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SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI  
PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD  
– FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY 
ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2020 ROKU 


 


1. Podstawowe dane o Funduszu  


PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód - Zachód – fundusz inwestycyjny zamknięty jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym działającym 
na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz Statutu 
Funduszu. 
 
Statut Funduszu zatwierdzony został decyzją Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) nr DFI/II/4034/290/15/15/16/U/DK z dnia 30 maja 2016 r. w 
sprawie utworzenia PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód - Zachód – fundusz inwestycyjny zamknięty. Fundusz został utworzony na czas 
nieokreślony.  
 
Do dnia bilansowego PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód – Zachód – fundusz inwestycyjny zamknięty wyemitował certyfikaty serii A, B, 
C, D i E reprezentujące jednakowe prawa majątkowe Uczestników Funduszu. W drodze publicznej oferty zostało wyemitowanych 932 138 
Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, 415 622 Certyfikatów Inwestycyjnych serii B, 526 678 Certyfikatów Inwestycyjnych serii C, 430 219 
Certyfikatów Inwestycyjnych serii D oraz 146 383 Certyfikatów Inwestycyjnych serii E. 
 
PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód - Zachód – fundusz inwestycyjny zamknięty posiada osobowość prawną. Został wpisany do Rejestru 
Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy pod numerem RFI 1433 w 
dniu 19 sierpnia 2016 r. 
 
W okresie sprawozdawczym Fundusz zrealizował wykup 208 383 certyfikatów. 
 
Organem Funduszu jest PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., które zostało wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000019384. 


2. Polityka inwestycyjna 


Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat Funduszu oraz osiąganie przychodów z 
lokat netto Funduszu. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego, o którym mowa w zdaniu pierwszym. 


Fundusz będzie realizował politykę inwestycyjną stosując strategię long/short polegającą na zajmowaniu:  


a) pozycji długich na instrumentach finansowych uznanych przez Fundusz za niedowartościowane oraz   
b) pozycji krótkich na instrumentach finansowych uznanych za przewartościowane, z wykorzystaniem transakcji Krótkiej Sprzedaży, innych 


technik inwestycyjnych lub instrumentów finansowych. 
  


Inwestycje dokonywane przez Fundusz charakteryzują się wysokim poziomem ryzyka, związanym również z koncentracją w ramach danej klasy 
aktywów, co oznacza, iż Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat może podlegać istotnym wahaniom.   


Fundusz, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w statucie oraz w ustawie o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami 
inwestycyjnymi, może lokować swoje aktywa wyłącznie w: 


a) papiery wartościowe; 
b) instrumenty rynku pieniężnego; 
c) jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w 


tym funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego 
inwestowania mające siedzibę za granicą; 


d) wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności wobec osób fizycznych; 
e) waluty obce; 
f) instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne; 
g) towarowe instrumenty pochodne; 
h) depozyty w bankach krajowych, bankach zagranicznych lub instytucjach kredytowych. 


 
Lokaty, o których mowa w lit. a)-b) i d)-g) powyżej, oraz certyfikaty inwestycyjne, o których mowa w lit. c) powyżej, mogą być przez Fundusz 
nabywane pod warunkiem, że są one zbywalne. 


Fundusz może lokować swoje aktywa na rynkach międzynarodowych mając na uwadze cel inwestycyjny Funduszu oraz osiągnięcie geograficznej 
dywersyfikacji lokat Funduszu. Lokaty Funduszu na rynkach krajów europejskich należących do OECD (wraz z Turcją) lub rynkach Państw 
Członkowskich, Rzeczpospolitej Polskiej oraz Rosji będą stanowić nie mniej niż 50% wartości Aktywów Funduszu. Pozostała część Aktywów 
Funduszu będzie inwestowana na rynkach krajów należących do OECD innych niż kraje wymienione powyżej. 


Szczegóły stosowanych przez Fundusz ograniczeń inwestycyjnych określone są w ustawie o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu 
alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz w statucie Funduszu. 
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3. Aktualna sytuacja finansowa i zmiany w składzie portfela 


Aktywa netto Funduszu na koniec grudnia 2020 roku wynosiły 80,2 mln zł, co oznacza spadek w porównaniu z 102,5 mln zł na koniec grudnia 2019 
roku. W 2020 roku Fundusz wykazał ujemny wynik z operacji w wysokości -1,7 mln zł w odniesieniu do zysku za rok 2019 w wysokości 3,1 mln zł. 
 
Na koniec okresu sprawozdawczego aktywa Funduszu stanowiły głównie: 


 transakcje z przyrzeczeniem drugiej strony do odkupu, których przedmiotem były obligacje Skarbu Państwa (71,39% aktywów ogółem) 


 obligacje korporacyjne notowane na aktywnych rynkach (12,33% aktywów ogółem) 


 środki pieniężne na rachunkach i depozyty (15,99% aktywów ogółem) 


 
Ponadto Fundusz posiadał na 31 grudnia 2020 roku otwarte pozycje na instrumentach pochodnych, które obejmowały niewystandaryzowane 
transakcje FX Swap oraz giełdowe kontrakty terminowe na indeksy giełdowe. Łączna wycena stanu rozrachunków była ujemna i stanowiła 0,19% 
aktywów ogółem Funduszu. 
 
Dobór poszczególnych składników portfela inwestycyjnego Funduszu odbywał się zgodnie z zapisami statutu i prospektu emisyjnego. 


4. Czynniki i zdarzenia, w tym o nietypowym charakterze, mające znaczący wpływ na działalność i osiągnięte wyniki 
w okresie sprawozdawczym, a także po jego zakończeniu do dnia sporządzenia sprawozdania. Przewidywana 
sytuacja finansowa oraz perspektywy rozwoju w kolejnym roku 


Rok 2020 był jednym z najbardziej burzliwych okresów w historii rynków kapitałowych. Początek roku przyniósł kontynuację dobrych nastrojów 
wśród inwestorów w dużej mierze za sprawą osiągnięcia porozumienia handlowego pomiędzy USA oraz Chinami, które zakończyło pierwszy etap 
negocjacji. Ten dobry nastrój został jednak niespodziewanie zepsuty przez epidemię COVID-19. Pierwsza, wiosenna fala przyniosła gigantyczne 
wahania na rynkach finansowych w obawie o jej gospodarcze skutki. Oczekiwaniu załamania globalnej koniunktury gospodarczej towarzyszyła 
duża wyprzedaż aktywów ryzyka i zwrot w stronę bezpiecznych przystani, takich jak obligacje amerykańskie, niemieckie czy jen japoński. Efektem 
wysokiego popytu na obligacje rynków bazowych (USA, Niemcy) był spadek ich rentowności do rekordowo niskich poziomów. 
 
Bezprecedensowy w powojennej historii świata spadek wzrostu gospodarczego zaowocował równie bezprecedensowymi działaniami rządów i 
banków centralnych na całym świecie. Mieliśmy do czynienia nie tylko z cięciem stóp procentowych, ale przede wszystkim z reaktywacją lub 
zwiększaniem skali programów skupu aktywów przez banki centralne. Prym wiodła tutaj amerykańska Rezerwa Federalna (Fed), która w drugiej 
połowie marca ogłosiła nielimitowany program luzowania ilościowego (quantitative easing, QE), który w praktyce początkowo sprowadził się do 
zakupów papierów dłużnych w wysokości 75 mld dolarów dziennie. Było to więcej niż miesięczna wartość zakupów w przypadku wszystkich 
poprzednich programów przeprowadzanych przez amerykański bank centralny. Ponadto uruchomione zostały różnego rodzaju programy 
wspierające płynność rynków. Rządy krajów na całym świecie zdecydowały się na gigantyczną stymulację fiskalną w celu złagodzenia skutków 
pandemii. Stany Zjednoczone Ameryki sięgnęły także po tzw. helicopter money, czyli bezpośrednie transfery pieniężne dla obywateli tego kraju.  
 
Niewielka strata funduszu w roku 2020 wynikała w głównej mierze z prób wykorzystania zakładanego przez nas relatywnego „przegrzania” sektora 
technologii w stosunku do szerokiego rynku w połowie roku, kiedy to wzrosty na tych spółkach, trwające od marca, wydawały się już zbyt duże. 
 
Aktywne zarządzanie indeksami akcyjnymi w drugim półroczu przyniosło zysk, niwelujący częściowo wyżej wspomnianą stratę. Jednocześnie duża 
nieprzewidywalność rozwoju pandemii Covid-19 oraz poziomów zmienności, niewidzianych od upadku banku inwestycyjnego Lehman Brothers w 
2008 roku skłoniła nas do istotnego ograniczenia podejmowanego ryzyka inwestycyjnego. Gdy poziomy zmienności osiągają ekstrema, modele 
ryzyka nakazują jego drastyczną minimalizację. Staraliśmy się zatem zajmować jedynie małe pozycje, ponieważ ocena sytuacji była praktycznie 
niemożliwa. Przykładowo, w roku 2020 roku mieliśmy do czynienia z ogromną recesją wyników spółek, zakończoną historycznymi wzrostami 
indeksów akcyjnych. Nawet sektor technologiczny, jeden z niewielu, który pokazał wzrost zysków w poprzednim roku, osiągnął dynamiki cen akcji 
na poziomie 40-50 procent, wobec jedynie kilkuprocentowego wzrostu wyników. Mieliśmy zatem do czynienia z typową tzw. hossą mnożnikową – 
ceny akcji rosły nie w wyniku poprawy fundamentów, czyli ich wyników finansowych i perspektyw, które była bardzo trudne do oszacowania, ale 
choćby w wyniku ultra łagodnej polityki monetarnej na świecie przekładającej się na wyceny akcji na giełdach.  
 
Pozycją, która przyniosła zysk (jednak niewystarczający do zniwelowania wcześniejszych strat), było osłabienie dolara amerykańskiego, co 
skutecznie i w odpowiednim momencie przewidzieliśmy i wykorzystaliśmy. 
 
Działaliśmy również na rynku obligacji, jednak ostatnie działania banków centralnych praktycznie na całym świecie sprawiły, że staje się on 
rynkiem coraz mniej wolnym, a coraz bardziej „centralnie planowanym”. W efekcie próby zajmowania pozycji inwestycyjnych na bazie analiz 
okazały się nieskuteczne. 
 
Rok 2021 zapowiada się jako jeden z najbardziej interesujących makroekonomicznie w ostatnich latach. Wieloletnie programy luzowania 
ilościowego, które miały na celu poprawienie sytuacji płynnościowej w systemie bankowym i uruchomienie bankowej akcji kredytowej, zastąpione 
zostały programem bezpośredniego skupu obligacji emitowanych przez rządy. To duża różnica, która może wygenerować od dawna niewidzianą 
inflację. Istotna będzie też skala odbicia gospodarczego po zaszczepieniu społeczeństw, która będzie zależała w dużej mierze od tego, czy i w jakim 
stopniu społeczna chęć do konsumpcji okaże się większa od nowych, bardziej zachowawczych i ostrożnych wzorców zachowań, wytworzonych w 
okresie pandemii. 
 
Kluczowy wpływ na zachowanie rynków finansowych będzie miała nadal polityka monetarna i fiskalna. Jakiekolwiek ograniczanie skali obecnej 
„opresji finansowej”, czyli zjawiska mocno ujemnej realnej stopy procentowej, która skłania deponentów do przenoszenia środków np. na rynki 
akcji, będzie negatywne dla tzw. aktywów ryzykownych. Ponadto wiele indeksów akcyjnych udowodniło ostatecznie w roku 2020, że podąża za 
ilością pieniądza w obiegu globalnym, a nie fundamentami spółek czy gospodarki, dlatego bardzo ważne będą skala i dynamika podaży pieniądza 
na świecie.  
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Z kolei liczba otwieranych rachunków maklerskich przez inwestorów indywidualnych czy liczba otwartych spekulacyjnych pozycji opcyjnych na 
wzrosty akcji to miary, które świadczą o panującej wśród inwestorów euforii. Taki ekstremalnie pozytywny nastrój lubi się szybko zmieniać, dlatego 
będziemy przyglądać się uważnie również tym i podobnym wskaźnikom. 


5. Opis podstawowych zagrożeń i czynników ryzyka 


Czynniki ryzyka związane z działalnością Funduszu: 


Ryzyko związane z polityką inwestycyjną Funduszu 


Fundusz prowadzi politykę inwestycyjną cechującą się wysokim poziomem ryzyka. Szerokie limity alokacji pomiędzy poszczególne klasy 
aktywów zwiększają istotność decyzji alokacyjnych w procesie inwestycyjnym. Możliwość osiągnięcia celu inwestycyjnego Funduszu jest 
uwarunkowana w dużej mierze właściwym zarządzaniem i podejmowaniem trafnych decyzji inwestycyjnych, w tym w szczególności decyzji 
alokacyjnych. Fundusz realizuje cel inwestycyjny, wykorzystując strategię absolutnej stopy zwrotu dąży do dynamicznego przemieszczania 
Aktywów w celu maksymalnego wykorzystania zmian koniunktury panującej w różnych segmentach rynków i na różnych rynkach, w tym 
rynkach finansowych w ujęciu geograficznym. Cechą charakterystyczną polityki inwestycyjnej Funduszu jest zatem brak sztywnych reguł 
dotyczących przedmiotów lokat Funduszu oraz ich duża zmienność. Inwestorzy powinni wziąć pod uwagę bezpośredni wpływ decyzji 
inwestycyjnych na osiąganą stopę zwrotu z inwestycji w Certyfikaty. Nietrafne decyzje inwestycyjne połączone z niewłaściwą alokacją 
Aktywów w poszczególne kategorie lokat wymienione powyżej, mogą mieć negatywny wpływ na Wartość Aktywów Netto Funduszu na 
Certyfikat. 
W przypadku niewypłacalności banku krajowego, banku zagranicznego lub instytucji kredytowej, w których Fundusz ulokował depozyty, 
Fundusz może ponieść stratę na części Aktywów ulokowanych w depozytach. W przypadku niekorzystnego kształtowania się wartości 
jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa emitowanych przez instytucje 
wspólnego inwestowania, Fundusz może ponieść stratę na części Aktywów zainwestowanych w te instrumenty. Również w przypadku 
niekorzystnego kształtowania się notowań instrumentów bazowych dla Instrumentów Pochodnych, część Aktywów Funduszu 
zainwestowana w te instrumenty może zostać utracona Z uwagi na występowanie mechanizmu dźwigni finansowej, strata w przypadku 
inwestycji w Instrumenty Pochodne może przewyższyć wartość Aktywów zainwestowanych w te Instrumenty Pochodne. W przypadku 
inwestycji Aktywów w wierzytelności wartość tych wierzytelności może ulec zmniejszeniu negatywnie wpływając na Wartość Aktywów 
Netto Funduszu na Certyfikat. W szczególności jednak w przypadku instrumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim należy podkreślić 
ryzyko płynności wynikające z faktu, iż transakcje na tych instrumentach zawierane są poza rynkami zorganizowanymi, stąd może wystąpić 
sytuacja, w której Fundusz nie będzie miał możliwości zbycia tych instrumentów. 


Ryzyka związane z portfelem inwestycyjnym Funduszu: 


Ryzyko makroekonomiczne 


Atrakcyjność inwestycyjna instrumentów będących przedmiotem lokat Funduszu jest zależna od wielu czynników makroekonomicznych 
obejmujących zarówno gospodarkę polską, jak i globalną. Ponadto ryzyko makroekonomiczne – związane z gospodarką, klęskami 
żywiołowymi, decyzjami administracyjnymi i wysokością stóp procentowych – może mieć wpływ na wartość aktywów Funduszu, a 
niekorzystne zmiany w otoczeniu makroekonomicznym mogą mieć negatywny wpływ na Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat. 
Uczestnicy Funduszu będą narażeni na ryzyko związane z koniunkturą gospodarczą w kraju i za granicą, jak również na ryzyko wystąpienia 
zdarzeń siły wyższej. 
 
Należy też zwrócić uwagę, że sytuacja gospodarcza Europy, w tym Polski jest mocno powiązana z wydarzeniami, które mają miejsce w 
gospodarkach innych państw. Niekorzystne zmiany na zagranicznych rynkach finansowych mogą spowodować odpływ kapitału 
zagranicznego z danego regionu oraz mogą spowodować wystąpienie niekorzystnych i nieprzewidywalnych zmian w sferze 
makroekonomicznej i mikroekonomicznej. Sytuacja taka, jeżeli źle zantycypowana może mieć negatywny wynik na możliwe do osiągnięcia 
rezultaty finansowe Funduszu. 


Ryzyka spadku Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat 


Ryzyka te wiążą się z możliwością spadku Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat w rezultacie niekorzystnych zmian wartości 
instrumentów będących przedmiotem lokat Funduszu. Czynniki ryzyka wymienione poniżej dotyczą wszystkich rynków finansowych, w tym 
rynków zagranicznych, objętych zakresem lokat Funduszu, niemniej natężenie poszczególnych ryzyk jest zmienne w zależności od 
dojrzałości, wielkości i płynności poszczególnych rynków. Do tego rodzaju ryzyk należy zaliczyć: 


Ryzyko rynkowe 


Ryzyko to związane jest ze zmianą wartości wyceny aktywów finansowych na rynkach, związane jest ono zarówno ze zmianami w sytuacji 
makroekonomicznej danego kraju, w szczególności tempa wzrostu gospodarczego, stopnia nierównowagi makroekonomicznej, deficytu 
budżetowego, handlowego i obrotów bieżących, wielkości popytu konsumpcyjnego, poziomu inwestycji, kształtowania się poziomu 
depozytów i kredytów sektora bankowego, wielkości zadłużenia krajowego, sytuacji na rynku pracy, wielkości i kształtowaniem się poziomu 
inflacji, wielkości i kształtowaniem się poziomu cen surowców, sytuacji geopolitycznej. Osłabienie sytuacji makroekonomicznej może mieć 
negatywny wpływ na wycenę Aktywów funduszu. Ponadto wartość wyceny aktywów poszczególnych emitentów podlega ryzyku branży, w 
której on działa, oraz głównie takim ryzykom jak: konkurencyjność, zmiany popytu na produkty oferowane przez podmioty z branży, nowe 
technologie. Zmiana wartości aktywów danego emitenta warunkowana jest również ryzykiem specyficznym danego emitenta, do którego w 
szczególności należą czynniki takie jak: jakość produktu i biznesu, skala działania i jego wielkość, jakość zarządu, struktura akcjonariatu, 
polityka dywidendowa, regulacje prawne oraz przejrzystość działania. 


Ryzyko stóp procentowych 


Jednym z najważniejszych aspektów ryzyka stóp procentowych jest odwrotna zależność pomiędzy wartością instrumentów dłużnych (np. 
dłużne Papiery Wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego) a poziomem stóp procentowych. Oznacza to, że wzrost stóp procentowych 
może się przełożyć na spadek wartości lub cen takich instrumentów, a sytuacja taka może mieć niekorzystny wpływ na wartość lokat 
Funduszu, a tym samym na Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat. 
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W przypadku zaciągnięcia przez Fundusz zobowiązań, które będą oprocentowane według stopy zmiennej, wzrost stóp procentowych może 
mieć także niekorzystny wpływ na wysokość odsetek płaconych od zobowiązań Funduszu, a tym samym na Wartość Aktywów Netto 
Funduszu na Certyfikat. 


