przekraczać 1 000 PLN,
natomiast wysokość Opłaty za Nabycie pobieranej w związku z dokonywaniem kolejnych wpłat na
poczet nabycia Jednostek Uczestnictwa Allianz Konserwatywny przez osobę, która podpisała Umowę o
prowadzenie IKE lub Umowę o prowadzenie IKZE, nie może przekraczać 20 zł.
W przypadku Umów o prowadzenie IKE oraz Umów o prowadzenie IKZE wysokość Opłaty za Nabycie
może ulec obniżeniu lub Opłata za Nabycie może nie być pobierana w ogóle.
Ponadto w przypadku IKE i IKZE, Umowa o prowadzenie IKE oraz Umowa o prowadzenie IKZE określa:
-

szczegółowe zasady naliczania oraz szczegółowe zasady, terminy i warunki pobierania w ramach
IKE lub IKZE wskazanych w Statucie opłat za zbywanie i zamianę Jednostek Uczestnictwa,
stanowiących opłaty ustanowione na podstawie art. 86 ust. 2 Ustawy,

-

szczegółowe zasady naliczania oraz szczegółowe zasady, terminy i warunki pobierania dodatkowej
opłaty przewidzianej w art. 39 Ustawy IKE i IKZE, pobieranej w przypadku, gdy wypłata, wypłata
transferowa lub zwrot nastąpi w terminie krótszym niż 12 miesięcy, licząc od dnia zawarcia Umowy
o prowadzenie IKE czy Umowy o prowadzenie IKZE, o ile opłata taka będzie pobierana.

W ramach IKE lub IKZE mogą być pobierane wyłącznie opłaty, o których mowa powyżej.
Na zasadach przewidzianych Umową o prowadzenie IKE oraz Umową o prowadzenie IKZE Towarzystwo
może:

4)

-

zwolnić Uczestnika Funduszu z całości lub części z opłat, o których mowa powyżej,

-

obniżyć wysokość opłat, o których mowa powyżej,

-

odroczyć w czasie pobranie opłat, o których mowa powyżej,

-

uzależnić pobranie opłat, o których mowa powyżej, od wystąpienia określonych okoliczności.

wskazanie opłaty zmiennej, będącej częścią wynagrodzenia za zarządzanie, której wysokość jest
uzależniona od wyników Subfunduszu, prezentowanej w ujęciu procentowym w stosunku do średniej
Wartości Aktywów Netto Subfunduszu:
Nie dotyczy. Towarzystwo nie pobiera opłaty zmiennej.

5)

wskazanie maksymalnej wysokości wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem, a w przypadku, o
którym mowa w art. 101 ust. 5 Ustawy, wskazanie również maksymalnego poziomu wynagrodzenia za
zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym, funduszem zagranicznym lub instytucją zbiorowego
inwestowania zarządzanych przez Towarzystwo lub podmiot z grupy kapitałowej Towarzystwa, jeżeli
Fundusz lokuje powyżej 50% Aktywów Subfunduszu w jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne
lub tytuły uczestnictwa tych funduszy lub instytucji zbiorowego inwestowania:
maksymalna wysokość wynagrodzenia za zarządzanie Allianz Konserwatywny, jaką może pobrać
Towarzystwo
Za zarządzanie i reprezentowanie Allianz Konserwatywny Towarzystwo może pobierać, po zakończeniu
każdego miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie Towarzystwa w wysokości nie większej niż:
1)

1,2 (jeden i dwie dziesiąte) % Wartości Aktywów Netto Allianz Konserwatywny w skali roku – dla
Jednostek Uczestnictwa kategorii A, A1, A2,

2)

0,6 (sześć dziesiątych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Konserwatywny w skali roku – dla
Jednostek Uczestnictwa kategorii B,

3)

0,45 (czterdzieści pięć setnych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Konserwatywny w skali roku –
dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C,

4)

0,3 (trzy dziesiąte) % Wartości Aktywów Netto Allianz Konserwatywny w skali roku – dla Jednostek
Uczestnictwa kategorii D.

maksymalny poziom wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Allianz Konserwatywny, jeżeli
Fundusz lokuje powyżej 50% Aktywów Allianz Konserwatywny w jednostki uczestnictwa, certyfikaty

112

inwestycyjne lub tytuły uczestnictwa funduszy lub instytucji zbiorowego inwestowania zarządzanych
przez Towarzystwo lub podmiot z grupy kapitałowej
Nie dotyczy. Fundusz może lokować maksymalnie do 20% Aktywów Subfunduszu w jednostki
uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne oraz tytuły
uczestnictwa emitowane przez instytucje zbiorowego inwestowania mające siedzibę za granicą.
6)

wskazanie istniejących umów lub porozumień, na podstawie których koszty działalności Subfunduszu
bezpośrednio lub pośrednio są rozdzielane między Subfundusz a Towarzystwo lub inny podmiot, w
tym wskazanie usług dodatkowych oraz wskazanie wpływu tych usług na wysokość prowizji
pobieranych przez podmiot prowadzący działalność maklerską oraz na wysokość wynagrodzenia
Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem:
Nie dotyczy. Nie zostały zawarte takie umowy ani porozumienia.
Na rzecz Allianz Konserwatywny realizowane są przez podmioty prowadzące działalność maklerską, w
ramach wykonywania przez nie umów pośrednictwa w obrocie papierami wartościowymi,
instrumentami rynku pieniężnego lub instrumentami pochodnymi, następujące usługi dodatkowe:
-

sporządzanie analiz lub rekomendacji,

-

dostarczanie informacji o cenach, kursach lub wartościach,

-

oferowanie dostępu do elektronicznych systemów transakcyjnych lub elektronicznych systemów
potwierdzeń zawarcia transakcji.

Towarzystwo, Fundusz ani Allianz Konserwatywny nie ponoszą, w związku ze świadczeniem takich
usług przez podmioty prowadzące działalność maklerską, jakichkolwiek dodatkowych kosztów na rzecz
tych podmiotów. Jedynym ponoszonym kosztem są prowizje za pośredniczenie tych podmiotów w
obrocie papierami wartościowymi i instrumentami rynku pieniężnego, na których ustalenie nie wpływa
fakt wykonywania przez podmioty prowadzące działalność maklerską usług dodatkowych. Usługi
dodatkowe nie wpływają także na wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Allianz
Konserwatywny.
6.

Podstawowe dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym.
1)

Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego, zgodna z wartością
zaprezentowaną w zbadanym przez biegłego rewidenta jednostkowym sprawozdaniu finansowym
Subfunduszu:
Wartość Aktywów Netto Allianz Konserwatywny
na dzień 31 grudnia 2017 roku (PLN)
300 000 000

285 331 339

250 000 000
200 000 000
150 000 000
100 000 000
50 000 000

15 062 886

18 753 361

jednostka
uczestnictwa
kat. A1

jednostka
uczestnictwa
kat. B

34 724 255
1 031 110

0
jednostka
uczestnictwa
kat. A

2)

jednostka
uczestnictwa
kat. C

jednostka
uczestnictwa
kat. D

wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 2 lata w
przypadku Subfunduszy prowadzących działalność nie dłużej niż 3 lata, albo za ostatnie 3, 5 i 10 lat w
pozostałych przypadkach; średnią stopę zwrotu dla danego okresu oblicza się, dzieląc stopę obliczoną
na podstawie Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa na koniec ostatniego
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roku obrotowego i na koniec roku obrotowego poprzedzającego okres, dla którego jest dokonywane
obliczenie, przez odpowiednio 2, 3, 5 albo 10 lat:
średnia stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa kategorii A
Allianz Konserwatywny
za ostatnie trzy lata obrotowe 2015-2017
2,00%

1,80%

1,50%
1,00%
0,50%
0,00%

średnia stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa kategorii A
Allianz Konserwatywny
za ostatnie pięć lat obrotowych 2013-2017
3,00%
2,50%

2,41%

2,00%
1,50%
1,00%
0,50%
0,00%

średnia stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa kategorii A
Allianz Konserwatywny
za ostatnie dziesięć lat obrotowych 2008-2017
4,50%
4,00%
3,50%
3,00%
2,50%
2,00%
1,50%
1,00%
0,50%
0,00%

4,17%
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średnia stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa kategorii B
Allianz Konserwatywny
za ostatnie trzy lata obrotowe 2015-2017
2,50%

2,22%

2,00%
1,50%
1,00%
0,50%
0,00%

średnia stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa kategorii B
Allianz Konserwatywny
za ostatnie pięć lat obrotowych 2013-2017
3,50%
3,00%

2,86%

2,50%
2,00%
1,50%
1,00%
0,50%
0,00%

średnia stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa kategorii C
Allianz Konserwatywny
za ostatnie trzy lata obrotowe 2015-2017
2,00%

1,80%

1,50%
1,00%
0,50%
0,00%
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średnia stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa kategorii C
Allianz Konserwatywny
za ostatnie pięć lat obrotowych 2013-2017
3,00%

2,65%

2,50%
2,00%
1,50%
1,00%
0,50%
0,00%

średnia stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa kategorii D
Allianz Konserwatywny
za ostatnie trzy lata obrotowe 2015-2017
3,00%
2,50%

2,54%

2,00%
1,50%
1,00%
0,50%
0,00%
Do 18/07/2018 roku subfundusz działał pod nazwą Allianz Pieniężny.
3)

wskazanie wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu
odzwierciedlającego zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę
inwestycyjną Subfunduszu, zwanego dalej "wzorcem" (benchmark), a także informację o dokonanych
zmianach wzorca, jeżeli miały miejsce.
Stopą odniesienia dla oceny efektywności Allianz Konserwatywny (benchmarkiem) jest: 6 miesięczna
stawka WIBID.
Stopą odniesienia dla oceny efektywności Allianz Konserwatywny (benchmarkiem) do dnia 31 maja
2011 roku był: 6 miesięczna stawka WIBID skorygowana o stopę rezerwy obowiązkowej w NBP.

4)

informacja o średnich stopach zwrotu z przyjętego dla Subfunduszu wzorca, odpowiednio dla okresów,
o których mowa w punkcie 2):
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średnia stopa zwrotu z przyjętego przez
Allianz Konserwatywny wzorca (benchmarku)
za ostatnie trzy lata obrotowe 2015-2017
1,80%
1,60%
1,40%
1,20%
1,00%
0,80%
0,60%
0,40%
0,20%
0,00%

1,63%

średnia stopa zwrotu z przyjętego przez
Allianz Konserwatywny wzorca (benchmarku)
za ostatnie pięć lat obrotowych 2013-2017
2,50%
2,09%
2,00%
1,50%
1,00%
0,50%
0,00%

średnia stopa zwrotu z przyjętego przez
Allianz Konserwatywny wzorca (benchmarku)
za ostatnie dziesięć lat obrotowych 2008-2017
4,50%
4,00%
3,50%
3,00%
2,50%
2,00%
1,50%
1,00%
0,50%
0,00%

4,01%

Zastrzeżenie:
Indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa
Allianz Konserwatywny w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz wysokości pobranych opłat
manipulacyjnych.
Wyniki historyczne nie gwarantują uzyskania podobnych wyników w przyszłości.
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Rozdział XII
Dane o Allianz Akcji Globalnych
1.

Sposób i szczegółowe warunki
1)

zbywania Jednostek Uczestnictwa:
podstawowe zasady zbywania Jednostek Uczestnictwa Allianz Akcji Globalnych
Allianz FIO zbywa Jednostki Uczestnictwa bez ograniczeń.
Nabycie Jednostek Uczestnictwa wymaga wpłaty środków pieniężnych i złożenia stosownego
oświadczenia woli (zlecenia nabycia) Dystrybutorów, z zastrzeżeniem sytuacji opisanych poniżej.
Minimalna kwota jednorazowej pierwszej wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa Allianz Akcji
Globalnych, po otrzymaniu której Allianz FIO zbywa Jednostki Uczestnictwa, wynosi 200 PLN, a w
przypadku kolejnych wpłat 50 PLN, z tym, że określone powyżej limity mogą być zmniejszane w
przypadku wpłat na nabycie Jednostek Uczestnictwa Allianz Akcji Globalnych dokonywanych w ramach
wyspecjalizowanych produktów. Minimalna kwota jednorazowej pierwszej wpłaty w ramach Umów o
prowadzenie IKE lub IKZE wynosi 1 000 PLN, z tym, że limit ten może zostać obniżony. W powyższych
przypadkach mogą mieć zastosowanie limity wynikające z umów dotyczących tych programów oraz z
Umów o prowadzenie IKE oraz Umów o prowadzenie IKZE.
dzień zbycia Jednostek Uczestnictwa Allianz Akcji Globalnych
Zbycie Jednostek Uczestnictwa przez Allianz FIO następuje w chwili wpisania do Rejestru Uczestników
Funduszu liczby Jednostek Uczestnictwa nabytych przez Uczestnika za dokonaną wpłatę. Za wyjątkiem
wyspecjalizowanych programów ze składką alokowaną za dokonaną wpłatę rozumie się wpłynięcie
środków pieniężnych na rachunek Allianz Akcji Globalnych Globalnych.
Jednostki Uczestnictwa są zbywane po cenie zbycia z Dnia Wyceny następującego po Dniu Wyceny, w
którym Agent Transferowy otrzyma:
-

zlecenie oraz informację o otrzymanych przez Allianz Akcji Globalnych środkach pieniężnych

lub
-

informację o wpłynięciu środków pieniężnych na rachunek Allianz Akcji Globalnych, w
przypadku nabywania Jednostek Uczestnictwa poprzez dokonanie wpłaty bezpośredniej.

Okres od złożenia zlecenia i dokonania wpłaty środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa
Allianz Akcji Globalnych przez Uczestnika do dnia zbycia Jednostek Uczestnictwa Allianz Akcji
Globalnych nie może przekroczyć siedmiu dni, chyba że opóźnienie jest następstwem okoliczności, za
które Allianz FIO nie ponosi odpowiedzialności.
2)

odkupywania Jednostek Uczestnictwa:
Cena odkupienia Jednostek Uczestnictwa Allianz Akcji Globalnych jest równa Wartości Aktywów Netto
Allianz Akcji Globalnych na Jednostkę Uczestnictwa obliczonej w najbliższym Dniu Wyceny
następującym po dniu, w którym Agent Transferowy otrzyma zlecenie odkupienia Jednostek
Uczestnictwa Allianz Akcji Globalnych.

2.

Zwięzły opis polityki inwestycyjnej Allianz Akcji Globalnych.
1) wskazanie głównych kategorii lokat Subfunduszu i ich dywersyfikacji charakteryzujących specyfikę
Subfunduszu oraz, jeżeli Fundusz lokuje aktywa Subfunduszu w lokaty inne niż papiery wartościowe lub
instrumenty rynku pieniężnego – wyraźne wskazanie tej cechy:
Fundusz realizuje cel inwestycyjny Allianz Akcji Globalnych poprzez inwestowanie aktywów tego
Subfunduszu w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, tytuły uczestnictwa
funduszy zagranicznych oraz tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających
siedzibę za granicą, które inwestują co najmniej połowę swoich aktywów w: akcje dopuszczone do
obrotu na rynku zorganizowanym w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska a także w obligacje
zamienne oraz inne instrumenty oparte o akcje dopuszczone do obrotu na rynku zorganizowanym w
państwie innym niż Rzeczpospolita Polska. Ponadto przedmiotem inwestycji Subfunduszu będą
papiery wartościowe w szczególności akcje, obligacje zamienne, oraz inne instrumenty oparte o akcje

118

takie jak prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i Instrumenty
Pochodne.

Fundusz lokuje Aktywa Allianz Akcji Globalnych zgodnie z następującymi zasadami dywersyfikacji
lokat:a) jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa
funduszy
zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego
inwestowania mających siedzibę za
granicą - nie mniej niż 60
(sześćdziesiąt) % Wartości Aktywów Netto tego Subfunduszu,b) akcje,
warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity
depozytowe, obligacje zamienne,
papiery wartościowe – od 0 (zera)% do 40
(czterdziestu)% Wartości Aktywów Netto tego
Subfunduszu,
c) listy zastawne, dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnegooraz depozyty bankowe –
od 0 (zera) % do 40 (czterdziestu) % Wartości Aktywów Netto tego Subfunduszu,
d)certyfikaty inwestycyjne, inne papiery wartościowe i inne lokaty –
prawem i postanowieniami Statutu.
2)

zgodnie

z

obowiązującym

zwięzły opis kryteriów doboru lokat do portfela inwestycyjnego Subfunduszu:
Inwestycje Allianz Akcji Globalnych w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych,
tytuły uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa
instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą będą wybierane na podstawie oceny
czy strategia lub polityka inwestycyjna przyjęta w regulaminie podmiotu zarządzającego danym
funduszem lub statucie danego funduszu opiera się na inwestowaniu co najmniej połowy aktywów w
akcje dopuszczone do obrotu na rynku zorganizowanym w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska
połączonej z oceną sytuacji, makroekonomicznej tego rynku, który jest przedmiotem ich lokat w danym
czasie- w szczególności: poziomu stóp procentowych, poziom wzrostu gospodarczego oraz poziom
inflacji.
Fundusz inwestuje Aktywa Allianz Akcji Globalnych w akcje, obligacje zamienne, oraz inne instrumenty
oparte o akcje takie jak prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe,
wyemitowane przez spółki, które odzwierciedlają „ideę wartości dla akcjonariusza”, to jest spółek, które
prowadząc rzetelną politykę informacyjną, mogą - według kryteriów określonych przez Fundusz osiągnąć ponadprzeciętny zwrot z kapitału poprzez koncentrowanie się na najbardziej zyskownych
przedsięwzięciach.

3)

jeżeli Subfundusz odzwierciedla skład uznanego indeksu akcji lub dłuższych papierów wartościowych
– wskazanie tego indeksu, rynku, którego indeks dotyczy, oraz stopnia odzwierciedlenia indeksu przez
Subfundusz:
Nie dotyczy. Allianz Akcji Globalnych nie odzwierciedla składu indeksu.

4)

jeżeli Wartość Aktywów Netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu może się charakteryzować dużą
zmiennością wynikającą ze składu portfela lub z przyjętej techniki zarządzania portfelem – wyraźne
wskazanie tej cechy:
Wartość Aktywów Netto portfela inwestycyjnego Allianz Akcji Globalnych może charakteryzować się
dużą zmiennością wynikającą ze składu portfela lub z przyjętej techniki zarządzania portfelem w
sytuacji dużej zmienności cen na rynku akcji.

5)

jeżeli Fundusz może zawierać umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym
niewystandaryzowane instrumenty pochodne – wskazanie tej informacji wraz z określeniem wpływu
zawarcia takich umów, w tym umów, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty
pochodne, na ryzyko związane z przyjętą polityką inwestycyjną:
Fundusz może zawierać umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym
niewystandaryzowane instrumenty pochodne.
Umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty
pochodne, zawierane są w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego Allianz Akcji Globalnych oraz w
celu sprawnego zarządzania portfelem. Podstawowym celem zabezpieczenia jest zabezpieczenie
ryzyka walutowego oraz ryzyka stopy procentowej. W tym celu Fundusz może zawierać transakcje,
które przekształcą pierwotne strumienie pieniężne z instrumentu podstawowego w strumienie
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pieniężne pozbawione ryzyka zmiany kursu walutowego w przyszłości lub ograniczą ekspozycję na
ryzyko stopy procentowej, czyli skrócą czas do wykupu portfela papierów dłużnych.
6)

jeżeli udzielono gwarancji wypłaty określonej kwoty z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa –
wskazanie gwaranta oraz warunków gwarancji:
Nie dotyczy. Nie udzielono gwarancji wypłaty określonej kwoty z tytułu odkupienia Jednostek
Uczestnictwa Allianz Akcji Globalnych.

3.

Opis ryzyka związanego z inwestowaniem w Jednostki Uczestnictwa, w tym ryzyka inwestycyjnego
związanego z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu.
1)

opis ryzyka inwestycyjnego związanego z polityką inwestycyjną Subfunduszu, z uwzględnieniem
strategii zarządzania i szczególnych strategii inwestycyjnych stosowanych w odniesieniu do inwestycji
na określonym obszarze geograficznym, w określonej branży lub sektorze gospodarczym albo w
odniesieniu do określonej kategorii lokat, albo w celu odzwierciedlenia indeksu akcji lub dłużnych
papierów wartościowych:
h) ryzyko rynkowe;
Inwestowanie w papiery wartościowe wiąże się z ryzykiem rynkowym. Rozumie się przez to ryzyko
poniesienia przez fundusz straty wynikającej z wahań wartości rynkowych pozycji wchodzących w
skład aktywów funduszu na skutek fluktuacji zmiennych rynkowych, takich jak stopy procentowe,
kursy walutowe czy ceny instrumentów udziałowych, które podlegają ogólnym tendencjom
rynkowym panującym w kraju i na świecie.
b)

ryzyko kredytowe;
Ryzyko kredytowe związane jest z możliwością trwałej lub czasowej utraty przez emitentów
zdolności do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, w tym również z trwałą lub czasową
niemożnością zapłaty odsetek od zobowiązań. Sytuacja taka może mieć miejsce w następstwie
pogorszenia się kondycji finansowej emitenta spowodowanego zarówno czynnikami
wewnętrznymi emitenta, jak i uwarunkowaniami zewnętrznymi (parametry ekonomiczne,
otoczenie prawne itp.). Pogorszenie się kondycji finansowej emitenta znajduje swoje
odzwierciedlenie w spadku cen dłużnych papierów wartościowych wyemitowanych przez ten
podmiot, a także może prowadzić do spadku cen akcji tego podmiotu.
W skład tej kategorii ryzyka wchodzi również ryzyko związane z obniżeniem ratingu kredytowego
emitenta przez agencję ratingową i wynikający z niego spadek cen dłużnych papierów
wartościowych będący następstwem wymaganej przez inwestorów wyższej premii za ryzyko.

c)

ryzyko niewypłacalności gwaranta;
Ryzyko to związane jest z tym, że w przypadku niewypłacalności emitenta wystąpi jednocześnie
niewypłacalność gwaranta. Możliwa jest wówczas utrata znacznych Aktywów Subfunduszu.

d)

ryzyko rozliczenia;
Ryzyko wynikające z możliwości nieterminowego rozliczenia lub braku rozliczenia transakcji
dotyczących składników portfela inwestycyjnego Subfunduszu. Nieterminowe rozliczenie lub brak
rozliczenia transakcji może w przypadku negatywnego zachowania się cen papierów
wartościowych wpływać na spadki wartości Jednostki Uczestnictwa. Dodatkowo nieterminowe
rozliczenia lub brak rozliczeń transakcji może powodować konieczność poniesienia przez
Subfundusz kosztów kar umownych wynikających z zawartych przez Fundusz umów.

e)

ryzyko płynności;
Ryzyko to wynika z możliwości wystąpienia sytuacji, w której nie jest możliwe dokonanie
sprzedaży, likwidacji lub zamknięcia pozycji w aktywach funduszu, przy ograniczonych kosztach i
w odpowiednio krótkim czasie, bez istotnego wpływu na ich cenę, na skutek czego jest zagrożona
zdolność funduszu do stałego spełniania warunków określonych w art. 82 Ustawy.

f)

ryzyko walutowe;
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W przypadku dokonywania przez Subfundusz inwestycji na rynkach zagranicznych, inwestycji w
papiery wartościowe, dodatkowym czynnikiem ryzyka jest poziom kursów walutowych. Wahania
kursu złotego względem walut obcych mogą przekładać się na wahania wartości Jednostki
Uczestnictwa.
Dodatkowo poziom kursów walutowych, jako jeden z głównych parametrów
makroekonomicznych, może wpływać na atrakcyjność inwestycyjną oraz ceny krajowych
papierów wartościowych, szczególnie w przypadku gwałtownych zmian kursów walutowych.
Wówczas zmiany cen papierów wartościowych na rynku będą wpływały na zmiany wartości
Jednostki Uczestnictwa.
g)

ryzyko związane z przechowywaniem aktywów;
Zgodnie z Ustawą do prowadzenia rejestru aktywów Subfunduszy zobowiązany jest niezależny od
Towarzystwa Depozytariusz. Może wystąpić sytuacja, będąca wynikiem błędu leżącego po stronie
Depozytariusza lub innych zdarzeń związanych z przechowywaniem aktywów, na które
Towarzystwo nie ma wpływu, a mająca negatywny wpływ na wartość Aktywów Subfunduszu.

h)

ryzyko związane z koncentracją aktywów lub rynków;
Ryzyko to związane jest z nadmiernym zaangażowaniem w jeden lub kilka instrumentów
finansowych lub sektor rynku, co może spowodować skumulowaną stratę w przypadku
niekorzystnych zmian cen posiadanych instrumentów finansowych lub zmian na rynku danego
sektora.

2)

opis ryzyka związanego z uczestnictwem w Funduszu, w tym w szczególności:
a)

ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa, z
uwzględnieniem czynników mających wpływ na poziom ryzyka związanego z inwestycją;
Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu, a także określonej stopy
zwrotu z dokonanej przez Uczestnika Funduszu inwestycji w Jednostki Uczestnictwa. Inwestycje
na rynku kapitałowym obarczone są ryzykiem, które może powodować wahania wartości
Jednostek Uczestnictwa. Stopa zwrotu Subfunduszu jest związana także z właściwym
zarządzaniem i podejmowanymi przez Towarzystwo decyzjami inwestycyjnymi. Uczestnicy
Funduszu powinni wziąć pod uwagę bezpośredni wpływ decyzji inwestycyjnych na rentowność ich
inwestycji.

b)

ryzyko wystąpienia szczególnych okoliczności, na wystąpienie których Uczestnik Funduszu nie ma
wpływu lub ma ograniczony wpływ;
Towarzystwo, jako organ Funduszu, jest uprawnione do podejmowania w imieniu Funduszu
działań określonych w Statucie, przy czym Uczestnik Funduszu nie ma wpływu na fakt podjęcia
bądź niepodjęcia tych działań. Ponadto mogą wystąpić inne okoliczności, na które Uczestnik
Funduszu nie będzie miał wpływu, a które w znaczący sposób mogą wpływać na opłacalność
dokonanej inwestycji, w szczególności takie jak:






Otwarcie likwidacji Funduszu lub Subfunduszu
Fundusz ulega rozwiązaniu, a Subfundusze ulegają likwidacji po wystąpieniu przesłanek
określonych w Statucie. Uczestnik Funduszu nie ma wpływu na wystąpienie przesłanek
rozwiązania Funduszu ani likwidacji Subfunduszy.
Przejęcie zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych
Inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, może, bez zgody Uczestników Funduszu, na
podstawie umowy zawartej z Towarzystwem przejąć zarządzanie Funduszem. Z chwilą
wejścia w życie zmian w Statucie dotyczących oznaczenia towarzystwa funduszy
inwestycyjnych zarządzającego Funduszem, Towarzystwo przejmujące zarządzanie
Funduszem wstępuje w prawa i obowiązki Towarzystwa będącego dotychczas organem
Funduszu,
Zmiana Depozytariusza lub innego podmiotu obsługującego Fundusz
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Depozytariusz i inne podmioty obsługujące Fundusz, wykonują swoje czynności na
podstawie umów zawartych z Funduszem. Zmiana tych umów, a także zmiana
podmiotów z którymi umowy są zawarte, nie wymaga zgody Uczestników Funduszu.
 Połączenie Funduszu z innym funduszem inwestycyjnym
Połączenie Funduszu z innym funduszem inwestycyjnym, w tym połączenie Subfunduszu
z innym subfunduszem może mieć wpływ na wartość Jednostek Uczestnictwa. Połączenie
Funduszu z innym funduszem inwestycyjnym, w tym połączenie Subfunduszu z innym
subfunduszem nie wymaga zgody Uczestników Funduszu.
 Zmiana polityki inwestycyjnej Subfunduszu
Zmiany w zakresie polityki inwestycyjnej Subfunduszu mogą skutkować zmianą profilu
ryzyka Subfunduszu. Zmiana polityki inwestycyjnej Subfunduszu nie wymaga zgody
Uczestników.
q) ryzyko inflacji;
Z punktu widzenia Uczestnika Funduszu należy podkreślić, że poziom inflacji ma zasadniczy
wpływ na wielkość realnej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa. Może się zdarzyć, że
z uwagi na wysoki poziom inflacji realna stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa okaże
się ujemna, pomimo tego, że nominalna stopa zwrotu z inwestycji w te Jednostki Uczestnictwa
będzie dodatnia. W związku z tym Uczestnik Funduszu narażony jest na ryzyko utraty realnej
wartości inwestycji.
r)

ryzyko związane z regulacjami prawnymi dotyczącymi Funduszu, w szczególności w zakresie
prawa podatkowego;
Jednym z najważniejszych czynników prowadzenia działalności gospodarczej jest otoczenie
prawne. Niekorzystne zmiany w regulacjach prawnych (m.in. w systemie podatkowym, w systemie
obrotu gospodarczego, w systemie obrotu papierami wartościowymi) mogą negatywnie wpływać
na atrakcyjność inwestycyjną instrumentów finansowych a tym samym na ich ceny.
Dodatkowo należy podkreślić, że zmiany w systemie prawnym, w tym w systemie obrotu
gospodarczego oraz w systemie podatkowym mogą niekorzystnie wpływać na inwestycje
Uczestników Funduszu. W takim wypadku Uczestnik Funduszu narażony jest na możliwość
ponoszenia dodatkowych obciążeń, które w sposób znaczący mogą negatywnie wpływać na
realizowane przez Uczestnika Funduszu stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa.