Ryzyko walutowe 


Opisana w Statucie polityka inwestycyjna Funduszu dopuszcza lokowanie Aktywów Funduszu w Waluty Obce. Powyższe inwestycje wiążą 
się z ryzykiem poniesienia przez Fundusz strat w wyniku niekorzystnych zmian kursów Walut Obcych. W wyniku realizacji powyższego 
ryzyka istnieje możliwość spadku stopy zwrotu z lokat denominowanych w Walucie Obcej. Dodatkowo, ryzyko zmian kursów walutowych w 
Funduszu denominowanym w jednej walucie, a inwestującym w spółki, w których przepływy pieniężne są wyrażane w innej walucie, nie 
może być całkowicie zniwelowane. Ponadto, w przypadku inwestycji Funduszu w aktywa denominowane w walutach innych niż waluta 
polska wycena tych aktywów zależy również od kursu danej waluty w stosunku do waluty polskiej eksponując tym samym Aktywa 
Funduszu na ryzyko walutowe. Skala tego ryzyka zależy od stopnia dekorelacji danej waluty i waluty polskiej przy czym jego intensywność 
w czasie jest zmienna. Fundusz nie będzie realizował z góry określonej polityki zabezpieczania ryzyka walutowego, a decyzje o 
zabezpieczeniu ryzyka walutowego są podejmowane na podstawie analiz dotyczących ryzyka całego portfela Funduszu mierzonego 
zmiennością WANC. 


Ryzyko związane z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych mających siedzibę na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, oraz tytuły uczestnictwa emitowane 
przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 


Polityka inwestycyjna Funduszu dopuszcza możliwość lokowania środków Funduszu w jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne 
funduszy inwestycyjnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez 
Towarzystwo, oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą.  
Do najważniejszych czynników ryzyka związanych z takimi inwestycjami należą czynniki ryzyka związane z działalnością wspomnianych 
funduszy i instytucji a także czynniki ryzyka związane z ich portfelem inwestycyjnym. W zależności od indywidualnego przypadku ryzyko 
związane ze wspomnianą kategorią lokat może obejmować wszystkie bądź część czynników ryzyka wymienionych w niniejszym Rozdziale. 
Ponadto umarzanie jednostek uczestnictwa i certyfikatów funduszy inwestycyjnych oraz tytułów uczestnictwa emitowanych przez 
instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą może podlegać ograniczeniom, które mogą wywierać istotny wpływ na 
możliwość zbycia tego rodzaju lokat przez Fundusz, co z kolei może mieć negatywny wpływ na możliwość wywiązania się przez Fundusz ze 
zobowiązań wobec Uczestników Funduszu, w szczególności poprzez opóźnienie wypłaty środków z tytułu wykupu Certyfikatów albo 
utrudnienie prawidłowej wyceny Certyfikatów.  


Ryzyko związane z inwestowaniem w wierzytelności 


Lokowanie środków w wierzytelności wiąże się z ryzykiem rodzaju wierzytelności, tytułu z jakiego wierzytelność powstała, wypłacalnością 
dłużnika, terminem wymagalności oraz rodzajem i poziomem zabezpieczeń wierzytelności. 


Ryzyko związane z inwestowaniem w Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne oraz Towarowe 
Instrumenty Pochodne 


Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, oraz 
Towarowe Instrumenty Pochodne. Z lokatami w Instrumenty Pochodne oraz Towarowe Instrumenty Pochodne związane są następujące, 
specyficzne dla tych kategorii lokat, rodzaje ryzyk: 


 ryzyko rynkowe związane ze zmiennością ich notowań Instrumentów Pochodnych; 


 ryzyko rynkowe bazy Instrumentu Pochodnego lub Towarowego Instrumentu Pochodnego związane z niekorzystnymi zmianami 
poziomu lub zmienności kursów instrumentów finansowych będących bazą wyżej wymienionych instrumentów. Zależność miedzy 
wartością bazy Instrumentu Pochodnego a wartością danego instrumentu nie jest stała i zależy między innymi od wysokości 
krótkoterminowych stóp procentowych, dostępności instrumentów bazowych, a w przypadku Instrumentów Pochodnych 
akcyjnych od wysokości przewidywanej stopy dywidendy. Spowolnienie gospodarcze, niekorzystne zmiany innych parametrów 
makroekonomicznych, również takich jak koszty składowania oraz nawet zdarzenia lub decyzje o charakterze politycznym mogą 
spowodować pogorszenie notowań określonych rodzajów energii, metali szlachetnych, przemysłowych lub innych rzeczy 
oznaczonych co do gatunku będących bazą Towarowych Instrumentów Pochodnych. Ewentualny spadek cen parametrów 
będących bazą Towarowych Instrumentów Pochodnych może prowadzić do przeceny samych Towarowych Instrumentów 
Pochodnych, w które inwestuje Fundusz, co może wywierać negatywny wpływ na wartość Certyfikatów. 


 ryzyko niedopasowania wyceny Instrumentu Pochodnego lub Towarowego Instrumentu Pochodnego do wyceny bazy Instrumentu 
Pochodnego lub Towarowego Instrumentu Pochodnego; 


 ryzyko modelu wyceny – w przypadku Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych model wyceny stosowany przez 
Fundusz może okazać się nieadekwatny do specyfiki wycenianego instrumentu co, w przypadku zamknięcia pozycji, może 
negatywnie wpłynąć na Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat; 


 ryzyko kontrahenta – w przypadku gdy kontrahent nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań wynikających z transakcji na 
Instrumentach Pochodnych Fundusz może ponieść straty negatywnie wpływające na Wartość Aktywów Netto Funduszu na 
Certyfikat, a z uwagi na występowanie mechanizmu dźwigni finansowej, strata w przypadku inwestycji w Instrumenty Pochodne 
może przewyższyć wartość Aktywów zainwestowanych w te Instrumenty Pochodne; 


 ryzyko niewypłacalności izby rozliczeniowej, dotyczy ono możliwości poniesienia strat w wyniku niewypełnienia swoich 
zobowiązań przez izbę rozliczeniową, w przypadku gdy dany instrument pochodny jest rozliczany przez izbę rozliczeniową, 


 w przypadku, gdy w Instrumenty Pochodne lub Towarowe Instrumenty Pochodne wbudowany jest mechanizm kredytowy, w 
szczególności gdy Fundusz wnosi depozyt zabezpieczający w wysokości niższej niż wartość bazy Instrumentu Pochodnego, istnieje 
możliwość poniesienia przez Fundusz straty przewyższającej wartość zainwestowanych środków, mechanizm dźwigni finansowej 
powoduje zwielokrotnienie zysków i strat z inwestycji ‐ Fundusz może być narażony na istotne ryzyko w związku z wykorzystaniem 
tego mechanizmu. 


 







 


 Strona 5/13 
 


Ryzyko dźwigni finansowej 


Powodem stosowania dźwigni finansowej (pożyczanie kapitału w celu jego dalszej inwestycji) jest dążenie do zwielokrotnienia zysków. 
Istnieje jednak ryzyko, w przypadku nietrafnych decyzji inwestycyjnych, że stosowanie dźwigni finansowej może prowadzić do  
zwielokrotnienia strat w porównaniu do inwestycji, które nie korzystają z tego mechanizmu. 


Ryzyko płynności lokat 


Ograniczona płynność powoduje, iż mogą występować trudności z szybką sprzedażą lub nabyciem określonych kategorii lokat lub też 
transakcje takie mogą być zrealizowane jedynie po cenach znacząco odbiegających od cen rynkowych, co może negatywnie wpływać na 
rentowność takich lokat, a tym samym na osiągane przez Fundusz stopy zwrotu. Ryzyko płynności lokat jest szczególnie duże w przypadku 
dokonywania lokat w inne niż zdematerializowane Papiery Wartościowe. 


Ryzyko niewypłacalności emitentów, których Papiery Wartościowe będą przedmiotem lokat Funduszu 


Ryzyko niewypłacalności emitentów, ponoszone przez Fundusz, zależne jest od ich wiarygodności kredytowej i jest związane z ryzykiem 
częściowej lub całkowitej utraty wartości danych składników Aktywów przez Fundusz. Zmiany pozycji finansowej emitenta lub perspektyw 
jego rozwoju mogą skutkować spadkiem ceny wyemitowanych przez ten podmiot instrumentów dłużnych, a tym samym pogorszeniem 
rentowności inwestycji w dany instrument, co może negatywnie wpływać na Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat. 
Ryzyko kredytowe związane jest również z możliwością niewywiązywania się ze swoich zobowiązań przez kontrahentów, z którymi Fundusz 
będzie zawierał umowy. Jakiekolwiek opóźnienie lub nieprawidłowości w realizacji zobowiązań przez kontrahenta mogą oznaczać 
poniesienie strat przez Fundusz, podczas gdy Fundusz nie może zagwarantować, iż nie zajdzie sytuacja utraty wypłacalności przez 
któregokolwiek z emitentów. 


Ryzyko rozliczenia oraz ryzyko transferów pieniężnych 


Ryzyko transferów pieniężnych jest niezależne od Funduszu i jest związane z funkcjonowaniem rozliczeń w sektorze finansowym. Ten 
czynnik ryzyka może wpływać na rentowność lokat Funduszu w sposób analogiczny do ryzyka rozliczenia transakcji. Zwraca się uwagę 
Inwestorów na fakt, że błędne lub opóźnione rozliczenie zawartej przez Fundusz transakcji może przyczynić się do odstępstwa od 
realizowanej polityki inwestycyjnej, a w konsekwencji – do pogorszenia rentowności lokat Funduszu. 


Ryzyko związane z Krótką Sprzedażą 


Krótka Sprzedaż to technika inwestycyjna, która opiera się na założeniu osiągnięcia zysku w wyniku spadku cen określonych papierów 
wartościowych, Instrumentów Rynku Pieniężnego, instrumentów pochodnych lub tytułów uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania 
od momentu realizacji zlecenia sprzedaży tych praw, o ile zostały pożyczone w celu rozliczenia transakcji przez inwestora lub przez podmiot 
realizujący na rachunek inwestora zlecenie sprzedaży, albo nabyte w tym celu przez jeden z tych podmiotów na podstawie umowy lub 
umów zobowiązujących zbywcę do dokonania w przyszłości odkupu od nabywcy takich samych praw, do momentu wymagalności 
roszczenia o zwrot sprzedanych w ten sposób praw. Z transakcjami Krótkiej Sprzedaży może wiązać się ryzyko polegające na tym, że 
podmiot, od którego papiery wartościowe zostały pożyczone, może zażądać ich zwrotu (jeżeli umowa pożyczki zawarta z tym podmiotem na 
to zezwala), zmuszając tym samym Fundusz do zamknięcia pozycji w niekorzystnym momencie, co może mieć negatywny wpływ na stopę 
zwrotu z takiej lokaty, a tym samym na Wartość Aktywów Netto na Certyfikat. 


Ryzyko związane z koncentracją aktywów lub rynków 


Ryzyko koncentracji związane jest z możliwością inwestycji znacznej części Aktywów Funduszu w jeden rodzaj instrumentu finansowego lub 
na jednym rynku, co umożliwia elastyczna polityka inwestycyjna Funduszu. Uwzględniając przepisy Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych, 
Papiery Wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot i wierzytelności wobec tego podmiotu mogą 
stanowić do 20% (dwudziestu procent) wartości Aktywów Funduszu. W ramach polityki inwestycyjnej Fundusz może koncentrować Aktywa 
w sposób elastyczny zapewniający maksymalizację stóp zwrotu, stąd koncentracja Aktywów w ramach poszczególnych rynków 
finansowych lub ich segmentów może być istotna, co oznacza, z zastrzeżeniem dominującego charakteru lokat na rynkach krajów 
europejskich należących do OECD (wraz z Turcją) lub rynkach Państw Członkowskich, Rzeczpospolitej Polskiej oraz Rosji, że w danej 
sytuacji rynkowej Fundusz może być zaangażowany na wybranym rynku nawet do 100% wartości Aktywów Funduszu, a z drugiej strony 
pozostałe rynki mogą w ogóle nie być reprezentowane w portfelu Funduszu. Wymienione wyżej ryzyka mogą zmaterializować się w 
przypadku wszystkich rynków w ujęciu geograficznym. 


Ryzyka związane z inwestowaniem na rynkach finansowych krajów europejskich należących do OECD (wraz z Turcją) lub rynkach Państw 
Członkowskich, Rzeczpospolitej Polskiej oraz Rosji 


W obrębie krajów przynależących do Europy Środkowo – Wschodniej (wraz z Rzeczpospolitą Polską oraz Turcją) oraz Europy Zachodniej 
zauważyć należy duże zróżnicowanie sytuacji ekonomicznych od względnie stabilnych krajów Europy północnej do krajów peryferyjnych 
wykazujących znaczącą zmienność wskaźników makroekonomicznych. Tego typu rozwarstwienie powoduje zwiększenie ryzyka 
makroekonomicznego, zwłaszcza w kontekście zagrożenia spójności strefy Euro. Ponadto w ramach rynku europejskiego można zauważyć 
istotne zróżnicowanie, jeśli chodzi o wielkość i płynność rynków finansowych – od bardzo dojrzałych i płynnych (jak rynek w Wielkiej 
Brytanii czy Niemczech) po małe i o ograniczonej płynności (jak rynek czeski czy grecki). Rynki dojrzałe (w szczególności rynek w Wielkiej 
Brytanii) podobnie jak rynki Stanów Zjednoczonych Ameryki charakteryzują się długą historią, stabilnym środowiskiem regulacyjnym, 
nadzorem, zaawansowaną infrastrukturą oraz wysoką płynnością. Istnieje też możliwość składania na nich zleceń poprzez elektroniczne 
platformy inwestycyjne. Nie można jednak wykluczyć ewentualności awarii infrastruktury rynkowej, ponadto również rynki te cechuje duży 
udział handlu wysokich częstotliwości, który może wpływać destabilizująco na rynek, a co za tym idzie negatywnie na Wartość Aktywów 
Netto na Certyfikat. W przypadku mniejszych rynków (np. Czech, Węgier, Grecji czy Cypru) mechanizmy regulacyjne i nadzorcze nie są tak 
dojrzałe a infrastruktura nie tak zaawansowana. Ze względu na niską kapitalizację oraz skalę obrotów na tych rynkach istotnym czynnikiem 
jest podwyższone ryzyko płynności. Z kolei rynki takich krajów europejskich, jak Turcja czy Rosja nacechowane są dużą zmiennością, 
niestabilnym kursem lokalnych walut, podatnością na znaczne niespodziewane napływy oraz odpływy kapitału. Dodatkowo każdy z nich 
ma podwyższone ryzyko polityczne będące niezmiernie trudnym do oszacowania. Takim krajem w szczególności jest Rosja znajdująca się 
obecnie w kryzysie spowodowanym niskimi cenami ropy naftowej i nałożonymi na kraj sankcjami gospodarczymi. Nakładająca się na to 
znaczna deprecjacja rubla i kłopoty ze stabilnością systemu finansowego powodują, że do inwestycji w Rosji trzeba podchodzić umiejętnie i 
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selektywnie, nieustannie patrząc na dynamicznie zmieniającą się sytuację Pomimo tego, w Rosji jest wiele ciekawych branż, które z uwagi 
na opisane czynniki jest obecnie atrakcyjnie wycenianych i może przynieść znaczne zyski rozważnym inwestorom. 


Ryzyka związane z inwestowaniem na rynkach finansowych w innych krajach należących do OECD 


Rynki w innych krajach OECD są co do zasady dojrzałymi i stabilnymi rynkami finansowymi. Charakteryzuje je duża stabilność otoczenia 
regulacyjnego oraz nadzorczego, przy jednoczesnym wysokim poziomie infrastruktury (w tym infrastruktury informatycznej). Jednakże 
niektóre z nich, jak na przykład rynek australijski lub kanadyjski, ze względu na charakter gospodarek tych krajów, podatne są na wahania 
cen surowców pierwotnych. Inne rynki, takie jak izraelski mogą znaleźć się pod wpływem negatywnych czynników geopolitycznych. Rynki 
te charakteryzują się co do zasady wysoką płynnością zapewniającą sprawną realizację zleceń, jednak ryzyko awarii infrastruktury, choć 
znikome, nie może być jest pomijane. Dodatkowo transakcje realizowane na tych rynkach obarczone są ryzkiem walutowym. Wśród 
państw OECD szczególną uwagę należy zwrócić na rynek Stanów Zjednoczonych Ameryki z uwagi na jego czołowe znaczenie w gospodarce 
światowej i w wśród globalnych rynków instrumentów finansowych; ryzyka związane z inwestowaniem na rynku finansowym w Stanach 
Zjednoczonych Ameryki są następujące: analizując historię gospodarczą tego kraju zwrócić należy uwagę na dużą zmienność jego tempa 
wzrostu gospodarczego jak i innych wskaźników gospodarczych. Tego rodzaju wahania koniunkturalne przekładają się na znaczącą 
zmienność cen na rynkach finansowych w tym kraju jak i na zmiany kursu dolara amerykańskiego względem innych walut. W związku z 
tym lokaty na rynkach Stanów Zjednoczonych Ameryki obarczone mogą być znaczącym ryzkiem inwestycyjnym. Mimo, że są to rynki 
dojrzałe, z długą historią oraz stabilne w rozumieniu obowiązujących regulacji, nadzoru oraz zaawansowanej infrastruktury (w tym 
infrastruktury informatycznej) nie można wykluczyć ewentualności awarii infrastruktury rynkowej, ponadto rynki te cechuje duży udział 
handlu wysokich częstotliwości (tj. handlu algorytmicznego opartego na automatycznym generowaniu zleceń za pomocą informatycznych 
systemów transakcyjnych), który może wpływać destabilizująco na rynek, a co za tym idzie negatywnie na Wartość Aktywów Netto na 
Certyfikat. Główne rynki Stanów Zjednoczonych uznawane są za najpłynniejsze na świecie, z możliwością składania zleceń poprzez 
elektroniczne platformy inwestycyjne co minimalizuje czas ich realizacji w porównaniu do zleceń składanych w sposób tradycyjny tj. bez 
wykorzystania elektronicznych platform inwestycyjnych. Oba te czynniki zmniejszają, lecz nie niwelują tzw. „slippage” tj. różnicy pomiędzy 
pożądaną a faktyczną ceną realizacji w przypadku zleceń typu „po każdej cenie” oraz „stop-loss”, co ma szczególne znaczenie w przypadku 
transakcji o charakterze krótkoterminowym oraz w przypadku szybkiego zamykania dużych pozycji w celu minimalizacji strat. Ponadto 
należy pokreślić, iż również na tak dojrzałych rynkach finansowych jak Stany Zjednoczone Ameryki, obok płynnych rynków i instrumentów 
istnieją także instrumenty mniej płynne oraz rynki o ograniczonej w danym przedziale czasowym płynności, np. Instrumenty Pochodne na 
niektóre grupy towarów. 


Inne ryzyka związane z działalnością Funduszu: 


Ryzyko związane z brakiem wpływu Uczestników na zarządzanie Funduszem 


Uczestnicy Funduszu nie mają wpływu na zarządzanie Funduszem. Fundusz podlega kontroli Rady Inwestorów w zakresie realizacji celu 
inwestycyjnego i polityki inwestycyjnej oraz przestrzegania ograniczeń inwestycyjnych, jednakże Statut nie przyznaje Radzie Inwestorów 
kompetencji w zakresie podejmowania decyzji związanych z funkcjonowaniem Funduszu. Dodatkowo, zgodnie z Ustawą o Ofercie 
Publicznej, Fundusz, jako emitent publicznych Certyfikatów Inwestycyjnych, zobowiązany jest do podawania w raportach bieżących 
wszystkich informacji dotyczących wszelkich zdarzeń mających wpływ na działalność Funduszu, mogących mieć wpływ na wartość 
Certyfikatu Inwestycyjnego i umożliwiających ocenę działalności Funduszu. 


Ryzyko związane z przechowywaniem aktywów 


Na podstawie umowy o prowadzenie rejestru Aktywów Funduszu, Depozytariusz prowadzi rejestr Aktywów Funduszu, w tym aktywów 
zapisywanych na właściwych rachunkach oraz przechowywanych przez Depozytariusza i inne podmioty na mocy odrębnych przepisów lub 
na podstawie umów zawartych na polecenie Funduszu przez Depozytariusza (Subdepozytariusz). Istnieje ryzyko, że taki podmiot nie 
wywiąże się z ciążących na nich obowiązków związanych z przechowywaniem takich aktywów, w szczególności mających wpływ na 
terminy rozliczenia zawartych transakcji. Mimo przepisów Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych chroniących Fundusz przed skutkami 
upadłości Depozytariusza, nie można również wykluczyć sytuacji, w której postawienie Depozytariusza lub Subdepozytariusza w stan 
likwidacji lub upadłości będzie wywierać negatywny skutek na wartość Aktywów Funduszu lub doprowadzi do utraty części Aktywów 
Funduszu. 


Ryzyko zmiany Statutu 


Zwraca się uwagę Inwestorów, że w okresie istnienia Funduszu możliwa jest zmiana Statutu Funduszu. Zmiany te mogą wynikać w 
szczególności z potrzeby dostosowania Statutu do zmieniających się przepisów prawa, praktyki rynkowej oraz wymagań biznesowych, w 
tym w szczególności mogą mieć wpływ na brzmienie Statutu w zakresie polityki inwestycyjnej, kosztów czy zasad wykupywania 
Certyfikatów. Zmiany Statutu nie wymagają zgody Uczestników Funduszu i dokonywane są przez Towarzystwo. 


Ryzyko związane z likwidacją Funduszu 


Zwraca się uwagę Inwestorów na fakt, że Fundusz ulega rozwiązaniu w przypadku wystąpienia następujących zdarzeń wskazanych w 
Statucie: 


 Depozytariusz zaprzestanie wykonywania swoich obowiązków, a Fundusz nie zawrze umowy o prowadzenie rejestru aktywów z 
innym podmiotem;  


 WAN Funduszu spadnie poniżej poziomu 1.000.000 (jednego miliona) złotych a Towarzystwo podejmie decyzję o rozwiązaniu 
Funduszu;  


 Rada Inwestorów podejmie uchwałę o rozwiązaniu Funduszu;  


 zarządzanie Funduszem nie zostanie przejęte przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych w terminie 3 (trzech) miesięcy od 
dnia wejścia w życie decyzji Komisji o cofnięciu zezwolenia na utworzenie Towarzystwa lub wygaśnięcia takiego zezwolenia; 


 upłynie 6-miesięczny okres, przez który Towarzystwo pozostawało jedynym uczestnikiem Funduszu.  


 
Rozwiązanie Funduszu następuje po przeprowadzeniu likwidacji. 
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Z dniem rozpoczęcia likwidacji Fundusz nie może emitować oraz wykupywać Certyfikatów. Likwidatorem Funduszu jest Depozytariusz 
chyba, że Komisja wyznaczy innego likwidatora. Likwidacja Funduszu polega na zbyciu jego aktywów, ściągnięciu należności Funduszu, 
zaspokojeniu wierzycieli i umorzeniu Certyfikatów przez wypłatę uzyskanych środków pieniężnych Uczestnikom Funduszu, proporcjonalnie 
do liczby posiadanych przez nich Certyfikatów.  
 
Informacja o wystąpieniu przesłanek rozwiązania Funduszu zostanie niezwłocznie opublikowana przez Towarzystwo lub Depozytariusza w 
sposób określony w przepisach Ustawy o Ofercie Publicznej. Statut Funduszu określa ponadto zasady pokrywania przez Fundusz kosztów w 
okresie likwidacji. Ze względu na nieograniczony czas trwania Funduszu w chwili obecnej nie można jednak precyzyjnie oszacować kosztów 
likwidacji. W związku z powyższym Uczestnik, który nie zbędzie posiadanych Certyfikatów do dnia, kiedy Fundusz zostanie postawiony w 
stan likwidacji, będzie narażony na konieczność poniesienia kosztów związanych z likwidacją, które na dzień dzisiejszy nie zostały 
oszacowane. 


Czynniki ryzyka wynikające ze specyfiki Papieru Wartościowego, jakim jest Certyfikat: 


Ryzyko wyceny Aktywów Funduszu 


Aktywa Funduszu wyceniane są, a zobowiązania Funduszu ustalane są według wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej z zastrzeżeniem 
dłużnych papierów wartościowych nienotowanych na Aktywnym Rynku wycenianych według skorygowanej ceny nabycia. Istnieje ryzyko, 
że dokonana zgodnie z tymi założeniami wycena, zwłaszcza w przypadku instrumentów nienotowanych na Aktywnym Rynku, może 
odbiegać od ich rzeczywistej wartości możliwej do uzyskania przy sprzedaży aktywów na rynku. Zwraca się także uwagę Inwestorów, że ze 
względu na możliwe dostosowania zapisów Statutu do zmieniających się przepisów prawa oraz praktyki rynkowej, mogą ulec zmianie 
zasady wyceny Aktywów Funduszu, co może mieć wpływ na Wartość Certyfikatów. 


Ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanej stopy zwrotu z inwestycji w Certyfikaty 


Ryzyko to polega na niemożności przewidzenia przyszłych zmian wycen aktywów wchodzących w skład portfela Funduszu i w konsekwencji 
na braku możliwości przewidzenia zmian Wartości Aktywów Netto na Certyfikat. Stopa zwrotu z inwestycji w Certyfikaty Funduszu jest 
zależna zarówno od wyceny Certyfikatu w dniu objęcia lub nabycia przez Uczestnika, wielkości poniesionej Opłaty za Wydanie Certyfikatu 
Wartości Aktywów Netto na Certyfikat z dnia wykupu Certyfikatu. 
Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej dotyczącej uczestnictwa w Funduszu Inwestorzy powinni zwrócić szczególną uwagę na poziom 
swojej awersji do ryzyka inwestycyjnego rozumiany jako możliwą do zaakceptowania zmienność wartości Certyfikatów oraz dopuszczalny 
poziom straty z inwestycji. 
W konsekwencji Inwestor powinien rozważyć, czy jest skłonny zaakceptować przejściowy, nawet znaczny spadek wartości swojej inwestycji 
w Certyfikaty oraz czy jest skłonny ponieść ryzyko poniesienia straty wskutek ulokowania środków w Certyfikaty. 


Ryzyko związane z możliwością przedłużenia okresu przyjmowania Zapisów 


Zgodnie ze Statutem Funduszu, Towarzystwo może zmienić terminy rozpoczęcia lub zakończenia przyjmowania Zapisów albo odwołać 
rozpoczęcie przyjmowania Zapisów na Certyfikaty danej emisji, tym samym istnieje ryzyko podjęcia przez Towarzystwo decyzji o 
przedłużeniu okresu przyjmowania Zapisów na Certyfikaty, w którym środki pieniężne wniesione w ramach Zapisu na Certyfikaty danej 
emisji, nie będą zarządzane zgodnie z polityką inwestycyjną Funduszu. 


Ryzyko nie dojścia emisji do skutku 


Istnieje ryzyko niedojścia emisji do skutku z powodu zaistnienia przyczyn opisanych w Rozdziale VI „Dane o Emisji”, to jest w przypadku 
gdy liczba Certyfikatów danej emisji objętych Zapisami złożonymi przez Inwestorów jest mniejsza niż 100.000 (sto tysięcy)]. W terminie 14 
dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty danej serii, Fundusz dokona zwrotu wpłat na Certyfikaty wraz z odsetkami 
naliczonymi przez Depozytariusza od wpłat na Certyfikaty, za okres od dnia wpłaty na rachunek prowadzony przez Depozytariusza do dnia 
wystąpienia zdarzenia skutkującego bezskutecznością przydziału Certyfikatów. W tym przypadku osoby, które złożyły Zapis na Certyfikaty i 
dokonały wpłaty środków pieniężnych nie będą mogły – do czasu otrzymania ich zwrotu – dysponować wpłaconymi środkami. 


Ryzyko płynności Certyfikatów 


Certyfikaty danej emisji będą wykupywane w Dniu Wyceny będącym ostatnim Dniem Giełdowym w kwartale kalendarzowym. Wycofanie 
się z inwestycji w Certyfikaty w okresach pomiędzy datami wykupu będzie możliwe tylko poprzez ich zbycie, co będzie możliwe na 
regulowanym rynku wtórnym. W tym celu Fundusz planuje wprowadzenie Certyfikatów do obrotu na rynku podstawowym na GPW. W 
przypadku odmowy dopuszczenia Certyfikatów do obrotu na GPW, obrót nimi może być prowadzony w Alternatywnym Systemie Obrotu. 
Istnieje ryzyko, że zbyt niski poziom obrotów Certyfikatami uniemożliwi ich zbycie na rynku wtórnym lub, że ceny po jakich będą zawierane 
transakcje na rynku wtórnym będą znacząco niższe od Wartości Aktywów Netto na Certyfikat. 


Ryzyko związane z dopuszczeniem oraz wprowadzeniem Certyfikatów do obrotu na GPW 


Fundusz jest obowiązany w terminie 14 dni od dnia wpisania Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych, w przypadku emisji 
Certyfikatów serii A oraz od dnia zamknięcia każdej kolejnej emisji Certyfikatów, do złożenia wniosku o dopuszczenie Certyfikatów do 
obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. Fundusz dołoży należytej staranności w celu prawidłowego przeprowadzenia 
czynności zmierzających do dopuszczenia i wprowadzenia Certyfikatów kolejnych emisji do obrotu na rynku regulowanym, którym będzie 
rynek podstawowy GPW. Istnieje jednak ryzyko, że Certyfikaty kolejnych emisji nie zostaną dopuszczone lub wprowadzone do obrotu na 
rynku podstawowym GPW lub ich dopuszczenie lub wprowadzenie zostanie opóźnione, w przypadku gdy odpowiednie organy GPW nie 
wydadzą zgody na ich dopuszczenie lub wprowadzenie do obrotu. W konsekwencji Uczestnicy Funduszu mogą być pozbawieni możliwości 
zbywania tych Certyfikatów lub możliwość ich zbywania może zostać poważnie ograniczona. W przypadku odmowy dopuszczenia 
Certyfikatów kolejnych emisji do obrotu na rynku podstawowym GPW, obrót nimi będzie prowadzony w Alternatywnym Systemie Obrotu. 
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Ryzyko nieprzydzielenia Certyfikatów 


Szczegółowe zasady przydziału Certyfikatów określono w Rozdziale VI pkt 4.2.3. Prospektu. Nieprzydzielenie Certyfikatów danej emisji może 
być spowodowane: w przypadku niepełnego lub nienależytego wypełnienia formularza Zapisu, niedokonania wpłaty w terminie 
przyjmowania Zapisów lub niedokonania wpłaty w wysokości co najmniej Wymaganej Wpłaty, złożeniem Zapisu na mniejszą liczbę 
Certyfikatów niż 100 (sto); redukcją Zapisów na Certyfikaty, w wyniku której może nastąpić przydzielenie mniejszej liczby Certyfikatów niż 
wynikająca z Zapisów; niedojściem emisji do skutku, w przypadku niezebrania w okresie przyjmowania Zapisów na Certyfikaty Zapisów na 
co najmniej 100.000 (sto tysięcy) Certyfikatów; cofnięciem przez Komisję zezwolenia na utworzenie Funduszu, skutkującym niedojściem 
emisji do skutku. 
Powyższe oznacza, że osobom które dokonały Zapisu mogą nie zostać przydzielone Certyfikaty albo może nie zostać przydzielona liczba 
Certyfikatów na jaką złożony został Zapis, jak również osoby te do czasu zwrotu środków pieniężnymi wpłaconych w związku z dokonanym 
Zapisem, nie będą mogły dysponować wpłaconymi środkami do czasu otrzymania zwrotu dokonanych wpłat. 


Ryzyko zawieszenia lub wykluczenia Certyfikatów z obrotu na GPW 


W przypadkach określonych w Regulaminie GPW, a w szczególności gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu Zarząd GPW może zawiesić 
obrót papierami wartościowymi na GPW, co z kolei może się wiązać z ograniczeniem zbywalności Certyfikatów. 
W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa obrotu lub naruszenia przez emitenta przepisów obowiązujących na rynku, Zarząd GPW może 
wykluczyć papiery wartościowe z obrotu na GPW. Nie ma pewności, czy sytuacja taka nie wystąpi w odniesieniu do Certyfikatów po 
dopuszczeniu ich do obrotu na rynku podstawowym GPW. 


Ryzyko wydania decyzji o wykluczeniu Certyfikatów z obrotu na rynku regulowanym 


Jeżeli emitenci papierów wartościowych nie spełniają określonych obowiązków wymaganych prawem, w szczególności obowiązków 
informacyjnych wynikających z Ustawy o Ofercie Publicznej lub Ustawy o Nadzorze nad Rynkiem Kapitałowym, Komisja może, na 
podstawie przepisu art. 96 Ustawy o Ofercie Publicznej, wydać decyzję o wykluczeniu, na czas określony lub bezterminowo, papierów 
wartościowych z obrotu na rynku regulowanym. Nie ma pewności, czy taka sytuacja nie wystąpi w przyszłości w odniesieniu do 
Certyfikatów Funduszu. 


Ryzyko związane z możliwością przeprowadzenia kolejnych emisji Certyfikatów 


W przypadku kolejnych emisji Certyfikatów istnieje ryzyko, że Aktywa Funduszu uzyskane poprzez kolejne emisje Certyfikatów mogą zostać 
mniej korzystnie ulokowane. Wywołane to może być tym, że warunki rynkowe w chwili dokonywania drugiej lub kolejnych emisji 
Certyfikatów mogą znacząco odbiegać na niekorzyść od tych, jakie występowały przy pierwszej emisji, co z kolei może prowadzić do 
sytuacji, w której środki zebrane w kolejnych emisjach zostaną ulokowane w sposób mniej korzystny niż pozyskane w drodze 
wcześniejszych emisji. Znaczne zwiększenie Aktywów Funduszu w wyniku kolejnych emisji Certyfikatów może spowodować zmniejszenie 
efektywności zarządzania Funduszem. Towarzystwo dołoży starań, aby kolejne emisje Certyfikatów nie powodowały zmniejszenia 
efektywności zarządzania Funduszem. W przypadku, gdy Aktywa Funduszu uzyskane w kolejnych emisjach zostaną ulokowane mniej 
korzystnie, będzie to miało wpływ na wyniki całego Funduszu. W celu minimalizacji powyższego ryzyka Towarzystwo przy podejmowaniu 
decyzji o przeprowadzeniu kolejnych emisji będzie analizowało możliwość wystąpienia wyżej wymienionych czynników oraz będzie dążył do 
ustalenia ceny emisyjnej Certyfikatów w taki sposób, aby przeprowadzenie kolejnych emisji nie powodowało obniżenia stopy zwrotu dla 
Uczestników, którzy nabyli Certyfikaty wcześniejszych emisji.  


Ryzyko związane z przeprowadzaniem wykupu Certyfikatów przez Fundusz 


Fundusz dokonuje wykupu Certyfikatów wyłącznie na żądanie Uczestników. Żądanie wykupu Certyfikatów przez Uczestnika nie może 
obejmować mniej niż 10 Certyfikatów, chyba że Uczestnik ma zaewidencjonowane na rachunku papierów wartościowych, rachunku 
zbiorczym lub w Rejestrze Sponsora Emisji mniej niż 10 Certyfikatów. Fundusz dokonuje wykupu Certyfikatów w przypadku otrzymania 
żądania nie później niż na 3 Dzień Giełdowy przed planowanym Dniem Wykupu. Żądanie wykupu Certyfikatów otrzymane przez Fundusz po 
terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, uważa się za żądanie wykupu zgłoszone na kolejny Dzień Wykupu. Fundusz może podjąć 
decyzję o dokonaniu proporcjonalnej redukcji wszystkich żądań wykupu podlegających realizacji w danym Dniu Wykupu, która nastąpi w 
przypadku gdy liczba Certyfikatów zgłoszonych przez Uczestników do wykupu na ten Dzień Wykupu przekroczy 10% ogólnej liczby 
wyemitowanych i niewykupionych do tego Dnia Wykupu Certyfikatów. Decyzję, o której mowa w zdaniu pierwszym Fundusz może podjąć 
nie później niż na 3 Dni Giełdowe przed Dniem Wykupu, poprzedzającym Dzień Wykupu, którego dotyczy redukcja. 
Żądania wykupu niezrealizowane w związku z proporcjonalną redukcją, o której mowa powyżej, zostaną zrealizowane w następnym Dniu 
Wykupu. W przypadku podjęcia decyzji o proporcjonalnej redukcji w takim następnym Dniu Wykupu, zasada proporcjonalnej redukcji 
będzie miała zastosowanie do żądań wykupu zgłoszonych na ten Dzień Wykupu oraz do żądań niezrealizowanych w poprzednim Dniu 
Wykupu i przeznaczonych do zrealizowania w tym Dniu Wykupu. 
W przypadku podjęcia decyzji o zastosowaniu zasad proporcjonalnej redukcji, istnieje ryzyko objęcia wykupem Certyfikatów w liczbie 
mniejszej niż wskazana w żądaniu wykupu. 


Ryzyka ekonomiczno-prawne: 


Ryzyko zmian w regulacjach prawnych dotyczących Funduszu 


Działalność Funduszu regulowana jest przez liczne akty prawne i podlega ścisłemu nadzorowi Komisji. Podstawowe zasady funkcjonowania 
funduszy inwestycyjnych w Polsce określone są przepisami Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych, która reguluje m.in. zasady tworzenia 
funduszy inwestycyjnych, rodzaje funduszy inwestycyjnych, łączenie funduszy inwestycyjnych, obowiązki informacyjne, przekształcania 
i likwidację funduszy. Ponadto, istotne regulacje dotyczące zasad działania Funduszu zawarte są w licznych aktach wykonawczych 
wydanych na podstawie Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych. Wprowadzenie zmian w przepisach mających zastosowanie do Funduszu 
mogłoby spowodować utrudnienie jego działalności, zmniejszenie opłacalności lokowania środków Funduszu w określone kategorie lokat 
lub spowodować nałożenie dodatkowych obowiązków na Fundusz. Niekorzystne zmiany w regulacjach prawnych (w szczególności w 
systemie podatkowym, w systemie obrotu instrumentami finansowymi) mogą negatywnie wpływać na atrakcyjność finansową 
instrumentów finansowych. Należy przy tym podkreślić, że zmiany w systemie prawnym mogą mieć charakter nagłego i znaczącego 
pogorszenia parametrów gospodarczych, przyczyniając się do gwałtowanych ruchów cen na rynku. Ryzyko zmian w regulacjach prawnych 
dotyczących Funduszu może także przyjąć formę zmian przepisów regulujących limity inwestycyjne oraz zakres inwestycji przewidzianych 
dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych, które to zmiany mogą utrudnić realizację założonej polityki inwestycyjnej. 
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Ryzyko zmian otoczenia ekonomiczno-prawnego wpływających na koszty Funduszu 


Istnieje ryzyko zmian otoczenia ekonomiczno-prawnego, w jakim funkcjonuje Fundusz, powodujących zwiększenia kosztów pokrywanych z 
jego Aktywów. W szczególności istnieje ryzyko zmiany obowiązujących przepisów prawa, które zwalniają Fundusz z podatku dochodowego 
z tytułu osiąganych przez Fundusz dochodów z lokat. 