4.

Określenie profilu inwestora, który uwzględnia zakres czasowy inwestycji oraz poziom ryzyka
inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu.
Allianz Akcji Globalnych skierowany jest do inwestorów:

5.

-

poszukujących alternatywy do samodzielnego i bezpośredniego inwestowania w akcje poza granicami
Polski,

-

zainteresowanych długoterminową inwestycją; rekomendowany okres inwestycji wynosi minimum trzy
lata,

-

oczekujących w dłuższym okresie wysokiego zysku z inwestycji, jednakże akceptujących znaczne ryzyko
inwestycyjne ze względu na dużą zmienność kursów giełdowych.

Informacje o wysokości opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w Subfunduszu, sposobie ich
naliczania i pobierania oraz o kosztach obciążających Subfundusz.
1)

wskazanie przepisów Statutu określających rodzaje, maksymalną wysokość, sposób kalkulacji i
naliczania kosztów obciążających Subfundusz, w tym w szczególności wynagrodzenie Towarzystwa
oraz terminy, w których najwcześniej może nastąpić pokrycie poszczególnych rodzajów kosztów:

§ 66 c Statutu.
2) wskazanie wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych, zwanego dalej „wskaźnikiem WKC”:
WKC za 2017 rok wynosi: 3,72% dla jednostki kategorii A, 2,71% dla jednostki kategorii B.
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Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością
inwestycyjną Allianz Akcji Globalnych w średniej Wartości Aktywów Netto Allianz Akcji Globalnych za
2017 rok.
Do wskaźnika WKC nie zostały włączone prowizje i opłaty maklerskie, podatki związane z nabyciem lub
zbyciem składników portfela, odsetki z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów, świadczenia
wynikające z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, opłaty związane z
nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa bezpośrednio przez Uczestnika, wartość usług
dodatkowych.
Opis różnic w opłatach i kosztach związanych z poszczególnymi kategoriami Jednostek Uczestnictwa, z
uwzględnieniem podstaw tych różnic jest zamieszczony w Prospekcie
3)

wskazanie opłat manipulacyjnych z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostki Uczestnictwa oraz innych
opłat uiszczanych bezpośrednio przez Uczestnika:
Opłata za Nabycie
Dystrybutor, z tytułu dystrybucji Jednostek Uczestnictwa Allianz Akcji Globalnych oraz organizacji i
nadzoru nad dystrybucją Jednostek Uczestnictwa Allianz Akcji Globalnych, pobiera Opłatę za Nabycie
stanowiącą opłatę za zbywanie jednostek uczestnictwa, o której mowa w art. 86 ust. 2 Ustawy, w
wysokości nie wyższej niż 5% wpłaty dokonywanej przez nabywcę Jednostek Uczestnictwa Allianz Akcji
Globalnych.
Dystrybutor nie pobiera Opłaty za Odkupienie Jednostek Uczestnictwa Allianz Akcji Globalnych.
Szczegółowe informacje o stawkach Opłaty za Nabycie, obowiązujących u poszczególnych
dystrybutorów, określa Tabela Opłat stanowiąca załącznik do Prospektu.
Dystrybutor może obniżyć lub znieść w całości Opłatę za Nabycie w stosunku do wszystkich
Uczestników Funduszu. Dystrybutor może ponadto obniżyć lub znieść Opłatę za Nabycie w stosunku do
określonych grup Uczestników Funduszu we wszystkich uzasadnionych interesem Uczestników
Funduszu przypadkach, w sytuacjach i na zasadach opisanych poniżej.
W czasie kampanii promocyjnej Allianz FIO lub Allianz Akcji Globalnych, Dystrybutor może obniżyć lub
znieść Opłatę za Nabycie w określonym czasie w stosunku do wszystkich lub do określonych grup
nabywców Jednostek Uczestnictwa Allianz Akcji Globalnych oraz w odniesieniu do wybranych kategorii
Jednostek Uczestnictwa. Informacje o prowadzonych akcjach promocyjnych będą udostępniane w
Punktach Obsługi Funduszu oraz na stronie internetowej: www.allianz.pl/tfi.
Niezależnie od powyższego, Dystrybutor może zmniejszyć Opłatę za Nabycie lub zwolnić z tej opłaty:
-

pracowników Towarzystwa,

-

pracowników Agenta Transferowego,

-

pracowników i agentów Dystrybutora,

-

pracowników Depozytariusza,

-

pracowników akcjonariuszy Towarzystwa,

-

akcjonariuszy Towarzystwa,

-

podmioty współpracujące z Towarzystwem lub Funduszem na podstawie zawartych z nim umów o
świadczenie usług,

-

w wyjątkowych sytuacjach osoby, których reklamacje zostały uwzględnione przez Fundusz,

-

w przypadku nabywania znacznej liczby Jednostek Uczestnictwa Allianz Akcji Globalnych, przez co
rozumie się nabywanie tych Jednostek Uczestnictwa jednorazowo lub w zadeklarowanym terminie
za kwotę nie mniejszą niż 50 000 PLN,

-

w przypadku uczestnictwa w Funduszu przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy,

-

w przypadku nabywania Jednostek Uczestnictwa Allianz Akcji Globalnych poprzez wpłatę
bezpośrednią.

przy czym zmniejszenie lub zwolnienie z Opłaty za Nabycie dotyczyć może jedynie wszystkich osób
należących do jednej lub więcej grup określonych powyżej.

123

W przypadku Pracowniczych Programów Emerytalnych, Pracowniczych Programów Inwestycyjnych,
Programów Systematycznego Inwestowania, Umów o prowadzenie IKE oraz Umów o prowadzenie IKZE
wysokość Opłaty za Nabycie może ulec obniżeniu lub Opłata za Nabycie może nie być pobierana w
ogóle.
Opłata za Nabycie w ramach reinwestycji Jednostek Uczestnictwa Allianz Akcji Globalnych
Nabycie nowych Jednostek Uczestnictwa Allianz Akcji Globalnych przez osobę, od której Allianz Akcji
Globalnych odkupił Jednostki Uczestnictwa, w ciągu 90 dni od dnia tego odkupienia, jest zwolnione z
obowiązku uiszczania Opłaty za Nabycie do wysokości kwoty, jaką ta osoba otrzymała w zamian za
odkupienie poprzednio posiadanych Jednostek Uczestnictwa. Zwolnienie, o którym mowa, przysługuje
jeden raz w roku kalendarzowym.
Opłata za Nabycie w ramach IKE i IKZE
W ramach Umów o prowadzenie IKE oraz Umów o prowadzenie IKZE maksymalna wysokość Opłaty za
Nabycie za zbywanie Jednostek Uczestnictwa Allianz Akcji Globalnych pobieranej w związku z
dokonaniem pierwszej wpłaty na poczet nabycia tych Jednostek Uczestnictwa przez osobę, która
podpisała Umowę o prowadzenie IKE lub Umowę o prowadzenie IKZE, nie może przekraczać 1 000 PLN,
natomiast wysokość Opłaty za Nabycie pobieranej w związku z dokonywaniem kolejnych wpłat na
poczet nabycia Jednostek Uczestnictwa Allianz Akcji Globalnych przez osobę, która podpisała Umowę o
prowadzenie IKE lub Umowę o prowadzenie IKZE, nie może przekraczać 20 zł .
W przypadku Umów o prowadzenie IKE oraz Umów o prowadzenie IKZE wysokość Opłaty za Nabycie
może ulec obniżeniu lub Opłata za Nabycie może nie być pobierana w ogóle.
Ponadto w przypadku IKE i IKZE, Umowa o prowadzenie IKE oraz Umowa o prowadzenie IKZE określa:
-

szczegółowe zasady naliczania oraz szczegółowe zasady, terminy i warunki pobierania w ramach
IKE lub IKZE wskazanych w Statucie opłat za zbywanie i zamianę Jednostek Uczestnictwa,
stanowiących opłaty ustanowione na podstawie art. 86 ust. 2 Ustawy,

-

szczegółowe zasady naliczania oraz szczegółowe zasady, terminy i warunki pobierania dodatkowej
opłaty przewidzianej w art. 39 Ustawy IKE i IKZE, pobieranej w przypadku, gdy wypłata, wypłata
transferowa lub zwrot nastąpi w terminie krótszym niż 12 miesięcy, licząc od dnia zawarcia Umowy
o prowadzenie IKE czy Umowy o prowadzenie IKZE, o ile opłata taka będzie pobierana.

W ramach IKE lub IKZE mogą być pobierane wyłącznie opłaty, o których mowa powyżej.
Na zasadach przewidzianych Umową o prowadzenie IKE oraz Umową o prowadzenie IKZE Towarzystwo
może:

4)

-

zwolnić Uczestnika Funduszu z całości lub części z opłat, o których mowa powyżej,

-

obniżyć wysokość opłat, o których mowa powyżej,

-

odroczyć w czasie pobranie opłat, o których mowa powyżej,

-

uzależnić pobranie opłat, o których mowa powyżej, od wystąpienia określonych okoliczności.

wskazanie opłaty zmiennej, będącej częścią wynagrodzenia za zarządzanie, której wysokość jest
uzależniona od wyników Subfunduszu, prezentowanej w ujęciu procentowym w stosunku do średniej
Wartości Aktywów Netto Subfunduszu:
Nie dotyczy. Towarzystwo nie pobiera opłaty zmiennej.

5)

wskazanie maksymalnej wysokości wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem, a w przypadku, o
którym mowa w art. 101 ust. 5 Ustawy, wskazanie również maksymalnego poziomu wynagrodzenia za
zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym, funduszem zagranicznym lub instytucją zbiorowego
inwestowania zarządzanych przez Towarzystwo lub podmiot z grupy kapitałowej Towarzystwa, jeżeli
Fundusz lokuje powyżej 50% Aktywów Subfunduszu w jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne
lub tytuły uczestnictwa tych funduszy lub instytucji zbiorowego inwestowania:
maksymalna wysokość wynagrodzenia za zarządzanie Allianz Akcji Globalnych, jaką może pobrać
Towarzystwo
Za zarządzanie i reprezentowanie Allianz Akcji Globalnych Towarzystwo może pobierać, po
zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie Towarzystwa w wysokości nie większej
niż:
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-

3,5(trzy i pięć dziesiątych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Akcji Globalnych w skali roku – dla
Jednostek Uczestnictwa kategorii A, A1, A2

-

2,2 (dwa i dwie dziesiąte) % Wartości Aktywów Netto Allianz Akcji Globalnych w skali roku – dla
Jednostek Uczestnictwa kategorii B,

-

1,8 (jeden i osiem dziesiątych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Akcji Globalnych w skali roku –
dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C,

-

1,6 (jeden i sześć dziesiątych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Akcji Globalnych w skali roku –
dla Jednostek Uczestnictwa kategorii D.

maksymalny poziom wynagrodzenia za zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym, funduszem
zagranicznym lub instytucją zbiorowego inwestowania zarządzanych przez Towarzystwo lub podmiot
z grupy kapitałowej Towarzystwa, jeżeli Fundusz lokuje powyżej 50% Aktywów Subfunduszu w
jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne lub tytuły uczestnictwa tych funduszy lub instytucji
zbiorowego inwestowania:
Ponad 50% aktywów Allianz Akcji Globalnych było na koniec 2017 roku zainwestowane w jednostki
uczestnictwa funduszy zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania zarządzanych przez
podmiot z grupy kapitałowej Towarzystwa. Poniżej maksymalny poziom wynagrodzenia za zarządzanie
obowiązujący w tych funduszach lub instytucjach.
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego
inwestowania mające siedzibę za granicą

Maksymalny poziom
wynagrodzenia

Allianz Total Return Asian Equity PT, ISIN LU0348824870

1,08%

Allianz Asian Small Cap Equity IT, ISIN LU1046319759

1,20%

Allianz Asia Pacific Equity I, ISIN: LU0204482706

0,95%

Allianz Europe Equity Growth - I - EUR, ISIN LU0256880153

0,95%

Allianz US Equity Fund P, ISIN LU0256914820

0,95%

Allianz US Small Cap Equity IT, ISIN LU1061710841

1,08%

Allianz Global Artificial Intelligence IT (H2-EUR). ISIN LU1548496964

1,08%

Allianz Europe Small Cap Equity - I - EUR, ISIN LU0293315965

1,08%

Allianz European Equity Dividend - IT - EUR, ISIN LU0414047281

0,95%

Allianz Europe Equity Growth Select IT, ISIN LU0920782991

0,85%

Allianz Global Metals and Mining - IT-EUR, ISIN LU0604768290

0,95%

Allianz India Equity - I – USD, ISIN LU0348742635

1,28%

Allianz Japan Equity - IT- USD, ISIN LU0348755371

0,95%

Allianz Best Styles US Equity - I - USD, ISIN LU0988857909
Allianz Best Styles Emerging Markets Equity - I - USD, ISIN
LU1143268446

0,70%
1,10%

wskazanie istniejących umów lub porozumień, na podstawie których koszty działalności Subfunduszu
bezpośrednio lub pośrednio są rozdzielane między Subfundusz a Towarzystwo lub inny podmiot, w
tym wskazanie usług dodatkowych oraz wskazanie wpływu tych usług na wysokość prowizji
pobieranych przez podmiot prowadzący działalność maklerską oraz na wysokość wynagrodzenia
Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem:
Nie dotyczy. Nie zostały zawarte takie umowy ani porozumienia.
Na rzecz Allianz Akcji Globalnych realizowane są przez podmioty prowadzące działalność maklerską, w
ramach wykonywania przez nie umów pośrednictwa w obrocie papierami wartościowymi,
instrumentami rynku pieniężnego lub instrumentami pochodnymi, następujące usługi dodatkowe:
-

sporządzanie analiz lub rekomendacji,
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-

dostarczanie informacji o cenach, kursach lub wartościach,

-

oferowanie dostępu do elektronicznych systemów transakcyjnych lub elektronicznych systemów
potwierdzeń zawarcia transakcji.

Towarzystwo, Fundusz ani Allianz Akcji Globalnych nie ponoszą, w związku ze świadczeniem takich
usług przez podmioty prowadzące działalność maklerską, jakichkolwiek dodatkowych kosztów na rzecz
tych podmiotów. Jedynym ponoszonym kosztem są prowizje za pośredniczenie tych podmiotów w
obrocie papierami wartościowymi i instrumentami rynku pieniężnego, na których ustalenie nie wpływa
fakt wykonywania przez podmioty prowadzące działalność maklerską usług dodatkowych. Usługi
dodatkowe nie wpływają także na wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Allianz Akcji
Globalnych.
6.

Podstawowe dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym.
1)

Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego, zgodna z wartością
zaprezentowaną w zbadanym przez biegłego rewidenta jednostkowym sprawozdaniu finansowym
Subfunduszu:
Wartość Aktywów Netto Allianz Akcji Globalnych
na dzień 31 grudnia 2017 roku (PLN)
25 000 000

21 139 349

20 000 000
15 000 000
10 000 000
5 000 000
73 335
0
jednostka uczestnictwa kat. A

2)

jednostka uczestnictwa kat. B

Wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 2 lata w
przypadku Subfunduszy prowadzących działalność nie dłużej niż 3 lata, albo za ostatnie 3, 5 i 10 lat w
pozostałych przypadkach; średnią stopę zwrotu dla danego okresu oblicza się, dzieląc stopę obliczoną
na podstawie Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa na koniec ostatniego
roku obrotowego i na koniec roku obrotowego poprzedzającego okres, dla którego jest dokonywane
obliczenie, przez odpowiednio 2, 3, 5 albo 10 lat:
średnia stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa kategorii A
Allianz Akcji Globalnych
za ostatnie trzy lata obrotowe 2015-2017
6,00%

5,54%

5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
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średnia stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa kategorii B
Allianz Akcji Globalnych
za ostatnie dwa lata obrotowe 2016-2017
10,00%

9,10%

8,00%
6,00%
4,00%
2,00%
0,00%
3)

wskazanie wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu
odzwierciedlającego zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę
inwestycyjną Subfunduszu, zwanego dalej "wzorcem" (benchmark), a także informację o dokonanych
zmianach wzorca, jeżeli miały miejsce.
Od 30 maja 2018 roku stopą odniesienia dla oceny efektywności Allianz Akcji Globalnych jest:
35% MSCI Europe Index + 40% S&P 500 Index + 15% MSCI EM Index + 10% WIBID O/N
Stopą odniesienia dla oceny efektywności Allianz Akcji Globalnych (benchmarkiem) od początku
działalności funduszu do dnia 29 maja 2018 roku był: 35% MSCI All Country Index + 30% MSCI EM Index
+ 30% MSCI Europe + 5% WIBID O/N

4)

informacja o średnich stopach zwrotu z przyjętego dla Subfunduszu wzorca, odpowiednio dla okresów,
o których mowa w punkcie 2):
średnia stopa zwrotu z przyjętego przez
Allianz Akcji Globalnych wzorca (benchmarku)
za ostatnie trzy lata obrotowe 2015-2017
7,00%

6,38%

6,00%
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%

Rozdział XIII
Dane o Allianz Obligacji Globalnych
1.

Sposób i szczegółowe warunki
1)

zbywania Jednostek Uczestnictwa:
podstawowe zasady zbywania Jednostek Uczestnictwa Allianz Obligacji Globalnych
Allianz FIO zbywa Jednostki Uczestnictwa bez ograniczeń.
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Nabycie Jednostek Uczestnictwa wymaga wpłaty środków pieniężnych i złożenia stosownego
oświadczenia woli (zlecenia nabycia) Dystrybutorowi, z zastrzeżeniem sytuacji opisanych poniżej.
Minimalna kwota jednorazowej pierwszej wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa Allianz Obligacji
Globalnych, po otrzymaniu której Allianz FIO zbywa Jednostki Uczestnictwa, wynosi 200 PLN, a w
przypadku kolejnych wpłat 50 PLN, z tym, że określone powyżej limity mogą być zmniejszane w
przypadku wpłat na nabycie Jednostek Uczestnictwa Allianz Obligacji Globalnych dokonywanych w
ramach wyspecjalizowanych produktów. Minimalna kwota jednorazowej pierwszej wpłaty w ramach
Umów o prowadzenie IKE lub IKZE wynosi 1 000 PLN, z tym, że limit ten może zostać obniżony. W
powyższych przypadkach mogą mieć zastosowanie limity wynikające z umów dotyczących tych
programów oraz z Umów o prowadzenie IKE oraz Umów o prowadzenie IKZE.
dzień zbycia Jednostek Uczestnictwa Allianz Obligacji Globalnych
Zbycie Jednostek Uczestnictwa przez Allianz FIO następuje w chwili wpisania do Rejestru Uczestników
Funduszu liczby Jednostek Uczestnictwa nabytych przez Uczestnika za dokonaną wpłatę. Za wyjątkiem
wyspecjalizowanych programów ze składką alokowaną za dokonaną wpłatę rozumie się wpłynięcie
środków pieniężnych na rachunek Allianz Obligacji Globalnych.
Jednostki Uczestnictwa są zbywane po cenie zbycia z Dnia Wyceny następującego po Dniu Wyceny, w
którym Agent Transferowy otrzyma:
-

zlecenie oraz informację o otrzymanych przez Allianz Obligacji Globalnych środkach
pieniężnych

lub
-

informację o wpłynięciu środków pieniężnych na rachunek Allianz Obligacji Globalnych, w
przypadku nabywania Jednostek Uczestnictwa poprzez dokonanie wpłaty bezpośredniej.

Okres złożenia zlecenia i od dokonania wpłaty środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa
Allianz Obligacji Globalnych przez Uczestnika do dnia zbycia Jednostek Uczestnictwa Allianz Obligacji
Globalnych nie może przekroczyć siedmiu dni, chyba że opóźnienie jest następstwem okoliczności, za
które Allianz FIO nie ponosi odpowiedzialności.
2)

odkupywania Jednostek Uczestnictwa:
Cena odkupienia Jednostek Uczestnictwa Allianz Obligacji Globalnych jest równa Wartości Aktywów
Netto Allianz Obligacji Globalnych na Jednostkę Uczestnictwa obliczonej w najbliższym Dniu Wyceny
następującym po dniu, w którym Agent Transferowy otrzyma zlecenie odkupienia Jednostek
Uczestnictwa Allianz Obligacji Globalnych.

2.

Zwięzły opis polityki inwestycyjnej Allianz Obligacji Globalnych.
1)

wskazanie głównych kategorii lokat Subfunduszu i ich dywersyfikacji charakteryzujących specyfikę
Subfunduszu oraz, jeżeli Fundusz lokuje aktywa Subfunduszu w lokaty inne niż papiery wartościowe
lub instrumenty rynku pieniężnego – wyraźne wskazanie tej cechy:
Fundusz realizuje cel inwestycyjny Allianz Obligacji Globalnych poprzez: inwestowanie Aktywów tego
Subfunduszu w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, tytuły uczestnictwa
funduszy zagranicznych oraz tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających
siedzibę za granicą, które inwestują co najmniej połowę swoich aktywów w dłużne papiery
wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku zorganizowanym w państwie innym niż Rzeczpospolita
Polska, a także poprzez inwestowanie Aktywów tego Subfunduszu w papiery wartościowe, w tym w
szczególności w obligacje i bony skarbowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane przez Skarb
Państwa.

Fundusz lokuje Aktywa Allianz Obligacji Globalnych zgodnie z następującymi zasadami
dywersyfikacji lokat:
1) jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub
tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą - nie mniej niż 60
(sześćdziesiąt) % Wartości Aktywów Netto tego Subfunduszu,
2) listy zastawne, dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz depozyty bankowe
– od 0 (zera) % do 40 (czterdziestu) % Wartości Aktywów Netto tegoSubfunduszu,
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3) certyfikaty inwestycyjne, inne papiery wartościowe i inne lokaty – zgodnie z obowiązującym prawem
i postanowieniami Statutu.
2)

zwięzły opis kryteriów doboru lokat do portfela inwestycyjnego Subfunduszu:
Inwestycje Allianz Obligacji Globalnych w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych,
tytuły uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa
instytucji wspólnego inwestowania będą wybierane na podstawie oceny czy strategia lub polityka
inwestycyjna przyjęta w regulaminie podmiotu zarządzającego danym funduszem lub statucie danego
funduszu opiera się na inwestowaniu co najmniej połowy aktywów w dłużne papiery wartościowe
dopuszczone do obrotu na rynku zorganizowanym w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska
połączonej z oceną sytuacji, makroekonomicznej tego rynku, który jest przedmiotem ich lokat w danym
czasie, w szczególności: poziomu stóp procentowych, poziom wzrostu gospodarczego oraz poziomu
inflacji.
Inwestycje Allianz Obligacji Globalnych w papiery wartościowe zapewniające konkurencyjne
oprocentowanie; głównie o terminie wykupu (zapadalności) dłuższym niż rok oraz w średnio i
długoterminowe instrumenty dłużne emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy
Bank Polski lub przez rządy innych państw należących do OECD, a także przez inne podmioty o wysokiej
wiarygodności.

3)

jeżeli Subfundusz odzwierciedla skład uznanego indeksu akcji lub dłuższych papierów wartościowych
– charakterystyka indeksu, rynku, którego indeks dotyczy, oraz stopnia odzwierciedlenia indeksu przez
Subfundusz:
Nie dotyczy. Allianz Obligacji Globalnych nie odzwierciedla składu indeksu.

4)

jeżeli Wartość Aktywów Netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu może się charakteryzować dużą
zmiennością wynikającą ze składu portfela lub z przyjętej techniki zarządzania portfelem – wyraźne
wskazanie tej cechy:
Nie dotyczy. Wartość Aktywów Netto portfela inwestycyjnego Allianz Obligacji Globalnych nie
charakteryzuje się dużą zmiennością wynikającą ze składu portfela lub z przyjętej techniki zarządzania
portfelem.

5)

jeżeli Fundusz może zawierać umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym
niewystandaryzowane instrumenty pochodne – wskazanie tej informacji wraz z określeniem wpływu
zawarcia takich umów, w tym umów, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty
pochodne, na ryzyko związane z przyjętą polityką inwestycyjną:
Fundusz może zawierać umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym
niewystandaryzowane instrumenty pochodne.
Umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty
pochodne, zawierane są w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego Allianz Obligacji Globalnych oraz w
celu sprawnego zarządzania portfelem. Podstawowym celem zabezpieczenia jest zabezpieczenie
ryzyka walutowego oraz ryzyka stopy procentowej. W tym celu Fundusz może zawierać transakcje,
które przekształcą pierwotne strumienie pieniężne z instrumentu podstawowego w strumienie
pieniężne pozbawione ryzyka zmiany kursu walutowego w przyszłości lub ograniczą ekspozycję na
ryzyko stopy procentowej, czyli skrócą czas do wykupu portfela papierów dłużnych.

6)

jeżeli udzielono gwarancji wypłaty określonej kwoty z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa –
wskazanie gwaranta oraz warunków gwarancji:
Nie dotyczy. Nie udzielono gwarancji wypłaty określonej kwoty z tytułu odkupienia Jednostek
Uczestnictwa Allianz Obligacji Globalnych.

3.

Opis ryzyka związanego z inwestowaniem w Jednostki Uczestnictwa, w tym ryzyka inwestycyjnego
związanego z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu.
1)

opis ryzyka inwestycyjnego związanego z polityką inwestycyjną Subfunduszu, z uwzględnieniem
strategii zarządzania i szczególnych strategii inwestycyjnych stosowanych w odniesieniu do inwestycji
na określonym obszarze geograficznym, w określonej branży lub sektorze gospodarczym albo w
odniesieniu do określonej kategorii lokat, albo w celu odzwierciedlenia indeksu akcji lub dłużnych
papierów wartościowych:
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i)

ryzyko rynkowe;
Inwestowanie w papiery wartościowe wiąże się z ryzykiem rynkowym. Rozumie się przez to ryzyko
poniesienia przez fundusz straty wynikającej z wahań wartości rynkowych pozycji wchodzących w
skład aktywów funduszu na skutek fluktuacji zmiennych rynkowych, takich jak stopy procentowe,
kursy walutowe czy ceny instrumentów udziałowych, które podlegają ogólnym tendencjom
rynkowym panującym w kraju i na świecie.

b)

ryzyko kredytowe;
Ryzyko kredytowe związane jest z możliwością trwałej lub czasowej utraty przez emitentów
zdolności do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, w tym również z trwałą lub czasową
niemożnością zapłaty odsetek od zobowiązań. Sytuacja taka może mieć miejsce w następstwie
pogorszenia się kondycji finansowej emitenta spowodowanego zarówno czynnikami
wewnętrznymi emitenta, jak i uwarunkowaniami zewnętrznymi (parametry ekonomiczne,
otoczenie prawne itp.). Pogorszenie się kondycji finansowej emitenta znajduje swoje
odzwierciedlenie w spadku cen dłużnych papierów wartościowych wyemitowanych przez ten
podmiot, a także może prowadzić do spadku cen akcji tego podmiotu.
W skład tej kategorii ryzyka wchodzi również ryzyko związane z obniżeniem ratingu kredytowego
emitenta przez agencję ratingową i wynikający z niego spadek cen dłużnych papierów
wartościowych będący następstwem wymaganej przez inwestorów wyższej premii za ryzyko.

c)

ryzyko niewypłacalności gwaranta;
Ryzyko to związane jest z tym, że w przypadku niewypłacalności emitenta wystąpi jednocześnie
niewypłacalność gwaranta. Możliwa jest wówczas utrata znacznych Aktywów Subfunduszu.

d)

ryzyko rozliczenia;
Ryzyko wynikające z możliwości nieterminowego rozliczenia lub braku rozliczenia transakcji
dotyczących składników portfela inwestycyjnego Subfunduszu. Nieterminowe rozliczenie lub brak
rozliczenia transakcji może w przypadku negatywnego zachowania się cen papierów
wartościowych wpływać na spadki wartości Jednostki Uczestnictwa. Dodatkowo nieterminowe
rozliczenia lub brak rozliczeń transakcji może powodować konieczność poniesienia przez
Subfundusz kosztów kar umownych wynikających z zawartych przez Fundusz umów.

e)

ryzyko płynności;
Ryzyko to wynika z możliwości wystąpienia sytuacji, w której nie jest możliwe dokonanie
sprzedaży, likwidacji lub zamknięcia pozycji w aktywach funduszu, przy ograniczonych kosztach i
w odpowiednio krótkim czasie, bez istotnego wpływu na ich cenę, na skutek czego jest zagrożona
zdolność funduszu do stałego spełniania warunków określonych w art. 82 Ustawy.

f)

ryzyko walutowe;
W przypadku dokonywania przez Subfundusz inwestycji na rynkach zagranicznych, inwestycji w
papiery wartościowe dodatkowym czynnikiem ryzyka jest poziom kursów walutowych. Wahania
kursu złotego względem walut obcych mogą przekładać się na wahania wartości Jednostki
Uczestnictwa.
Dodatkowo poziom kursów walutowych, jako jeden z głównych parametrów
makroekonomicznych, może wpływać na atrakcyjność inwestycyjną oraz ceny krajowych
papierów wartościowych, szczególnie w przypadku gwałtownych zmian kursów walutowych.
Wówczas zmiany cen papierów wartościowych na rynku będą wpływały na zmiany wartości
Jednostki Uczestnictwa.

g)

ryzyko związane z przechowywaniem aktywów;
Zgodnie z Ustawą do prowadzenia rejestru aktywów Subfunduszy zobowiązany jest niezależny od
Towarzystwa Depozytariusz. Może wystąpić sytuacja, będąca wynikiem błędu leżącego po stronie
Depozytariusza lub innych zdarzeń związanych z przechowywaniem aktywów, na które
Towarzystwo nie ma wpływu, a mająca negatywny wpływ na wartość Aktywów Subfunduszu.
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h)

ryzyko związane z koncentracją aktywów lub rynków;
Ryzyko to związane jest z nadmiernym zaangażowaniem w jeden lub kilka instrumentów
finansowych lub sektor rynku, co może spowodować skumulowaną stratę w przypadku
niekorzystnych zmian cen posiadanych instrumentów finansowych lub zmian na rynku danego
sektora.

2)

opis ryzyka związanego z uczestnictwem w Funduszu, w tym w szczególności:
a)

ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa, z
uwzględnieniem czynników mających wpływ na poziom ryzyka związanego z inwestycją;
Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu, a także określonej stopy
zwrotu z dokonanej przez Uczestnika Funduszu inwestycji w Jednostki Uczestnictwa. Inwestycje
na rynku kapitałowym obarczone są ryzykiem, które może powodować wahania wartości
Jednostek Uczestnictwa. Stopa zwrotu Subfunduszu jest związana także z właściwym
zarządzaniem i podejmowanymi przez Towarzystwo decyzjami inwestycyjnymi. Uczestnicy
Funduszu powinni wziąć pod uwagę bezpośredni wpływ decyzji inwestycyjnych na rentowność ich
inwestycji.

b)

ryzyko wystąpienia szczególnych okoliczności, na wystąpienie których Uczestnik Funduszu nie ma
wpływu lub ma ograniczony wpływ;
Towarzystwo, jako organ Funduszu, jest uprawnione do podejmowania w imieniu Funduszu
działań określonych w Statucie, przy czym Uczestnik Funduszu nie ma wpływu na fakt podjęcia
bądź niepodjęcia tych działań. Ponadto mogą wystąpić inne okoliczności, na które Uczestnik
Funduszu nie będzie miał wpływu, a które w znaczący sposób mogą wpływać na opłacalność
dokonanej inwestycji, w szczególności takie jak:


s)

Otwarcie likwidacji Funduszu lub Subfunduszu
Fundusz ulega rozwiązaniu, a Subfundusze ulegają likwidacji po wystąpieniu przesłanek
określonych w Statucie. Uczestnik Funduszu nie ma wpływu na wystąpienie przesłanek
rozwiązania Funduszu ani likwidacji Subfunduszy.
 Przejęcie zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych
Inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, może, bez zgody Uczestników Funduszu, na
podstawie umowy zawartej z Towarzystwem przejąć zarządzanie Funduszem. Z chwilą
wejścia w życie zmian w Statucie dotyczących oznaczenia towarzystwa funduszy
inwestycyjnych zarządzającego Funduszem, Towarzystwo przejmujące zarządzanie
Funduszem wstępuje w prawa i obowiązki Towarzystwa będącego dotychczas organem
Funduszu,
 Zmiana Depozytariusza lub innego podmiotu obsługującego Fundusz
Depozytariusz i inne podmioty obsługujące Fundusz, wykonują swoje czynności na
podstawie umów zawartych z Funduszem. Zmiana tych umów, a także zmiana
podmiotów z którymi umowy są zawarte, nie wymaga zgody Uczestników Funduszu.
 Połączenie Funduszu z innym funduszem inwestycyjnym
Połączenie Funduszu z innym funduszem inwestycyjnym, w tym połączenie Subfunduszu
z innym subfunduszem może mieć wpływ na wartość Jednostek Uczestnictwa. Połączenie
Funduszu z innym funduszem inwestycyjnym, w tym połączenie Subfunduszu z innym
subfunduszem nie wymaga zgody Uczestników Funduszu.
 Zmiana polityki inwestycyjnej Subfunduszu
Zmiany w zakresie polityki inwestycyjnej Subfunduszu mogą skutkować zmianą profilu
ryzyka Subfunduszu. Zmiana polityki inwestycyjnej Subfunduszu nie wymaga zgody
Uczestników.
ryzyko inflacji;
Z punktu widzenia Uczestnika Funduszu należy podkreślić, że poziom inflacji ma zasadniczy
wpływ na wielkość realnej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa. Może się zdarzyć, że
z uwagi na wysoki poziom inflacji realna stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa okaże
się ujemna, pomimo tego, że nominalna stopa zwrotu z inwestycji w te Jednostki Uczestnictwa
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będzie dodatnia. W związku z tym Uczestnik Funduszu narażony jest na ryzyko utraty realnej
wartości inwestycji.
t)

ryzyko związane z regulacjami prawnymi dotyczącymi Funduszu, w szczególności w zakresie
prawa podatkowego;
Jednym z najważniejszych czynników prowadzenia działalności gospodarczej jest otoczenie
prawne. Niekorzystne zmiany w regulacjach prawnych (m.in. w systemie podatkowym, w systemie
obrotu gospodarczego, w systemie obrotu papierami wartościowymi) mogą negatywnie wpływać
na atrakcyjność inwestycyjną instrumentów finansowych a tym samym na ich ceny.
Dodatkowo należy podkreślić, że zmiany w systemie prawnym, w tym w systemie obrotu
gospodarczego oraz w systemie podatkowym mogą niekorzystnie wpływać na inwestycje
Uczestników Funduszu. W takim wypadku Uczestnik Funduszu narażony jest na możliwość
ponoszenia dodatkowych obciążeń, które w sposób znaczący mogą negatywnie wpływać na
realizowane przez Uczestnika Funduszu stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa.

4.

Określenie profilu inwestora, który uwzględnia zakres czasowy inwestycji oraz poziom ryzyka
inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu.
Allianz Obligacji Globalnych skierowany jest do inwestorów:

5.

-

poszukujących alternatywy dla samodzielnego inwestowania w instrumenty dłużne poza granicami
Polski,

-

zainteresowanych średniookresową inwestycją; rekomendowany okres inwestycji wynosi minimum dwa
lata,

-

oczekujących w dłuższym okresie zysku z inwestycji, przewyższającego oprocentowanie lokat
bankowych, akceptujących podwyższone ryzyko zmienności wartości jednostki uczestnictwa
Subfunduszu w wyniku zmiany poziomu stóp procentowych.

Informacje o wysokości opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w Subfunduszu, sposobie ich
naliczania i pobierania oraz o kosztach obciążających Subfundusz.
1)

wskazanie przepisów Statutu określających rodzaje, maksymalną wysokość, sposób kalkulacji i
naliczania kosztów obciążających Subfundusz, w tym w szczególności wynagrodzenie Towarzystwa
oraz terminy, w których najwcześniej może nastąpić pokrycie poszczególnych rodzajów kosztów:
§ 67 c

2)

wskazanie wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych, zwanego dalej „wskaźnikiem WKC”:
WKC za 2017 rok wynosi: 1,77% dla jednostki kategorii A, 1,47% dla jednostki kategorii B, 1,07% dla
jednostki kategorii C, 1,38% dla jednostki kategorii A1.
Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością
inwestycyjną Allianz Obligacji Globalnych w średniej Wartości Aktywów Netto Allianz Obligacji
Globalnych za 2017 rok.
Do wskaźnika WKC nie zostały włączone prowizje i opłaty maklerskie, podatki związane z nabyciem lub
zbyciem składników portfela, odsetki z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów, świadczenia
wynikające z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, opłaty związane z
nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa bezpośrednio przez Uczestnika, wartość usług
dodatkowych.
Opis różnic w opłatach i kosztach związanych z poszczególnymi kategoriami Jednostek Uczestnictwa, z
uwzględnieniem podstaw tych różnic jest zamieszczony w Prospekcie

3)

wskazanie opłat manipulacyjnych z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostki Uczestnictwa oraz innych
opłat uiszczanych bezpośrednio przez Uczestnika:
Opłata za Nabycie
Dystrybutor, z tytułu dystrybucji Jednostek Uczestnictwa Allianz Obligacji Globalnych oraz organizacji i
nadzoru nad dystrybucją Jednostek Uczestnictwa Allianz Obligacji Globalnych, pobiera Opłatę za
Nabycie stanowiącą opłatę za zbywanie jednostek uczestnictwa, o której mowa w art. 86 ust. 2 Ustawy,
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w wysokości nie wyższej niż 2% wpłaty dokonywanej przez nabywcę Jednostek Uczestnictwa Allianz
Obligacji Globalnych.
Dystrybutor nie pobiera Opłaty za Odkupienie Jednostek Uczestnictwa Allianz Obligacji Globalnych.
Szczegółowe informacje o stawkach Opłaty za Nabycie obowiązujących u poszczególnych
dystrybutorów, określa Tabela Opłat stanowiąca załącznik do Prospektu.
Dystrybutor może obniżyć lub znieść w całości Opłatę za Nabycie w stosunku do wszystkich
Uczestników Funduszu. Dystrybutor może ponadto obniżyć lub znieść Opłatę za Nabycie w stosunku do
określonych grup Uczestników Funduszu we wszystkich uzasadnionych interesem Uczestników
Funduszu przypadkach, w sytuacjach i na zasadach opisanych poniżej.
W czasie kampanii promocyjnej Allianz FIO lub Allianz Obligacji Globalnych, Dystrybutor może obniżyć
lub znieść Opłatę za Nabycie w określonym czasie w stosunku do wszystkich lub do określonych grup
nabywców Jednostek Uczestnictwa Allianz Obligacji Globalnych oraz w odniesieniu do wybranych
kategorii Jednostek Uczestnictwa. Informacje o prowadzonych akcjach promocyjnych będą
udostępniane w Punktach Obsługi Funduszu oraz na stronie internetowej: www.allianz.pl/tfi.
Niezależnie od powyższego, Dystrybutor może zmniejszyć Opłatę za Nabycie lub zwolnić z tej opłaty:
-

pracowników Towarzystwa,

-

pracowników Agenta Transferowego,

-

pracowników i agentów Dystrybutora,

-

pracowników Depozytariusza,

-

pracowników akcjonariuszy Towarzystwa,

-

akcjonariuszy Towarzystwa,

-

podmioty współpracujące z Towarzystwem lub Funduszem na podstawie zawartych z nim umów o
świadczenie usług,

-

w wyjątkowych sytuacjach osoby, których reklamacje zostały uwzględnione przez Fundusz,

-

w przypadku nabywania znacznej liczby Jednostek Uczestnictwa Allianz Obligacji Globalnych, przez
co rozumie się nabywanie tych Jednostek Uczestnictwa jednorazowo lub w zadeklarowanym
terminie za kwotę nie mniejszą niż 50 000 PLN,

-

w przypadku uczestnictwa w Funduszu przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy,

-

w przypadku nabywania Jednostek Uczestnictwa Allianz Obligacji Globalnych poprzez wpłatę
bezpośrednią.

przy czym zmniejszenie lub zwolnienie z Opłaty za Nabycie dotyczyć może jedynie wszystkich osób
należących do jednej lub więcej grup określonych powyżej.
W przypadku Pracowniczych Programów Emerytalnych, Pracowniczych Programów Inwestycyjnych,
Programów Systematycznego Inwestowania, Umów o prowadzenie IKE oraz Umów o prowadzenie IKZE
wysokość Opłaty za Nabycie może ulec obniżeniu lub Opłata za Nabycie może nie być pobierana w
ogóle.
Opłata za Nabycie w ramach reinwestycji Jednostek Uczestnictwa Allianz Obligacji Globalnych
Nabycie nowych Jednostek Uczestnictwa Allianz Obligacji Globalnych przez osobę, od której Allianz
Obligacji Globalnych odkupił Jednostki Uczestnictwa, w ciągu 90 dni od dnia tego odkupienia, jest
zwolnione z obowiązku uiszczania Opłaty za Nabycie do wysokości kwoty, jaką ta osoba otrzymała w
zamian za odkupienie poprzednio posiadanych Jednostek Uczestnictwa. Zwolnienie, o którym mowa,
przysługuje jeden raz w roku kalendarzowym.
Opłata za Nabycie w ramach IKE i IKZE
W ramach Umów o prowadzenie IKE oraz Umów o prowadzenie IKZE maksymalna wysokość Opłaty za
Nabycie za zbywanie Jednostek Uczestnictwa Allianz Obligacji Globalnych pobieranej w związku z
dokonaniem pierwszej wpłaty na poczet nabycia tych Jednostek Uczestnictwa przez osobę, która
podpisała Umowę o prowadzenie IKE lub Umowę o prowadzenie IKZE, nie może przekraczać 1 000 PLN,
natomiast wysokość Opłaty za Nabycie pobieranej w związku z dokonywaniem kolejnych wpłat na
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poczet nabycia Jednostek Uczestnictwa Allianz Obligacji Globalnych przez osobę, która podpisała
Umowę o prowadzenie IKE lub Umowę o prowadzenie IKZE, nie może przekraczać 20 zł.
W przypadku Umów o prowadzenie IKE oraz Umów o prowadzenie IKZE wysokość Opłaty za Nabycie
może ulec obniżeniu lub Opłata za Nabycie może nie być pobierana w ogóle.
Ponadto w przypadku IKE i IKZE, Umowa o prowadzenie IKE oraz Umowa o prowadzenie IKZE określa:
-

szczegółowe zasady naliczania oraz szczegółowe zasady, terminy i warunki pobierania w ramach
IKE lub IKZE wskazanych w Statucie opłat za zbywanie i zamianę Jednostek Uczestnictwa,
stanowiących opłaty ustanowione na podstawie art. 86 ust. 2 Ustawy,

-

szczegółowe zasady naliczania oraz szczegółowe zasady, terminy i warunki pobierania dodatkowej
opłaty przewidzianej w art. 39 Ustawy IKE i IKZE, pobieranej w przypadku, gdy wypłata, wypłata
transferowa lub zwrot nastąpi w terminie krótszym niż 12 miesięcy, licząc od dnia zawarcia Umowy
o prowadzenie IKE czy Umowy o prowadzenie IKZE, o ile opłata taka będzie pobierana.

W ramach IKE lub IKZE mogą być pobierane wyłącznie opłaty, o których mowa powyżej.
Na zasadach przewidzianych Umową o prowadzenie IKE oraz Umową o prowadzenie IKZE Towarzystwo
może:

4)

-

zwolnić Uczestnika Funduszu z całości lub części z opłat, o których mowa powyżej,

-

obniżyć wysokość opłat, o których mowa powyżej,

-

odroczyć w czasie pobranie opłat, o których mowa powyżej,

-

uzależnić pobranie opłat, o których mowa powyżej, od wystąpienia określonych okoliczności.

wskazanie opłaty zmiennej, będącej częścią wynagrodzenia za zarządzanie, której wysokość jest
uzależniona od wyników Subfunduszu, prezentowanej w ujęciu procentowym w stosunku do średniej
Wartości Aktywów Netto Subfunduszu:
Nie dotyczy. Towarzystwo nie pobiera opłaty zmiennej.

5)

wskazanie maksymalnej wysokości wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem, a w przypadku, o
którym mowa w art. 101 ust. 5 Ustawy, wskazanie również maksymalnego poziomu wynagrodzenia za
zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym, funduszem zagranicznym lub instytucją zbiorowego
inwestowania zarządzanych przez Towarzystwo lub podmiot z grupy kapitałowej Towarzystwa, jeżeli
Fundusz lokuje powyżej 50% Aktywów Subfunduszu w jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne
lub tytuły uczestnictwa tych funduszy lub instytucji zbiorowego inwestowania:
maksymalna wysokość wynagrodzenia za zarządzanie Allianz Obligacji Globalnych, jaką może pobrać
Towarzystwo
Za zarządzanie i reprezentowanie Allianz Obligacji Globalnych Towarzystwo może pobierać, po
zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie Towarzystwa w wysokości nie większej
niż:
-

1,5 (półtora) % Wartości Aktywów Netto Allianz Obligacji Globalnych w skali roku – dla Jednostek
Uczestnictwa kategorii A, A1, A2,

-

1,3 (jeden i trzy dziesiąte) % Wartości Aktywów Netto Allianz Obligacji Globalnych w skali roku –
dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B,

-

1 (jeden) % Wartości Aktywów Netto Allianz Obligacji Globalnych w skali roku – dla Jednostek
Uczestnictwa kategorii C,

-

0,9 (dziewięćdziesiąt setnych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Obligacji Globalnych w skali roku
– dla Jednostek Uczestnictwa kategorii D.

maksymalny poziom wynagrodzenia za zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym, funduszem
zagranicznym lub instytucją zbiorowego inwestowania zarządzanych przez Towarzystwo lub podmiot
z grupy kapitałowej Towarzystwa, jeżeli Fundusz lokuje powyżej 50% Aktywów Subfunduszu w jednostki
uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne lub tytuły uczestnictwa tych funduszy lub instytucji zbiorowego
inwestowania:
Ponad 50% aktywów Allianz Obligacji Globalnych było na koniec 2017 roku zainwestowane w jednostki
uczestnictwa funduszy zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania zarządzanych przez
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podmiot z grupy kapitałowej Towarzystwa. Poniżej maksymalne poziomy wynagrodzenia za
zarządzanie obowiązujący w tych funduszach.
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego
inwestowania mające siedzibę za granicą
PIMCO Funds: Global Investors Series plc - Income Fund
Institutional Acc EUR Hedged, ISIN IE00B80G9288
PIMCO Funds: Global Investors Series plc - Global Bond Fund Acc
EUR Hedged, ISIN IE0032875985
PIMCO Funds: Global Investors Series plc - GIS Global Investment
Grade Credit Inc PLN Hedged, ISIN: IE00BWC52K02
PIMCO Funds: Global Investors Series plc - Diversified Income
Duration Hedged Acc - EUR Hedged, ISIN: IE00B3W9BG81
PIMCO Funds: Global Investors Series plc - Global Low Duration
Real Return Acc - EUR Hedged, ISIN: IE00BHZKQB61
PIMCO Funds: Global Investors Series plc - Global High Yield Bond
Acc - EUR Hedged, ISIN: IE00B2R34Y72
PIMCO Funds: Global Investors Series plc - Emerging Markets Bond
Acc - EUR Hedged, ISIN: IE0032568770
PIMCO Funds: Global Investors Series plc - Emerging Local Bond
Acc USD, ISIN: IE00B29K0P99
Allianz US Short Duration High Income Bond - IT(H2-EUR) – EUR;
ISIN: LU1574760846
Allianz Global Multi-Asset Credit - IT (H2-EUR); ISIN: LU1480269718
Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - IM (H2-PLN); ISIN:
LU1664638316
Allianz Emerging Markets Bond Fund - I - (H2-EUR); ISIN:
IE0034110852
Allianz Emerging Markets Local Currency Bond - I – USD; ISIN:
LU1111122310
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Capital Securities Fund
Institutional EUR Hedged Acc; IE00B6VHBN16
Allianz Flexi Asia Bond - IT - USD, ISIN LU0811902674
6)

Maksymalny poziom
wynagrodzenia
0,55%
0,49%
0,49%
0,69%
0,49%
0,55%
0,79%
0,89%
0,70%
0,60%
0,82%
0,78%
0,79%
0,79%
0,82%

wskazanie istniejących umów lub porozumień, na podstawie których koszty działalności Subfunduszu
bezpośrednio lub pośrednio są rozdzielane między Subfundusz a Towarzystwo lub inny podmiot, w
tym wskazanie usług dodatkowych oraz wskazanie wpływu tych usług na wysokość prowizji
pobieranych przez podmiot prowadzący działalność maklerską oraz na wysokość wynagrodzenia
Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem:
Nie dotyczy. Nie zostały zawarte takie umowy ani porozumienia.
Na rzecz Allianz Obligacji Globalnych realizowane są przez podmioty prowadzące działalność
maklerską, w ramach wykonywania przez nie umów pośrednictwa w obrocie papierami
wartościowymi, instrumentami rynku pieniężnego lub instrumentami pochodnymi, następujące
usługi dodatkowe:
-

sporządzanie analiz lub rekomendacji,

-

dostarczanie informacji o cenach, kursach lub wartościach,

-

oferowanie dostępu do elektronicznych systemów transakcyjnych lub elektronicznych systemów
potwierdzeń zawarcia transakcji.

Towarzystwo, Fundusz ani Allianz Obligacji Globalnych nie ponoszą, w związku ze świadczeniem
takich usług przez podmioty prowadzące działalność maklerską, jakichkolwiek dodatkowych kosztów
na rzecz tych podmiotów. Jedynym ponoszonym kosztem są prowizje za pośredniczenie tych
podmiotów w obrocie papierami wartościowymi i instrumentami rynku pieniężnego, na których
ustalenie nie wpływa fakt wykonywania przez podmioty prowadzące działalność maklerską usług
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dodatkowych. Usługi dodatkowe nie wpływają także na wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za
zarządzanie Allianz Obligacji Globalnych.
6.

Podstawowe dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym.
1)

Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego, zgodna z wartością
zaprezentowaną w zbadanym przez biegłego rewidenta jednostkowym sprawozdaniu finansowym
Subfunduszu:
Wartość Aktywów Netto Allianz Obligacji Globalnych
na dzień 31 grudnia 2017 roku (PLN)
25 000 000

22 643 954

20 000 000
15 000 000
9 837 101

10 000 000
5 000 000

144 079

220 068

jednostka
uczestnictwa kat. B

jednostka
uczestnictwa kat. C

0
jednostka
uczestnictwa kat. A

2)

jednostka
uczestnictwa kat. A1

wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 2 lata w
przypadku Subfunduszy prowadzących działalność nie dłużej niż 3 lata, albo za ostatnie 3, 5 i 10 lat w
pozostałych przypadkach; średnią stopę zwrotu dla danego okresu oblicza się, dzieląc stopę obliczoną
na podstawie Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa na koniec ostatniego
roku obrotowego i na koniec roku obrotowego poprzedzającego okres, dla którego jest dokonywane
obliczenie, przez odpowiednio 2, 3, 5 albo 10 lat:
średnia stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa kategorii A
Allianz Obligacji Globalnych
za ostatnie trzy lata obrotowe 2015-2017
2,50%
2,00%

2,03%

1,50%
1,00%
0,50%
0,00%
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średnia stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa kategorii B
Allianz Obligacji Globalnych
za ostatnie dwa lata obrotowe 2016-2017
5,00%

4,59%

4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
3)

wskazanie wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu
odzwierciedlającego zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę
inwestycyjną Subfunduszu, zwanego dalej "wzorcem" (benchmark), a także informację o dokonanych
zmianach wzorca, jeżeli miały miejsce.
Do dnia 8 marca 2016 roku Stopą odniesienia dla oceny efektywności Allianz Obligacji Globalnych był:
30% iBoxx $ Liquid High Yield Index + 30% iBoxx EUR Liquid High Yield Index + 30% Citigroup Asia Bond
Index High Yield USD + 10% WIBID O/N
Od 9 marca 2016 roku obowiązuje następujący benchmark:
25% Barclays Global Aggregate TR Hedged EUR + 30% Barclays Global Aggregate Corporate TR Hedged
EUR + 15% Markit iBoxx Global Developed Liquid High Yield (EUR Hedged) TR Capped + 10% J.P. Morgan
EMBIG Hedged Euro + 20% WIBID O/N

4)

informacja o średnich stopach zwrotu z przyjętego dla Subfunduszu wzorca, odpowiednio dla okresów,
o których mowa w punkcie 2):
średnia stopa zwrotu z przyjętego przez
Allianz Obligacji Globalnych wzorca (benchmarku)
za ostatnie trzy lata obrotowe 2015-2017
3,00%
2,50%

2,48%

2,00%
1,50%
1,00%
0,50%
0,00%

Rozdział XIV
Dane o Allianz Surowców i Energii (dawniej: Allianz Energetyczny)
1.