Ryzyko koniunktury gospodarczej 


Wystąpienie kryzysów ekonomicznych lub załamanie koniunktury gospodarczej w kraju i na świecie, w tym zmiany sytuacji 
makroekonomicznej oraz sytuacji na rynkach finansowych i towarowych, może mieć wpływ na wahania Wartości Aktywów Netto na 
Certyfikat. Ponieważ Fundusz będzie inwestował między innymi w instrumenty dłużne, w tym skarbowe dłużne papiery wartościowe, więc 
wszelkie nietypowe sytuacje powodujące nagłe osłabienie wiarygodności Polski, co do możliwości lub gotowości do wywiązania się z 
ciążących na Państwie zobowiązań – zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych – mogą powodować nietypową wyprzedaż aktywów 
nominowanych w złotych lub innych walutach, zarówno przez inwestorów krajowych, jak i zagranicznych. Do takich nietypowych sytuacji 
można zaliczyć: utratę płynności Skarbu Państwa, wstrzymanie przez Skarb Państwa obsługi zadłużenia lub istotne zredukowanie rezerw 
walutowych. W stopniu, w jakim Fundusz będzie inwestował w zagraniczne instrumenty finansowe, osłabienie wiarygodności innych krajów 
lub ogłoszenie przez nie niewypłacalności może również wywierać znaczący wpływ na działalność operacyjną Funduszu oraz wartość 
Aktywów. 


Ryzyko siły nabywczej (inflacji) 


Ryzyko to może zmaterializować się w przypadku nieoczekiwanego wzrostu wskaźnika inflacji w czasie trwania Funduszu. Jeżeli tak się 
stanie, to realna (tj. uwzględniająca wartość nabywczą złotego) stopa zwrotu z inwestycji w Certyfikaty może okazać się niższa od 
oczekiwanej. 


Ryzyko podatkowe 


Istnieje ryzyko wprowadzenia zmian przepisów, które okażą się niekorzystne dla Uczestników. Dotyczy to w szczególności przepisów w 
zakresie opodatkowania osób fizycznych oraz prawnych – istnieje możliwość, że inwestowanie w Certyfikaty związane będzie z większymi 
niż dotychczas obciążeniami podatkowymi. Może to spowodować zmniejszenie opłacalności inwestowania w Certyfikaty. 
Ponadto, wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Funduszem nie zawiera podatku od towarów i usług ze względu na przepisy art. 43 
ust. 1 pkt 12 lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zgodnie z 
którymi od podatku zwolnione są usługi zarządzania funduszami inwestycyjnymi. Jednocześnie, w przypadku zmiany obowiązujących 
przepisów prawa, wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Funduszem zostanie odpowiednio podwyższone o wartość należnego 
podatku, zgodnie z przepisami obowiązującymi w momencie powstania takiego obowiązku podatkowego. 
Zwraca się uwagę Inwestorów, że w Prospekcie zostały przedstawione informacje w zakresie opodatkowania, które mają jedynie ogólny 
charakter. Wskazane jest zatem skontaktowanie się z doradcą podatkowym lub prawnym w celu ustalenia szczegółowych zasad 
opodatkowania podatkiem dochodowym w odniesieniu do indywidualnej sytuacji podatnika. Towarzystwo zwraca również uwagę 
na możliwość zmiany przepisów prawnych powołanych w Prospekcie. 


Ryzyko niestabilności kadrowej (konkurencji) 


Prawidłowa realizacja polityki inwestycyjnej zakładanej dla Funduszu w Statucie, wymaga wiedzy i doświadczenia w zakresie inwestycji na 
rynku kapitałowym. Towarzystwo prowadzi szeroką działalność inwestycyjną na rynku kapitałowym w związku z zarządzaniem funduszami 
inwestycyjnymi. Zgodnie z przepisami Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych (z zastrzeżeniem wyjątków tam określonych), Towarzystwo do 
wykonywania czynności zarządzania funduszami inwestycyjnymi, zarządzania zbiorczym portfelem papierów wartościowych oraz 
zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych zobowiązane jest do zatrudniania co 
najmniej dwóch doradców inwestycyjnych. 
Zwraca się uwagę Inwestorów, że w związku z działalnością Funduszu oraz przedmiotem lokat Funduszu istnieje ryzyko braku możliwości 
pozyskania przez Towarzystwo wykwalifikowanych pracowników lub zawarcia odpowiednich umów z podmiotami zapewniającymi 
odpowiednią jakość zarządzania Funduszem i możliwość osiągania zadowalającej stopy zwrotu z Certyfikatów. Ponadto, rynek usług 
finansowych, na którym Fundusz prowadzi działalność może być postrzegany jako atrakcyjny zarówno ze strony krajowych towarzystw 
funduszy inwestycyjnych, jak i innych podmiotów, w tym funduszy zagranicznych, zainteresowanych oferowaniem podobnych produktów 
na rynku polskim lub tworzeniem nowych funduszy inwestycyjnych o zbliżonym do Funduszu profilu inwestycyjnym. 
W rezultacie nie można wykluczyć, ze nastąpi nasilenie się konkurencji pomiędzy funduszami inwestycyjnymi mającymi siedzibę na 
terytorium Polski, w tym Funduszem i podmiotami zagranicznymi, oferującymi konkurencyjne usługi finansowe. 


Ryzyko operacyjne 


Ryzyko operacyjne objawia się w możliwości poniesienia strat w wyniku nieadekwatnych lub zawodnych procesów wewnętrznych, błędów 
ludzkich, błędów systemów lub w wyniku zdarzeń zewnętrznych. W szczególności, zawodny proces może przejawiać się błędnym lub 
opóźnionym rozliczeniem transakcji, a błąd ludzki może przejawiać się przeprowadzeniem nieautoryzowanych transakcji. Błędne działanie 
systemów może przejawiać się, w szczególności, zawieszeniem systemów komputerowych uniemożliwiającym przeprowadzenie transakcji a 
niekorzystne zdarzenia zewnętrzne - stratami w wyniku klęsk naturalnych lub ataków terrorystycznych. 


Ryzyko wystąpienia innych zdarzeń 


Inwestorzy powinni zwrócić uwagę na możliwość zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności, których nie można przewidzieć, ani im zapobiec. 
W szczególności do zdarzeń takich zaliczyć można: powódź, trzęsienie ziemi, pożar i inne zdarzenia będące wynikiem działania sił przyrody, 
wojnę, wzrost napięcia w stosunkach międzynarodowych z możliwością konfliktów zbrojnych włącznie, zamieszki, atak terrorystyczny i inne 
niepokoje społeczne. Czynniki takie mogą mieć wpływ na wartość Aktywów Netto Funduszu. 
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6. Przyjęte przez Fundusz cele i metody zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z metodami zabezpieczenia 
istotnych rodzajów ryzyka 


Zarządzanie ryzykiem odbywa się co do zasady zgodnie ze spójnym, jednolitym dla wszystkich zarządzanych funduszy i portfeli procesem, w 
oparciu o zasady określone w regulacjach wewnętrznych Towarzystwa.  


Wartość limitów tolerancji na ryzyko („tolerancja”) wyznacza się indywidualnie w odniesieniu do polityki inwestycyjnej konkretnego funduszu w 
zakresie istotnych dla niego ryzyk. Limity tolerancji oraz ograniczenia inwestycyjne nałożone na fundusze, zawarte są w przepisach prawa, w tym w 
szczególności ustawie o funduszach inwestycyjnych, aktach wykonawczych do ustawy, statutach funduszy oraz w systemie limitów wewnętrznych 
zdefiniowanym, na podstawie przepisów prawa, w dokumentach i procedurach wewnętrznych Towarzystwa. Wewnętrzne limity tolerancji zatwierdza 
Zarząd Towarzystwa bezpośrednio lub delegując uprawnienia w tym zakresie do wyspecjalizowanych Komitetów, w tym Komitetu Inwestycyjnego.  
W PKO TFI w ramach regularnego przeglądu systemu zarządzania ryzykiem zapewnia się zgodność limitów wewnętrznych z przyjętymi przez 
Towarzystwo zasadami zarządzania ryzykiem i strategią inwestycyjną obowiązującą dla poszczególnych funduszy i portfeli. Przeglądy aktualności 
limitów wewnętrznych dokonywane są na każdym posiedzeniu Komitetu Inwestycyjnego, a także niezależnie w ramach sporządzania regularnych 
sprawozdań dot. działania systemu zarządzania ryzykiem w Towarzystwie. 


7. Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego 


7.1. Stosowane zasady ładu korporacyjnego. 


W dniu 24.12.2014 r. Zarząd i Rada Nadzorcza PKO Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. („TFI”) przyjęły do stosowania „Zasady ładu 
korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego („Zasady”), w zakresie dotyczącym kompetencji i 
obowiązków tych organów. W dniu 28.04.2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TFI przyjęło do stosowania Zasady w zakresie 
dotyczącym kompetencji i obowiązków Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zasady zostały przyjęte do stosowania przez TFI z 
uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej z charakteru i specyfiki działalności TFI oraz zarządzanych przez nią funduszy 
inwestycyjnych, a także z następującym odstępstwem. Uwzględniając zasadę proporcjonalności wynikającą ze skali działalności TFI, jak 
również biorąc pod uwagę brak akcjonariuszy mniejszościowych, nie będą stosowane § 22 ust. 1 i 2 Zasad, w zakresie dotyczącym 
powoływania niezależnych członków Rady Nadzorczej. 


W dniu 05.10.2016 r. powołano do Rady Nadzorczej TFI dwóch niezależnych członków. 


W związku z powyższym TFI oświadcza, iż od tego dnia stosuje Zasady w pełnym zakresie, tj. bez odstępstwa od § 22 ust. 1 i 2 Zasad. 


7.2. Opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie emitenta systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do 
procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych. 


Na system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem składa się system procedur wewnętrznych oraz mechanizmów kontrolnych. W 
pierwszym rzędzie za zgodność działalności oraz zarządzanie ryzykiem, w tym za zapewnienie adekwatności i skuteczności mechanizmów 
kontrolnych, wg właściwości, odpowiadają poszczególne jednostki organizacyjne PKO TFI i ich dyrektorzy, zgodnie z Regulaminem 
Organizacyjnym PKO TFI. Na kolejne linie kontroli zgodności działalności oraz zarządzania ryzykiem składają się, zgodnie z powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa: 


- system zarządzania ryzykiem, w szczególności poprzez wydzielenie w strukturze organizacyjnej PKO TFI Departamentu Zarządzania Ryzykiem 
i wyposażenie w odpowiednie uprawnienia, zasoby i dostęp do niezbędnych informacji i pracowników, 


- system nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance), w szczególności poprzez wydzielenie w strukturze organizacyjnej PKO TFI 
Departamentu Zgodności i wyposażenie go w odpowiednie uprawnienia, zasoby i dostęp do niezbędnych informacji i pracowników, 


- system audytu wewnętrznego, w szczególności poprzez wydzielenie w strukturze organizacyjnej PKO TFI Departamentu Audytu 
Wewnętrznego i wyposażenie go w odpowiednie uprawnienia, zasoby i dostęp do niezbędnych informacji i pracowników. 


Tak funkcjonujący system, działający w sposób niezależny, wzbogacony także o zewnętrzne linie kontrolne (bank depozytariusz, nadzór 
właścicielski, audyt zewnętrzny) oraz system wewnętrznych komitetów (Komitet Inwestycyjny, Komitet Zarządzania Ryzykiem, Komitet 
Bezpieczeństwa Informacji) zapewnia, w szczególności: 


- minimalizację ryzyka braku realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz procedur wewnętrznych, 


- minimalizację ryzyka nadużyć, w szczególności nieautoryzowanych czynności w kluczowych systemach IT, 


- minimalizację ryzyka operacyjnego, w szczególności błędów ludzkich lub zawodności procesów IT, 


- kompletność, terminowość i prawidłowość ujęcia w księgach rachunkowych zdarzeń i operacji, 


- kompletność i terminowość sprawozdawczości okresowej. 


7.3. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te 
podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej 
liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. 


Nie dotyczy. 


7.4. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień. 


Nie dotyczy. 


7.5. Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu, takich jak ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy 
określonej części lub liczby głosów, ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi, przy 
współpracy spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych. 


Nie dotyczy. 


7.6. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych emitenta. 


Nie ma ograniczeń w zakresie możliwości przenoszenia własności Certyfikatów przez Uczestnika Funduszu. 
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7.7. Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o 
emisji lub wykupie certyfikatów.  


Zgodnie ze statutem Towarzystwa będącego organem Funduszu, Członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesów powołuje i odwołuje Rada 
Nadzorcza Towarzystwa. Powołanie dwóch Członków Zarządu: 1) Członka Zarządu nadzorującego system zarządzania ryzykiem w 
Towarzystwie, 2) Członka Zarządu nadzorującego podejmowanie decyzji inwestycyjnych dotyczących portfeli inwestycyjnych funduszy 
zarządzanych przez Towarzystwo lub portfeli, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zarządzanych przez 
Towarzystwo - następuje za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego. Zarząd Towarzystwa wykonuje wszelkie uprawnienia w sprawach 
niezastrzeżonych przez prawo lub statut do kompetencji pozostałych organów Towarzystwa. Każdy Członek Zarządu ma prawo i obowiązek 
prowadzenia spraw Towarzystwa. Do składania oświadczeń w imieniu Towarzystwa uprawnieni są: 


1) dwaj Członkowie Zarządu łącznie, 
2) jeden Członek Zarządu łącznie z Prokurentem, 
3) dwaj Prokurenci działający łącznie, 
4) pełnomocnicy działający samodzielnie lub łącznie w granicach udzielonego pełnomocnictwa. 


 
Towarzystwo jako organ zarządza Funduszem oraz podejmuje wszelkie decyzje jego dotyczące, w tym w zakresie emisji Certyfikatów Funduszu. 
Zasady dotyczące wykupywania Certyfikatów zostały określone w Statucie Funduszu. 


7.8. Opis zasad zmiany statutu.  


Zasady zmiany Statutu Funduszu wskazuje art. 24 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami 
inwestycyjnymi. 


7.9. Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania, w 
szczególności zasady wynikające z regulaminu walnego zgromadzenia, jeżeli taki regulamin został uchwalony, o ile informacje w tym zakresie 
nie wynikają wprost z przepisów prawa. 


Nie dotyczy. 


7.10. Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego, oraz opis działania organów zarządzających, nadzorujących 
lub administrujących oraz ich komitetów. 


W dniu 14 lipca 2020 roku rezygnację ze składu rady Nadzorczej i Komitetu Audytu ze skutkiem na dzień 15 lipca 2020 r. złożyła Pani Sylwia 
Sobolewska. 


W dniu 12 sierpnia 2020 r. do składu Rady Nadzorczej została powołana Pani Jolanta Górska. 


Na mocy uchwały Rady Nadzorczej nr 9/4/2020 z dnia 29 września 2020 r. Pani Jolanta Górska została powołana do składu Komitetu 
Audytu. 


 


I. Skład Rady Nadzorczej w 2020 r. 


Od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 14 lipca 2020 r. Rada Nadzorcza Towarzystwa działała w składzie: 


 Jan Emeryk Rościszewski - Przewodniczący Rady Nadzorczej  


 Mariusz Adamiak  


 Tomasz Frąckowiak  


 Michał Macierzyński  


 Andrzej Zajko  


 Sylwia Sobolewska – niezależny członek 


 Piotr Kwiecień - niezależny członek  


Od dnia 15 lipca 2020 r. do dnia 11 sierpnia 2020 r. Rada Nadzorcza Towarzystwa działała w składzie: 


 Jan Emeryk Rościszewski - Przewodniczący Rady Nadzorczej  


 Mariusz Adamiak  


 Tomasz Frąckowiak  


 Michał Macierzyński  


 Andrzej Zajko  


 Piotr Kwiecień - niezależny członek  


Od dnia 12 sierpnia 2020 r. do dnia podpisania sprawozdania Rada Nadzorcza Towarzystwa działała w składzie: 


 Jan Emeryk Rościszewski - Przewodniczący Rady Nadzorczej  


 Mariusz Adamiak  


 Tomasz Frąckowiak  


 Jolanta Górska – niezależny członek, powołana na Członka Rady Nadzorczej w dniu 12 sierpnia 2020 r.  


 Michał Macierzyński  


 Andrzej Zajko 


 Piotr Kwiecień - niezależny członek 
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II. Skład Komitetu Audytu w 2020 r. 


Od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 14 lipca 2020 r. Komitet Audytu działał w składzie: 


 Piotr Kwiecień – Przewodniczący Komitetu 


 Jan Emeryk Rościszewski  


 Sylwia Sobolewska 


 


Od dnia 15 lipca 2020 r. do dnia 28 września 2020 r. Komitet Audytu działał w składzie: 


 Piotr Kwiecień – Przewodniczący Komitetu 


 Jan Emeryk Rościszewski  


 


W dniu 29 września 2020 r. Rada Nadzorcza PKO Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. na mocy uchwały nr 9/4/2020 powołała 
nowego członka Komitetu Audytu w osobie Pani Jolanty Górskiej. 


Od dnia 29 września 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. Komitet Audytu działał w składzie: 


 Piotr Kwiecień – Przewodniczący Komitetu 


 Jan Emeryk Rościszewski  


 Jolanta Górska 


 
Komitet Audytu w ww. składzie pełni funkcję do dnia podpisania sprawozdania. 


 
Zasady działania organów Towarzystwa, wynikają ze statutu Towarzystwa i powszechnie obowiązujących przepisów prawa odnoszonych się 
do spółki akcyjnej. 


8. Pozostałe informacje o działalności 


8.1. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji 
publicznej. 


W okresie sprawozdawczym i na dzień podpisania sprawozdania Fundusz nie był stroną takich postępowań. 


8.2. Informacje o zawartych umowach znaczących dla działalności emitenta. 


W okresie sprawozdawczym Fundusz nie zawierał znaczących umów dla działalności emitenta. 


8.3. Informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych emitenta z innymi podmiotami oraz określenie jego głównych inwestycji 
krajowych i zagranicznych oraz opis metod ich finansowania. 


Powiązania Funduszu i PKO Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. wynikają z Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu 
alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi z dnia 27 maja 2004 roku oraz statutu. Fundusz został utworzony przez Towarzystwo. 
Towarzystwo, jako organ Funduszu, zarządza Funduszem i reprezentuje Fundusz wobec osób trzecich. 


Fundusz nie jest jednostką zależną od innego podmiotu ani nie posiada jednostek zależnych. Główne inwestycje Funduszu na dzień 31 grudnia 
2020 r. zostały wskazane w pkt 3 niniejszego sprawozdania. Inwestycje są finansowane ze środków własnych Funduszu pozyskanych w 
drodze emisji certyfikatów inwestycyjnych. 


8.4. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez emitenta lub jednostkę od niego zależną z podmiotami powiązanymi na innych 
warunkach niż rynkowe. 


W okresie sprawozdawczym Fundusz nie zawierał takich transakcji. 


8.5. Informacje o zaciągniętych i wypowiedzianych w okresie sprawozdawczym umowach dotyczących kredytów i pożyczek. 


W okresie sprawozdawczym Fundusz nie zaciągał ani nie wypowiadał umów dotyczących kredytów i pożyczek. 


8.6. Informacje o udzielonych w okresie sprawozdawczym pożyczkach. 


W okresie sprawozdawczym Fundusz nie udzielał pożyczek. 


8.7. Informacje o udzielonych i otrzymanych w okresie sprawozdawczym poręczeniach i gwarancjach. 


W okresie sprawozdawczym Fundusz nie otrzymał ani nie udzielał poręczeń i gwarancji. 


8.8. Informacja o wykorzystaniu przez emitenta wpływów z emisji papierów wartościowych do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania, w 
przypadku dokonania emisji w okresie sprawozdawczym. 


W okresie sprawozdawczym Fundusz nie emitował papierów wartościowych. 


8.9. Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami wykazanymi w sprawozdaniu rocznym a wcześniej publikowanymi prognozami wyników na dany rok. 


Fundusz nie publikował prognoz wyników. 


8.10. Ocena dotycząca zarządzania zasobami finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności wywiązywania się z zaciąganych zobowiązań, 
oraz określenie ewentualnych zagrożeń i działań, jakie emitent podjął lub zamierza podjąć w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom. 