Sposób i szczegółowe warunki
1)

zbywania Jednostek Uczestnictwa:
podstawowe zasady zbywania Jednostek Uczestnictwa Allianz Surowców i Energii
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Allianz FIO zbywa Jednostki Uczestnictwa bez ograniczeń.
Nabycie Jednostek Uczestnictwa wymaga wpłaty środków pieniężnych i złożenia stosownego
oświadczenia woli (zlecenia nabycia) Dystrybutorowi, z zastrzeżeniem sytuacji opisanych poniżej.
Minimalna kwota jednorazowej pierwszej wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa Allianz Surowców
i Energii, po otrzymaniu której Allianz FIO zbywa Jednostki Uczestnictwa, wynosi 200 PLN, a w
przypadku kolejnych wpłat 50 PLN, z tym, że określone powyżej limity mogą być zmniejszane w
przypadku wpłat na nabycie Jednostek Uczestnictwa Allianz Surowców i Energii dokonywanych w
ramach wyspecjalizowanych produktów. Minimalna kwota jednorazowej pierwszej wpłaty w ramach
Umów o prowadzenie IKE lub IKZE wynosi 1 000 PLN, z tym, że limit ten może zostać obniżony. W
powyższych przypadkach mogą mieć zastosowanie limity wynikające z umów dotyczących tych
programów oraz z Umów o prowadzenie IKE oraz Umów o prowadzenie IKZE.
dzień zbycia Jednostek Uczestnictwa Allianz Surowców i Energii
Zbycie Jednostek Uczestnictwa przez Allianz FIO następuje w chwili wpisania do Rejestru Uczestników
Funduszu liczby Jednostek Uczestnictwa nabytych przez Uczestnika za dokonaną wpłatę. wyjątkiem
wyspecjalizowanych programów ze składką alokowaną za Za dokonaną wpłatę rozumie się wpłynięcie
środków pieniężnych na rachunek Allianz Surowców i Energii.
Jednostki Uczestnictwa są zbywane po cenie zbycia z Dnia Wyceny następującego po Dniu Wyceny, w
którym Agent Transferowy otrzyma:
-

zlecenie oraz informację o otrzymanych przez Allianz Surowców i Energii środkach pieniężnych

lub
-

informację o wpłynięciu środków pieniężnych na rachunek Allianz Surowców i Energii, w
przypadku nabywania Jednostek Uczestnictwa poprzez dokonanie wpłaty bezpośredniej.

Okres złożenia zlecenia i od dokonania wpłaty środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa
Allianz Surowców i Energii przez Uczestnika do dnia zbycia Jednostek Uczestnictwa Allianz Surowców i
Energii nie może przekroczyć siedmiu dni, chyba że opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które
Allianz FIO nie ponosi odpowiedzialności.
2)

odkupywania Jednostek Uczestnictwa:
Cena odkupienia Jednostek Uczestnictwa Allianz Surowców i Energii jest równa Wartości Aktywów
Netto Allianz Surowców i Energii na Jednostkę Uczestnictwa obliczonej w najbliższym Dniu Wyceny
następującym po dniu, w którym Agent Transferowy otrzyma zlecenie odkupienia Jednostek
Uczestnictwa Allianz Surowców i Energii.

2.

Zwięzły opis polityki inwestycyjnej Allianz Surowców i Energii.
1)

wskazanie głównych kategorii lokat Subfunduszu i ich dywersyfikacji charakteryzujących specyfikę
Subfunduszu oraz, jeżeli Fundusz lokuje aktywa Subfunduszu w lokaty inne niż papiery wartościowe
lub instrumenty rynku pieniężnego – wyraźne wskazanie tej cechy:
Fundusz realizuje cel inwestycyjny Allianz Surowców i Energii w ramach aktywnego zarządzania
poprzez inwestowanie przynajmniej 60 (sześćdziesięciu) % Wartości Aktywów Netto tego Subfunduszu
w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, tytułu
uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.
Ponadto od 0 (zera) % do 40 (czterdziestu)% Wartości Aktywów Netto tego Subfunduszu mogą stanowić
akcje i inne udziałowe papiery wartościowe. Od 0 (zera) do 40 (czterdziestu) % Wartości Aktywów Netto
tego Subfunduszu mogą stanowić listy zastawne, dłużne papiery wartościowe, depozyty oraz
Instrumenty Rynku Pieniężnego.
Fundusz będzie lokować Aktywa Subfunduszu zarówno w lokaty nominowane w euro w dolarach
amerykańskich i w innych walutach na rynkach zagranicznych oraz w walucie polskiej na rynku
polskim. Ryzyko kursów walut może być zabezpieczone poprzez inwestycje w instrumenty Pochodne, w
tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne.
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2)

zwięzły opis kryteriów doboru lokat do portfela inwestycyjnego Subfunduszu:
Fundusz inwestuje Aktywa Allianz Surowców i Energii głównie w jednostki uczestnictwa funduszy
inwestycyjnych otwartych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, tytułu uczestnictwa instytucji
wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą, certyfikaty inwestycyjne oraz papiery
wartościowe emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania typu zamkniętego, które spełniają
jeden z poniższych warunków:
a) inwestują swoje aktywa w:
- papiery wartościowe spółek prowadzących działalność w zakresie poszukiwania, wydobywania,
przetwarzania lub pozyskiwania surowców (w tym: ropy naftowej, gazu i szeroko rozumianej
energii) lub,
- papiery wartościowe spółek, dla których koszty surowców i energii stanowią znaczną część kosztów
produkcji lub,
- obligacje,
- akcje i obligacje spółek, które są związane z szerokorozumianym dostarczaniem technologii;
b) naśladują indeksy oparte o akcje spółek opisanych w punkcie a) powyżej.

3)

jeżeli Subfundusz odzwierciedla skład uznanego indeksu akcji lub dłuższych papierów wartościowych
– charakterystyka indeksu, rynku, którego indeks dotyczy, oraz stopnia odzwierciedlenia indeksu przez
Subfundusz:
Nie dotyczy. Allianz Surowców i Energii nie odzwierciedla składu indeksu.

4)

jeżeli Wartość Aktywów Netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu może się charakteryzować dużą
zmiennością wynikającą ze składu portfela lub z przyjętej techniki zarządzania portfelem – wyraźne
wskazanie tej cechy:
Wartość Aktywów Netto portfela inwestycyjnego Allianz Surowców i Energii może charakteryzować się
dużą zmiennością wynikającą ze składu portfela lub z przyjętej techniki zarządzania portfelem w
sytuacji dużej zmienności cen na rynku akcji.

5)

jeżeli Fundusz może zawierać umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym
niewystandaryzowane instrumenty pochodne – wskazanie tej informacji wraz z określeniem wpływu
zawarcia takich umów, w tym umów, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty
pochodne, na ryzyko związane z przyjętą polityką inwestycyjną:
Fundusz może zawierać umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym
niewystandaryzowane instrumenty pochodne.
Umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty
pochodne, zawierane są w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego Allianz Surowców i Energii oraz w
celu sprawnego zarządzania portfelem. Podstawowym celem zabezpieczenia jest zabezpieczenie
ryzyka walutowego oraz ryzyka stopy procentowej. W tym celu Fundusz może zawierać transakcje,
które przekształcą pierwotne strumienie pieniężne z instrumentu podstawowego w strumienie
pieniężne pozbawione ryzyka zmiany kursu walutowego w przyszłości lub ograniczą ekspozycję na
ryzyko stopy procentowej, czyli skrócą czas do wykupu portfela papierów dłużnych.

6)

jeżeli udzielono gwarancji wypłaty określonej kwoty z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa –
wskazanie gwaranta oraz warunków gwarancji:
Nie dotyczy. Nie udzielono gwarancji wypłaty określonej kwoty z tytułu odkupienia Jednostek
Uczestnictwa Allianz Surowców i Energii.

3.

Opis ryzyka związanego z inwestowaniem w Jednostki Uczestnictwa, w tym ryzyka inwestycyjnego
związanego z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu.
1)

opis ryzyka inwestycyjnego związanego z polityką inwestycyjną Subfunduszu, z uwzględnieniem
strategii zarządzania i szczególnych strategii inwestycyjnych stosowanych w odniesieniu do inwestycji
na określonym obszarze geograficznym, w określonej branży lub sektorze gospodarczym albo w
odniesieniu do określonej kategorii lokat, albo w celu odzwierciedlenia indeksu akcji lub dłużnych
papierów wartościowych:
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j)

ryzyko rynkowe;
Inwestowanie w papiery wartościowe wiąże się z ryzykiem rynkowym. Rozumie się przez to ryzyko
poniesienia przez fundusz straty wynikającej z wahań wartości rynkowych pozycji wchodzących w
skład aktywów funduszu na skutek fluktuacji zmiennych rynkowych, takich jak stopy procentowe,
kursy walutowe czy ceny instrumentów udziałowych, które podlegają ogólnym tendencjom
rynkowym panującym w kraju i na świecie.

b)

ryzyko kredytowe;
Ryzyko kredytowe związane jest z możliwością trwałej lub czasowej utraty przez emitentów
zdolności do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, w tym również z trwałą lub czasową
niemożnością zapłaty odsetek od zobowiązań. Sytuacja taka może mieć miejsce w następstwie
pogorszenia się kondycji finansowej emitenta spowodowanego zarówno czynnikami
wewnętrznymi emitenta, jak i uwarunkowaniami zewnętrznymi (parametry ekonomiczne,
otoczenie prawne itp.). Pogorszenie się kondycji finansowej emitenta znajduje swoje
odzwierciedlenie w spadku cen dłużnych papierów wartościowych wyemitowanych przez ten
podmiot, a także może prowadzić do spadku cen akcji tego podmiotu.
W skład tej kategorii ryzyka wchodzi również ryzyko związane z obniżeniem ratingu kredytowego
emitenta przez agencję ratingową i wynikający z niego spadek cen dłużnych papierów
wartościowych będący następstwem wymaganej przez inwestorów wyższej premii za ryzyko.

c)

ryzyko niewypłacalności gwaranta;
Ryzyko to związane jest z tym, że w przypadku niewypłacalności emitenta wystąpi jednocześnie
niewypłacalność gwaranta. Możliwa jest wówczas utrata znacznych Aktywów Subfunduszu.

d)

ryzyko rozliczenia;
Ryzyko wynikające z możliwości nieterminowego rozliczenia lub braku rozliczenia transakcji
dotyczących składników portfela inwestycyjnego Subfunduszu. Nieterminowe rozliczenie lub brak
rozliczenia transakcji może w przypadku negatywnego zachowania się cen papierów
wartościowych wpływać na spadki wartości Jednostki Uczestnictwa. Dodatkowo nieterminowe
rozliczenia lub brak rozliczeń transakcji może powodować konieczność poniesienia przez
Subfundusz kosztów kar umownych wynikających z zawartych przez Fundusz umów.

e)

ryzyko płynności;
Ryzyko to wynika z możliwości wystąpienia sytuacji, w której nie jest możliwe dokonanie
sprzedaży, likwidacji lub zamknięcia pozycji w aktywach funduszu, przy ograniczonych kosztach i
w odpowiednio krótkim czasie, bez istotnego wpływu na ich cenę, na skutek czego jest zagrożona
zdolność funduszu do stałego spełniania warunków określonych w art. 82 Ustawy.

f)

ryzyko walutowe;
W przypadku dokonywania przez Subfundusz inwestycji na rynkach zagranicznych, inwestycji w
papiery wartościowe dodatkowym czynnikiem ryzyka jest poziom kursów walutowych. Wahania
kursu złotego względem walut obcych mogą przekładać się na wahania wartości Jednostki
Uczestnictwa.
Dodatkowo poziom kursów walutowych, jako jeden z głównych parametrów
makroekonomicznych, może wpływać na atrakcyjność inwestycyjną oraz ceny krajowych
papierów wartościowych, szczególnie w przypadku gwałtownych zmian kursów walutowych.
Wówczas zmiany cen papierów wartościowych na rynku będą wpływały na zmiany wartości
Jednostki Uczestnictwa.

g)

ryzyko związane z przechowywaniem aktywów;
Zgodnie z Ustawą do prowadzenia rejestru aktywów Subfunduszy zobowiązany jest niezależny od
Towarzystwa Depozytariusz. Może wystąpić sytuacja, będąca wynikiem błędu leżącego po stronie
Depozytariusza lub innych zdarzeń związanych z przechowywaniem aktywów, na które
Towarzystwo nie ma wpływu, a mająca negatywny wpływ na wartość Aktywów Subfunduszu.
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h)

ryzyko związane z koncentracją aktywów lub rynków;
Ryzyko to związane jest z nadmiernym zaangażowaniem w jeden lub kilka instrumentów
finansowych lub sektor rynku, co może spowodować skumulowaną stratę w przypadku
niekorzystnych zmian cen posiadanych instrumentów finansowych lub zmian na rynku danego
sektora.

2)

opis ryzyka związanego z uczestnictwem w Funduszu, w tym w szczególności:
a)

ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa, z
uwzględnieniem czynników mających wpływ na poziom ryzyka związanego z inwestycją;
Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu, a także określonej stopy
zwrotu z dokonanej przez Uczestnika Funduszu inwestycji w Jednostki Uczestnictwa. Inwestycje
na rynku kapitałowym obarczone są ryzykiem, które może powodować wahania wartości
Jednostek Uczestnictwa. Stopa zwrotu Subfunduszu jest związana także z właściwym
zarządzaniem i podejmowanymi przez Towarzystwo decyzjami inwestycyjnymi. Uczestnicy
Funduszu powinni wziąć pod uwagę bezpośredni wpływ decyzji inwestycyjnych na rentowność ich
inwestycji.

b)

ryzyko wystąpienia szczególnych okoliczności, na wystąpienie których Uczestnik Funduszu nie ma
wpływu lub ma ograniczony wpływ;
Towarzystwo, jako organ Funduszu, jest uprawnione do podejmowania w imieniu Funduszu
działań określonych w Statucie, przy czym Uczestnik Funduszu nie ma wpływu na fakt podjęcia
bądź niepodjęcia tych działań. Ponadto mogą wystąpić inne okoliczności, na które Uczestnik
Funduszu nie będzie miał wpływu, a które w znaczący sposób mogą wpływać na opłacalność
dokonanej inwestycji, w szczególności takie jak:


Otwarcie likwidacji Funduszu lub Subfunduszu
Fundusz ulega rozwiązaniu, a Subfundusze ulegają likwidacji po wystąpieniu przesłanek
określonych w Statucie. Uczestnik Funduszu nie ma wpływu na wystąpienie przesłanek
rozwiązania Funduszu ani likwidacji Subfunduszy.
 Przejęcie zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych
Inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, może, bez zgody Uczestników Funduszu, na
podstawie umowy zawartej z Towarzystwem przejąć zarządzanie Funduszem. Z chwilą
wejścia w życie zmian w Statucie dotyczących oznaczenia towarzystwa funduszy
inwestycyjnych zarządzającego Funduszem, Towarzystwo przejmujące zarządzanie
Funduszem wstępuje w prawa i obowiązki Towarzystwa będącego dotychczas organem
Funduszu,
 Zmiana Depozytariusza lub innego podmiotu obsługującego Fundusz
Depozytariusz i inne podmioty obsługujące Fundusz, wykonują swoje czynności na
podstawie umów zawartych z Funduszem. Zmiana tych umów, a także zmiana
podmiotów z którymi umowy są zawarte, nie wymaga zgody Uczestników Funduszu.
 Połączenie Funduszu z innym funduszem inwestycyjnym
Połączenie Funduszu z innym funduszem inwestycyjnym, w tym połączenie Subfunduszu
z innym subfunduszem może mieć wpływ na wartość Jednostek Uczestnictwa. Połączenie
Funduszu z innym funduszem inwestycyjnym, w tym połączenie Subfunduszu z innym
subfunduszem nie wymaga zgody Uczestników Funduszu.
 Zmiana polityki inwestycyjnej Subfunduszu
Zmiany w zakresie polityki inwestycyjnej Subfunduszu mogą skutkować zmianą profilu
ryzyka Subfunduszu. Zmiana polityki inwestycyjnej Subfunduszu nie wymaga zgody
Uczestników.
u) ryzyko inflacji;
Z punktu widzenia Uczestnika Funduszu należy podkreślić, że poziom inflacji ma zasadniczy
wpływ na wielkość realnej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa. Może się zdarzyć, że
z uwagi na wysoki poziom inflacji realna stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa okaże
się ujemna, pomimo tego, że nominalna stopa zwrotu z inwestycji w te Jednostki Uczestnictwa
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będzie dodatnia. W związku z tym Uczestnik Funduszu narażony jest na ryzyko utraty realnej
wartości inwestycji.
v)

ryzyko związane z regulacjami prawnymi dotyczącymi Funduszu, w szczególności w zakresie
prawa podatkowego;
Jednym z najważniejszych czynników prowadzenia działalności gospodarczej jest otoczenie
prawne. Niekorzystne zmiany w regulacjach prawnych (m.in. w systemie podatkowym, w systemie
obrotu gospodarczego, w systemie obrotu papierami wartościowymi) mogą negatywnie wpływać
na atrakcyjność inwestycyjną instrumentów finansowych a tym samym na ich ceny.
Dodatkowo należy podkreślić, że zmiany w systemie prawnym, w tym w systemie obrotu
gospodarczego oraz w systemie podatkowym mogą niekorzystnie wpływać na inwestycje
Uczestników Funduszu. W takim wypadku Uczestnik Funduszu narażony jest na możliwość
ponoszenia dodatkowych obciążeń, które w sposób znaczący mogą negatywnie wpływać na
realizowane przez Uczestnika Funduszu stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa.

4.

Określenie profilu inwestora, który uwzględnia zakres czasowy inwestycji oraz poziom ryzyka
inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu.
Allianz Surowców i Energii skierowany jest do inwestorów:

5.

-

poszukujących alternatywy dla samodzielnego inwestowania w instrumenty dłużne,,

-

zainteresowanych średniookresową inwestycją; rekomendowany okres inwestycji wynosi minimum trzy
lata,

-

oczekujących w dłuższym okresie zysku z inwestycji, przewyższającego oprocentowanie lokat
bankowych, akceptujących podwyższone ryzyko zmienności wartości jednostki uczestnictwa
Subfunduszu w wyniku zmiany poziomu stóp procentowych.

Informacje o wysokości opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w Subfunduszu, sposobie ich
naliczania i pobierania oraz o kosztach obciążających Subfundusz.
1)

wskazanie przepisów Statutu określających rodzaje, maksymalną wysokość, sposób kalkulacji i
naliczania kosztów obciążających Subfundusz, w tym w szczególności wynagrodzenie Towarzystwa
oraz terminy, w których najwcześniej może nastąpić pokrycie poszczególnych rodzajów kosztów:
§ 68 c

2)

wskazanie wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych, zwanego dalej „wskaźnikiem WKC”:
WKC za 2017 rok wynosi: 3,69% dla jednostki kategorii A, 2,69% dla jednostki kategorii B, 1,99% dla
jednostki kategorii C.
Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością
inwestycyjną Allianz Surowców i Energii w średniej Wartości Aktywów Netto Allianz Surowców i Energii
za 2017 rok.
Do wskaźnika WKC nie zostały włączone prowizje i opłaty maklerskie, podatki związane z nabyciem lub
zbyciem składników portfela, odsetki z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów, świadczenia
wynikające z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, opłaty związane z
nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa bezpośrednio przez Uczestnika, wartość usług
dodatkowych.
Opis różnic w opłatach i kosztach związanych z poszczególnymi kategoriami Jednostek Uczestnictwa, z
uwzględnieniem podstaw tych różnic jest zamieszczony w Prospekcie

3)

wskazanie opłat manipulacyjnych z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostki Uczestnictwa oraz innych
opłat uiszczanych bezpośrednio przez Uczestnika:
Opłata za Nabycie
Dystrybutor, z tytułu dystrybucji Jednostek Uczestnictwa Allianz Surowców i Energii oraz organizacji i
nadzoru nad dystrybucją Jednostek Uczestnictwa Allianz Surowców i Energii, pobiera Opłatę za Nabycie
stanowiącą opłatę za zbywanie jednostek uczestnictwa, o której mowa w art. 86 ust. 2 Ustawy, w
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wysokości nie wyższej niż 5% wpłaty dokonywanej przez nabywcę Jednostek Uczestnictwa Allianz
Surowców i Energii.
Dystrybutor nie pobiera Opłaty za Odkupienie Jednostek Uczestnictwa Allianz Surowców i Energii.
Szczegółowe informacje o stawkach Opłaty za Nabycie obowiązujących u poszczególnych
dystrybutorów, określa Tabela Opłat stanowiąca załącznik do Prospektu.
Dystrybutor może obniżyć lub znieść w całości Opłatę za Nabycie w stosunku do wszystkich
Uczestników Funduszu. Dystrybutor może ponadto obniżyć lub znieść Opłatę za Nabycie w stosunku do
określonych grup Uczestników Funduszu we wszystkich uzasadnionych interesem Uczestników
Funduszu przypadkach, w sytuacjach i na zasadach opisanych poniżej.
W czasie kampanii promocyjnej Allianz FIO lub Allianz Surowców i Energii, Dystrybutor może obniżyć
lub znieść Opłatę za Nabycie w określonym czasie w stosunku do wszystkich lub do określonych grup
nabywców Jednostek Uczestnictwa Allianz Surowców i Energii oraz w odniesieniu do wybranych kategorii
Jednostek Uczestnictwa. Informacje o prowadzonych akcjach promocyjnych będą udostępniane w
Punktach Obsługi Funduszu oraz na stronie internetowej: www.allianz.pl/tfi.
Niezależnie od powyższego, Dystrybutor może zmniejszyć Opłatę za Nabycie lub zwolnić z tej opłaty:
-

pracowników Towarzystwa,

-

pracowników Agenta Transferowego,

-

pracowników i agentów Dystrybutora,

-

pracowników Depozytariusza,

-

pracowników akcjonariuszy Towarzystwa,

-

akcjonariuszy Towarzystwa,

-

podmioty współpracujące z Towarzystwem lub Funduszem na podstawie zawartych z nim umów o
świadczenie usług,

-

w wyjątkowych sytuacjach osoby, których reklamacje zostały uwzględnione przez Fundusz,

-

w przypadku nabywania znacznej liczby Jednostek Uczestnictwa Allianz Surowców i Energii, przez co
rozumie się nabywanie tych Jednostek Uczestnictwa jednorazowo lub w zadeklarowanym terminie
za kwotę nie mniejszą niż 50 000 PLN,

-

w przypadku uczestnictwa w Funduszu przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy,

-

w przypadku nabywania Jednostek Uczestnictwa Allianz Surowców i Energii poprzez wpłatę
bezpośrednią.

przy czym zmniejszenie lub zwolnienie z Opłaty za Nabycie dotyczyć może jedynie wszystkich osób
należących do jednej lub więcej grup określonych powyżej.
W przypadku Pracowniczych Programów Emerytalnych, Pracowniczych Programów Inwestycyjnych,
Programów Systematycznego Inwestowania, Umów o prowadzenie IKE oraz Umów o prowadzenie IKZE
wysokość Opłaty za Nabycie może ulec obniżeniu lub Opłata za Nabycie może nie być pobierana w
ogóle.
Opłata za Nabycie w ramach reinwestycji Jednostek Uczestnictwa Allianz Surowców i Energii
Nabycie nowych Jednostek Uczestnictwa Allianz Surowców i Energii przez osobę, od której Allianz
Surowców i Energii odkupił Jednostki Uczestnictwa, w ciągu 90 dni od dnia tego odkupienia, jest
zwolnione z obowiązku uiszczania Opłaty za Nabycie do wysokości kwoty, jaką ta osoba otrzymała w
zamian za odkupienie poprzednio posiadanych Jednostek Uczestnictwa. Zwolnienie, o którym mowa,
przysługuje jeden raz w roku kalendarzowym.
Opłata za Nabycie w ramach IKE i IKZE
W ramach Umów o prowadzenie IKE oraz Umów o prowadzenie IKZE maksymalna wysokość Opłaty za
Nabycie za zbywanie Jednostek Uczestnictwa Allianz Surowców i Energii pobieranej w związku z
dokonaniem pierwszej wpłaty na poczet nabycia tych Jednostek Uczestnictwa przez osobę, która
podpisała Umowę o prowadzenie IKE lub Umowę o prowadzenie IKZE, nie może przekraczać 1 000 PLN,
natomiast wysokość Opłaty za Nabycie pobieranej w związku z dokonywaniem kolejnych wpłat na
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poczet nabycia Jednostek Uczestnictwa Allianz Surowców i Energii przez osobę, która podpisała Umowę
o prowadzenie IKE lub Umowę o prowadzenie IKZE, nie może przekraczać 20 zł .
W przypadku Umów o prowadzenie IKE oraz Umów o prowadzenie IKZE wysokość Opłaty za Nabycie
może ulec obniżeniu lub Opłata za Nabycie może nie być pobierana w ogóle.
Ponadto w przypadku IKE i IKZE, Umowa o prowadzenie IKE oraz Umowa o prowadzenie IKZE określa:
-

szczegółowe zasady naliczania oraz szczegółowe zasady, terminy i warunki pobierania w ramach
IKE lub IKZE wskazanych w Statucie opłat za zbywanie i zamianę Jednostek Uczestnictwa,
stanowiących opłaty ustanowione na podstawie art. 86 ust. 2 Ustawy,

-

szczegółowe zasady naliczania oraz szczegółowe zasady, terminy i warunki pobierania dodatkowej
opłaty przewidzianej w art. 39 Ustawy IKE i IKZE, pobieranej w przypadku, gdy wypłata, wypłata
transferowa lub zwrot nastąpi w terminie krótszym niż 12 miesięcy, licząc od dnia zawarcia Umowy
o prowadzenie IKE czy Umowy o prowadzenie IKZE, o ile opłata taka będzie pobierana.

W ramach IKE lub IKZE mogą być pobierane wyłącznie opłaty, o których mowa powyżej.
Na zasadach przewidzianych Umową o prowadzenie IKE oraz Umową o prowadzenie IKZE Towarzystwo
może:

4)

-

zwolnić Uczestnika Funduszu z całości lub części z opłat, o których mowa powyżej,

-

obniżyć wysokość opłat, o których mowa powyżej,

-

odroczyć w czasie pobranie opłat, o których mowa powyżej,

-

uzależnić pobranie opłat, o których mowa powyżej, od wystąpienia określonych okoliczności.

wskazanie opłaty zmiennej, będącej częścią wynagrodzenia za zarządzanie, której wysokość jest
uzależniona od wyników Subfunduszu, prezentowanej w ujęciu procentowym w stosunku do średniej
Wartości Aktywów Netto Subfunduszu:
Nie dotyczy. Towarzystwo nie pobiera opłaty zmiennej.

5)

wskazanie maksymalnej wysokości wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem, a w przypadku, o
którym mowa w art. 101 ust. 5 Ustawy, wskazanie również maksymalnego poziomu wynagrodzenia za
zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym, funduszem zagranicznym lub instytucją zbiorowego
inwestowania zarządzanych przez Towarzystwo lub podmiot z grupy kapitałowej Towarzystwa, jeżeli
Fundusz lokuje powyżej 50% Aktywów Subfunduszu w jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne
lub tytuły uczestnictwa tych funduszy lub instytucji zbiorowego inwestowania:
Za zarządzanie i reprezentowanie Allianz Surowców i Energii Towarzystwo może pobierać, po
zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie Towarzystwa w wysokości nie większej
niż:
3,5 (trzy i pięć dziesiątych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Surowców i Energii w skali roku –
dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, A1, A2,
2 (dwa) % Wartości Aktywów Netto Allianz Surowców i Energii w skali roku – dla Jednostek
Uczestnictwa kategorii B,
1,3 (jeden i trzy dziesiąte) % Wartości Aktywów Netto Allianz Surowców i Energii w skali roku –
dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C,
0.95 (dziewięćdziesiąt pięć setnych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Surowców i Energii w
skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii D.
maksymalny poziom wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Allianz Surowców i Energii, jeżeli
Fundusz lokuje powyżej 50% Aktywów Allianz Surowców i Energii w jednostki uczestnictwa, certyfikaty
inwestycyjne lub tytuły uczestnictwa funduszy lub instytucji zbiorowego inwestowania zarządzanych
przez Towarzystwo lub podmiot z grupy kapitałowej
Ponad 50% aktywów Allianz Surowców i Energii jest zainwestowane w jednostki uczestnictwa funduszy
zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania zarządzanych przez podmiot z grupy kapitałowej
Towarzystwa. Poniżej maksymalne poziomy wynagrodzenia za zarządzanie obowiązujący w tych
funduszach.
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Maksymalny poziom
wynagrodzenia za
zarządzanie

6)

Allianz Global Metals and Mining - IT – EUR, ISIN LU0604768290

0,96%

PIMCO Funds: Global Investors Series plc - MLP & Energy Infrastructure Fund - Ins Acc - EUR
Hedged, ISIN: IE00BRS5SW33

0,83%

Allianz Dynamic Commodities - I – EUR, ISIN: LU0542501423

0,83%

Allianz Global Agricultural Trends - IT – EUR, ISIN: LU0342691812

1,09%

PIMCO Funds: Global Investors Series plc - Commodity Real Return Fund USD, ISIN:
IE00B1BXJ858

0,74%

wskazanie istniejących umów lub porozumień, na podstawie których koszty działalności Subfunduszu
bezpośrednio lub pośrednio są rozdzielane między Subfundusz a Towarzystwo lub inny podmiot, w
tym wskazanie usług dodatkowych oraz wskazanie wpływu tych usług na wysokość prowizji
pobieranych przez podmiot prowadzący działalność maklerską oraz na wysokość wynagrodzenia
Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem:
Nie dotyczy. Nie zostały zawarte takie umowy ani porozumienia.
Na rzecz Allianz Surowców i Energii realizowane są przez podmioty prowadzące działalność maklerską,
w ramach wykonywania przez nie umów pośrednictwa w obrocie papierami wartościowymi,
instrumentami rynku pieniężnego lub instrumentami pochodnymi, następujące usługi dodatkowe:
-

sporządzanie analiz lub rekomendacji,

-

dostarczanie informacji o cenach, kursach lub wartościach,

-

oferowanie dostępu do elektronicznych systemów transakcyjnych lub elektronicznych systemów
potwierdzeń zawarcia transakcji.

Towarzystwo, Fundusz ani Allianz Surowców i Energii nie ponoszą, w związku ze świadczeniem takich
usług przez podmioty prowadzące działalność maklerską, jakichkolwiek dodatkowych kosztów na rzecz
tych podmiotów. Jedynym ponoszonym kosztem są prowizje za pośredniczenie tych podmiotów w
obrocie papierami wartościowymi i instrumentami rynku pieniężnego, na których ustalenie nie wpływa
fakt wykonywania przez podmioty prowadzące działalność maklerską usług dodatkowych. Usługi
dodatkowe nie wpływają także na wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Allianz
Surowców i Energii.
6.

Podstawowe dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym.
1)

Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego, zgodna z wartością
zaprezentowaną w zbadanym przez biegłego rewidenta jednostkowym sprawozdaniu finansowym
Subfunduszu:
Wartość Aktywów Netto Allianz Surowców i Energii
na dzień 31 grudnia 2017 roku (PLN)
25 000 000
20 000 000

19 166 219

15 000 000
10 000 000
5 000 000

953 470

1 294 063

0
jednostka uczestnictwa kat. jednostka uczestnictwa kat. jednostka uczestnictwa kat.
A
B
C
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2)

wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 2 lata w
przypadku Subfunduszy prowadzących działalność nie dłużej niż 3 lata, albo za ostatnie 3, 5 i 10 lat w
pozostałych przypadkach; średnią stopę zwrotu dla danego okresu oblicza się, dzieląc stopę obliczoną
na podstawie Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa na koniec ostatniego
roku obrotowego i na koniec roku obrotowego poprzedzającego okres, dla którego jest dokonywane
obliczenie, przez odpowiednio 2, 3, 5 albo 10 lat:
średnia stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa kategorii A
Allianz Surowców i Energii
za ostatnie trzy lata obrotowe 2015-2017
0,00%
-0,20%
-0,40%
-0,60%
-0,80%
-1,00%
-1,20%
-1,40%
-1,60%

3)

-1,42%

wskazanie wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu
odzwierciedlającego zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę
inwestycyjną Subfunduszu, zwanego dalej "wzorcem" (benchmark), a także informację o dokonanych
zmianach wzorca, jeżeli miały miejsce.
Do dnia 13 lutego 2016 roku (włącznie) Stopą odniesienia dla oceny efektywności Allianz Surowców i
Energii był:
50% Energy Select Sector Index (IXE Index) + 40% S&P 500 Index (SPX Index) + 10% WIBID O/N
Od 14 lutego 2016 roku obowiązuje następujący benchmark:
90% Bloomberg Commodity Index Total Return + 10% WIBID O/N

4)

informacja o średnich stopach zwrotu z przyjętego dla Subfunduszu wzorca, odpowiednio dla okresów,
o których mowa w punkcie 2):

średnia stopa zwrotu z przyjętego przez
Allianz Surowców i Energii wzorca (benchmarku)
za ostatnie trzy lata obrotowe 2015-2017
0,00%
-0,50%
-1,00%
-1,50%
-2,00%
-2,50%

-2,12%
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Rozdział XV
Dane o Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (dawniej: Rynków Surowcowych)
1.

Sposób i szczegółowe warunki
1)

zbywania Jednostek Uczestnictwa:
podstawowe zasady zbywania Jednostek Uczestnictwa Allianz Globalny Stabilnego Dochodu
Allianz FIO zbywa Jednostki Uczestnictwa bez ograniczeń.
Nabycie Jednostek Uczestnictwa wymaga wpłaty środków pieniężnych i złożenia stosownego
oświadczenia woli (zlecenia nabycia) Dystrybutorowi, z zastrzeżeniem sytuacji opisanych poniżej.
Minimalna kwota jednorazowej pierwszej wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa Allianz Globalny
Stabilnego Dochodu, po otrzymaniu której Allianz FIO zbywa Jednostki Uczestnictwa, wynosi 200 PLN, a
w przypadku kolejnych wpłat 50 PLN, z tym, że określone powyżej limity mogą być zmniejszane w
przypadku wpłat na nabycie Jednostek Uczestnictwa Allianz Globalny Stabilnego Dochodu
dokonywanych w ramach wyspecjalizowanych produktów. Minimalna kwota jednorazowej pierwszej
wpłaty w ramach Umów o prowadzenie IKE lub IKZE wynosi 1 000 PLN, z tym, że limit ten może zostać
obniżony. W powyższych przypadkach mogą mieć zastosowanie limity wynikające z umów dotyczących
tych programów oraz z Umów o prowadzenie IKE oraz Umów o prowadzenie IKZE.
dzień zbycia Jednostek Uczestnictwa Allianz Globalny Stabilnego Dochodu
Zbycie Jednostek Uczestnictwa przez Allianz FIO następuje w chwili wpisania do Rejestru Uczestników
Funduszu liczby Jednostek Uczestnictwa nabytych przez Uczestnika za dokonaną wpłatę. Za wyjątkiem
wyspecjalizowanych programów ze składką alokowaną za dokonaną wpłatę rozumie się wpłynięcie
środków pieniężnych na rachunek Allianz Globalny Stabilnego Dochodu.
Jednostki Uczestnictwa są zbywane po cenie zbycia z Dnia Wyceny następującego po Dniu Wyceny, w
którym Agent Transferowy otrzyma:
-

zlecenie oraz informację o otrzymanych przez Allianz Globalny Stabilnego Dochodu środkach
pieniężnych

lub
-

informację o wpłynięciu środków pieniężnych na rachunek Allianz Globalny Stabilnego
Dochodu, w przypadku nabywania Jednostek Uczestnictwa poprzez dokonanie wpłaty
bezpośredniej.

Okres złożenia zlecenia i od dokonania wpłaty środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa
Allianz Globalny Stabilnego Dochodu przez Uczestnika do dnia zbycia Jednostek Uczestnictwa Allianz
Globalny Stabilnego Dochodu nie może przekroczyć siedmiu dni, chyba że opóźnienie jest
następstwem okoliczności, za które Allianz FIO nie ponosi odpowiedzialności.
2)

odkupywania Jednostek Uczestnictwa:
Cena odkupienia Jednostek Uczestnictwa Allianz Globalny Stabilnego Dochodu jest równa Wartości
Aktywów Netto Allianz Globalny Stabilnego Dochodu na Jednostkę Uczestnictwa obliczonej w
najbliższym Dniu Wyceny następującym po dniu, w którym Agent Transferowy otrzyma zlecenie
odkupienia Jednostek Uczestnictwa Allianz Globalny Stabilnego Dochodu.

2.

Zwięzły opis polityki inwestycyjnej Allianz Globalny Stabilnego Dochodu.
1)

wskazanie głównych kategorii lokat Subfunduszu i ich dywersyfikacji charakteryzujących specyfikę
Subfunduszu oraz, jeżeli Fundusz lokuje aktywa Subfunduszu w lokaty inne niż papiery wartościowe
lub instrumenty rynku pieniężnego – wyraźne wskazanie tej cechy:
Fundusz realizuje cel inwestycyjny Allianz Globalny Stabilnego Dochodu w ramach aktywnego
zarządzania poprzez inwestowanie w
1) jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych,
tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą - nie mniej
niż 60 (sześćdziesiąt) %Wartości Aktywów Netto tego Subfunduszu,
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2) akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe i obligacje
zamienne – od 0 (zera) % do 40 (czterdziestu) % Wartości Aktywów Netto tego Subfunduszu,
3) listy zastawne, dłużne papiery wartościowe, depozyty i Instrumenty Rynku Pieniężnego od 0 (zera)
% do 40 (czterdziestu) % Wartości Aktywów Netto tego Subfunduszu,
4) certyfikaty inwestycyjne oraz inne papiery wartościowe i inne lokaty w tym instrumenty pochodne.
2)

zwięzły opis kryteriów doboru lokat do portfela inwestycyjnego Subfunduszu:
Fundusz unwestuje aktywa Allianz Globalny Stabilnego Dochodu przede wszystkim w jednostki
uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, tytułu
uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą, certyfikaty
inwestycyjne oraz papiery wartościowe emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania typu
zamkniętego które spełniają jeden z poniższych warunków:
a) koncentrują się na inwestowaniu swoich aktywów w dłużne papiery wartościowe dopuszczone do
obrotu na rynku zorganizowanym i/lub akcje dopuszczone do obrotu na rynku zorganizowanym;
b) realizują politykę absolutnej stopy zwrotu;
c) naśladują indeksy rynków zorganizowanych.

3)

jeżeli Subfundusz odzwierciedla skład uznanego indeksu akcji lub dłuższych papierów wartościowych
– charakterystyka indeksu, rynku, którego indeks dotyczy, oraz stopnia odzwierciedlenia indeksu przez
Subfundusz:
Nie dotyczy. Allianz Globalny Stabilnego Dochodu nie odzwierciedla składu indeksu.

4)

jeżeli Wartość Aktywów Netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu może się charakteryzować dużą
zmiennością wynikającą ze składu portfela lub z przyjętej techniki zarządzania portfelem – wyraźne
wskazanie tej cechy:
Wartość Aktywów Netto portfela inwestycyjnego Allianz Globalny Stabilnego Dochodu może
charakteryzować się dużą zmiennością wynikającą ze składu portfela lub z przyjętej techniki
zarządzania portfelem w sytuacji dużej zmienności cen na rynku akcji.

5)

jeżeli Fundusz może zawierać umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym
niewystandaryzowane instrumenty pochodne – wskazanie tej informacji wraz z określeniem wpływu
zawarcia takich umów, w tym umów, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty
pochodne, na ryzyko związane z przyjętą polityką inwestycyjną:
Fundusz może zawierać umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym
niewystandaryzowane instrumenty pochodne.
Umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty
pochodne, zawierane są w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego Allianz Globalny Stabilnego
Dochodu oraz w celu sprawnego zarządzania portfelem. Podstawowym celem zabezpieczenia jest
zabezpieczenie ryzyka walutowego oraz ryzyka stopy procentowej. W tym celu Fundusz może zawierać
transakcje, które przekształcą pierwotne strumienie pieniężne z instrumentu podstawowego w
strumienie pieniężne pozbawione ryzyka zmiany kursu walutowego w przyszłości lub ograniczą
ekspozycję na ryzyko stopy procentowej, czyli skrócą czas do wykupu portfela papierów dłużnych.

6)

jeżeli udzielono gwarancji wypłaty określonej kwoty z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa –
wskazanie gwaranta oraz warunków gwarancji:
Nie dotyczy. Nie udzielono gwarancji wypłaty określonej kwoty z tytułu odkupienia Jednostek
Uczestnictwa Allianz Globalny Stabilnego Dochodu.

3.

Opis ryzyka związanego z inwestowaniem w Jednostki Uczestnictwa, w tym ryzyka inwestycyjnego
związanego z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu.
1)

opis ryzyka inwestycyjnego związanego z polityką inwestycyjną Subfunduszu, z uwzględnieniem
strategii zarządzania i szczególnych strategii inwestycyjnych stosowanych w odniesieniu do inwestycji
na określonym obszarze geograficznym, w określonej branży lub sektorze gospodarczym albo w
odniesieniu do określonej kategorii lokat, albo w celu odzwierciedlenia indeksu akcji lub dłużnych
papierów wartościowych:
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k) ryzyko rynkowe;
Inwestowanie w papiery wartościowe wiąże się z ryzykiem rynkowym. Rozumie się przez to ryzyko
poniesienia przez fundusz straty wynikającej z wahań wartości rynkowych pozycji wchodzących w
skład aktywów funduszu na skutek fluktuacji zmiennych rynkowych, takich jak stopy procentowe,
kursy walutowe czy ceny instrumentów udziałowych, które podlegają ogólnym tendencjom
rynkowym panującym w kraju i na świecie.
b)

ryzyko kredytowe;
Ryzyko kredytowe związane jest z możliwością trwałej lub czasowej utraty przez emitentów
zdolności do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, w tym również z trwałą lub czasową
niemożnością zapłaty odsetek od zobowiązań. Sytuacja taka może mieć miejsce w następstwie
pogorszenia się kondycji finansowej emitenta spowodowanego zarówno czynnikami
wewnętrznymi emitenta, jak i uwarunkowaniami zewnętrznymi (parametry ekonomiczne,
otoczenie prawne itp.). Pogorszenie się kondycji finansowej emitenta znajduje swoje
odzwierciedlenie w spadku cen dłużnych papierów wartościowych wyemitowanych przez ten
podmiot, a także może prowadzić do spadku cen akcji tego podmiotu.
W skład tej kategorii ryzyka wchodzi również ryzyko związane z obniżeniem ratingu kredytowego
emitenta przez agencję ratingową i wynikający z niego spadek cen dłużnych papierów
wartościowych będący następstwem wymaganej przez inwestorów wyższej premii za ryzyko.

c)

ryzyko niewypłacalności gwaranta;
Ryzyko to związane jest z tym, że w przypadku niewypłacalności emitenta wystąpi jednocześnie
niewypłacalność gwaranta. Możliwa jest wówczas utrata znacznych Aktywów Subfunduszu.

d)

ryzyko rozliczenia;
Ryzyko wynikające z możliwości nieterminowego rozliczenia lub braku rozliczenia transakcji
dotyczących składników portfela inwestycyjnego Subfunduszu. Nieterminowe rozliczenie lub brak
rozliczenia transakcji może w przypadku negatywnego zachowania się cen papierów
wartościowych wpływać na spadki wartości Jednostki Uczestnictwa. Dodatkowo nieterminowe
rozliczenia lub brak rozliczeń transakcji może powodować konieczność poniesienia przez
Subfundusz kosztów kar umownych wynikających z zawartych przez Fundusz umów.

e)

ryzyko płynności;
Ryzyko to wynika z możliwości wystąpienia sytuacji, w której nie jest możliwe dokonanie
sprzedaży, likwidacji lub zamknięcia pozycji w aktywach funduszu, przy ograniczonych kosztach i
w odpowiednio krótkim czasie, bez istotnego wpływu na ich cenę, na skutek czego jest zagrożona
zdolność funduszu do stałego spełniania warunków określonych w art. 82 Ustawy.

f)

ryzyko walutowe;
W przypadku dokonywania przez Subfundusz inwestycji na rynkach zagranicznych, inwestycji w
papiery wartościowe dodatkowym czynnikiem ryzyka jest poziom kursów walutowych. Wahania
kursu złotego względem walut obcych mogą przekładać się na wahania wartości Jednostki
Uczestnictwa.
Dodatkowo poziom kursów walutowych, jako jeden z głównych parametrów
makroekonomicznych, może wpływać na atrakcyjność inwestycyjną oraz ceny krajowych
papierów wartościowych, szczególnie w przypadku gwałtownych zmian kursów walutowych.
Wówczas zmiany cen papierów wartościowych na rynku będą wpływały na zmiany wartości
Jednostki Uczestnictwa.

g)

ryzyko związane z przechowywaniem aktywów;
Zgodnie z Ustawą do prowadzenia rejestru aktywów Subfunduszy zobowiązany jest niezależny od
Towarzystwa Depozytariusz. Może wystąpić sytuacja, będąca wynikiem błędu leżącego po stronie
Depozytariusza lub innych zdarzeń związanych z przechowywaniem aktywów, na które
Towarzystwo nie ma wpływu, a mająca negatywny wpływ na wartość Aktywów Subfunduszu.
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h)

ryzyko związane z koncentracją aktywów lub rynków;
Ryzyko to związane jest z nadmiernym zaangażowaniem w jeden lub kilka instrumentów
finansowych lub sektor rynku, co może spowodować skumulowaną stratę w przypadku
niekorzystnych zmian cen posiadanych instrumentów finansowych lub zmian na rynku danego
sektora.

2)

opis ryzyka związanego z uczestnictwem w Funduszu, w tym w szczególności:
a)

ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa, z
uwzględnieniem czynników mających wpływ na poziom ryzyka związanego z inwestycją;
Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu, a także określonej stopy
zwrotu z dokonanej przez Uczestnika Funduszu inwestycji w Jednostki Uczestnictwa. Inwestycje
na rynku kapitałowym obarczone są ryzykiem, które może powodować wahania wartości
Jednostek Uczestnictwa. Stopa zwrotu Subfunduszu jest związana także z właściwym
zarządzaniem i podejmowanymi przez Towarzystwo decyzjami inwestycyjnymi. Uczestnicy
Funduszu powinni wziąć pod uwagę bezpośredni wpływ decyzji inwestycyjnych na rentowność ich
inwestycji.

b)

ryzyko wystąpienia szczególnych okoliczności, na wystąpienie których Uczestnik Funduszu nie ma
wpływu lub ma ograniczony wpływ;
Towarzystwo, jako organ Funduszu, jest uprawnione do podejmowania w imieniu Funduszu
działań określonych w Statucie, przy czym Uczestnik Funduszu nie ma wpływu na fakt podjęcia
bądź niepodjęcia tych działań. Ponadto mogą wystąpić inne okoliczności, na które Uczestnik
Funduszu nie będzie miał wpływu, a które w znaczący sposób mogą wpływać na opłacalność
dokonanej inwestycji, w szczególności takie jak:


Otwarcie likwidacji Funduszu lub Subfunduszu
Fundusz ulega rozwiązaniu, a Subfundusze ulegają likwidacji po wystąpieniu przesłanek
określonych w Statucie. Uczestnik Funduszu nie ma wpływu na wystąpienie przesłanek
rozwiązania Funduszu ani likwidacji Subfunduszy.
 Przejęcie zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych
Inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, może, bez zgody Uczestników Funduszu, na
podstawie umowy zawartej z Towarzystwem przejąć zarządzanie Funduszem. Z chwilą
wejścia w życie zmian w Statucie dotyczących oznaczenia towarzystwa funduszy
inwestycyjnych zarządzającego Funduszem, Towarzystwo przejmujące zarządzanie
Funduszem wstępuje w prawa i obowiązki Towarzystwa będącego dotychczas organem
Funduszu,
 Zmiana Depozytariusza lub innego podmiotu obsługującego Fundusz
Depozytariusz i inne podmioty obsługujące Fundusz, wykonują swoje czynności na
podstawie umów zawartych z Funduszem. Zmiana tych umów, a także zmiana
podmiotów z którymi umowy są zawarte, nie wymaga zgody Uczestników Funduszu.
 Połączenie Funduszu z innym funduszem inwestycyjnym
Połączenie Funduszu z innym funduszem inwestycyjnym, w tym połączenie Subfunduszu
z innym subfunduszem może mieć wpływ na wartość Jednostek Uczestnictwa. Połączenie
Funduszu z innym funduszem inwestycyjnym, w tym połączenie Subfunduszu z innym
subfunduszem nie wymaga zgody Uczestników Funduszu.
 Zmiana polityki inwestycyjnej Subfunduszu
Zmiany w zakresie polityki inwestycyjnej Subfunduszu mogą skutkować zmianą profilu
ryzyka Subfunduszu. Zmiana polityki inwestycyjnej Subfunduszu nie wymaga zgody
Uczestników.
w) ryzyko inflacji;
Z punktu widzenia Uczestnika Funduszu należy podkreślić, że poziom inflacji ma zasadniczy
wpływ na wielkość realnej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa. Może się zdarzyć, że
z uwagi na wysoki poziom inflacji realna stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa okaże
się ujemna, pomimo tego, że nominalna stopa zwrotu z inwestycji w te Jednostki Uczestnictwa
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będzie dodatnia. W związku z tym Uczestnik Funduszu narażony jest na ryzyko utraty realnej
wartości inwestycji.
x)

ryzyko związane z regulacjami prawnymi dotyczącymi Funduszu, w szczególności w zakresie
prawa podatkowego;
Jednym z najważniejszych czynników prowadzenia działalności gospodarczej jest otoczenie
prawne. Niekorzystne zmiany w regulacjach prawnych (m.in. w systemie podatkowym, w systemie
obrotu gospodarczego, w systemie obrotu papierami wartościowymi) mogą negatywnie wpływać
na atrakcyjność inwestycyjną instrumentów finansowych a tym samym na ich ceny.
Dodatkowo należy podkreślić, że zmiany w systemie prawnym, w tym w systemie obrotu
gospodarczego oraz w systemie podatkowym mogą niekorzystnie wpływać na inwestycje
Uczestników Funduszu. W takim wypadku Uczestnik Funduszu narażony jest na możliwość
ponoszenia dodatkowych obciążeń, które w sposób znaczący mogą negatywnie wpływać na
realizowane przez Uczestnika Funduszu stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa.

4.

Określenie profilu inwestora, który uwzględnia zakres czasowy inwestycji oraz poziom ryzyka
inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu.
Allianz Globalny Stabilnego Dochodu skierowany jest do inwestorów:

5.

-

poszukujących alternatywy dla samodzielnego inwestowania w zagraniczne fundusze inwestycyjne oraz
papiery wartosciowe odzwierciedlające instrumenty dłużne i akcje.

-

zainteresowanych średniookresową inwestycją; rekomendowany okres inwestycji wynosi minimum 2
lata,

-

oczekujących w dłuższym okresie zysku z inwestycji, przewyższającego oprocentowanie lokat
bankowych, akceptujących średni poziom ryzyka zmienności wartości jednostki uczestnictwa
Subfunduszu.