Zobowiązania Funduszu wynikają z zawieranych transakcji rynkowych oraz umów zawartych w związku z działalnością Funduszu i są 
regulowane na bieżąco. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przypadki zagrożenia terminowego regulowania zobowiązań. 


8.11. Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji kapitałowych, w porównaniu do wielkości posiadanych środków, z 
uwzględnieniem możliwych zmian w strukturze finansowania tej działalności. 


Przedmiotem działalności Funduszu jest inwestowanie zgodnie z polityką inwestycyjną opisaną w pkt 2 niniejszego sprawozdania. Nie istnieje 
zagrożenie, co do realizacji zamierzeń inwestycyjnych Funduszu. W okresie sprawozdawczym nie było dokonywanych zmian w strukturze 
finansowania. 
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8.12. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania Funduszem. 


W okresie sprawozdawczym nie były dokonywane zmiany w podstawowych zasadach zarządzania Funduszem. 


8.13. Umowy zawarte między emitentem a osobami zarządzającymi, przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z 
zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia emitenta przez przejęcie. 


Nie ma zastosowania dla Funduszu. 


8.14. Informacje o znanych emitentowi umowach (w tym również zawartych po dniu bilansowym), w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić 
zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy. 


Nie ma zastosowania dla Funduszu. 


8.15. Informacje dotyczące zawartej umowy z firmą audytorską. 


W dniu 10 czerwca 2020 roku PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zawarło umowę z PricewaterhouseCoopers Polska spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp. k., której przedmiotem jest przeprowadzenie przeglądu sprawozdania finansowego Funduszu za 
okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku oraz od 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku, a także badanie 
sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku oraz rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 
roku. Wyboru firmy audytorskiej dokonała Rada Nadzorcza Towarzystwa. Wynagrodzenie brutto z tytułu zawartej umowy wynosi odpowiednio 
5 tys. złotych za przegląd oraz 6 tys. złotych za badanie sprawozdania finansowego. 
 


 


26.03.2021 Piotr Żochowski Prezes Zarządu 


Podpisano przy użyciu kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego 
.............................................................................................................. 


(podpis) 


26.03.2021 Remigiusz Nawrat Wiceprezes Zarządu 


Podpisano przy użyciu kwalifikowanego podpisu 


elektronicznego 


................................................................................................................  


(podpis) 


26.03.2021 Łukasz Kwiecień Wiceprezes Zarządu 


Podpisano przy użyciu kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego 
................................................................................................................  
(podpis) 
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Informacje ujawniane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 z dnia  
25 listopada 2015 r. w sprawie przejrzystości transakcji finansowych z użyciem papierów wartościowych i 
ponownego wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 337/1 z 23.12.2015 r.) 
(„Rozporządzenie SFTR”). 
 
Stan na dzień 31 grudnia 2020 r. 


 
Wartość bilansowa 


(w tys. zł) 


Procentowy udział w 
aktywach mogących być 
przedmiotem pożyczek 


papierów wartościowych 


Kwota pożyczonych papierów wartościowych i towarów 0 0,00% 


 
Wartość bilansowa 


(w tys. zł) 
Udział procentowy w  


aktywach ogółem  


Aktywa będące przedmiotem transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych 64 339 73,70% 


Dane dotyczące koncentracji 


Najwięksi wystawcy zabezpieczeń otrzymywanych przez Fundusz wszystkich transakcjach finansowanych z użyciem 
papierów wartościowych 


Kontrahent 
Wartość papierów wartościowych  
otrzymanych jako zabezpieczenie 


Bank Gospodarstwa Krajowego 62 323 


Najważniejsi kontrahenci zawieranych przez Fundusz transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych Kontrahent 
Wartość transakcji pozostających 


do rozliczenia 


- buy-sell-back/reverse repo Bank Gospodarstwa Krajowego 62 323 


- sell-buy-back/repo - - 


- zaciągnięte pożyczki papierów wartościowych ERSTE Securities Polska S.A. 2 016 


Dane dotyczące ponownego wykorzystania zabezpieczeń  


Odsetek otrzymanych zabezpieczeń, które są przedmiotem ponownego wykorzystania 0,00% 


Szacowany maksymalny poziom odsetek otrzymanych zabezpieczeń, które są przedmiotem ponownego wykorzystania 
ujawniony w prospekcie informacyjnym 


brak ograniczeń 


Zyski z tytułu reinwestowanych zabezpieczeń gotówkowych - 


Zbiorcze dane dotyczące transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych odrębnie dla poszczególnych rodzajów transakcji  


Transakcje typu buy-sell-back i reverse repo: 


Rodzaj zabezpieczenia 
Okres zapadalności 


zabezpieczeń 
Waluta zabezpieczenia 


Okres zapadalności w 
odniesieniu do transakcji 


z użyciem papierów 
wartościowych 


Kraj siedziby kontrahenta Rozliczenie i rozrachunek 
Udział procentowy w 


ogólnej sumie 


Obligacje skarbowe powyżej jednego roku PLN 
Od jednego dnia do 
jednego tygodnia 


Polska dwustronne 4,84% 


Obligacje skarbowe powyżej jednego roku PLN 
Od jednego tygodnia do 


jednego miesiąca 
Polska dwustronne 95,16% 


Transakcje typu sell-buy-back i repo: 


Rodzaj zabezpieczenia 
Okres zapadalności 


zabezpieczeń 
Waluta zabezpieczenia 


Okres zapadalności w 
odniesieniu do transakcji 


z użyciem papierów 
wartościowych 


Kraj siedziby kontrahenta Rozliczenie i rozrachunek 
Udział procentowy w 


ogólnej sumie 


- - - - - - - 


Zaciągnięte pożyczki papierów wartościowych 


Rodzaj zabezpieczenia 
Okres zapadalności 


zabezpieczeń 
Waluta zabezpieczenia 


Okres zapadalności w 
odniesieniu do transakcji 


z użyciem papierów 
wartościowych 


Kraj siedziby kontrahenta Rozliczenie i rozrachunek 
Udział procentowy w 


ogólnej sumie 


Depozyt zabezpieczający Na żądanie USD Na żądanie Polska dwustronne 100,00% 


Przechowywanie zabezpieczeń otrzymanych w ramach transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych  
Depozytariusz Wartość bilansowa (w tys. zł) 


Bank Handlowy w Warszawie S.A. 62 323 


Przechowywanie zabezpieczeń udzielonych w ramach transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych 
Zabezpieczenia udzielone przez Fundusz przechowywane są na 


rachunkach wskazanych przez kontrahenta. 


  


Dane dotyczące wyniku z transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych  01.01.2020 – 31.12.2020 


Rodzaj transakcji finansowych z użyciem papierów wartościowych Przychody (w tys. zł) Koszty (w tys. zł) 


- buy-sell-back/reverse repo 221 - 


- sell-buy-back/repo - 4 


- udzielone pożyczki papierów wartościowych* - - 


- zaciągnięte pożyczki papierów wartościowych - 3 


- swap przychodu całkowitego - - 


*przychody zostały wykazane jako wynagrodzenie płacone przez pożyczkobiorcę, natomiast kosztem jest oprocentowanie płacone pożyczkobiorcy od złożonego przez niego zabezpieczenia. 


 
Na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz w okresie sprawozdawczym PKO ASZ Europa Wschód-Zachód FIZ nie zawierał transakcji swapów przychodu 
całkowitego. 


  







 


Pozostałe informacje, o których mowa w art. 222 B Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarzadzaniu 
alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. 
 


Informacje o zmianach regulacji wewnętrznych dotyczących zarządzania płynnością 


Regulacje wewnętrzne dotyczące zarządzania płynnością zapewniają spójność profilu zarządzania płynnością z polityką umarzania tytułów 
uczestnictwa. W okresie sprawozdawczym nie było dokonywanych zmian w regulacjach zarządzania płynnością.  


Informacje o udziale procentowym aktywów, które są przedmiotem specjalnych ustaleń w związku z ich niepłynnością 


Fundusz nie posiadał aktywów, które były przedmiotem specjalnych ustaleń. 


Informacje o aktualnym profilu ryzyka oraz systemach zarządzania ryzykiem stosowanych przez TFI 


W zależności od profilu i strategii inwestycyjnej funduszu lub portfela Towarzystwo identyfikuje określone ryzyka związane z prowadzonym 
procesem inwestycyjnym i bieżącym zarządzaniem.  
 
Zidentyfikowane ryzyka szczegółowe są sklasyfikowane do generalnych rodzajów ryzyka opisanych w procedurach wewnętrznych Towarzystwa. 
W ramach generalnych rodzajów ryzyka możemy wyróżnić: 
 
• Ryzyko rynkowe 
• Ryzyko kredytowe 
• Ryzyko kontrahenta 
• Ryzyko płynności 
• Ryzyko operacyjne 
 
Zarządzanie ryzykiem odbywa się co do zasady zgodnie ze spójnym, jednolitym dla wszystkich zarządzanych funduszy i portfeli procesem, w 
oparciu o zasady określone w Strategii Zarządzania Ryzykiem oraz ustalony na podstawie regulacji i procedur wewnętrznych system zarządzania 
ryzykiem. W szczególnych przypadkach, podyktowanych wymaganiami związanymi z profilem inwestycyjnym funduszu lub portfela, mogą 
występować inne szczególne rodzaje ryzyka niż wskazane powyżej (np. fundusze aktywów niepublicznych). 
 
Wartość limitów ryzyka wyznacza się indywidualnie w odniesieniu do polityki inwestycyjnej konkretnego funduszu lub portfela w zakresie istotnych 
dla niego ryzyk. Limity ryzyka zawarte są w systemie limitów wewnętrznych określonym, na podstawie przepisów prawa, w dokumentach i 
procedurach wewnętrznych Towarzystwa. Wewnętrzne limity ryzyka zatwierdza Zarząd Towarzystwa bezpośrednio lub delegując uprawnienia w tym 
zakresie do wyspecjalizowanych Komitetów. 
 
Monitorowanie i limitowanie ryzyka rynkowego odbywa się z wykorzystaniem między innymi limitów nałożonych na miary wartości zagrożonej 
(VaR), zmodyfikowanej duracji oraz wielkości ekspozycji na instrumenty udziałowe. 
 
Ograniczanie ryzyka kredytowego i kontrahenta oparte jest głównie na siatce kredytowej (Credit Grid), która określa maksymalną dopuszczalną 
ekspozycję na danego emitenta lub grupę emitentów posiadających odpowiednią ocenę wewnętrzną wspieraną ratingiem zewnętrznym. 
 
Ryzyko płynności jest limitowane w oparciu o miary procentu aktywów, który może zostać upłynniony w ciągu określonego czasu. 
 
W zakresie ryzyka operacyjnego stosuje się limity tolerancji. Limity tolerancji na ryzyko operacyjne są określone jako ustalony poziom wartości 
Kluczowych Wskaźników Ryzyka (KRI) lub wartość zdarzeń operacyjnych. Dopuszcza się przy tym stosowanie limitów tolerancji na ryzyko 
operacyjne ustanowionych łącznie dla zarządzanych funduszy, jeżeli limit łączny dotyczy funduszy o zbliżonym profilu ryzyka operacyjnego.  
 
Profil ryzyka funduszu definiowany jest jako ogólny poziom ryzyka na jaki narażony jest fundusz i wyrażony jest on w skali od 1 do 7 (gdzie 1 
oznacza ryzyko niskie, a 7 ryzyko wysokie). Profil ryzyka jest uzupełniony o informacje na temat zasadniczego typu instrumentu, w który fundusz 
inwestuje, a także o charakter jego polityki inwestycyjnej. Aktualny profil ryzyka został przedstawiony w tabeli poniżej: 
 


Profil ryzyka Rodzaj funduszu Zasadniczy typ instrumentu, w który fundusz inwestuje Polityka inwestycyjna charakterystyczna dla funduszy 


3 FIZ instrumenty udziałowe zamkniętych 


Informacje o zmianach maksymalnego poziomu dźwigni finansowej AFI, który może być stosowany w ich imieniu, oraz prawie do ponownego 
wykorzystania zabezpieczeń lub gwarancji udzielonej na podstawie porozumienia dotyczącego dźwigni finansowej AFI 


W okresie sprawozdawczym nie było dokonywanych zmian w wysokości maksymalnego poziomu dźwigni mierzonej metodą zaangażowania. 
Fundusz może wykorzystywać ponownie środki pieniężne i papiery wartościowe otrzymane jako zabezpieczenie w ramach transakcji Buy-Sell-Back 
i Sell-Buy-Back, a także transakcji Repo i Reverse-Repo, gdyby takie transakcje były stosowane. 


Informacje o łącznej wysokości dźwigni finansowej stosowanej przez Fundusz 


Do ustalenia dźwigni finansowej funduszu używa się metody zaangażowania obliczanej zgodnie z zapisami Ustawy o funduszach inwestycyjnych i 
zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz zapisami Rozporządzania delegowanego Komisji (UE) nr 231/2013 uzupełniającego 
dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków dotyczących prowadzenia działalności, 
depozytariuszy, dźwigni finansowej, przejrzystości i nadzoru. Podsumowanie informacji o dźwigni finansowej Funduszu według stanu na 31 grudnia 
2020 roku, przedstawia tabela poniżej: 
 


Maksymalny poziom ustalony dla dźwigni mierzonej metodą zaangażowania 400% aktywów netto funduszu 


Wysokość dźwigni finansowej zastosowanej przez fundusz – metoda zaangażowania 106% 


 







 


Informacja o wynagrodzeniach, o których mowa w art. 222d ust. 4 pkt 7) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o  
funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. 


 


1. Liczba pracowników towarzystwa; 


108 zatrudnionych na dzień 31 grudnia 2020 r. 


2. Całkowita kwota wynagrodzeń wypłaconych przez towarzystwo pracownikom, w tym odrębnie całkowita kwota wynagrodzeń wypłaconych 
osobom, o których mowa w art. 47a ust. 1; 


Całkowita kwota wynagrodzeń wypłacona przez Towarzystwo pracownikom w 2020 r. to 26.393,88 tys. zł, w tym całkowita kwota wynagrodzeń 
wypłacona przez Towarzystwo osobom, o których mowa w art. 47a ust. 1 to 7.244,77 tys. zł. 


3. Kwota wynagrodzenia dodatkowego wypłaconego ze środków Funduszu; 


Zgodnie ze Statutem Fundusz nie wypłaca dodatkowego wynagrodzenia uzależnionego od wyników Funduszu ze środków Funduszu.  


4. Opis sposobu obliczania zmiennych składników wynagrodzeń; 


Sposób obliczania zmiennych składników wynagrodzeń określają procedury wewnętrzne obowiązujące od 4 grudnia 2016 roku (dalej „Polityka 
Wynagrodzeń”), o której mowa w art. 47a ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami 
inwestycyjnymi (Ustawa). 


Obliczenie i wypłata pierwszej transzy zmiennych składników wynagrodzeń na podstawie wprowadzonej w Towarzystwie Polityki Wynagrodzeń 
nastąpiło po raz pierwszy w odniesieniu do okresu oceny jakim jest rok 2018 r. Pierwsze wypłaty zmiennych składników wynagrodzeń na 
podstawie Polityki Wynagrodzeń nastąpiły w marcu 2018 roku.  


Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń podstawą przyznania wynagrodzenia zmiennego jest ocena efektów pracy danej osoby podlegającej Polityce 
Wynagrodzeń w postaci oceny realizacji celów o charakterze finansowym i niefinansowym.  


Do kryteriów przyznania wynagrodzenia zmiennego należą między innymi wyniki osiągane przez Towarzystwo i Fundusze oraz kapitały własne i 
płynność Towarzystwa.  


Przyznawanie i zmiana uprawnień do zmiennych składników wynagrodzenia uzależnionych od wyników nie będzie następować częściej niż raz w 
roku, natomiast wypłata zmiennych składników wynagrodzeń następować będzie nie częściej niż 2 razy w roku.  


W uzasadnionych przypadkach Towarzystwo może pozbawić osobę podlegającą Polityce Wynagrodzeń prawa do całości lub części wynagrodzenia 
zmiennego. 


Zgodnie z obowiązującą Polityką Wynagrodzeń wynagrodzenie zmienne uzależnione od wyników nieodroczone i odroczone składa się z 
następujących składników: 


1. gotówkowego, który stanowi 40% wynagrodzenia zmiennego, 


2. w formie instrumentu finansowego, który stanowi 60% wynagrodzenia zmiennego 


Spółka wypłaca wynagrodzenie zmienne nieodroczone i odroczone przyznane w formie instrumentu finansowego, po przeliczeniu instrumentu 
finansowego na kwotę pieniężną. 


Instrumentem finansowym są jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo 
wskazane w Polityce Wynagrodzeń. 


Nabycie praw do wypłaty 40% wartości całkowitego wynagrodzenia zmiennego uzależnionego od wyników podlega odroczeniu. Wypłata 
odroczonej części wynagrodzenia zmiennego następuje w ratach, przy czym wypłata pierwszej raty następuje po upływie 12 miesięcy od dnia 
ustalenia łącznej wysokości wynagrodzenia uzależnionego od wyników, a kolejne raty w ciągu kolejnych 3 lat.  


Mając na uwadze wymogi wynikające z art. 47a Ustawy Zarząd Towarzystwa wskazał: 


-   które osoby zatrudnione w Towarzystwie podlegają postanowieniom Polityki Wynagrodzeń  


-   oraz jaki instrument finansowy (jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez 
Towarzystwo) zostanie wykorzystany dla celów wypłaty części wynagrodzenia zmiennego uzależnionego od wyników w odniesieniu do 
poszczególnych pracowników Towarzystwa objętych Polityką Wynagrodzeń.  


Takiego samego wskazania w odniesieniu do Zarządu Towarzystwa dokonała Rada Nadzorcza Towarzystwa.  


Przed końcem okresu rozliczeniowego Zarząd ustala, czy i w jakim zakresie wystąpiły przesłanki ograniczenia prawa do całości lub części 
odroczonego wynagrodzenia zmiennego za dany okres oceny.  


Pracownik nie może rozporządzać uprawnieniami do instrumentu finansowego w okresie wstrzymania tj. w okresie rozpoczynającym się w dniu 
przyznania uprawnień do danej części odroczonego wynagrodzenia zmiennego w formie instrumentu finansowego i kończącym się 31 maja 
kolejnego roku, w którym to okresie nie może zbyć nabytego uprawnienia do tego instrumentu finansowego. 


Obliczenie zmiennych składników wynagrodzeń następuje poprzez ocenę stopnia realizacji wyznaczonych pracownikowi celów oraz wyliczenie 
określonych wartości mnożników premiowych właściwych dla danego stopnia realizacji celów.  


Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń wysokość środków przeznaczonych na wypłatę zmiennych składników wynagrodzenia uzależnionych od wyników 
może zostać ograniczona ze względu na sytuację finansową Towarzystwa, w tym jego płynność i stabilność, kapitały własne, tak aby wypłata 
wynagrodzenia zmiennego nie ograniczała możliwości zachowania odpowiedniej bazy kapitałowej Towarzystwa. 







 


 


Opis istotnych zmian informacji wymienionych w informacji dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego 
zaistniałych w trakcie roku obrotowego. 
 


Fundusz udostępnia informacje dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego w prospektach emisyjnych certyfikatów inwestycyjnych 
Funduszu. W okresie od dnia upływu terminu ważności ostatnio udostępnionego przez Fundusz do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego 
certyfikatów inwestycyjnych Funduszu, w tym w okresie sprawozdawczym, informacje dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego nie 
podlegały aktualizacji. 


 
Informacja dotycząca sytuacji na koniec okresu objętego sprawozdaniem rocznym oraz działalności w okresie 
objętym sprawozdaniem rocznym spółki nienotowanej na rynku regulowanym, nad którą Fundusz przejął kontrolę. 
 