Informacje o wysokości opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w Subfunduszu, sposobie ich
naliczania i pobierania oraz o kosztach obciążających Subfundusz.
1)

wskazanie przepisów Statutu określających rodzaje, maksymalną wysokość, sposób kalkulacji i
naliczania kosztów obciążających Subfundusz, w tym w szczególności wynagrodzenie Towarzystwa
oraz terminy, w których najwcześniej może nastąpić pokrycie poszczególnych rodzajów kosztów:
§ 69 c Statutu

2)

wskazanie wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych, zwanego dalej „wskaźnikiem WKC”:
WKC za 2017 rok wynosi: 2,25% dla jednostki kategorii A, 1,91% dla jednostki kategorii B, 1,35% dla
jednostki kategorii C.
Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością
inwestycyjną Allianz Globalny Stabilnego Dochodu w średniej Wartości Aktywów Netto Allianz
Globalny Stabilnego Dochodu za 2017 rok.
Do wskaźnika WKC nie zostały włączone prowizje i opłaty maklerskie, podatki związane z nabyciem lub
zbyciem składników portfela, odsetki z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów, świadczenia
wynikające z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, opłaty związane z
nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa bezpośrednio przez Uczestnika, wartość usług
dodatkowych.
Opis różnic w opłatach i kosztach związanych z poszczególnymi kategoriami Jednostek Uczestnictwa, z
uwzględnieniem podstaw tych różnic jest zamieszczony w Prospekcie

3)

wskazanie opłat manipulacyjnych z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostki Uczestnictwa oraz innych
opłat uiszczanych bezpośrednio przez Uczestnika:
Opłata za Nabycie
Dystrybutor, z tytułu dystrybucji Jednostek Uczestnictwa Allianz Globalny Stabilnego Dochodu oraz
organizacji i nadzoru nad dystrybucją Jednostek Uczestnictwa Allianz Globalny Stabilnego Dochodu,
pobiera Opłatę za Nabycie stanowiącą opłatę za zbywanie jednostek uczestnictwa, o której mowa w art.
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86 ust. 2 Ustawy, w wysokości nie wyższej niż 5% wpłaty dokonywanej przez nabywcę Jednostek
Uczestnictwa Allianz Globalny Stabilnego Dochodu.
Dystrybutor nie pobiera Opłaty za Odkupienie Jednostek Uczestnictwa Allianz Globalny Stabilnego
Dochodu.
Szczegółowe informacje o stawkach Opłaty za Nabycie obowiązujących u poszczególnych
dystrybutorów, określa Tabela Opłat stanowiąca załącznik do Prospektu.
Dystrybutor może obniżyć lub znieść w całości Opłatę za Nabycie w stosunku do wszystkich
Uczestników Funduszu. Dystrybutor może ponadto obniżyć lub znieść Opłatę za Nabycie w stosunku do
określonych grup Uczestników Funduszu we wszystkich uzasadnionych interesem Uczestników
Funduszu przypadkach, w sytuacjach i na zasadach opisanych poniżej.
W czasie kampanii promocyjnej Allianz FIO lub Allianz Globalny Stabilnego Dochodu, Dystrybutor może
obniżyć lub znieść Opłatę za Nabycie w określonym czasie w stosunku do wszystkich lub do
określonych grup nabywców Jednostek Uczestnictwa Allianz Globalny Stabilnego Dochodu oraz w
odniesieniu do wybranych kategorii Jednostek Uczestnictwa. Informacje o prowadzonych akcjach
promocyjnych będą udostępniane w Punktach Obsługi Funduszu oraz na stronie internetowej:
www.allianz.pl/tfi.
Niezależnie od powyższego, Dystrybutor może zmniejszyć Opłatę za Nabycie lub zwolnić z tej opłaty:
-

pracowników Towarzystwa,

-

pracowników Agenta Transferowego,

-

pracowników i agentów Dystrybutora,

-

pracowników Depozytariusza,

-

pracowników akcjonariuszy Towarzystwa,

-

akcjonariuszy Towarzystwa,

-

podmioty współpracujące z Towarzystwem lub Funduszem na podstawie zawartych z nim umów o
świadczenie usług,

-

w wyjątkowych sytuacjach osoby, których reklamacje zostały uwzględnione przez Fundusz,

-

w przypadku nabywania znacznej liczby Jednostek Uczestnictwa Allianz Globalny Stabilnego Dochodu,
przez co rozumie się nabywanie tych Jednostek Uczestnictwa jednorazowo lub w zadeklarowanym
terminie za kwotę nie mniejszą niż 50 000 PLN,

-

w przypadku uczestnictwa w Funduszu przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy,

-

w przypadku nabywania Jednostek Uczestnictwa Allianz Globalny Stabilnego Dochodu poprzez wpłatę
bezpośrednią.

przy czym zmniejszenie lub zwolnienie z Opłaty za Nabycie dotyczyć może jedynie wszystkich osób
należących do jednej lub więcej grup określonych powyżej.
W przypadku Pracowniczych Programów Emerytalnych, Pracowniczych Programów Inwestycyjnych,
Programów Systematycznego Inwestowania, Umów o prowadzenie IKE oraz Umów o prowadzenie IKZE
wysokość Opłaty za Nabycie może ulec obniżeniu lub Opłata za Nabycie może nie być pobierana w
ogóle.
Opłata za Nabycie w ramach reinwestycji Jednostek Uczestnictwa Allianz Globalny Stabilnego Dochodu
Nabycie nowych Jednostek Uczestnictwa Allianz Globalny Stabilnego Dochodu przez osobę, od której
Allianz Globalny Stabilnego Dochodu odkupił Jednostki Uczestnictwa, w ciągu 90 dni od dnia tego
odkupienia, jest zwolnione z obowiązku uiszczania Opłaty za Nabycie do wysokości kwoty, jaką ta osoba
otrzymała w zamian za odkupienie poprzednio posiadanych Jednostek Uczestnictwa. Zwolnienie, o
którym mowa, przysługuje jeden raz w roku kalendarzowym.
Opłata za Nabycie w ramach IKE i IKZE
W ramach Umów o prowadzenie IKE oraz Umów o prowadzenie IKZE maksymalna wysokość Opłaty za
Nabycie za zbywanie Jednostek Uczestnictwa Allianz Globalny Stabilnego Dochodu pobieranej w
związku z dokonaniem pierwszej wpłaty na poczet nabycia tych Jednostek Uczestnictwa przez osobę,
która podpisała Umowę o prowadzenie IKE lub Umowę o prowadzenie IKZE, nie może przekraczać
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1 000 PLN, natomiast wysokość Opłaty za Nabycie pobieranej w związku z dokonywaniem kolejnych
wpłat na poczet nabycia Jednostek Uczestnictwa Allianz Globalny Stabilnego Dochodu przez osobę,
która podpisała Umowę o prowadzenie IKE lub Umowę o prowadzenie IKZE, nie może przekraczać 20 zł .
W przypadku Umów o prowadzenie IKE oraz Umów o prowadzenie IKZE wysokość Opłaty za Nabycie
może ulec obniżeniu lub Opłata za Nabycie może nie być pobierana w ogóle.
Ponadto w przypadku IKE i IKZE, Umowa o prowadzenie IKE oraz Umowa o prowadzenie IKZE określa:
-

szczegółowe zasady naliczania oraz szczegółowe zasady, terminy i warunki pobierania w ramach
IKE lub IKZE wskazanych w Statucie opłat za zbywanie i zamianę Jednostek Uczestnictwa,
stanowiących opłaty ustanowione na podstawie art. 86 ust. 2 Ustawy,

-

szczegółowe zasady naliczania oraz szczegółowe zasady, terminy i warunki pobierania dodatkowej
opłaty przewidzianej w art. 39 Ustawy IKE i IKZE, pobieranej w przypadku, gdy wypłata, wypłata
transferowa lub zwrot nastąpi w terminie krótszym niż 12 miesięcy, licząc od dnia zawarcia Umowy
o prowadzenie IKE czy Umowy o prowadzenie IKZE, o ile opłata taka będzie pobierana.

W ramach IKE lub IKZE mogą być pobierane wyłącznie opłaty, o których mowa powyżej.
Na zasadach przewidzianych Umową o prowadzenie IKE oraz Umową o prowadzenie IKZE Towarzystwo
może:

4)

-

zwolnić Uczestnika Funduszu z całości lub części z opłat, o których mowa powyżej,

-

obniżyć wysokość opłat, o których mowa powyżej,

-

odroczyć w czasie pobranie opłat, o których mowa powyżej,

-

uzależnić pobranie opłat, o których mowa powyżej, od wystąpienia określonych okoliczności.

wskazanie opłaty zmiennej, będącej częścią wynagrodzenia za zarządzanie, której wysokość jest
uzależniona od wyników Subfunduszu, prezentowanej w ujęciu procentowym w stosunku do średniej
Wartości Aktywów Netto Subfunduszu:
Nie dotyczy. Towarzystwo nie pobiera opłaty zmiennej.

5)

wskazanie maksymalnej wysokości wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem, a w przypadku, o
którym mowa w art. 101 ust. 5 Ustawy, wskazanie również maksymalnego poziomu wynagrodzenia za
zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym, funduszem zagranicznym lub instytucją zbiorowego
inwestowania zarządzanych przez Towarzystwo lub podmiot z grupy kapitałowej Towarzystwa, jeżeli
Fundusz lokuje powyżej 50% Aktywów Subfunduszu w jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne
lub tytuły uczestnictwa tych funduszy lub instytucji zbiorowego inwestowania:
Za zarządzanie i reprezentowanie Allianz Globalny Stabilnego Dochodu Towarzystwo może pobierać,
po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie Towarzystwa w wysokości nie
większej niż:
3,5 (trzy i pięć dizesiątych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Globalny Stabilnego Dochodu w
skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, A1, A2,
1,75 (jeden i siedemdziesiąt pięć setnych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Globalny Stabilnego
Dochodu w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B,
1,15 (jeden i piętnaście setnych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Globalny Stabilnego Dochodu
w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C,
0.90 (dziewięćdziesiąt setnych) % Wartości Aktywów Netto Allianz Globalny Stabilnego Dochodu
w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii D.
maksymalny poziom wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Allianz Globalny Stabilnego
Dochodu, jeżeli Fundusz lokuje powyżej 50% Aktywów Allianz Globalny Stabilnego Dochodu w jednostki
uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne lub tytuły uczestnictwa funduszy lub instytucji zbiorowego
inwestowania zarządzanych przez Towarzystwo lub podmiot z grupy kapitałowej
Ponad 50% aktywów Allianz Globalny Stabilnego Dochodu było na koniec 2017 roku zainwestowane w
jednostki uczestnictwa funduszy zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania zarządzanych
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przez podmiot z grupy kapitałowej Towarzystwa. Poniżej maksymalne poziomy wynagrodzenia za
zarządzanie obowiązujący w tych funduszach.
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego
inwestowania mające siedzibę za granicą
PIMCO Funds: Global Investors Series plc - Income Fund
Institutional Acc EUR Hedged, ISIN IE00B80G9288
PIMCO Funds: Global Investors Series plc - Global Bond Fund Acc
EUR Hedged, ISIN IE0032875985
PIMCO Funds: Global Investors Series plc - GIS Global Investment
Grade Credit Inc PLN Hedged, ISIN: IE00BWC52K02
PIMCO Funds: Global Investors Series plc - Diversified Income
Duration Hedged Acc - EUR Hedged, ISIN: IE00B3W9BG81
PIMCO Funds: Global Investors Series plc - Global Low Duration
Real Return Acc - EUR Hedged, ISIN: IE00BHZKQB61
PIMCO Funds: Global Investors Series plc - Global High Yield Bond
Acc - EUR Hedged, ISIN: IE00B2R34Y72
PIMCO Funds: Global Investors Series plc - Emerging Markets Bond
Acc - EUR Hedged, ISIN: IE0032568770
PIMCO Funds: Global Investors Series plc - Emerging Local Bond
Acc USD, ISIN: IE00B29K0P99
PIMCO Funds: Global Investors Series plc - Capital Securities Fund
Institutional EUR Hedged Acc; ISIN: IE00B6VHBN16
Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - IM (H2-PLN) – PLN; ISIN:
LU1664638316
Allianz Emerging Markets Bond Fund - I - (H2-EUR) – EUR; ISIN:
IE0034110852
Allianz Emerging Markets Local Currency Bond - I – USD; ISIN:
LU1111122310
Allianz Europe Equity Growth Select - IT - EUR; ISIN: LU0920782991

6)

Maksymalny poziom
wynagrodzenia
0,55%
0,49%
0,49%
0,69%
0,49%
0,55%
0,79%
0,89%
0,79%
0,82%
0.78%
0.84%
0,95%

Allianz Europe Small Cap Equity - I – EUR; ISIN: LU0293315965

1,08%

Allianz Global Metals and Mining - IT-EUR; ISIN: LU0604768290
Allianz Global Artificial Intelligence IT (H2-EUR) – EUR; ISIN:
LU1548496964
Allianz Multi Asset Long / Short - I3 (H2-EUR) – EUR; ISIN:
LU1481688817
Allianz Global Dividend Premium Strategy - I – EUR; ISIN:
LU1633807570
Allianz Structured Return – IT3 (H2-EUR) - EUR, ISIN LU1459823321

0,95%

Allianz Income and Growth - IT (H2-EUR) - EUR, ISIN LU0685229519

0,84%

Allianz European Equity Dividend - IT – EUR, ISIN LU0414047281
Allianz Discovery Europe Opportunities - I – EUR, ISIN
LU1366195433
Allianz US Short Duration High Income Bond - IT(H2-EUR) - EUR,
ISIN LU1574760846
Allianz Flexi Asia Bond - IT - USD, ISIN LU0811902674

0,95%

1,08%
0,94%
0,70%
1,50%

1,20%
0,79%
0,82%

wskazanie istniejących umów lub porozumień, na podstawie których koszty działalności Subfunduszu
bezpośrednio lub pośrednio są rozdzielane między Subfundusz a Towarzystwo lub inny podmiot, w
tym wskazanie usług dodatkowych oraz wskazanie wpływu tych usług na wysokość prowizji
pobieranych przez podmiot prowadzący działalność maklerską oraz na wysokość wynagrodzenia
Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem:
Nie dotyczy. Nie zostały zawarte takie umowy ani porozumienia.
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Na rzecz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu realizowane są przez podmioty prowadzące działalność
maklerską, w ramach wykonywania przez nie umów pośrednictwa w obrocie papierami
wartościowymi, instrumentami rynku pieniężnego lub instrumentami pochodnymi, następujące
usługi dodatkowe:
-

sporządzanie analiz lub rekomendacji,

-

dostarczanie informacji o cenach, kursach lub wartościach,

-

oferowanie dostępu do elektronicznych systemów transakcyjnych lub elektronicznych systemów
potwierdzeń zawarcia transakcji.

Towarzystwo, Fundusz ani Allianz Globalny Stabilnego Dochodu nie ponoszą, w związku ze
świadczeniem takich usług przez podmioty prowadzące działalność maklerską, jakichkolwiek
dodatkowych kosztów na rzecz tych podmiotów. Jedynym ponoszonym kosztem są prowizje za
pośredniczenie tych podmiotów w obrocie papierami wartościowymi i instrumentami rynku
pieniężnego, na których ustalenie nie wpływa fakt wykonywania przez podmioty prowadzące
działalność maklerską usług dodatkowych. Usługi dodatkowe nie wpływają także na wysokość
wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Allianz Globalny Stabilnego Dochodu.
6.

Podstawowe dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym.
1)

Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego, zgodna z wartością
zaprezentowaną w zbadanym przez biegłego rewidenta jednostkowym sprawozdaniu finansowym
Subfunduszu:
Wartość Aktywów Netto Allianz Globalny Stabilnego Dochodu
na dzień 31 grudnia 2017 roku (PLN)
60 000 000

53 084 561

50 000 000
40 000 000
30 000 000
20 000 000
10 000 000

513 979

306 346

0
jednostka uczestnictwa kat. jednostka uczestnictwa kat. jednostka uczestnictwa kat.
A
B
C

2)

wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 2 lata w
przypadku Subfunduszy prowadzących działalność nie dłużej niż 3 lata, albo za ostatnie 3, 5 i 10 lat w
pozostałych przypadkach; średnią stopę zwrotu dla danego okresu oblicza się, dzieląc stopę obliczoną
na podstawie Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa na koniec ostatniego
roku obrotowego i na koniec roku obrotowego poprzedzającego okres, dla którego jest dokonywane
obliczenie, przez odpowiednio 2, 3, 5 albo 10 lat:

155

średnia stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa kategorii A
Allianz Globalny Stabilnego Dochodu
za ostatnie dwa lata obrotowe 2016-2017
8,00%
7,00%
6,00%
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
3)

6,67%

wskazanie wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu
odzwierciedlającego zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę
inwestycyjną Subfunduszu, zwanego dalej "wzorcem" (benchmark), a także informację o dokonanych
zmianach wzorca, jeżeli miały miejsce.
Od dnia 14 lutego 2016 r. obowiazuje nastepujący benchmark:
20% MSCI World Index + 55% Barclays Global Aggregate Total Return Index EUR Hedged + 25% WIBID
O/N.

4)

informacja o średnich stopach zwrotu z przyjętego dla Subfunduszu wzorca, odpowiednio dla okresów,
o których mowa w punkcie 2):

4,00%
3,50%
3,00%
2,50%
2,00%
1,50%
1,00%
0,50%
0,00%

średnia stopa zwrotu z przyjętego przez
Allianz Globalny Stabilnego Dochodu wzorca (benchmarku)
za ostatnie dwa lata obrotowe 2016-2017
3,81%

Rozdział XVI
Dane o Depozytariuszu
1.

Firma, siedziba i adres depozytariusza, wraz z numerami telefonicznymi.
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
siedziba: Warszawa
adres: ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa
numery telefoniczne: tel.: (0 22) 656 10 10, faks: (0 22) 534 38 23,
strona internetowa: www.pekao.com.pl
e-mail: info@pekao.com.pl

156

2.

Zakres obowiązków Depozytariusza.
1)

2)

zakres obowiązków Depozytariusza wobec Funduszu:
-

prowadzenie rejestru Aktywów Funduszu oraz Aktywów Subfunduszy zapisywanych na właściwych
rachunkach i przechowywanych przez Depozytariusza oraz inne podmioty na mocy odrębnych
przepisów lub na podstawie umów zawartych na polecenie Funduszu,

-

zapewnienie, aby Wartość Aktywów Funduszu i Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę
Uczestnictwa były obliczane zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami Statutu,

-

zapewnienie, aby rozliczanie umów dotyczących Aktywów Funduszu i Aktywów Subfunduszy
następowało bez nieuzasadnionego opóźnienia oraz kontrolowanie terminowości rozliczania
umów z Uczestnikami,

-

zapewnienie, aby odkupywanie Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz odbywało się zgodnie z
przepisami prawa i Statutem,

-

zapewnienie, aby dochody Subfunduszy były wykorzystywane w sposób zgodny z przepisami prawa
i Statutem,

-

wykonywanie poleceń Funduszu, chyba że takie polecenia są sprzeczne z prawem, postanowieniami
Statutu lub postanowieniami Umowy,

-

dokonanie likwidacji Funduszu, w przypadku wystąpienia przesłanek rozwiązania Funduszu, o
których mowa w art. 246 ust. 1 Ustawy, chyba że KNF wyznaczy innego likwidatora oraz likwidacji
Subfunduszu, w przypadku jeśli likwidacja Subfunduszu wynika z rozwiązania Funduszu.

zakres obowiązków Depozytariusza wobec Uczestników Funduszu w zakresie reprezentowania ich
interesów wobec Towarzystwa:
Depozytariusz jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić KNF, że Fundusz działa z naruszeniem prawa lub
nienależycie uwzględniają interes Uczestników Funduszy. Depozytariusz jest zobowiązany do
występowania, w imieniu Uczestników, z powództwem przeciwko Towarzystwu z tytułu szkody
spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków w zakresie zarządzania
Funduszem i jego reprezentacji.

3.

Zasady i zakres zawierania z Depozytariuszem umów, których przedmiotem są lokaty, o których mowa w art.
107 ust. 2 pkt 1 Ustawy, oraz umów, o których mowa w art. 107 ust. 2 pkt 3 Ustawy.
Fundusz może zawierać z Depozytariuszem wskazane poniżej umowy, jeżeli zawarcie umowy jest w
interesie Uczestników i nie spowoduje wystąpienia konfliktu interesów:
1) umowy kredytu, przy czym:
d) umowy zawierane będą przez Fundusz z Depozytariuszem w zgodzie z interesem Uczestników i na
warunkach rynkowych, w szczególności przy ocenie warunków transakcji pod uwagę brane będą
następujące kryteria oceny:
-

koszty prowizji za otwarcie kredytu i inne koszty związane z zawarciem umowy;

-

wysokość odsetek od kredytu;

-

stawka bazowej stopy procentowej;

-

wysokość marży bankowej;

b)korzystanie z kredytu nie może doprowadzić do naruszenia limitu zaciąganych kredytów,
2) umowy rachunków lokat terminowych na okres nie dłuższy niż 1 (jeden) rok (w tym lokaty typu
overnight), przy czym utrzymywanie środków pieniężnych na tych rachunkach może mieć zarówno
charakter lokaty Subfunduszu jak i mieć na celu zaspokojenie bieżących zobowiązań Subfunduszu, oraz
umowy rachunku papierów wartościowych, rachunków rozliczeniowych, w tym bieżących i
pomocniczych,
3) umowy, których przedmiotem są papiery wartościowe i prawa majątkowe inne niż papiery wartościowe
emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski,
4) umowy dotyczące wymiany walut, na rynku kasowym i terminowym, związanej z nabyciem lub zbyciem
składników portfela inwestycyjnego Subfunduszu denominowanych w walutach obcych, realizowaną
polityką inwestycyjną Subfunduszu oraz działalnością operacyjną Subfunduszu; zwłaszcza w zakresie
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nabyć i odkupień Jednostek Uczestnictwa w walucie innej niż waluta, w której denominowany jest
Subfundusz.
4.Opis konfliktów interesów, które mogą powstawać w związku z wykonywaniem funkcji depozytariusza
funduszu oraz inną działalnością depozytariusza.
Wykonując funkcję Depozytariusza Funduszu,
generować wystąpienie konfliktu interesów:

zidentyfikowano

następujące

sytuacje

mogące

1)Obowiązek wystąpienia w imieniu Uczestników Funduszu z powództwem przeciwko Towarzystwu
Depozytariusz jest obowiązany do występowania w imieniu Uczestników z powództwem przeciwko
Towarzystwu z tytułu szkody spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków
w zakresie zarządzania Funduszem i jego reprezentacji.
2)Dystrybucja jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Depozytariusz ze względu na prowadzenie działalności bankowej jest uprawniony do świadczenia usługi
polegającej na pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy
inwestycyjnych. Świadczenie przedmiotowej usługi jest prowadzone na podstawie odpowiednich umów
dystrybucyjnych zawieranej zawieranych przez Depozytariusza z tymi funduszami. Depozytariusz nie
świadczy usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa na rzecz Funduszu
oraz innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo.
5. Informacje o podmiocie, o ktrótym mowa w art.1i ustawy, któremu depozytariusz powierzył
wykonywanie czynności w zakresie związanym z realizacją funkcji przechowywania aktywów.
1) m Bank S.A.,
Ul. Senatorska 18
00-950 Warszawa
-umowa przyjmowanie i przekazywanie zleceń w obrocie zagranicznymi derywatami oraz o prowadzenie
rachunku inwestycyjnego i rachunku zabezpieczającego z 1/02/2017
-umowa o świadczenie usług maklerskich w obrocie zorganizowanym z dnia 01/02/2017.
-Umowa o świadczenie usług powierniczych z dnia 18/01.2017
2) Dom Maklerski PKO Banku Polskiego S.A.
Ul. Puławska 15
02-515 Warszawa
- Umowa subdepozytowa o prowadzenie rejestru instrumentow pochodnych przez Dom Maklerski PKO
BP w ramach transkacji zawartych na rzecz funduszy inwestycyjnych z 19/12/2016
3)Vestor Dom Maklerski S.A.
Ul. Mokotowska 1
00-105 Warszawa
-umowa o przechowywanie aktywów funduszy inwestycyjnych z dnia 16/12/2016
4) Dom Maklerski Navigator S.A.
Ul. Twarda 18
00-105 Warszawa
-umowa o przechowywanie aktywów funduszy inwestycyjnych z dnia 31/05/2017
5) Raiffeisen Bank Polska S.A.
Ul. Grzybowska 78
00-844
Umowa w zakresie wymiany informacji dotyczących akywów funduszu z dnia 20/02/2017
6) Bank PKO BP S.A.price
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Umowa przechowania dłużnych papierów wartościowych niedopuszczonych do obrotu na rynku
regulowanym z dnia 27/11/2018
6. Informacje o podmiocie o którym mowa w art.81j, któremu przekazano wykonywanie czynności w
zakresie związanym z realizacją funkcji przechowywania aktywów funduszu.
Nie dotyczy.
7. Opis konfliktów interesów, które mogą powstać w wyniku powierzenia lub przekazania czynności
depozytariusza podmiotom, których mowa w art. 81i i 81j.
Na dzień sporządzenia aktualizacji Prospektu nie zidentyfikowano faktycznych bądź potencjalnych
konfliktów interesów, które mogłyby wyniknąć z przekazania czynności Depozytariusza innemu
podmiotowi.
8. Informacja, że powierzenie lub przekazanie czynności jest wymagane z uwagi na wymogi określone w
prawie państwa trzeciego, okoliczności uzasadniające powierzenie lub przekazanie czynności oraz opis
ryzyk wiążących się z takim powierzeniem lub przekazaniem czynności - w przypadku, o którym mowa w
art. 81i ust. 3 Ustawy.
Nie dotyczy.
9. Informacje o zasadach i zakresie odpowiedzialności depozytariusza oraz podmiotów, o których mowa
w art. 81i oraz art.81j ustawy za szkody spowodowane niewykonanie lub nienależytym wykonaniem
obowiązków określonych w art. 72 ust.1 i art.72a ustawy oraz w umowie o wykonywanie funkcji
depozytariusza funduszu inwestycyjnego.
Depozytariusz odpowiada za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem
obowiązków. Odpowiedzialność depozytariusza nie jest wyłączona ani ograniczona również w
przypadku, gdy depozytariusz zawarł umowy o prowadzenie rejestru aktywów z innymi uprawnionymi
podmiotami oraz z bankami krajowymi, instytucjami kredytowymi lub bankami zagranicznymi

Rozdział XVII
Dane o podmiotach obsługujących Fundusz
1.

Firma, siedziba i adres Agenta Transferowego, wraz z numerami telekomunikacyjnymi:
Moventum Sp. z o.o.
ul. Cybernetyki 21, 02-677 Warszawa
telefon: 22 541 77 77,
faks: 22 541 77 00

2.

Dane o podmiotach, które pośredniczą w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa.
-

TFI Allianz Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa
telefon: 22 567 48 75
faks: 22 567 46 09
e-mail: tfi@allianz.pl
a)

zakres świadczonych usług:
-

przyjmowanie zleceń otwarcia i nabycia Jednostek Uczestnictwa,

-

zawieranie umów o prowadzenie IKE, IKZE Allianz, IKZE Grupowe Allianz,

-

obsługa Programu Systematycznego Inwestowania Allianz Progres,

-

przyjmowanie zleceń odkupienia Jednostek Uczestnictwa,

-

przyjmowanie innych zleceń, dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Uczestników
Funduszu.
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b)

wskazanie miejsca, gdzie można uzyskać informacje o punktach zbywających i odkupujących
Jednostki Uczestnictwa:
Towarzystwo prowadzi dystrybucję za pośrednictwem swoich agentów, o których informacje
można uzyskać na stronie internetowej: www.allianz.pl/tfi, w siedzibie Towarzystwa oraz pod
numerami telefonu: 22 567 48 75, infolinia: 224 224 224 lub wysyłając e-mail na adres:
tfi@allianz.pl

-

Moventum Sp. z o.o.
ul. Cybernetyki 21, 02-677 Warszawa
kontakt: www.efund.pl/contact.app
telefon: 22 541 77 70
a)

zakres świadczonych usług:
Dystrybucja Jednostek Uczestnictwa prowadzona jest za pomocą Call Center oraz poprzez
internetowy supermarket funduszy efund, w zakresie składania zleceń i dyspozycji dotyczących:
-

otwarcia rejestru,

-

odkupienia Jednostek Uczestnictwa,

-

systematycznego odkupywania Jednostek Uczestnictwa,

-

odwołania systematycznego odkupywania Jednostek Uczestnictwa,

-

konwersji Jednostek Uczestnictwa,

-

odwołania pełnomocnictwa,

-

zmiany PIN-u,

-

ustanowienia blokady rejestru,

-

odwołania blokady rejestru,

oraz

b)

-

uzyskania informacji o stanie rejestru,

-

dokonania zmiany adresu korespondencyjnego,

-

wysyłki materiałów informacyjnych,

-

dokonania zgłoszenia reklamacji.

wskazanie miejsca, gdzie można uzyskać informacje o punktach zbywających i odkupujących
Jednostki Uczestnictwa:
Dystrybucja Jednostek Uczestnictwa prowadzona jest za pomocą Call Center oraz poprzez
internetowy supermarket funduszy efund.
Wszelkie informacje można uzyskać na stronie internetowej: www.efund.pl, w siedzibie spółki oraz
pod numerem telefonu: 22 541 77 70.

-

mBank S.A.
Bankowość Detaliczna
Skrytka Pocztowa 2108
90-959 Łódź 2
mLinia 801 300 800
a)

zakres świadczonych usług:
pośredniczenie w przekazywaniu zleceń zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa
Funduszy z wykorzystaniem Internetu i telefonu oraz za pośrednictwem placówek.

b)

wskazanie miejsca, gdzie można uzyskać informacje o punktach zbywających i odkupujących
Jednostki Uczestnictwa:
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Wszelkie informacje można uzyskać na stronie internetowej: www.mbank.pl, w siedzibie spółki
oraz pod numerami infolinii: 0 801 300 800, 0 801 300 000 lub 42 6 300 800, 42 6 300 000 lub
691 362 265.
-

Dom Maklerski mBanku (d. mWealth Management S.A.)
ul. Królewska 14, 00-065 Warszawa
telefon: 22 526 78 78
a)

b)

zakres świadczonych usług:
-

przyjmowanie zleceń nabycia i odkupienia Jednostek Uczestnictwa,

-

zawieranie umów o prowadzenie IKE Allianz Plus,

-

pośredniczenie w zawieraniu z Funduszem umów o składanie zleceń telefonicznych bądź
internetowych,

-

przyjmowanie innych zleceń, dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Uczestników
Funduszu.

wskazanie miejsca, gdzie można uzyskać informacje o punktach zbywających i odkupujących
Jednostki Uczestnictwa:
Informacje o punktach zbywających i odkupujących Jednostki Uczestnictwa można uzyskać na
stronie internetowej: www.mbank.pl, w poszczególnych oddziałach oraz pod numerem telefonu:
22 526 78 78.

-

Centralny Dom Maklerski PEKAO S.A.
ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa
telefon: 22 640 28 25
infolinia: 0 804 140 490
e-mail: info@cdmpekao.com.pl
a)

b)

zakres świadczonych usług:
-

przyjmowanie zleceń nabycia i wpłat z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa również z
wykorzystaniem Internetu i telefonu,

-

przyjmowanie zleceń odkupienia i realizacja wypłat z tytułu odkupienia Jednostek
Uczestnictwa,

-

pośredniczenie w zawieraniu z Funduszem umów o składanie zleceń telefonicznych bądź
internetowych,

-

przyjmowanie innych zleceń, dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Uczestników
Funduszu.

wskazanie miejsca, gdzie można uzyskać informacje o punktach zbywających i odkupujących
Jednostki Uczestnictwa:
Na terenie kraju funkcjonuje sześć Oddziałów Regionalnych: w Białymstoku, Lublinie, Łodzi,
Szczecinie, Wrocławiu i Warszawie oraz 96 Punktów Obsługi Klientów, o których informacje
można uzyskać na stronie internetowej: www.cdmpekao.com.pl, w siedzibie spółki oraz dzwoniąc
pod numer telefonu: 22 640 28 25.

-

Bank Handlowy w Warszawie S.A.
ul, Senatorska 16, 00-923 Warszawa
telefon: 22 657 72 00
faks: 22 692 50 23
infolinia: 0 801 32 24 84
e-mail: listybh@citi.com
a)

zakres świadczonych usług:
-

przyjmowanie zleceń nabycia i wpłat z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa,
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b)

-

przyjmowanie zleceń odkupienia i realizacja wypłat z tytułu odkupienia Jednostek
Uczestnictwa,

-

przyjmowanie innych zleceń, dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Uczestników
Funduszu.

wskazanie miejsca, gdzie można uzyskać informacje o punktach zbywających i odkupujących
Jednostki Uczestnictwa:
Informacje o punktach zbywających i odkupujących Jednostki Uczestnictwa można uzyskać na
stronie internetowej: www.citibank.pl, w siedzibie spółki oraz pod numerem telefonu: 22 657 72 00.

-

Deutsche Bank Polska S.A.
al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa
telefon: 22 579 98 00
faks: 22 579 98 01
infolinia: 0 801 18 18 18
e-mail: info@db-pbc.pl
a)

b)

zakres świadczonych usług:
-

przyjmowanie zleceń nabycia i wpłat z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa,

-

przyjmowanie zleceń odkupienia i realizacja wypłat z tytułu odkupienia Jednostek
Uczestnictwa,

-

przyjmowanie innych zleceń, dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Uczestników
Funduszu.

wskazanie miejsca, gdzie można uzyskać informacje o punktach zbywających i odkupujących
Jednostki Uczestnictwa:
Informacje o punktach zbywających i odkupujących Jednostki Uczestnictwa można uzyskać na
stronie internetowej: www.deutsche-bank-pbc.pl, w siedzibie spółki oraz pod numerem telefonu:
12 618 20 00.

-

Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o.
ul. Puławska 107, 02-595 Warszawa
telefon: 22 565 44 00
faks: 22 565 44 01
infolinia: 0 801 370 370
e-mail: kontakt@xelion.pl
a)

zakres świadczonych usług:
-

przyjmowanie zleceń nabycia i odkupienia Jednostek Uczestnictwa,

-

zawieranie umów o prowadzenie IKE Allianz Prestige oraz IKZE Allianz Prestige,,

-

przyjmowanie innych zleceń, dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Uczestników
Funduszu.

Dystrybucja nie jest skierowana do osób małoletnich.
b)

wskazanie miejsca, gdzie można uzyskać informacje o punktach zbywających i odkupujących
Jednostki Uczestnictwa:
Dystrybucja prowadzona jest w formie sprzedaży bezpośredniej tj. poprzez agentów dystrybutora.
Wszelkie informacje można uzyskać na stronie internetowej: www.xelion.pl, w siedzibie spółki
oraz pod numerem infolinii: 0 801 370 370.

-

Dom Maklerski Banku BPS S.A.
ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa
telefon: 22 539 50 16
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infolinia: 0 801 321 456
a)

b)

zakres świadczonych usług:
-

przyjmowanie zleceń nabycia Jednostek Uczestnictwa,

-

przyjmowanie zleceń odkupienia Jednostek Uczestnictwa,

-

pośredniczenie w zawieraniu z Funduszem umów o składanie zleceń telefonicznych bądź
internetowych,

-

przyjmowanie innych zleceń, dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Uczestników
Funduszu.

wskazanie miejsca, gdzie można uzyskać informacje o punktach zbywających i odkupujących
Jednostki Uczestnictwa:
Informacje o punktach zbywających i odkupujących Jednostki Uczestnictwa można uzyskać na
stronie internetowej: www.dmbps.pl, w poszczególnych oddziałach oraz pod numerem telefonu:
0 801 321 456.

-

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa
telefon: 22 50 43 104
infolinia: 0 801 104 104
e-mail: makler@bossa.pl
a)

b)

zakres świadczonych usług:
-

przyjmowanie zleceń nabycia i wpłat z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa, również z
wykorzystaniem Internetu i telefonu,

-

przyjmowanie zleceń odkupienia Jednostek Uczestnictwa, również z wykorzystaniem
Internetu i telefonu,

-

pośredniczenie w zawieraniu z Funduszem umów o składanie zleceń telefonicznych bądź
internetowych,

-

przyjmowanie innych zleceń, dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Uczestników
Funduszu.

wskazanie miejsca, gdzie można uzyskać informacje o punktach zbywających i odkupujących
Jednostki Uczestnictwa:
Wszelkie informacje można uzyskać na stronie internetowej www.bossa.pl i w siedzibie spółki.

-

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego
ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa
telefon: 22 521 80 10
faks: 22 521 79 46
infolinia: 0 801 304 403
e-mail: DM.Sekretariat@pkobp.pl
www.dm.pkobp.pl
a) zakres świadczonych usług:
-

przyjmowanie zleceń nabycia Jednostek Uczestnictwa,

-

przyjmowanie zleceń odkupienia i realizacja wypłat z tytułu odkupienia Jednostek
Uczestnictwa,

-

pośredniczenie w zawieraniu z Funduszem umów o składanie zleceń telefonicznych bądź
internetowych,

-

przyjmowanie innych zleceń, dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Uczestników
Funduszu.
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b)

wskazanie miejsca, gdzie można uzyskać informacje o punktach zbywających i odkupujących
Jednostki Uczestnictwa:
Dom Maklerski PKO BP S.A. dysponuje siecią 34 Punktów Obsługi Klientów w 32 miastach, o których
informacje można uzyskać na stronie internetowej: www.dm.pkobp.pl, w siedzibie spółki oraz pod
numerem infolinii: 0 801 304 403 lub numerem telefonu: 22 521 80 10.

-

Euro Bank S.A.
ul. św. Mikołaja 72, 50-127 Wrocław
telefon: 71 799 3 200
e-mail: info@eurobank.pl
a)

b)

zakres świadczonych usług:
-

przyjmowanie zleceń nabycia Jednostek Uczestnictwa,

-

przyjmowanie zleceń odkupienia Jednostek Uczestnictwa,

-

pośredniczenie w zawieraniu z Funduszem umów o składanie zleceń telefonicznych bądź
internetowych,

-

przyjmowanie innych zleceń, dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Uczestników
Funduszu.

wskazanie miejsca, gdzie można uzyskać informacje o punktach zbywających i odkupujących
Jednostki Uczestnictwa:
Wszelkie informacje można uzyskać na stronie internetowej: www.eurobank.pl, w siedzibie spółki
oraz pod numerami telefonu: 71 799 3 200, 0 801 700 200.

-

F-Trust S.A.,
ul. Szkolna 5/13, 61-832 Poznań
telefon: 61 855 44 11
a) zakres świadczonych usług:

b)

-

przyjmowanie zleceń nabycia Jednostek Uczestnictwa,

-

przyjmowanie zleceń odkupienia Jednostek Uczestnictwa,

-

pośredniczenie w zawieraniu z Funduszem umów o składanie zleceń telefonicznych bądź
internetowych,

-

przyjmowanie innych zleceń, dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Uczestników
Funduszu.

wskazanie miejsca, gdzie można uzyskać informacje o punktach zbywających i odkupujących
Jednostki Uczestnictwa:
Wszelkie informacje można uzyskać na stronie internetowej www.f-trust.pl i w siedzibie spółki.

-

Grupa Finanset Sp. z o.o.
ul. Chłodna 34, 00-872 Warszawa
telefon: 22 379 79 26
e-mail: biuro@finanset.pl
a)

zakres świadczonych usług:
-

przyjmowanie zleceń nabycia Jednostek Uczestnictwa,

-

przyjmowanie zleceń odkupienia Jednostek Uczestnictwa,

-

pośredniczenie w zawieraniu z Funduszem umów o składanie zleceń telefonicznych bądź
internetowych,

-

przyjmowanie innych zleceń, dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Uczestników
Funduszu.
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b)

wskazanie miejsca, gdzie można uzyskać informacje o punktach zbywających i odkupujących
Jednostki Uczestnictwa:
Wszelkie informacje można uzyskać na stronie internetowej www.finanset.pl i w siedzibie spółki.

-

KWLM Finanse Sp. z o. o.
ul. Rolna 195, 02-729 w Warszawie
telefon: 22 899 00 16
faks: 22 843 06 70
e-mail: kontakt@kwlm.pl
a)

b)

zakres świadczonych usług:
-

przyjmowanie zleceń nabycia Jednostek Uczestnictwa,

-

przyjmowanie zleceń odkupienia Jednostek Uczestnictwa,

-

przyjmowanie innych zleceń, dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Uczestników
Funduszu.

wskazanie miejsca, gdzie można uzyskać informacje o punktach zbywających i odkupujących
Jednostki Uczestnictwa:
Informacje o punktach zbywających i odkupujących Jednostki Uczestnictwa można uzyskać na
stronie internetowej: www.kwlm,pl w siedzibie spółki oraz pod numerem telefonu: 22 899 00 16.

-

Private Wealth Consulting Sp. z o.o.
ul. Mysia 5, 00-496 Warszawa
telefon: 22 596 53 12
e-mail: info@pw-consulting.pl
a)

b)

zakres świadczonych usług:
-

przyjmowanie zleceń nabycia Jednostek Uczestnictwa,

-

przyjmowanie zleceń odkupienia Jednostek Uczestnictwa,

-

pośredniczenie w zawieraniu z Funduszem umów o składanie zleceń telefonicznych bądź
internetowych,

-

przyjmowanie innych zleceń, dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Uczestników
Funduszu.

wskazanie miejsca, gdzie można uzyskać informacje o punktach zbywających i odkupujących
Jednostki Uczestnictwa:
Wszelkie informacje można uzyskać na stronie internetowej www.pw-consulting.pl i w siedzibie
spółki.

-

Profitum Sp. z o.o.
ul. 10 Lutego 16, 81-364 Gdynia
telefon: 58 760 00 10
e-mail: sekretariat@profitum.com.pl
a)

zakres świadczonych usług:
-

przyjmowanie zleceń nabycia Jednostek Uczestnictwa,

-

przyjmowanie zleceń odkupienia Jednostek Uczestnictwa,

-

pośredniczenie w zawieraniu z Funduszem umów o składanie zleceń telefonicznych bądź
internetowych,

-

przyjmowanie innych zleceń, dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Uczestników
Funduszu.
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b)

wskazanie miejsca, gdzie można uzyskać informacje o punktach zbywających i odkupujących
Jednostki Uczestnictwa:
Wszelkie informacje można uzyskać na stronie internetowej www.profitum.com.pl i w siedzibie
spółki.

-

PRP Private Ideas Sp. z o.o.
ul. Toruńska 2a/48, 05-300 Mińsk Mazowiecki
telefon: 22 81 000 27
e-mail: biuro@prppi.pl
a)

b)

zakres świadczonych usług:
-

przyjmowanie zleceń nabycia Jednostek Uczestnictwa,

-

przyjmowanie zleceń odkupienia Jednostek Uczestnictwa,

-

pośredniczenie w zawieraniu z Funduszem umów o składanie zleceń telefonicznych bądź
internetowych,

-

przyjmowanie innych zleceń, dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Uczestników
Funduszu.

wskazanie miejsca, gdzie można uzyskać informacje o punktach zbywających i odkupujących
Jednostki Uczestnictwa:
Wszelkie informacje można uzyskać na stronie internetowej www.prppi.pl i w siedzibie spółki.

-

Quanntum Spółka z o.o. S.k.
ul. Trakt Lubelski 237G, 04-667 Warszawa
telefon: 22 713 57 65
faks: 22 2 111 620
e-mail: kontakt@quanntum.pl
a)

b)

zakres świadczonych usług:
-

przyjmowanie zleceń nabycia Jednostek Uczestnictwa,

-

przyjmowanie zleceń odkupienia Jednostek Uczestnictwa,

-

pośredniczenie w zawieraniu z Funduszem umów o składanie zleceń telefonicznych bądź
internetowych,

-

przyjmowanie innych zleceń, dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Uczestników
Funduszu.

wskazanie miejsca, gdzie można uzyskać informacje o punktach zbywających i odkupujących
Jednostki Uczestnictwa:
Wszelkie informacje można uzyskać na stronie internetowej www.quanntum.pl i w siedzibie
spółki.

-

RDM Wealth Management S.A.
ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa
telefon: 22 58 508 58
e-mail: biuro@rdmwm.pl
a)

zakres świadczonych usług:
-

przyjmowanie zleceń nabycia Jednostek Uczestnictwa,

-

przyjmowanie zleceń odkupienia Jednostek Uczestnictwa,

-

przyjmowanie innych zleceń, dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Uczestników
Funduszu.

166

b)

wskazanie miejsca, gdzie można uzyskać informacje o punktach zbywających i odkupujących
Jednostki Uczestnictwa:
Wszelkie informacje można uzyskać na stronie internetowej www.rdmwm.pl i w siedzibie spółki.

-

Starfunds Sp. z o.o.
ul. Jarochowskiego 34/3, 60-238 Poznań
telefon: 61 866 01 62
e-mail: biuro@starfunds.pl
a)

b)

zakres świadczonych usług:
-

przyjmowanie zleceń nabycia Jednostek Uczestnictwa,

-

przyjmowanie zleceń odkupienia Jednostek Uczestnictwa,

-

przyjmowanie innych zleceń, dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Uczestników
Funduszu.

wskazanie miejsca, gdzie można uzyskać informacje o punktach zbywających i odkupujących
Jednostki Uczestnictwa:
Wszelkie informacje można uzyskać na stronie internetowej starfunds.pl i w siedzibie spółki.

-

Q Value sp. z o.o.
ul. Jasna 19
00-058 Warszawa
tel. 22 598 77 00
email: biuro@qvalue.pl
a)

zakres świadczonych usług
-

przyjmowanie zleceń nabycia Jednostek Uczestnictwa,

-

przyjmowanie zleceń odkupienia Jednostek Uczestnictwa,

-

pośredniczenie w zawieraniu z Funduszem umów o składanie zleceń telefonicznych bądź
internetowych,

- przyjmowanie innych zleceń, dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Uczestników
Funduszu.
b) wskazanie miejsca, gdzie można uzyskać informacje o punktach zbywających i odkupujących
Jednostki Uczestnictwa:
Wszelkie informacje można uzyskać na stronie internetowej www.qvalue.pl i w siedzibie spółki.

-

Copernicus Securities S.A.
ul. Grójecka 5
02-019 Warszawa
tel. 22 44 00 100
email: biuro@copernicusdm.pl
www.copernicusdm.pl
a)

zakres świadczonych usług
-

przyjmowanie zleceń nabycia Jednostek Uczestnictwa,

-

przyjmowanie zleceń odkupienia Jednostek Uczestnictwa,

-

pośredniczenie w zawieraniu z Funduszem umów o składanie zleceń telefonicznych bądź
internetowych,
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-

przyjmowanie innych zleceń, dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Uczestników
Funduszu.

b) wskazanie miejsca, gdzie można uzyskać informacje o punktach zbywających i odkupujących
Jednostki Uczestnictwa:
Wszelkie informacje można uzyskać na stronie internetowej www.copernicusdm.pl i w siedzibie
spółki.
-

Prime Selection Dom Maklerski S.A.
ul. Pankiewicza 3
00-696 Warszawa
tel. 22 417 58 60
email: kontakt@psdm.pl
a)

zakres świadczonych usług
-

przyjmowanie zleceń nabycia Jednostek Uczestnictwa,

-

przyjmowanie zleceń odkupienia Jednostek Uczestnictwa,

-

pośredniczenie w zawieraniu z Funduszem umów o składanie zleceń telefonicznych bądź
internetowych,

-

przyjmowanie innych zleceń, dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Uczestników
Funduszu.

b) wskazanie miejsca, gdzie można uzyskać informacje o punktach zbywających i odkupujących
Jednostki Uczestnictwa:
Wszelkie informacje można uzyskać na stronie internetowej www.psdm.pl i w siedzibie spółki.
-

Kup Fundusz Spółka Akcyjna
ul. Hrubieszowska 6A,
01-209 Warszawa
tel. 22 599 42 67
a)

zakres świadczonych usług
-

przyjmowanie zleceń nabycia Jednostek Uczestnictwa,

-

przyjmowanie zleceń odkupienia Jednostek Uczestnictwa,

-

pośredniczenie w zawieraniu z Funduszem umów o składanie zleceń telefonicznych bądź
internetowych,

-

przyjmowanie innych zleceń, dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Uczestników
Funduszu.

b) wskazanie miejsca, gdzie można uzyskać informacje o punktach zbywających i odkupujących
Jednostki Uczestnictwa:
Wszelkie informacje można uzyskać na stronie internetowej www.kupfundusz.pl i w siedzibie
spółki.
-

iWealth Managementa)

zakres świadczonych usług

-

przyjmowanie zleceń nabycia Jednostek Uczestnictwa,

-

przyjmowanie zleceń odkupienia Jednostek Uczestnictwa,

-

pośredniczenie w zawieraniu z Funduszem umów o składanie zleceń telefonicznych bądź
internetowych,

-

przyjmowanie innych zleceń, dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Uczestników
Funduszu.
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b) wskazanie miejsca, gdzie można uzyskać informacje o punktach zbywających i odkupujących
Jednostki Uczestnictwa:
Wszelkie informacje można uzyskać na stronie internetowej www.iwealth.pl i w siedzibie spółki.
-

IFM Global Funds S.A.
Al. Wojciecha Korfantego 141 C
40-154 Katowice
a)

zakres świadczonych usług
-

przyjmowanie zleceń nabycia Jednostek Uczestnictwa,

-

przyjmowanie zleceń odkupienia Jednostek Uczestnictwa,

-

pośredniczenie w zawieraniu z Funduszem umów o składanie zleceń telefonicznych bądź
internetowych,

-

przyjmowanie innych zleceń, dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Uczestników
Funduszu.

b) wskazanie miejsca, gdzie można uzyskać informacje o punktach zbywających i odkupujących
Jednostki Uczestnictwa:
Wszelkie informacje można uzyskać na stronie internetowej www.ifmglobalfunds.com i w siedzibie
spółki.
3.

Dane o podmiocie, któremu Towarzystwo zleciło zarządzanie portfelami inwestycyjnymi Funduszu lub ich
częścią.
Towarzystwo nie zleciło zarządzania portfelami inwestycyjnymi Funduszu ani jego częścią innemu
podmiotowi.

4.

Dane o podmiotach świadczących usługi polegające na doradztwie inwestycyjnym w zakresie instrumentów
finansowych.
Fundusz nie korzysta z usług polegających na doradztwie inwestycyjnym w zakresie instrumentów
finansowych.

5.

Firma, siedziba i adres podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Funduszu oraz
Subfunduszy.

PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp. k.
(dawniej: PricewaterhouseCoopers Sp. z.o.o.)
ul. Lecha Kaczyńskiego 14, 00-638 Warszawa
6.

Firma, siedziba i adres podmiotu, któremu Towarzystwo zleciło prowadzenie ksiąg rachunkowych Funduszu
i Subfunduszy.

Nie dotyczy. Towarzystwo nie zleciło prowadzenia ksiąg rachunkowych zewnętrznemu podmiotowi.
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Rozdział XVIII
Informacje dodatkowe
1.

Inne informacje, których zamieszczenie, w ocenie Towarzystwa, jest niezbędne inwestorom do właściwej
oceny ryzyka inwestowania w Fundusz.
W ocenie Towarzystwa brak jest takich informacji.

2.

Miejsca, w których zostanie udostępniony Prospekt, roczne i półroczne połączone sprawozdanie finansowe
Funduszu, oraz jednostkowe sprawozdania finansowe Subfunduszy.
Niniejszy Prospekt, roczne i półroczne sprawozdania finansowe są udostępniane w siedzibie Towarzystwa,
na stronie internetowej: www.allianz.pl/tfi oraz w jednostkach organizacyjnych dystrybutorów wskazanych
w Rozdziale XVI Prospektu.

3.

Miejsca, w których można uzyskać dodatkowe informacje o Funduszu.
Dodatkowe informacje o Funduszu można uzyskać w siedzibie Towarzystwa, na stronie internetowej:
www.allianz.pl/tfi oraz pod numerem infolinii: 224 224 224.

4.

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 z dnia 25
listopada 2015 r. w sprawie przejrzystości transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i
ponownego wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 648/2012 (Dz.Urz. UE L 337/1 z 23.12.2015)
(„Rozporządzenie SFTR”) przekazuje się Inwestorom i Uczestnikom następujące informacje:
1. Dokonując lokat Aktywów, Fundusz:
a. będzie stosował Transakcje Finansowe z Użyciem Papierów Wartościowych („TFUPW”),
b. nie będzie stosował transakcji typu SWAP Przychodu Całkowitego.

2. Ogólny opis Transakcji Finansowanych z Użyciem Papierów Wartościowych stosowanych przez
Fundusz i uzasadnienie ich stosowania.
Fundusz może dokonywać następujących TFUPW:
a. udzielanie pożyczek papierów wartościowych,
b. transakcje buy-sell-back i sell-buy back, których przedmiotem są papiery wartościowe,
c. transakcje repo i reverse repo, których przedmiotem są papiery wartościowe.
Udzielanie pożyczek papierów wartościowych oznacza transakcję, poprzez którą Fundusz przekazuje
papiery wartościowe, a warunkiem transakcji jest zobowiązanie pożyczkobiorcy do zwrotu
równoważnych papierów wartościowych w przyszłym terminie lub na żądanie strony przekazującej; dla
Funduszu przekazującego papiery wartościowe transakcja taka stanowi transakcję udzielenia pożyczki
papierów wartościowych.
Transakcja zwrotna kupno-sprzedaż „buy-sell back” lub transakcja zwrotna sprzedaż-kupno „sell-buy
back” oznacza transakcję, w której Fundusz kupuje lub sprzedaje papiery wartościowe lub
gwarantowane prawa do papierów wartościowych, zgadzając się, odpowiednio, na sprzedaż lub odkup
papierów wartościowych lub takich gwarantowanych praw tego samego rodzaju w określonej cenie i
przyszłym terminie; dla Funduszu kupującego papiery wartościowe lub gwarantowane prawa transakcja
taka stanowi transakcję zwrotną kupno-sprzedaż, natomiast dla Funduszu sprzedającego takie papiery
lub prawa stanowi ona transakcję zwrotną sprzedaż-kupno, przy czym taka transakcja zwrotna kupnosprzedaż lub sprzedaż-kupno nie jest regulowana umową transakcji repo, to jest umową z udzielonym
przyrzeczeniem odkupu ani umową transakcji reverse repo, to jest umową z otrzymanym
przyrzeczeniem odkupu.
Transakcja repo (z udzielonym przyrzeczeniem odkupu) oznacza transakcję regulowaną umową,
poprzez którą Fundusz przenosi na drugą stronę papiery wartościowe lub gwarantowane prawa do
papierów wartościowych, gdy gwarancji takiej udzieliła uznana giełda posiadająca prawo do tych
papierów, przy czym umowa nie zezwala Funduszowi na przeniesienie ani zastaw danego papieru
wartościowego na rzecz więcej niż jednego kontrahenta jednocześnie, a warunkiem transakcji jest
zobowiązanie do odkupu tych papierów lub zastępczych papierów wartościowych, o tych samych
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cechach, po określonej cenie w przyszłym terminie, który został ustalony lub zostanie ustalony przez
stronę przenoszącą; dla Funduszu sprzedającego papiery wartościowe transakcja ta stanowi umowę z
udzielonym przyrzeczeniem odkupu – transakcja repo, natomiast dla Funduszu kupującego papiery
stanowi ona umowę z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu – transakcja reverse repo.
Celem zawierania Transakcji Finansowanych z Użyciem Papierów Wartościowych jest realizacja celu
inwestycyjnego Funduszu określonego w Statucie Funduszu, w szczególności zawieranie TFUPW ma na
celu bardziej efektywne zarządzanie środkami płynnymi Funduszu oraz zwiększenie stopy zwrotu z
inwestycji.
3. Ogólne dane, które należy zgłaszać w odniesieniu do poszczególnych rodzajów TFUPW.
1) Rodzaje aktywów, które mogą być przedmiotem tych transakcji.
Przedmiotem TFUPW mogą być Instrumenty Dłużne lub akcje.

2) Maksymalny odsetek zarządzanych aktywów, które mogą być przedmiotem tych transakcji.
Maksymalny odsetek Aktywów Funduszu, które mogą być przedmiotem TFUPW, wynosi 100% wartości
Aktywów Netto Funduszu.