Nie dotyczy Funduszu. 
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LIST TOWARZYSTWA DO UCZESTNIKÓW 


 
Szanowni Państwo, 


 


przedstawiamy Państwu Sprawozdanie finansowe PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód – funduszu inwestycyjnego zamkniętego 
(„Fundusz”) zarządzanego przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 
2020 roku. Sprawozdanie zawiera szczegółowe informacje o strukturze portfela inwestycyjnego oraz opis polityki inwestycyjnej Funduszu. 
Do Sprawozdania finansowego dołączono sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego przeprowadzonego przez biegłego rewidenta oraz 
oświadczenie banku depozytariusza. 
 
Wartość aktywów netto wszystkich funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez PKO TFI wynosiła na koniec grudnia 2020 roku 33,84 mld PLN. 
Udział PKO TFI w grupie funduszy inwestycyjnych rynku kapitałowego na koniec grudnia 2020 roku wyniósł 18,92%, co dało Towarzystwu 
1 miejsce pod względem wielkości zarządzanych aktywów. Na dzień 31 grudnia 2020 roku PKO TFI zarządzało 72 funduszami inwestycyjnymi 
i subfunduszami, w tym 15 funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi. 
 
Procentowa zmiana wartości certyfikatu inwestycyjnego Funduszu PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód – fiz w 2020 roku 
wyniosła -1,75%. Od dnia emisji certyfikatów inwestycyjnych serii A, przeprowadzonej w lipcu 2016 r. do dnia 31 grudnia 2020 roku, stopa zwrotu 
wynosi -1,38%. 
 
Szczegółowy opis otoczenia rynkowego w 2020 roku i czynników wpływających na wynik Funduszu oraz perspektywy w 2021 roku znajdują się 
w liście Prezesa Zarządu. 
 
Dziękując Państwu za powierzenie swoich środków w zarządzanie PKO TFI S.A., zapraszamy do zapoznania się z informacjami zawartymi 
w niniejszym Sprawozdaniu finansowym. 
 
 


26.03.2021 Piotr Żochowski Prezes Zarządu 


Podpisano przy użyciu kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego 
..............................................................................................................  


(podpis) 


26.03.2021 Remigiusz Nawrat Wiceprezes Zarządu 


Podpisano przy użyciu kwalifikowanego podpisu 


elektronicznego 


................................................................................................................ 


(podpis) 


26.03.2021 Łukasz Kwiecień Wiceprezes Zarządu 


Podpisano przy użyciu kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego 
................................................................................................................  
(podpis) 
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Wybrane dane finansowe 


WYBRANE DANE FINANSOWE 
01.01.2020 - 31.12.2020 01.01.2019 - 31.12.2019 


w tys. zł w tys. EUR w tys. zł w tys. EUR 


I. Przychody z lokat 363 81 2 145 499 


II. Koszty funduszu netto 3 021 675 3 984 926 


III. Przychody z lokat netto -2 658 -594 -1 839 -427 


IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 4 050 905 1 688 392 


V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -3 124 -698 3 262 758 


VI. Wynik z operacji -1 732 -387 3 111 723 


  
31.12.2020 31.12.2019 


w tys. zł w tys. EUR w tys. zł w tys. EUR 


VII. Zobowiązania 7 092 1 537 36 036 8 462 


VIII. Aktywa 87 297 18 917 138 585 32 543 


IX. Aktywa netto 80 205 17 380 102 549 24 081 


X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 813 248 1 021 631 


  w zł w EUR w zł w EUR 


XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 98,62 21,37 100,38 23,57 


XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -2,13 -0,48 3,05 0,71 


 
Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 31 grudnia 2020 r. oraz 31 grudnia 2019 r. 
Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec miesięcy od stycznia do grudnia 2020 r. oraz od stycznia do 


grudnia 2019 r. 
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny prezentowana jest na dzień bilansowy, a wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny prezentowana jest za okres sprawozdawczy. 
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PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA 


Zarządzające Funduszami PKO 


ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa 


t: 22 358 56 00 


f: 22 358 56 01 


mail: poczta@pkotfi.pl 


www.pkotfi.pl 


 


Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy      Kapitał zakładowy 18 460 400 zł 


XIII Wydział Gospodarczy KRS      (w całości opłacony) 


nr KRS 0000019384                                                                                                NIP: 526-17-88-449 


   


Warszawa, dnia 31 marca 2021 r. 


 


OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ 


PKO Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie  


w sprawie oceny  sprawozdania finansowego  


PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód - Zachód – fiz oraz sprawozdania 


Zarządu z działalności PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód - Zachód – fiz 


w zakresie zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym 


 


 


Działając na podstawie art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz §70 ust. 1 pkt 


14) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji 


bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz 


warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa 


niebędącego państwem członkowskim (dalej „Rozporządzenie”), niniejszym oświadczamy,  


że sprawozdanie finansowe PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód - Zachód – fiz 


(dalej „Fundusz”) oraz  sprawozdanie Zarządu z działalności Funduszu za okres od 01 stycznia 


2020 r. do 31 grudnia 2020 r. zostały sporządzone rzetelnie i prawidłowo, jak również zgodnie 


z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym.  


 


Uzasadnienie 
 


1. Zgodnie z art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz §70 ust. 1 pkt 14) 


Rozporządzenia, Rada Nadzorcza dokonała oceny przedstawionego przez Zarząd 
sprawozdania finansowego Funduszu i sprawozdania z działalności Funduszu  
za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. zawierającego: 


 wprowadzenie do sprawozdania finansowego; 


 zestawienie lokat oraz bilans sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r.  
oraz sporządzone za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.: 


 rachunek wyniku z operacji; 


 zestawienie zmian w aktywach netto; 


 rachunek przepływów pieniężnych;  
     oraz 


 noty objaśniające i informacją dodatkową. 


 


2. Wyżej wymienione dokumenty zostały zbadane przez uprawnioną do 


przeprowadzenia badania firmę audytorską PricewaterhouseCoopers Polska spółka 


z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp. k. wpisaną na listę podmiotów 


uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową 


Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 144 („Audytor”).  







 


PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA 


Zarządzające Funduszami PKO 


ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa 


t: 22 358 56 00 


f: 22 358 56 01 


mail: poczta@pkotfi.pl 


www.pkotfi.pl 


 


Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy      Kapitał zakładowy 18 460 400 zł 


XIII Wydział Gospodarczy KRS      (w całości opłacony) 


nr KRS 0000019384                                                                                                NIP: 526-17-88-449 


   


3. Komitet Audytu realizując swoje obowiązki wynikające z regulaminu Komitetu 
Audytu odbywał rozmowy i spotkania z kluczowym biegłym rewidentem oraz 
przedstawił Radzie Nadzorczej pozytywną opinię o wynikach badania sprawozdania 
finansowego Funduszu.  


 


4. Opinia  Audytora z badania sprawozdania finansowego Funduszu jest opinią bez 
zastrzeżeń  a  zgodnie z opinią Audytora z badania sprawozdania finansowego 
Funduszu sprawozdanie finansowe Funduszu:  


 przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Funduszu na 


dzień 31 grudnia 2020 r., finansowych wyników działalności oraz przepływów 


pieniężnych za rok obrotowy zakończony tego dnia zgodnie z ustawą z dnia 


29 września 1994 r. o rachunkowości („ustawa o rachunkowości”), wydanymi 


na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz przyjętymi zasadami (polityką) 


rachunkowości; 


 jest zgodne, we wszystkich istotnych aspektach, co do formy i treści 


z obowiązującymi Fundusz przepisami prawa oraz statutem Funduszu; 


 zostało sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach, na podstawie 


prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 


2 ustawy o rachunkowości. 


 


Ponadto na podstawie pracy wykonanej w trakcie badania sprawozdania 


finansowego zdaniem Audytora sprawozdanie z działalności Funduszu, we 


wszystkich istotnych aspektach: 


 zostało sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa oraz 


 jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym. 


Ponadto w świetle wiedzy o Funduszu i jego otoczeniu uzyskanej przez Audytora 


podczas badania sprawozdania finansowego Audytor nie stwierdził w sprawozdaniu 


z działalności istotnych zniekształceń. 


5. Komitet Audytu nie zgłosił żadnych uwag do sprawozdania finansowego Funduszu 
oraz sprawozdania z działalności Funduszu za okres od 1 stycznia 2020  
do 31 grudnia 2020. 
  


6. Mając powyższe na względzie, w ocenie Rady Nadzorczej zarówno sprawozdanie 


finansowe Funduszu, jak i sprawozdanie z działalności Funduszu za rok 2020 


sporządzone zostały prawidłowo pod względem merytorycznym i formalnym, są 


zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz oddają rzetelnie 


stan wyników finansowych i działalność Funduszu w roku 2020 r. 


 


Imię i nazwisko Podpisy 


Jan Emeryk Rościszewski 
 /-podpisano kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym/  


 


Mariusz Adamiak 
 /-podpisano kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym/  
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Tomasz Frąckowiak 
 /-podpisano kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym/  


 


Jolanta Górska 
 /-podpisano kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym/  


 


Piotr Kwiecień 
 /-podpisano kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym/  


 


Michał Macierzyński 
 /-podpisano kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym/  


 


Andrzej Zajko 
 /-podpisano kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym/  


 


 
 








 
 
 


 
 
PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k.,  


ul. Polna 11, 00-633 Warszawa, Polska 


T: +48 (22) 746 4000, F: +48 (22) 742 4040, www.pwc.com  
 
PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m. st. Warszawy, pod numerem KRS 0000750050, NIP 526-021-02-28. Siedzibą Spółki jest Warszawa, ul. Polna 11. 


Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania 


 


Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej PKO Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. 


Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego 


Nasza opinia 


Naszym zdaniem załączone roczne 
sprawozdanie finansowe: 


• przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji 
majątkowej i finansowej PKO Absolutnej 
Stopy Zwrotu Europa Wschód - Zachód 
Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 
(“Fundusz”), zarządzanego przez 
PKO Towarzystwo Funduszy 
Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) na 
dzień 31 grudnia 2020 r. oraz jego wyniku 
z operacji i przepływów pieniężnych za rok 
obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z 
mającymi zastosowanie przepisami ustawy 
z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości 
(„Ustawa o rachunkowości” – tekst jednolity 
Dz. U. z 2021 r., poz. 217, z późn. zm.) 
oraz przyjętymi zasadami (polityką) 
rachunkowości;  


• jest zgodne co do formy i treści 
z obowiązującymi przepisami prawa oraz 
statutem Funduszu; 


• zostało sporządzone na podstawie 
prawidłowo prowadzonych ksiąg 
rachunkowych zgodnie z przepisami 
rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości. 


 


Niniejsza opinia jest spójna z naszym 
sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu 
Audytu, które wydaliśmy z dniem niniejszego 
sprawozdania. 


Przedmiot naszego badania 


Przeprowadziliśmy badanie rocznego 
sprawozdania finansowego Funduszu, które 
zawiera: 


• wprowadzenie do rocznego sprawozdania 
finansowego; 


• zestawienie lokat na dzień 31 grudnia 
2020 r.;  


• bilans na dzień 31 grudnia 2020 r.; 


oraz sporządzone za rok obrotowy 
od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.: 


• rachunek wyniku z operacji; 


• zestawienie zmian w aktywach netto; 


• rachunek przepływów pieniężnych oraz 


• noty objaśniające i informację dodatkową.  


Podstawa opinii 


Podstawa opinii 


Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie 
z Krajowymi Standardami Badania 
w brzmieniu Międzynarodowych Standardów 
Badania przyjętymi uchwałą przez Krajową 


Radę Biegłych Rewidentów („KSB”) oraz 
stosownie do postanowień ustawy z dn. 
11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, 
firmach audytorskich i nadzorze publicznym 
(„Ustawa o biegłych rewidentach” – Dz. U. 
z 2020 r., poz. 1415, z późn. zm.), a także 
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Rozporządzenia UE nr 537/2014 z dnia 
16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych 
wymogów dotyczących ustawowych badań 
sprawozdań finansowych jednostek interesu 
publicznego („Rozporządzenie UE” – Dz. U. 
UE L158). Nasza odpowiedzialność zgodnie 
z KSB została dalej opisana w sekcji 
Odpowiedzialność biegłego rewidenta za 
badanie sprawozdania finansowego.  


Uważamy, że dowody badania, które 
uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, 
aby stanowić podstawę dla naszej opinii. 


Niezależność 


Jesteśmy niezależni od Funduszu oraz 
Towarzystwa zgodnie z Międzynarodowym 
Kodeksem Etyki Zawodowych Księgowych 


(w tym Międzynarodowymi Standardami 
Niezależności) wydanym przez Radę 
Międzynarodowych Standardów Etycznych dla 
Księgowych (“Kodeks IESBA”)  przyjętym 
uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów 
oraz z innymi wymogami etycznymi, które 
mają zastosowanie do naszego badania 
sprawozdań finansowych w Polsce. 
Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne 
zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IESBA. 
W trakcie przeprowadzania badania kluczowy 
biegły rewident oraz firma audytorska pozostali 
niezależni od Funduszu oraz Towarzystwa 
zgodnie z wymogami niezależności 
określonymi w Ustawie o biegłych rewidentach 
oraz w Rozporządzeniu UE. 


 


Nasze podejście do badania  


Podsumowanie 


Zaprojektowaliśmy nasze badanie ustalając 
istotność i oceniając ryzyko istotnego 
zniekształcenia sprawozdania finansowego. 
W szczególności rozważyliśmy gdzie Zarząd 
Towarzystwa dokonał subiektywnych osądów; 
na przykład w odniesieniu do znaczących 
szacunków księgowych, które wymagały 
przyjęcia założeń oraz rozważenia wystąpienia 
przyszłych zdarzeń, które z natury są 
niepewne. Odnieśliśmy się również do ryzyka 
obejścia przez Zarząd Towarzystwa kontroli 
wewnętrznej, w tym – wśród innych spraw – 
rozważyliśmy czy wystąpiły dowody na 
stronniczość Zarządu Towarzystwa, która 
stanowiłaby ryzyko istotnego zniekształcenia 
spowodowanego oszustwem. 


Istotność 


Na zakres naszego badania miał wpływ 
przyjęty poziom istotności. Badanie 
zaprojektowane zostało w celu uzyskania 
racjonalnej pewności czy sprawozdanie 


finansowe jako całość nie zawiera istotnego 
zniekształcenia. Zniekształcenia mogą 
powstać na skutek oszustwa lub błędu. 
Zniekształcenia są uważane za istotne, jeżeli 
można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo 
lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje 
ekonomiczne użytkowników podjęte na 
podstawie sprawozdania finansowego.  


Na podstawie naszego zawodowego osądu 
ustaliliśmy progi ilościowe dla istotności, w tym 
ogólną istotność w odniesieniu do  
sprawozdania finansowego jako całości. Progi 
te, wraz z czynnikami jakościowymi umożliwiły 
nam określenie zakresu naszego badania oraz 
rodzaj, czas i zasięg procedur badania, a także 
ocenę wpływu zniekształceń, zarówno 
indywidualnie, jak i łącznie na sprawozdanie 
finansowe jako całość.   


 


Kluczowe sprawy badania 


Kluczowe sprawy badania są to sprawy, które 
według naszego zawodowego osądu były 
najbardziej znaczące podczas naszego 
badania sprawozdania finansowego 
za bieżący okres. Obejmują one najbardziej 


znaczące ocenione rodzaje ryzyka istotnego 
zniekształcenia, w tym ocenione rodzaje 
ryzyka istotnego zniekształcenia 
spowodowanego oszustwem. Do spraw tych 
odnieśliśmy się w kontekście naszego badania 
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sprawozdania finansowego jako całości oraz 
przy formułowaniu naszej opinii. Nie wyrażamy 
osobnej opinii na temat tych spraw.  


Kluczowa sprawa badania Jak nasze badanie odniosło się do tej sprawy 


Wycena składników lokat notowanych na 
aktywnym rynku 


Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 
wyceniane są do wartości godziwej. 


Wycena do wartości godziwej przeprowadzana 
jest bezpośrednio w oparciu o ceny 
pochodzące z aktywnego rynku, bądź w 
oparciu o modele oparte o dane wejściowe 
pochodzące z aktywnego rynku. Za aktywny 
rynek uznawany jest dowolny rynek, w tym 
również rynek dealerski (transakcji 
bezpośrednich), spełniający kryteria opisane w 
zasadach rachunkowości. W przypadku gdy 
składnik lokat notowany jest na kilku rynkach 
aktywnych, wycena do wartości godziwej 
przeprowadzana jest na podstawie cen, bądź 
w oparciu o dane wejściowe pochodzące z 
rynku głównego. Wybór rynku głównego oraz 
stosowane techniki i modele wyceny do 
wartości godziwej oparte na danych 
wejściowych z aktywnego rynku mogą mieć 
charakter subiektywny i obejmować różne 
założenia, które często wymagają dokonania 
osądu przez Zarząd Towarzystwa. 


Z powyższych względów zagadnienie to 
zostało przez nas uznane za kluczową sprawę 
badania.  


Zasady rachunkowości dotyczące ujmowania i 
wyceny lokat zostały zamieszczone w 
dokumencie Polityki rachunkowości funduszy 
inwestycyjnych zarządzanych przez 
Towarzystwo. 


Zestawienie lokat na dzień 31 grudnia 2020 r. 
w sprawozdaniu finansowym zawiera 
informacje dotyczące wartości wyceny 
składników lokat notowanych na aktywnym 
rynku. 


 


 


Uzyskaliśmy zrozumienie środowiska kontroli 
wewnętrznej w obszarze wyceny składników lokat 
notowanych na aktywnym rynku oraz 
przeprowadziliśmy testy efektywności wybranych 
kluczowych kontroli. 


Dokonaliśmy uzgodnienia liczby instrumentów 
finansowych na dzień 31 grudnia 2020 r. z 
potwierdzeniem otrzymanym od banku 
depozytariusza. 


Oceniliśmy czy metody wyceny składników lokat 
notowanych na aktywnym rynku zastosowane 
przez Towarzystwo są zgodne z wymogami 
Ustawy o rachunkowości. 


Przeprowadziliśmy procedury weryfikacji 
poprawności wyceny składników lokat 
notowanych na aktywnym rynku wycenianych do 
wartości godziwej. Porównaliśmy w szczególności 
obserwowalne dane wejściowe wykorzystywane 
do wyceny z danymi rynkowymi pochodzącymi z 
niezależnych źródeł. 


Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej za sprawozdanie finansowe


Zarząd Towarzystwa jest odpowiedzialny za 
sporządzenie, na podstawie prawidłowo 
prowadzonych ksiąg rachunkowych, rocznego 
sprawozdania finansowego, które przedstawia 


rzetelny i jasny  obraz sytuacji majątkowej 
i finansowej i wyniku z operacji Funduszu 
zgodnie z przepisami Ustawy 
o rachunkowości, przyjętymi zasadami 
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(polityką) rachunkowości oraz 
z obowiązującymi przepisami prawa i statutem 
Funduszu, a także za kontrolę wewnętrzną, 
którą Zarząd Towarzystwa uważa za 
niezbędną aby umożliwić sporządzenie  
sprawozdania finansowego niezawierającego 
istotnego zniekształcenia spowodowanego 
oszustwem lub błędem. 


Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd 
Towarzystwa jest odpowiedzialny za ocenę 
zdolności Funduszu do kontynuowania 
działalności, ujawnienie, jeżeli ma to 
zastosowanie, spraw związanych 
z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie 
zasady kontynuacji działalności jako podstawy 


rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy 
Zarząd Towarzystwa albo zamierza dokonać 
likwidacji Funduszu, albo zaniechać 
prowadzenia działalności albo nie ma żadnej 
realnej alternatywy dla likwidacji lub 
zaniechania działalności. 