3) Szacowany odsetek zarządzanych aktywów, które będą przedmiotem poszczególnych rodzajów tych
transakcji.
Towarzystwo szacuje, że:
a. przedmiotem transakcji takich jak udzielanie lub zaciąganie pożyczek papierów wartościowych może
być do 30% wartości Aktywów Netto Funduszu,
b. przedmiotem transakcji typu buy-sell back i sell-buy back będzie do 100% wartości Aktywów Netto
Funduszu,
c. przedmiotem transakcji typu repo i reverse repo będzie do 100% wartości Aktywów Netto Funduszu.
4. Kryteria wyboru kontrahentów (w tym status prawny, kraj pochodzenia, minimalny rating kredytowy).
Przy dokonywaniu lokat Aktywów Funduszu poprzez zawieranie TFUPW Fundusz bierze pod uwagę
kryteria doboru lokat właściwe dla danego papieru wartościowego będącego przedmiotem transakcji, ze
szczególnym uwzględnieniem analizy płynności, jak i kryteria właściwe dla oceny kredytowej
kontrahenta, w szczególności jego rating nadany przez uznaną międzynarodową agencję ratingową, jak i
analizę jego sytuacji finansowej.
Kontrahentami Funduszu w transakcjach TFUPW będą podmioty z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej,
innym Państwie Członkowskim oraz w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska
i Państwo Członkowskie.
5. Akceptowalne zabezpieczenia: opis akceptowalnych zabezpieczeń w odniesieniu do rodzajów
aktywów, wystawcy, terminu zapadalności, płynności, a także zasad dywersyfikacji i korelacji
zabezpieczeń.
Akceptowalnym zabezpieczeniem TFUPW mogą być środki pieniężne, Instrumenty Dłużne, w
szczególności instrumenty emitowane przez Skarb Państwa lub NBP oraz akcje emitentów z siedzibą w
Rzeczypospolitej Polskiej, innym Państwie Członkowskim, w państwach należących do OECD innych niż
Rzeczpospolita Polska i Państwo Członkowskie.
Instrumenty Dłużne przyjmowane jako zabezpieczenie TFUPW będą miały termin zapadalności nie
dłuższy niż 30 lat.
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Nie przewiduje się szczegółowych zasad dywersyfikacji zabezpieczeń, poza ogólnymi zasadami
dywersyfikacji lokat oraz ograniczeniami inwestycyjnymi przewidzianymi w Statucie Funduszu.
Korelacja zabezpieczeń może wystąpić wyłącznie w odniesieniu do akcji z uwagi na fakt, iż w praktyce
rynków kapitałowych obserwuje się czasami korelacje zachowań akcji wynikające chociażby z
podobnych zachowań inwestorów w ramach danego rynku, rynków w danym regionie lub nawet w skali
globalnej.

6. Wycena zabezpieczeń: opis stosowanej metody wyceny zabezpieczeń i jej uzasadnienie oraz
informacja, czy stosowana jest codzienna wycena według wartości rynkowej i codzienne zmienne
depozyty zabezpieczające.
Wycena zabezpieczeń ustalana jest w oparciu o postanowienia Statutu Funduszu lub umów z
kontrahentami transakcji, jeżeli przewidują one postanowienia szczegółowe.
Fundusz stosuje codzienną
zabezpieczających.

aktualizację

wyceny

wartości

zabezpieczeń

oraz

depozytów

7. Zarządzanie ryzykiem: opis ryzyk związanych z TFUPW, jak również ryzyk związanych z zarządzaniem
zabezpieczeniami, takich jak: ryzyko operacyjne, ryzyko płynności, ryzyko kontrahenta, ryzyko
przechowywania i ryzyka prawne, a także, w stosownych przypadkach, ryzyk wynikających z ponownego
wykorzystania tych zabezpieczeń.
Z TFUPW oraz z zarządzaniem zabezpieczeniami tych transakcji związane są następujące rodzaje ryzyka:
1) ryzyko operacyjne – ryzyko to dotyczy możliwości poniesienia strat w wyniku nieadekwatnych lub
zawodnych procesów wewnętrznych, błędów ludzkich, błędów systemów lub w wyniku zdarzeń
zewnętrznych. Powyższe zdarzenia mogą skutkować np. błędnym lub opóźnionym rozliczeniem
transakcji, błędnym oznaczeniu zabezpieczenia transakcji lub zawieszeniem systemów komputerowych
uniemożliwiającym przeprowadzenie transakcji; pomiar tego ryzyka następuje poprzez monitorowanie
liczby oraz wielkości zdarzeń związanych z wystąpieniem tego ryzyka w zakładanym przedziale
czasowym,
2) ryzyko płynności – ryzyko to dotyczy możliwości poniesienia strat w wyniku przyjęcia jako
zabezpieczenie papieru wartościowego, który może okazać się instrumentem o ograniczonej płynności,
3) ryzyko kontrahenta – w przypadku gdy kontrahent nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań
wynikających z transakcji Fundusz może ponieść straty negatywnie wpływające na Wartość Aktywów
Netto Funduszu, ryzyko to w szczególności odnosi się do wystąpienia sytuacji niewypłacalności
kontrahenta,
4) ryzyko przechowywania – ryzyko związane z przekazaniem papierów wartościowych na
zabezpieczenie transakcji występuje w przypadku, gdy podmiot przyjmujący zabezpieczenie nie
przechowuje zabezpieczenia na odrębnym rachunku wyłączonym z masy upadłościowej instytucji
przechowującej te papiery wartościowe,
5) ryzyko prawne – ryzyko związane z zawieraniem transakcji z podmiotami działającymi w obcych
jurysdykcjach inaczej określających prawa i obowiązki stron transakcji w zakresie transakcji oraz ryzyko
zmiany regulacji mających wpływ na już zawarte transakcje,
6) ryzyko wynikające z ponownego wykorzystania zabezpieczeń – ryzyko to istnieje gdy strona transakcji
ponownie używa papierów wartościowych stanowiących zabezpieczenie transakcji i dojdzie do sytuacji,
w której strona transakcji nie odzyska tych papierów wartościowych w terminie pozwalającym mu na
wywiązanie się z obowiązków wynikających z transakcji,
7) ryzyko rynkowe - ryzyko zmiany ceny papieru wartościowego stanowiącego zabezpieczenie transakcji,
8) ryzyko stosowania dźwigni finansowej – ponowne wykorzystanie papierów wartościowych przyjętych
jako zabezpieczenie transakcji powoduje zwiększenie Dźwigni Finansowej AFI Funduszu, mechanizm
dźwigni finansowej powoduje zwielokrotnienie zysków albo strat z transakcji.
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8. Opis sposobu przechowywania aktywów podlegających TFUPW oraz otrzymanych zabezpieczeń (np. u
depozytariusza Funduszu).
Aktywa podlegające TFUPW oraz otrzymane zabezpieczenia przechowywane są na rachunkach
Funduszu prowadzonych przez Depozytariusza.

9. Opis wszelkich ograniczeń (regulacyjnych lub dobrowolnych) dotyczących ponownego wykorzystania
zabezpieczeń.
Z zastrzeżeniem postanowień Rozporządzenia SFTR, nie istnieją prawne ograniczenia dotyczące
ponownego wykorzystania zabezpieczeń. Fundusz nie będzie zawierał umów zawierających
postanowienia, które ograniczałyby ponowne wykorzystanie zabezpieczeń.

10. Zasady dotyczące podziału zysków z TFUPW: opis tego, jaki odsetek dochodów generowanych przez
Transakcje Finansowane z Użyciem Papierów Wartościowych jest przekazywany do Funduszu, a także
opis kosztów i opłat przypisanych Towarzystwu lub stronom trzecim (np. tzw. „agent lender”), wraz ze
wskazaniem czy są to jednostki powiązane z Towarzystwem.
Całość dochodów generowanych z TFUPW jest przekazywana do Funduszu.
Fundusz nie będzie zawierać TFUPW z podmiotami powiązanymi z Towarzystwem.
Koszty lub opłaty związane z TFUPW, w szczególności prowizje i opłaty bankowe oraz prowizje i opłaty
transakcyjne, są pokrywane przez Fundusz bezpośrednio lub będą niezwłocznie zwracane Towarzystwu,
o ile zostały poniesione przez Towarzystwo.

Rozdział XIX
Załączniki
Załącznik nr 1 do Prospektu Allainz FIO:
1.

Definicje pojęć i objaśnienia skrótów użytych w treści Prospektu.
Agent Transferowy
Moventum Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
Aktywa Funduszu
Mienie Funduszu, obejmujące środki pieniężne z tytułu wpłat Uczestników Funduszu, środki pieniężne,
prawa nabyte przez Fundusz oraz pożytki z tych praw.
Aktywa Subfunduszu
Mienie każdego Subfunduszu obejmujące środki pieniężne z tytułu wpłat Uczestników Funduszu do danego
Subfunduszu, środki pieniężne, prawa nabyte w ramach Subfunduszu oraz pożytki z tych praw; aktywa
wszystkich Subfunduszy stanowią Aktywa Funduszu.
Aktywny Rynek
Rynek spełniający łącznie następujące kryteria:
-

instrumenty będące przedmiotem obrotu są jednorodne,

-

zazwyczaj w każdym czasie występują zainteresowani nabywcy i sprzedawcy,

-

ceny są podawane do publicznej wiadomości.
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Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek
Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek
Allianz Selektywny
Subfundusz Allianz Selektywny
Allianz Aktywnej Alokacji
Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji
Allianz Obligacji Plus
Subfundusz Allianz Obligacji Plus
Allianz Konserwatywny
Subfundusz Allianz Konserwatywny
Allianz Stabilnego Wzrostu
Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych
Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych
Allianz Akcji Globalnych
Subfundusz Allianz Akcji Globalnych
Allianz Obligacji Globalnych
Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych
Allianz Surowców i Energii
Subfundusz Allianz Surowców i Energii
Allianz Globalny Stabilnego Dochodu
Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu
Depozytariusz
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Dystrybutor
Towarzystwo i inne podmioty, za pośrednictwem których prowadzone jest zbywanie i odkupywanie
Jednostek Uczestnictwa.
Dzień Wyceny
Każdy dzień, w którym odbywa się regularna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i
dokonuje się wyceny Aktywów Funduszu oraz Aktywów Subfunduszy, ustala się Wartość Aktywów Netto
Funduszu i Wartość Aktywów Netto Subfunduszy oraz Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa
danej kategorii każdego z Subfunduszy.
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Efektywna Stopa Procentowa
Stopa, przy zastosowaniu której następuje zdyskontowanie do bieżącej wartości związanych ze składnikiem
lokat lub zobowiązań Funduszu przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych w okresie do terminu
zapadalności lub wymagalności, a w przypadku składników o zmiennej stopie procentowej – do najbliższego
terminu oszacowania przez rynek poziomu odniesienia, stanowiąca wewnętrzną stopę zwrotu składnika
aktywów lub zobowiązania w danym okresie.
Fundusz
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty
IKE
Indywidualne konto emerytalne prowadzone na warunkach i zasadach przewidzianych przepisami Ustawy
IKE i IKZE, postanowieniami Statutu oraz Umowy o prowadzenie IKE.
IKZE
Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego prowadzone na warunkach i zasadach przewidzianych
przepisami Ustawy IKE i IKZE, postanowieniami Statutu oraz Umowy o prowadzenie IKZE,
Jednostka Uczestnictwa
Prawo majątkowe Uczestnika Funduszu do udziału w Aktywach Netto Funduszu oraz Aktywach Netto
odpowiedniego Subfunduszu w którym Uczestnik posiada Jednostki Uczestnictwa. Fundusz odpowiednio
zbywa i przydziela Jednostki Uczestnictwa następujących kategorii: A, A1, A2, B, C i D.
KNF
Komisja Nadzoru Finansowego
OECD
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
Opłata za Nabycie
Opłata za zbywanie Jednostek Uczestnictwa, pobierana przez Towarzystwo od wpłat osób nabywających
Jednostki Uczestnictwa, zgodnie z art. 86 ust. 2 Ustawy.
Prospekt
Prospekt informacyjny Funduszu
Punkt Obsługi Funduszu
Prowadzony przez Towarzystwo punkt obsługi klientów, prowadzący zbywanie i odkupywanie Jednostek
Uczestnictwa oraz inne czynności przewidziane postanowieniami Statutu.
PPE, Pracowniczy Program Emerytalny
Pracowniczy program emerytalny, realizowany na zasadach określonych w § 58 Statutu.
PPI, Pracowniczy Program Inwestycyjny
Pracowniczy program inwestycyjny, realizowany na zasadach określonych w § 59 Statutu.
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Program, Program Systematycznego Inwestowania Allianz Progres
Program systematycznego inwestowania, realizowany na zasadach określonych w § 56 Statutu oraz na
warunkach określonych w regulaminie Programu
Rejestr
Elektroniczna ewidencja danych dotycząca danego Uczestnika Funduszu.
Rejestr Uczestników Funduszu
Elektroniczna ewidencja danych dotycząca wszystkich Uczestników Funduszu; w ramach Rejestru
Uczestników Funduszu Fundusz wydziela subrejestry Uczestników Funduszu dla każdego Subfunduszu.
Rozporządzenie
Rozporządzenie ministra finansów w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego
otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do
ryzyka tych funduszy z dnia 22 maja 2013 r. (dz.u. z 2013 r. poz. 673)tj. z dnia 31 października 2018 r. (dz.u. z
2018 r. poz. 2202)
Statut
Statut Funduszu
Strategia Inwestycyjna
Zadeklarowany w Umowie o prowadzenie Programu sposób alokowania wpłaty dokonanej przez Uczestnika
na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszy:
• Strategia Stabilnego Dochodu - 50% Allianz Obligacji Plus oraz 50% Allianz Stabilnego Wzrostu;
• Strategia Aktywna - 50% Allianz Stabilnego Wzrostu oraz 50% Allianz Aktywnej Alokacji;
• Strategia Dynamiczna - 50% Allianz Aktywnej Alokacji oraz 50% Allianz Selektywny
Subfundusz
Nieposiadająca osobowości prawnej, wydzielona organizacyjnie część Funduszu, charakteryzująca się w
szczególności odmienną polityką inwestycyjną.
Tabela Opłat
Ustalane przez Towarzystwo zestawienie obowiązujących stawek Opłaty za Nabycie, Opłaty Wyrównawczej,
zawierająca również informacje dotyczące sposobu udostępniania wiadomości o zwolnieniach z tych opłat
lub zmniejszeniu ich wysokości, udostępniana Uczestnikom Funduszu w POK, u Dystrybutorów, w siedzibie
Towarzystwa oraz na stronie internetowej: www.allianz.pl/tfi.
Towarzystwo
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
Uczestnik Funduszu, Uczestnik
Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, na rzecz
której w Rejestrze Uczestników Funduszu są zapisane Jednostki Uczestnictwa lub ich ułamkowe części.
Umowa o prowadzenie IKE

176

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego w rozumieniu Ustawy IKE i IKZE
Umowa o prowadzenie IKZE
Umowa o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego w rozumieniu Ustawy IKE i IKZE
Umowa o prowadzenie Programu
Pisemne oświadczenie Uczestnika o przyjęciu regulaminu Programu, którego skutkiem jest przystąpienie do
Programu na warunkach określonych w regulaminie.
Ustawa
Ustawa z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami
inwestycyjnymi (Dz.U. nr 146, poz. 1546 ze zm.).
Ustawa IKE i IZE
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach
zabezpieczenia emerytalnego (Dz.U. nr 116, poz. 1205 ze zm.).
Wartość Aktywów Netto Funduszu
Wartość Aktywów Funduszu pomniejszona o zobowiązania Funduszu w Dniu Wyceny.
Wartość Aktywów Netto Subfunduszu
Wartość Aktywów Subfunduszu pomniejszona o zobowiązania Subfunduszu w Dniu Wyceny.
Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa kategorii (odpowiednio) A, A1, A2, B, C, D
Wartość Aktywów Netto danego Subfunduszu na daną kategorię Jednostki Uczestnictwa stanowi Wartość
Aktywów Netto Subfunduszu przypadająca na daną kategorię Jednostek Uczestnictwa podzieloną przez
liczbę Jednostek Uczestnictwa danej kategorii danego Subfunduszu ustaloną na podstawie subrejestru
Uczestników Funduszu danego Subfunduszu w Dniu Wyceny.
WKC
Współczynnik Kosztów Całkowitych
Wspólny Rejestr Małżeński
Rejestr prowadzony wspólnie dla małżonków pozostających we wspólności majątkowej, na którym
zapisywane są Jednostki Uczestnictwa wchodzące w skład majątku wspólnego małżonków.

Załącznik nr 2 do Prospektu Allainz FIO
2.

Statut Allianz FIO
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Załącznik nr 3 do Prospektu Allainz FIO
Tabela Opłat za Nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszy w ramach produktu podstawowego,
Indywidualnego Konta Emerytalnego Allianz Prestige oraz Indywidualnego Konta Emerytalnego Allianz Plus
KWOTA W ZŁ

ALLIANZ
AKCJI MAŁYCH
I ŚREDNICH SPÓŁEK

ALLIANZ
SELEKTYWNY

ALLIANZ
AKCJI GLOBALNYCH

ALLIANZ
SUROWCÓW
I ENERGII

ALLIANZ
STABILNEGO
WZROSTU

poniżej 10 000,00

4,00 %

4,00%

4,00 %

4,00 %

3,00 %

10 000,00 – 24 999,99

3,00 %

3,00 %

3,00 %

3,00 %

2,60 %

25 000,00 – 49 999,99

2,50 %

2,50 %

2,50 %

2,50 %

2,40 %

50 000,00 – 99 999,99

2,40 %

2,40 %

2,40 %

2,40 %

2,20 %

100 000,00 – 249 999,99

2,30 %

2,30 %

2,30 %

2,30 %

1,90 %

250 000,00 – 499 999,99

2,20 %

2,20 %

2,20 %

2,20 %

1,80 %

od 500 000,00

2,10 %

2,10 %

2,10 %

2,10 %

1,70 %

KWOTA W ZŁ

ALLIANZ
AKTYWNEJ
ALOKACJI

ALLIANZ
GLOBALNY
STABILNEGO
DOCHODU

ALLIANZ
OBLIGACJI PLUS

ALLIANZ
OBLIGACJI
GLOBALNYCH

ALLIANZ
POLSKICH
OBLIGACJI
SKARBOWYCH

ALLIANZ
PIENIĘŻNY

poniżej 10 000,00

3,00 %

3,00 %

2,00 %

2,00 %

1,50 %

0,00 %

10 000,00 – 24 999,99

2,60 %

2,60 %

2,00 %

2,00 %

1,40 %

0,00 %

25 000,00 – 49 999,99

2,40 %

2,40 %

2,00 %

2,00 %

1,30 %

0,00 %

50 000,00 – 99 999,99

2,20 %

2,20 %

1,80 %

1,80 %

1,20 %

0,00 %

100 000,00 – 249 999,99

1,90 %

1,90 %

1,60 %

1,60 %

1,10 %

0,00 %

250 000,00 – 499 999,99

1,80 %

1,80 %

1,30 %

1,30 %

1,00 %

0,00 %

od 500 000,00

1,70 %

1,70 %

1,10 %

1,10 %

0,90 %

0,00 %

Do naliczania Opłaty za Nabycie sumuje się wartość Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych na wszystkich
subrejestrach Uczestnika w Allianz FIO i w innych funduszach inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez
Towarzystwo oraz dokonywanej wpłaty.
Nabycie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu w ramach zamiany podlega Opłacie za Nabycie. Opłata za
Nabycie w ramach zamiany pobierana jest, jeżeli Opłata za Nabycie w Subfunduszu docelowym jest wyższa niż
opłata w Subfunduszu źródłowym. Opłata za nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu docelowego jest
pomniejszana o wysokość opłaty za Nabycie wcześniej uiszczonej przy nabyciu jednostek uczestnictwa
podlegających zamianie.
Do naliczania Opłaty za Nabycie sumuje się wartość Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych na wszystkich
subrejestrach Uczestnika, otwartych dla IKE Allianz Prestige, w Allianz FIO i w innych funduszach inwestycyjnych
otwartych zarządzanych przez Towarzystwo oraz dokonywanej wpłaty.
Do naliczania Opłaty za Nabycie w IKE Allianz Prestige nie sumuje się wartości Jednostek Uczestnictwa
zgromadzonych na subrejestrach Uczestnika, innych niż prowadzone dla IKE Allianz Prestige, w Allianz FIO i w
innych funduszach inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez Towarzystwo.
Do naliczania Opłaty za Nabycie sumuje się wartość Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych na wszystkich
subrejestrach Uczestnika, otwartych dla IKE Allianz Plus w Allianz FIO oraz dokonywanej wpłaty.
Do naliczania Opłaty za Nabycie w IKE Allianz Plus nie sumuje się wartości Jednostek Uczestnictwa
zgromadzonych na subrejestrach Uczestnika, innych niż prowadzone dla IKE Allianz Plus w Allianz FIO.

Tabela Opłat za Nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszy w ramach produktu podstawowego,
Indywidualnego Konta Emerytalnego Allianz Prestige i Indywidualnego Konta Emerytalnego Allianz Plus dla
Uczestników Funduszy, którzy otworzyli rejestry za pośrednictwem Domu Maklerskiego mBanku S.A. oraz
Private Wealth Consulting Sp. z o. o.
KWOTA W ZŁ

dowolna

ALLIANZ
AKCJI MAŁYCH
I ŚREDNICH SPÓŁEK

ALLIANZ
SELEKTYWNY

ALLIANZ
AKCJI GLOBALNYCH

ALLIANZ
SUROWCÓW
I ENERGII

ALLIANZ
STABILNEGO
WZROSTU

4,00 %

4,00 %

4,00 %

4,00 %

3,00 %

kwota w zł

ALLIANZ
AKTYWNEJ
ALOKACJI

ALLIANZ
GLOBALNY
STABILNEGO
DOCHODU

Allianz
obligacji plus

ALLIANZ
obligacji globalnych

ALLIANZ
polskich
obligacji skarbowych

ALLIANZ
pieniężny

dowolna

3,00 %

3,00 %

2,00 %

2,00 %

1,50 %

0,00 %
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Tabela Opłat za Nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A Subfunduszy w ramach Indywidualnego Konta
Zabezpieczenia Emerytalnego Allianz Prestige
max. 600 PLN

jednorazowa Opłata za Nabycie

200 PLN

opłata, o której mowa w art. 39 Ustawy

Tabela Opłat za Nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A Subfunduszy w ramach Indywidualnego Konta
Zabezpieczenia Emerytalnego Allianz oraz Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego Grupowe Allianz
110 PLN

jednorazowa Opłata za Nabycie w fizycznym kanale dystrybucji

0 PLN

jednorazowa Opłata za Nabycie w serwisie Allianz Inwestor

200 PLN

opłata, o której mowa w art. 39 Ustawy

Tabela Opłat za Nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A Subfunduszy w ramach Allianz Promocja
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek, Allianz
Selektywny, Allianz Surowców i Energii (dawniej: Allianz
Eneretyczny), Allianz Akcji Globalnych, Allianz Aktywnej
Alokacji, Allianz Stabilnego Wzrostu, Allianz Globalny
Stabilnego Dochodu, Allianz Obligacji Plus, Allianz
Obligacji Globalnych, Allianz Polskich Obligacji
Skarbowych

1,50%

Informacje o prowadzonych akcjach promocyjnych polegających na obniżeniu lub zniesieniu Opłaty za Nabycie
w określonym czasie w stosunku do wszystkich lub do określonych grup nabywców Jednostek Uczestnictwa
danego Subfunduszu będą udostępniane w Punktach Obsługi Funduszu oraz na stronie internetowej
www.allianz.pl/tfi
Tabela maksymalnych Opłat za Odkupienie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszy w ramach produktów
wyspecjalizowanych

Allianz Akcji Małych
i Średnich Spółek

Allianz
Selektywny

Allianz
Surowców i Energii
(dawniej: Allianz
Energetyczny)

4,00 %

4,00 %

4,00 %

Allianz
Akcji Globalnych

Allianz
Aktywnej Alokacji

Allianz
Stabilnego Wzrostu

Allianz
Globalny Stabilnego
Dochodu

4,00 %

3,00 %

3,00 %

3,00 %
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Allianz Obligacji Plus

Allianz
Obligacji Globalnych

Allianz Polskich
Obligacji Skarbowych

Allianz
Pieniężny

2,00 %

2,00 %

1,50 %

0,00 %

Opłaty za Odkupienie pobierane są jedynie w wyspecjalizowanych produktach, zamiennie do Opłaty za Nabycie i
zgodnie z regulaminami tych produktów.
Tabela Opłat za Zarządzanie pobieranych z aktywów Subfunduszy Allianz FIO w skali roku
Opłaty za zarządzanie obowiązujące od dnia 1 stycznia 2019 r.:
opłata za zarządzanie w skali roku
Jednostka Uczestnictwa kategorii A
Jednostka Uczestnictwa kategorii A1
Jednostka Uczestnictwa kategorii A2
Jednostka Uczestnictwa kategorii B
Jednostka Uczestnictwa kategorii C
Jednostka Uczestnictwa kategorii D

opłata za zarządzanie w skali roku
Jednostka Uczestnictwa kategorii A
Jednostka Uczestnictwa kategorii A1
Jednostka Uczestnictwa kategorii A2
Jednostka Uczestnictwa kategorii B
Jednostka Uczestnictwa kategorii C
Jednostka Uczestnictwa kategorii D

Allianz Akcji Małych i
Średnich Spółek
3,50%
3,50%
3,50%
2,00%
1,30%
0,95%
Allianz
Surowców i Energii
(dawniej: Allianz
Energetyczny)
3,00%
3,00%
3,00%
2,00%
1,30%
0,95%

Allianz
Selektywny
3,50%
3,50%
3,50%
2,00%
1,30%
0,95%

Allianz
Akcji Globalnych

Allianz
Aktywnej Alokacji

3,00%
3,00%
3,00%
2,00%
1,30%
0,95%

3,50%
3,50%
3,50%
1,90%
1,20%
0,90%

Allianz
Allianz
Globalny Stabilnego
Obligacji Plus
Dochodu
Jednostka Uczestnictwa kategorii A
3,50%
2,00%
1,50%*
Jednostka Uczestnictwa kategorii A1
3,50%
1,00%*
Jednostka Uczestnictwa kategorii A2
3,50%
1,00%*
Jednostka Uczestnictwa kategorii B
1,80%
1,65%
1,20%
Jednostka Uczestnictwa kategorii C
1,10%
1,10%
0.80%
Jednostka Uczestnictwa kategorii D
0,80%
0,80%
0,65%
* Maksymalna stawka opłaty za zarządzanie wynosi 2%. Wysokość pobieranej opłaty została określona Uchwałą nr 1 Zarządu
TFI Allianz Polska S.A. z dnia 15 stycznia 2015 r.
opłata za zarządzanie w skali roku

opłata za zarządzanie w skali roku

Jednostka Uczestnictwa kategorii A
Jednostka Uczestnictwa kategorii A1
Jednostka Uczestnictwa kategorii A2
Jednostka Uczestnictwa kategorii B
Jednostka Uczestnictwa kategorii C
Jednostka Uczestnictwa kategorii D

Allianz
Stabilnego Wzrostu

Allianz
Obligacji Globalnych

Allianz Polskich
Obligacji
Skarbowych

Allianz
Konserwatywny

1,50%
1,50%
1,50%
1,20%
0.80%
0,65%

1,50%
1,50%
1,50%
1,20%
0.80%
0,65%

1,00%
1,00%
1,00%
0,60%
0,45%
0,30%
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Spis treści:
Rozdział I
Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie, str. 2

Rozdział II
Dane o Towarzystwie, str. 2

Rozdział III
Dane o Funduszu - Allianz FIO, str. 5

Rozdział IV
Dane o Allianz Akcji, str. 27 (uchylony)

Rozdział V
Dane o Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek, str. 41

Rozdział VI
Dane o Allianz Selektywny, str. 53

Rozdział VII
Dane o Allianz Aktywnej Alokacji, str. 65

Rozdział VIII
Dane o Allianz Stabilnego Wzrostu, str. 78

Rozdział IX
Dane o Allianz Polskich Obligacji Skarbowych, str. 92

Rozdział X
Dane o Allianz Obligacji Plus, str. 105

Rozdział XI
Dane o Allianz Konserwatywny, str. 118
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Dane o Allianz Akcji Globalnych, str. 130
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Dane o Allianz Obligacji Globalnych, str. 140
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Dane o Allianz Surowców i Energii, str. 151
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