Zarząd Towarzystwa oraz członkowie Rady 
Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, 
aby sprawozdanie finansowe spełniało 
wymagania przewidziane w Ustawie 
o rachunkowości. Członkowie Rady 
Nadzorczej są odpowiedzialni za 
nadzorowanie procesu sprawozdawczości 
finansowej.


Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego


Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej 
pewności czy sprawozdanie finansowe jako 
całość nie zawiera istotnego zniekształcenia 
spowodowanego oszustwem lub błędem oraz 
wydanie sprawozdania z badania 
zawierającego naszą opinię. Racjonalna 
pewność jest wysokim poziomem pewności, 
ale nie gwarantuje, że badanie 
przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze 
wykryje istniejące istotne zniekształcenie. 
Zniekształcenia mogą powstawać na skutek 
oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, 
jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że 
pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na 
decyzje ekonomiczne użytkowników podjęte 
na podstawie sprawozdania finansowego. 


Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co 
do przyszłej rentowności Funduszu ani 
efektywności lub skuteczności prowadzenia 
jego spraw przez Zarząd Towarzystwa obecnie 
lub w przyszłości. 


Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy 
zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy 
sceptycyzm, a także: 


• identyfikujemy i szacujemy ryzyka istotnego 
zniekształcenia sprawozdania finansowego 
spowodowanego oszustwem lub błędem, 
projektujemy i przeprowadzamy procedury 
badania odpowiadające tym ryzykom 
i uzyskujemy dowody badania, które są 
wystarczające i odpowiednie, aby stanowić 
podstawę dla naszej opinii. Ryzyko 
niewykrycia istotnego zniekształcenia 
wynikającego z oszustwa jest większe niż 
tego wynikającego z błędu, ponieważ 


oszustwo może dotyczyć zmowy, 
fałszerstwa, celowych pominięć, 
wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli 
wewnętrznej; 


• uzyskujemy zrozumienie kontroli 
wewnętrznej stosownej dla badania w celu 
zaprojektowania procedur badania, które są 
odpowiednie w danych okolicznościach, ale 
nie w celu wyrażenia opinii na temat 
skuteczności kontroli wewnętrznej 
Towarzystwa;  


• oceniamy odpowiedniość zastosowanych 
zasad (polityki) rachunkowości oraz 
zasadność szacunków księgowych oraz 
powiązanych ujawnień dokonanych przez 
Zarząd Towarzystwa; 


• wyciągamy wniosek na temat 
odpowiedniości zastosowania przez Zarząd 
Towarzystwa zasady kontynuacji 
działalności Funduszu jako podstawy 
rachunkowości oraz, na podstawie 
uzyskanych dowodów badania, czy istnieje 
istotna niepewność związana ze 
zdarzeniami lub warunkami, które mogą 
poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność 
Funduszu do kontynuacji działalności. 
Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje 
istotna niepewność, wymagane jest od nas 
zwrócenie uwagi w sprawozdaniu biegłego 
rewidenta na powiązane ujawnienia 
w sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli 
takie ujawnienia są nieadekwatne, 
modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski 
są oparte na dowodach badania 
uzyskanych do dnia sporządzenia 
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sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże 
przyszłe zdarzenia lub warunki mogą 
spowodować, że Fundusz zaprzestanie 
kontynuacji działalności; 


• oceniamy ogólną prezentację, strukturę 
i zawartość sprawozdania finansowego, 
w tym ujawnienia, oraz czy sprawozdanie 
finansowe przedstawia będące ich 
podstawą transakcje i zdarzenia w sposób 
zapewniający rzetelną prezentację. 


Komunikujemy się z Komitetem Audytu 
odnośnie, między innymi, do planowanego 
zakresu i czasu przeprowadzenia badania oraz 
znaczących ustaleń badania, w tym wszelkich 
znaczących słabości kontroli wewnętrznej, 
które zidentyfikujemy podczas badania. 


Składamy Komitetowi Audytu oświadczenie, że 
przestrzegaliśmy stosownych wymogów 
etycznych dotyczących niezależności oraz 
komunikujemy wszystkie powiązania i inne 


sprawy, które mogłyby być racjonalnie uznane 
za stanowiące zagrożenie dla naszej 
niezależności, a tam gdzie ma to 
zastosowanie, informujemy o działaniach 
podjętych w celu eliminowania tych zagrożeń 
oraz zastosowanych zabezpieczeniach. 


Spośród spraw komunikowanych Komitetowi 
Audytu ustaliliśmy te sprawy, które były 
najbardziej znaczące podczas badania 
sprawozdania finansowego za bieżący okres 
i dlatego uznaliśmy je za kluczowe sprawy 
badania. Opisujemy te sprawy w naszym 
sprawozdaniu biegłego rewidenta, chyba że 
przepisy prawa lub regulacje zabraniają 
publicznego ujawnienia na ich temat lub gdy, 
w wyjątkowych okolicznościach, ustalimy, że 
kwestia nie powinna być komunikowana 
w naszym sprawozdaniu, ponieważ można 
byłoby racjonalnie oczekiwać, że negatywne 
konsekwencje przeważyłyby korzyści dla 
interesu publicznego takiego ujawnienia. 


Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności 


Inne informacje 


Na inne informacje składa się sprawozdanie 
z działalności Funduszu za rok obrotowy 
zakończony 31 grudnia 2020 r. 
(„Sprawozdanie z działalności”) wraz 
z oświadczeniem o stosowaniu ładu 
korporacyjnego, które jest wyodrębnioną 
częścią tego Sprawozdania z działalności oraz 
list towarzystwa będącego organem funduszu, 
skierowany do uczestników funduszu 
wymagany § 37 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w 
sprawie szczególnych zasad rachunkowości 
funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 2007 nr 249 
poz. 1859) oraz informacje wymagane art. 13 
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 23.12.2015 L 337/1) oraz art. 
222b oraz art. 222d Ustawy z dnia 27 maja 
2004 r. o funduszach inwestycyjnych 
i zarządzaniu alternatywnymi funduszami 
inwestycyjnymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 95, 
z późn. zm.) zwane dalej razem “Innymi 
informacjami”. Inne Informacje nie obejmują 


sprawozdania finansowego i sprawozdania 
biegłego rewidenta na jego temat. 


Odpowiedzialność Zarządu i Rady 
Nadzorczej 


Zarząd Towarzystwa jest odpowiedzialny za 
sporządzenie Innych informacji zgodnie 
z przepisami prawa. 


Zarząd Towarzystwa oraz członkowie Rady 
Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, 
aby Sprawozdanie z działalności Funduszu 
spełniało wymagania przewidziane w Ustawie 
o rachunkowości. 


Odpowiedzialność biegłego rewidenta 


Nasza opinia z badania sprawozdania 
finansowego nie obejmuje Innych informacji.  


W związku z badaniem sprawozdania 
finansowego naszym obowiązkiem jest 
przeczytanie Innych informacji, i czyniąc to, 
rozważenie czy są one istotnie niespójne ze 
sprawozdaniem finansowym, z naszą wiedzą 
uzyskaną w trakcie badania, lub w inny sposób 
wydają się być istotnie zniekształcone. Jeżeli, 
na podstawie wykonanej pracy stwierdzimy 
istotne zniekształcenie Innych informacji, 
jesteśmy zobowiązani poinformować o tym 
w naszym sprawozdaniu z badania. Naszym 
obowiązkiem zgodnie z wymogami Ustawy 
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o biegłych rewidentach jest również wydanie 
opinii, czy Sprawozdanie z działalności zostało 
sporządzone zgodnie z przepisami oraz czy 
jest zgodne z informacjami zawartymi 
w rocznym sprawozdaniu finansowym.  


Opinia o Sprawozdaniu z działalności 


Na podstawie wykonanej pracy w trakcie 
badania, naszym zdaniem, Sprawozdanie 
z działalności Funduszu:  


• zostało sporządzone zgodnie z wymogami 
art. 49 Ustawy o rachunkowości oraz 
paragrafu 70 Rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w 
sprawie informacji bieżących i okresowych 
przekazywanych przez emitentów papierów 
wartościowych oraz warunków uznawania 
za równoważne informacji wymaganych 
przepisami prawa państwa niebędącego 
państwem członkowskim („Rozporządzenie 
o informacjach bieżących” – Dz. U. z 2018 
r., poz.757); 


• jest zgodne z informacjami zawartymi 
w sprawozdaniu finansowym. 


Ponadto oświadczamy, że w świetle wiedzy 
o Funduszu i jego otoczeniu uzyskanej 
podczas naszego badania nie stwierdziliśmy 
w Sprawozdaniu z działalności Funduszu 
istotnych zniekształceń.  


Opinia o oświadczeniu o stosowaniu ładu 
korporacyjnego 


Naszym zdaniem w oświadczeniu 
o stosowaniu ładu korporacyjnego Zarząd 
Towarzystwa zawarł informacje określone 
w paragrafie 70 ust. 6 punkt 5 Rozporządzenia 
o informacjach bieżących. Ponadto, naszym 
zdaniem, informacje wskazane w paragrafie 70 
ust. 6 punkt 5 lit. c-f, h oraz i tego 
Rozporządzenia zawarte w oświadczeniu 
o stosowaniu ładu korporacyjnego są zgodne 
z mającymi zastosowanie przepisami oraz 
informacjami zawartymi w sprawozdaniu 
finansowym.


Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji


Informacja o przestrzeganiu regulacji 
ostrożnościowych 


Zarząd Towarzystwa jest odpowiedzialny za 
przestrzeganie obowiązujących regulacji 
ostrożnościowych określonych w odrębnych 
przepisach. 


Naszym obowiązkiem jest poinformowanie 
w sprawozdaniu z badania sprawozdania 
finansowego, czy Fundusz jest zgodny 
z obowiązującymi regulacjami 
ostrożnościowymi określonymi w odrębnych 
przepisach. Dla potrzeb niniejszej informacji za 
odrębne przepisy rozumiemy Ustawę z dnia 
27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych 
i zarządzaniu alternatywnymi funduszami 
inwestycyjnymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 95, 
z późn. zm.). 


Celem badania sprawozdania finansowego nie 
jest przedstawienie opinii o przestrzeganiu 
obowiązujących regulacji ostrożnościowych 
określonych w odrębnych przepisach 
wymienionych powyżej i opinii takiej nie 
formułujemy. 


W oparciu o wykonaną przez nas pracę 
informujemy, że nie stwierdziliśmy w okresie 
od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. 
przypadków niezgodności Funduszu 


z obowiązującymi regulacjami  
ostrożnościowymi, określonymi w przepisach 
wymienionych powyżej, które miałyby istotny 
wpływ na sprawozdanie finansowe. 


Oświadczenie na temat świadczenia usług 
niebędących badaniem sprawozdania 
finansowego 


Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą 
i przekonaniem oświadczamy, że usługi 
niebędące badaniem sprawozdań 
finansowych, które świadczyliśmy na rzecz 
Funduszu są zgodne z prawem i przepisami 
obowiązującymi w Polsce oraz że nie 
świadczyliśmy usług niebędących badaniem, 
które są zakazane na mocy art. 5 ust.1 
Rozporządzenia UE oraz art.136 Ustawy 
o biegłych rewidentach.  


W badanym okresie świadczyliśmy na rzecz 
Funduszu usługę przeglądu sprawozdania 
finansowego za okres od 1 stycznia do 
30 czerwca 2020 r.  
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Wybór firmy audytorskiej 


Zostaliśmy wybrani do badania rocznego 


sprawozdania finansowego Funduszu uchwałą 


Rady Nadzorczej z dnia 29 maja 2020 r. 


Sprawozdanie finansowe Funduszu badamy 


po raz pierwszy.  


 


Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie w imieniu PricewaterhouseCoopers 


Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k., spółki wpisanej na listę firm 


audytorskich pod numerem 144, którego rezultatem jest niniejsze sprawozdanie niezależnego 


biegłego rewidenta, jest Agnieszka Accordi. 


 


 


 


Agnieszka Accordi 


Kluczowy Biegły Rewident 


Numer w rejestrze 11665 


 


 


Warszawa, 29 marca 2021 r. 
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LIST PREZESA ZARZĄDU PKO TFI S.A. 


 
Szanowni Państwo, 
 
przedstawiam Państwu Sprawozdanie finansowe PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód - Zachód - funduszu inwestycyjnego zamkniętego 
(„Fundusz”) za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. Sprawozdanie finansowe zawiera szczegółowe informacje 
na temat składu portfela lokat, struktury kosztów oraz rezultaty osiągnięć operacji finansowych. 
 
Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikatu inwestycyjnego Funduszu w okresie sprawozdawczym wyniosła -1,75%.  
 
Rok 2020 był jednym z najbardziej burzliwych okresów w historii rynków kapitałowych. Początek roku przyniósł kontynuację dobrych nastrojów 
wśród inwestorów w dużej mierze za sprawą osiągnięcia porozumienia handlowego pomiędzy USA oraz Chinami, które zakończyło pierwszy etap 
negocjacji. Ten dobry nastrój został jednak niespodziewanie zepsuty przez epidemię COVID-19. Pierwsza, wiosenna fala pandemii przyniosła 
gigantyczne wahania na rynkach finansowych w obawie o jej gospodarcze skutki. Oczekiwaniu załamania globalnej koniunktury gospodarczej 
towarzyszyła duża wyprzedaż aktywów ryzyka i zwrot w stronę bezpiecznych przystani, takich jak obligacje amerykańskie, niemieckie czy jen 
japoński. Efektem wysokiego popytu na obligacje rynków bazowych (USA, Niemcy) był spadek ich rentowności do rekordowo niskich poziomów. 
 
Bezprecedensowy w powojennej historii świata spadek wzrostu gospodarczego zaowocował równie bezprecedensowymi działaniami rządów 
i banków centralnych na całym świecie. Mieliśmy do czynienia nie tylko z cięciem stóp procentowych, ale przede wszystkim z reaktywacją lub 
zwiększaniem skali programów skupu aktywów przez banki centralne. Prym wiodła tutaj amerykańska Rezerwa Federalna (Fed), która w drugiej 
połowie marca ogłosiła nielimitowany program luzowania ilościowego (quantitative easing, QE), który w praktyce początkowo sprowadził się do 
zakupów papierów dłużnych w wysokości 75 mld dolarów dziennie. Było to więcej niż miesięczna wartość zakupów w przypadku wszystkich 
poprzednich programów przeprowadzanych przez amerykański bank centralny. Ponadto uruchomione zostały różnego rodzaju programy 
wspierające płynność rynków. Rządy krajów na całym świecie zdecydowały się na gigantyczną stymulację fiskalną w celu złagodzenia skutków 
pandemii. Stany Zjednoczone Ameryki sięgnęły także po tzw. helicopter money, czyli bezpośrednie transfery pieniężne dla obywateli tego kraju.  
 
Niewielka strata funduszu w roku 2020 wynikała w głównej mierze z prób wykorzystania zakładanego przez nas relatywnego „przegrzania” sektora 
technologii w stosunku do szerokiego rynku w połowie roku, kiedy to wzrosty na tych spółkach, trwające od marca, wydawały się już zbyt duże. 
 
Aktywne zarządzanie indeksami akcyjnymi w drugim półroczu przyniosło zysk, niwelujący częściowo wyżej wspomnianą stratę. Jednocześnie duża 
nieprzewidywalność rozwoju pandemii Covid-19 oraz poziomów zmienności, niewidzianych od upadku banku inwestycyjnego Lehman Brothers 
w 2008 roku skłoniła nas do istotnego ograniczenia podejmowanego ryzyka inwestycyjnego. Gdy poziomy zmienności osiągają ekstrema,  
modele ryzyka nakazują jego drastyczną minimalizację. Staraliśmy się zatem zajmować jedynie małe pozycje, ponieważ ocena sytuacji była 
praktycznie niemożliwa. Przykładowo, w roku 2020 roku mieliśmy do czynienia z ogromną recesją wyników spółek, zakończoną historycznymi 
wzrostami indeksów akcyjnych. Nawet sektor technologiczny, jeden z niewielu, który pokazał wzrost zysków w poprzednim roku, osiągnął dynamiki 
cen akcji na poziomie 40-50 procent, wobec jedynie kilkuprocentowego wzrostu wyników. Mieliśmy zatem do czynienia z typową tzw. hossą 
mnożnikową – ceny akcji rosły nie w wyniku poprawy fundamentów, czyli ich wyników finansowych i perspektyw, które była bardzo trudne do 
oszacowania, ale choćby w wyniku ultra łagodnej polityki monetarnej na świecie przekładającej się na wyceny akcji na giełdach.  
 
Pozycją, która przyniosła zysk (jednak niewystarczający do zniwelowania wcześniejszych strat), było osłabienie dolara amerykańskiego, co 
skutecznie i w odpowiednim momencie przewidzieliśmy i wykorzystaliśmy. 
 
Rok 2021 zapowiada się jako jeden z najbardziej interesujących makroekonomicznie w ostatnich latach. Wieloletnie programy luzowania 
ilościowego, które miały na celu poprawienie sytuacji płynnościowej w systemie bankowym i uruchomienie bankowej akcji kredytowej, zastąpione 
zostały programem bezpośredniego skupu obligacji emitowanych przez rządy. To duża różnica, która może wygenerować od dawna niewidzianą 
inflację. Istotna będzie też skala odbicia gospodarczego po zaszczepieniu społeczeństw, która będzie zależała w dużej mierze od tego, czy i w jakim 
stopniu społeczna chęć do konsumpcji okaże się większa od nowych, bardziej zachowawczych i ostrożnych wzorców zachowań, wytworzonych 
w okresie pandemii. 
 
Kluczowy wpływ na zachowanie rynków finansowych będzie miała nadal polityka monetarna i fiskalna. Jakiekolwiek ograniczanie skali obecnej 
„opresji finansowej”, czyli zjawiska mocno ujemnej realnej stopy procentowej, która skłania deponentów do przenoszenia środków np. na rynki 
akcji, będzie negatywne dla tzw. aktywów ryzykownych. Ponadto wiele indeksów akcyjnych udowodniło ostatecznie w roku 2020, że podąża za 
ilością pieniądza w obiegu globalnym, a nie fundamentami spółek czy gospodarki, dlatego bardzo ważne będą skala i dynamika podaży pieniądza 
na świecie.  
 
Z kolei liczba otwieranych rachunków maklerskich przez inwestorów indywidualnych czy liczba otwartych spekulacyjnych pozycji opcyjnych na 
wzrosty akcji to miary, które świadczą o panującej wśród inwestorów euforii. Taki ekstremalnie pozytywny nastrój lubi się szybko zmieniać, dlatego 
będziemy przyglądać się uważnie również tym i podobnym wskaźnikom. 
 
Dziękując Państwu za powierzenie swoich środków w zarządzanie PKO TFI, zapraszam do zapoznania się z informacjami zawartymi w niniejszym 
Sprawozdaniu finansowym. 
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OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 


 
 
 
 
Działając jako reprezentanci PKO TFI S.A. potwierdzamy, że: 
 
 


1. wedle naszej najlepszej wiedzy, sprawozdanie finansowe PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód – Zachód – fundusz inwestycyjny 
zamknięty za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r. sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi zasadami 
rachunkowości, oraz że odzwierciedla ono w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Funduszu oraz jego 
wynik z operacji, oraz że sprawozdanie z działalności Funduszu zawiera prawdziwy obraz rozwoju, osiągnięć oraz sytuacji Funduszu, w 
tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka 


2. podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego funduszu PKO 
Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód – Zachód - fundusz inwestycyjny zamknięty sporządzonego za rok zakończony dnia  
31 grudnia 2020 r., został wybrany zgodnie z przepisami prawa, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej oraz 
że podmiot ten oraz członkowie zespołu wykonującego przegląd spełniali warunki do wyrażenia bezstronnego, niezależnego 
sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu 
i zasadami etyki zawodowej 


3. są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi 
okresami karencji 


4. Fundusz posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz emitenta przez firmę 
audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług 
warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską. 
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DnawoUxyIOO6IIRUXQ7g1iXceG+wDyB2WmDRG/R9sfZsxUdsFcD8sR3t9OHXmNE+ZQarQaLXYi6e
5yzp3ukZF1pzr4PvYlNevBLwzr39KuHgh1mjQe6pBUe8ux5XWLjqinSeDknbXAaT56iZeYipUMrA
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MjUyNiAwIFI+Pg0KZW5kb2JqDQo3IDAgb2JqDQo8PC9UeXBlL0V4dEdTdGF0ZS9CTS9Ob3JtYWwv
Y2EgMT4+DQplbmRvYmoNCjggMCBvYmoNCjw8L1R5cGUvRXh0R1N0YXRlL0JNL05vcm1hbC9DQSAx
Pj4NCmVuZG9iag0KOSAwIG9iag0KPDwvVHlwZS9Gb250L1N1YnR5cGUvVHlwZTAvQmFzZUZvbnQv
QUJDREVFK1BLT0JhbmtQb2xza2ktUmVndWxhci9FbmNvZGluZy9JZGVudGl0eS1IL0Rlc2NlbmRh
bnRGb250cyAxMCAwIFIvVG9Vbmljb2RlIDI1MjUgMCBSPj4NCmVuZG9iag0KMTAgMCBvYmoNClsg
MTEgMCBSXSANCmVuZG9iag0KMTEgMCBvYmoNCjw8L0Jhc2VGb250L0FCQ0RFRStQS09CYW5rUG9s
c2tpLVJlZ3VsYXIvU3VidHlwZS9DSURGb250VHlwZTIvVHlwZS9Gb250L0NJRFRvR0lETWFwL0lk
ZW50aXR5L0RXIDEwMDAvQ0lEU3lzdGVtSW5mbyAxMiAwIFIvRm9udERlc2NyaXB0b3IgMTMgMCBS
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ZHRocyAyNTMyIDAgUj4+DQplbmRvYmoNCjE1IDAgb2JqDQo8PC9UeXBlL0ZvbnREZXNjcmlwdG9y
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PYC3VY8zEuxWKMHx55jPH41aaFNcESl74uaaogBwxqMbJtIWWAJ9umCJ43W0Be+E3OSAHioQfNod
eQPJJuoCEDDe1XYJMFqpkiTGs9tTQfpUAqh533pKYbUcK3tSF0IHvwVTaKGTkELMOpCYAQ5xKZzm
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m9+YCUmCKFlqto+M99M0K1wh/cIVs6KByPtppK028sEItI9XIQf8Gu5usArNUAhT1thMyKxpkwVA
yeSgEhSl4GQihCE7gvELtG4chT2ToEiEoz4w7feJ4xzQc1DQgcUbTV5w0wHSB2S9Me0X8zpQ/IDN
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zXHrjY9L2w/XmBlvEIl2kn7wCqCk8UU0aJDdLoBHyf04qQgPm3lTvu0L5/CxASFNz9aqK23Vanp2
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+AgcTgF5aSS3iPIVWZwK42WaW8a5dB6nBD20IqcmXXqTU6S8ZHUpWl/ByyliD83MqWpOd/sqc3/d
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R2UrwCpbbPjGTXcxV+DuTdN1WeIaoBXTVQzwC82nlVADq8GSlCGgFvEGrC4Tbhgg+Brr8CXb2tBl
ZJWGCJjgSrg5H0PWr0Vgq3NH1qJV5RGzOukvbEsaFyMJqANkCEVrHS9gHV0jm3Yl4UIDTWqYve+l
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kbBkxBXWT0tobEIkCZWDlEliJ8khwaTePYyttc8CpdkVGhEGCmPSjUC0mr65KbCg0qDZrQamqG+D
6W6qhzojRrt0MhB9TFs4tm7+B4XXGyjBpir1PpM3UPFZ8blSQSPqsKEDBEoV1Wb1HWO2qvaoXKA0
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iFGuClNhRaihOAB5VrIEgHsjt1NRcjYCxbZg8yXU0wrqKDzBb6jpwAWkfV0dUMTOYkCB9AUQIDVr
4zmUCPAxOhhYIv8l0KsW1oOXA5xUVPxzmGRG34ByjrB2mRbymnTDriyS9jipk6RfgsJJGuigkoKO
SkrroMWiWAtqLum9hYSvQeMOfNz8iWJFFF5RkQL/uxSA2ZduOy6l+cKRp4U61+G4XpABA3aCMfia
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JfRK+JYQMGFkQlEZaFTSzX2laTvDZXiy7yyWZ42W9L6s45Fa3qvFBNXy+NJmedYVSOfmIYPIlsfN
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vaZ1n1WzM/fT+1qmy6EVMF39fHEnsCtY3ZT9CLM6WRL+ik79yU6fQCHBRgKWiDwJmhJ4JXiTASsr
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3VVKxJNzBdhuBIy5WR5y6gvQNstjt/6cHD9BQwKPBC8JgBJEJRBLMMcD8K9py5JJA1c1sVf5fa7V
LXPUuzaRBw1U24bErBfrDbNsb45ge2O3PQRgRdtjz/6cfD+CQ0KPhC8RgBJCJQxLKCcDj4vk0wyk
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2MVfWcz/NGAzYy4Lza9gtlB5hyKTiIdwHsRdhw3G2XHj8P8gJjo8Rgz2Fl3ACRqyOx7Ie00fjEFA
NxHrvVRKuGjCm5PlkdxqTWK05LHUK+ERVxxRkDFqiGIcZQl4gJVRyi9G8DAJGf7eT1ncihh2R946
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vJOjfZVZo9WsADJWp+B8dv3Hq+xNRI9d7Pb73ae4Krva7fZjVbYnuap/p7rO29ZuLqDNHroIX0yF
qUy2GnTHwd2vVRa9Bib5YjKwoxOuQhwYbanuxVJ/+OE9/bw/O69m91rL3OnftmfVbH1WBjD+RVuo
+3tjYCkTL6U0xoeXepN4qS4O2DbtUj0BF7GlgniVhEB7G0EdXe8gfX6TnVkZm6TpwVo2vXEk8iJr
e9yt2Yb7bdWN3WNeVKrOvHveawvyj5v9uofVcpfh5rI3P+lt/fHq98tM0HLfAiI5AFFe9v8RI+tJ
rLKA6v+977+Wss0eRzK2sLKxBhmpel1X9fKz7n82BclHtbJ/azlXL6wRUvcyVCn9udV4tPxVveBU
pb2v6+Vl3dlnKWXvUQX7Xtnn6nvN2hX8bMw1+pK6l78dbCtg0HwLuIoIuIqmy4v2JHjNtjttgBv+
tHtcawN4+6T51Pt/Git8uzY/1nd7/dXTo77YXvApu+9/FsVse/cwosIUb9GbNKe9QohSODIWz0PG
4b607VFUueoBKw2POYVi+T5ksn20wtBDocEx2Eam7U3ZayHv/zpb/+3sRSdTB1Zu8v7hwZVDCtxL
iF97jtq8jK0GtoimVkOhV5eG0HozRi2tGaFqJGhrcqgrImzzfasJ0yjItX6CgMsMrzC0qh+u2Yhm
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bv4W5m/4T5n/evNv7X7HzD/ZeH7GOkg8nJ9x+Jub347u5+7KZbQZBp/JCGXP/HP4t0nDLs/PJOTt
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gmyaZYepHl6jY5xMY+kYMeua1enJjXGe/xec5+bdh9tf2axUKcu2hflSrBhM01hmmKbh9aKqKAfF
0jFC9jgH0lI+2Dzd4+29zTS9+XQHv+iTu42Jbx8/fvr4MxTbBNSH218Mlnv/BDm+D5Dea1LpvVUi
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NFjoUFZzwaSB7FD4pEE5P0waHLlXlDTI9IpNGpTzG0rXvZmF7iQNjLUJG/96EDf+OWKXNEByIWnA
NkBJA2yATxp4ej5pQF1gkwaTCFzSAFsQkgZSE5g08E1wSQOhI94LDJmNf6kNt2QO8sa/0IQz1yGz
8R8qI500UIO08c+VksUwxc4gXDGfNPANsEkDvoYbLZ6LGwu+hlO1UIM0GcghJw2qccnG/xgnDXhC
aeNfqd9i4z8nK7fxn5J2Qb4A2eXyBWMiX8BTivmCpJwL8wXFLDFfUKoaxNTILJcvUFWcMOAp5YRB
Us7jJAxKRXQJg0JVOudERi0nDFSVyBiwlByYr+wWa0LOcOtyjO8Or2QIaB7IChVDLheZ5dC8qmI4
z1PKcD4pZ2fhWVOJcL6YI8H5Us0QTvbsRDivqgSe50n5owA9N/+uX5up9ZKF86W84AxAubm42Gga
AwnOG5cQ43melMPzLfpvcSbpfsPC+WKOBjfVnME0YKKDAYP8E/zF/Nqa6+GS/ME08uJQJBIILKWc
QEjKuSSBUMqPEgiFeqHA2ccvYgJBVXEGgaeUMwhJORdmEIp5UgYhyZPF2uVcWMtclEEo50cn14/b
K8ogZFaU+E3O1fxsBqHEjOcmupNCMFII5w4MipHOHXDELoWA5EIKgW2AUgjYAJ9C8PR8CoG6wKYQ
JhG4FAK2IKQQpCYwheCb4FIIQkecJ5jEYFIIUhu0aE5ypFMIQhNkr94iuBRCqIx0CqEapHMHXClZ
DFPsDMIV8ykE3wCbQuBruNHiubix4Gs4VQs1SJOBHGIKoR3HJecOVBXlEARKKYdQVb/Bzf+srFwO
ISVtPodA7HI5BFXFSQSBVEwiJAVdlkQoZ4lJhFLdWJxNzLJJBBUlEQRKOYmQlPMoSYRiEV0SoVCV
5J6cVWeSCCpOIvCU8v2BpJzxoefVXPD+QKE20NMSs2zmQEWZA4GSyxzgE/wJOcOUiuISB+UM6Qn+
UsUgIp/YyYkDFScOBFI5cZCUVE4cFPOixEGhUigiCsZATByoOHEgkIqXB2RzaXr26f1yhnR5oFQ1
GOgFAyFqJsbxPKWM45NyLsDxxfwIxxfqBaPXKYaQcbyKcLxAKeP4pJzLcHw5T8LxSZ4c4l3BBXG8
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z+cBxmskRWCcVuzRgfEKgRvc9Km02+IOBf79t8DSrq+bDxujOfvr7eO7T0awAfthlSldGVovXFP1
uPQnhcsDZuSYB8xdFQNmgVYGzOmhLwfM5QIQYC6d1A7G0CqSBcydigGzQCsC5rSsSwFzOVcCzGm2
PKhcwUizQUsImOOLh3uwRMB8/L4RYM70LXELdw+WCJiLTHtutHoOmA1q6FnADDclcoCZacDtvNgW
JMDM0RNgxgZEwOxbYAEz9UMEzHwrPtFpW8kAZr4ZnwC0zYiA2TXCA2bqkQiYA1GSgLkZ7c3EBN6d
ynXjrwbNeSyp0bsKogXxYgQVOC5oZlRDMDOBiS9neaApUhXJFAMuMbAP6hAnujK005I1Wac4yWRF
bkEdgRuZNtWSTVtkF9QR2NEUoFrSFJiYpfIfvoqeLujE7diZ4hQpzZRZz3YTKUEd37NGakmolViO
67WXhxR4mMQFogbUGr+u9fU3sLl/AXv4X7/cJL7ZV8JdJ7grOK3GsTfg9ipO2ezbYaWGLdvh/XqY
ZGfPLDDsXr00qr342kCD7y5MQPvHF4dnb1YGU5Xh/1/XMLTfvvzhz5sfvrn85vvT/uSrg4+xNlVh
JeTGWB9+jHWDDyyke/3DxddfGW2/3nx3hM4OvWjQdXf4zo7aBIGfzaA1UHDsbowpvwZ7vnoNRv3D
681/v77cABa5eglFv//q+uACNVW1HVkLN0B7892rl7CQff1nsParbzbfXP3x9bevDy5IW9lv+i4b
iXmqvekgnoCP7cqPdHTNbqZdoGRu/Ch4RxHu7FZ6wUHm8ND4sOzQuLvD5JP0eBOzq5LnyRd2I746
NkKUE/RjYXbDDFJN7MxA1eIzOl34VkyGkEkraHsDaZm6T+wpOvu0zlb5tPz2dJxh+mRufqV0JlQc
mqXSCUqFhxP0xL4RH0nrgm2NLCV3l8De6j6cWm1p4kXileI19ujxfnqd62z+9EnT6y1/ur7pmy0F
konj9VQKc03tngA3kegQth4fIXc1bBuJA96VhgIqhxPeO+VGiaAZnoOvwXHAx5dYDi6oDjikT3gH
WmKOeDddA+NXRc9gOC1M5fG7mdQNoYqTI6wivnrZtI3xdAu8RPTqpUApvSsA60ObN2A4+LU9PVPV
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SbpY1dF1NPPncHPPXW5sb+YXYt0dXn+X0l+GxPuTViC6w0VXNcPdbCh2x9TDi231JJ+9nWl+XvfT
zc7BcXvh75LBvdBrbjO82FR03cO++UJbyXpmyz7vmcfIM7OE3PN2tY3Ul4nded+7qTXz6N06MeyT
d/srjxyV4y574L6KPTBLyXngoWCFsOpr8M3AFtQXv5S2Vo4aTt3vp7+5btTc03bavb4V57qbzj7N
S640ypM5L+FaiLO7FLXZVrDPUfbL+RG+ERejCK14VzO1ks7uwlvDksebylmPJ1RxYoRVZI/XNItw
Ua8jj8dTsu88gz03XQJPmHXzssfl1mEeFVyER2+BC7r9vXbXkmlh15MDmJbmaTW/oWU5uFw+rern
SrsVvEZ/YS8mXXDLd2m/VWNHm+14cPnYv6/TTU/xkA8bLoMTK9bPQXdRPal3A8LL9P5ES+BWsfxc
qfh0jLsbG1yprQ6mDa3rrWAF+DTC3NtfuUvb8f3z4ICQG/NRz3UXX/L197U7RT8vcBT8FfH4yvrC
3sYnWRSkKtLdTeSOVrOpLShIs/nd4dh0Fmsv6k0ceFh22cCjr6PAgyXkA4+Wk3IeZ7R8mFHKFMOM
YtWQb3HcMmFFE4cVLCUfVrCWMo8iWiGIKOWKQUSRduY9b+dBQ6v4E+Xg/aps0OBb4IIGbEUOGoRG
XLQltOK9tdqKZ6ibppZh8lTOBg1CFSdGWEUOGswEWwKT+y4KGnhKMWioWxd97gQNw79Z0BC68+Tb
Jyv1oFp455PVQyhkwovPgwgXQKAjDKvvPJcSxhAeX1+eD7uQW2aeDSFyuojxsIaTZGllnLy/d4fY
3r/75M8rPt5+YL1t6Vjozr7bzg8GRiH10aKQUoXVqoINrLS+sm7bcsu77T5y2ywh40EbZamSUsYH
xNYyqQXbyftpxy7jp4fYT7OU3AnEDnaRFmtjLZcBMG2ZOuZdHeeOuVECmm/0AjTvW+AcM7YiO2ah
ERfBCK14j6gyaN6sRCKan8pZxyxUcWKEVWTHbMFV3jEPVeSYeUr2wVlwzLpdtstZXdGCd2Wdq+yv
cTtz7rPn/ppxWJTUdUlmTEbPE9HdvolofCDswl98EtCqCRP8c2LtC5dghp9zkkMnmHNjGTlUeAZx
4Vjm/YXlnvUXg4r8BUso+otlUrP+o5gp+o+9dUWrkGMv+5NBx/6EpZTTycsEn956oWx8w3qcUjkQ
Ce6lv7lu6rkDqisBGdZ6ATL0LXAOCFuRHZDQiHPVQit+5a8yyFBrGRlO5awDEqo4McIqsgNS9mLB
Ag8Un7MRSEVsqJpt+5+QT46gYXMshLY2y8vtrzp/GT0w21PLnfeOv2l2NmtBMTCyWzpJE+KzsyvY
2I96pNhsphspv2PztOUMtWKnRt6BI7u8B4/PbvGUogtPisl67HIm6LJLlUHLtGeXcdGJM1c8qZib
TQo698it4JCLuaJHLlHPvOc7J6d0BUeDnQdudjywscw8BJyaIO/Z7LpgbEZ2wVIrLngRmvHOL2im
ibpkNQ6pf94H+2LWBfM1nBBBDdkBVxrmxQIHHB9hEkhFB1xFH0b5j8jMOve7X96UWbKLdWmmEVxj
SOryqHnZhNNvRZ8/8/ftIf39uUe63uUjlhe9flbVsXfU9kNnsa7zvhGZ5X1jfHqKpxR9Y0JI1jOW
s0DPWKYIWjo9M9kvjomTUDypmAtdporVPDATulwX827uHGqqRv8lvgQMNau5wVMZJzg1weFQbEZ2
glIrLmAQmnH+J2wmjUTpYmHaBQa3DpMOkCv37NUS51eb1jq/FEhP1o/RcSaRVkqB1mNNgVNRBtQn
QulLBNZH4ucG7FoaPD7jvoFBacNw7cTsImU1g/MxeDnEP45vvKKlJNcVJjhp7XZv5XdEhV85Id8Z
rOepz+uEC7lLtXJfVIBy6I8rpxUePkkxkG8KSb1v6GcndeFPlTtlPMvBuu65rzwMO92lizZeMS4s
uIg/RSJB7mF+8Bi4oaZmLsx9aMPmgqnz3cWUe+6vsUuuTnRmK3g3OzibHLxbdHE1nWZuXda5Rkqn
w/G5EKisN/uhM0vQ8k9wHNHAVvcsfv66syRLupYNFYg/emNxLYoOPEmkUrBQw2cRVqfC13C18cMy
ttmIYuLfyB9wG+NTUBKtFFOs1th6tjbM2Etlc2XMD0aBw634wKOyFyjlwCNoggs8sBkx8BBbcTGa
0Ax5/lkzycCjHtz7EvDFhD6KPaZy+jZDH4UfUhUnR1Cl2amyE4TA5xKWBSHR8SiRVlyN4TGMgiBE
XThkbt2iuq78zZ1wkV14cyfwU87n7u5XkpcDV2yikA6Ruv2TiwzQQSS+CLa3k6AoQDqPtULxZhla
rPa5y44u7rq9alJrQupdmO2iBYr5LFC/mIK7BSeob4K4kwYqDIZ2r1UtC4bclvlsvC6Ik3tadIqE
pqcbw0TEsSKhww4/zbtu2Hb/1lFQvmdcFLSka/koCPkviIKi82MSqRgF9Xq7/kDAGq4YBS1im4+C
PP9cFBSfMZNoxShorcbWs8UoaB+VzZUxP4VWDwqGj4mC6kHbwMBHQfOvw7uwwTfBREHUjA9f5h9j
d5GF0IqLIYVmfPQRNJOOgroWNOrCoGF3jwLKKzoXkXgTLF+jdxUyweMkR+KTWlOdajocEQWQNA9b
90UGPsaUmAV1JGbOhAVubhBCbruf5wrqVNOJDaEloVZk3saVHfJj9nVrn2LMXxPai1UL73czrG72
fBYotQ2VZrU4IHIZIPCoJkL1iafE1gekbap6+ju/nVXBbtHu14Bb2mjp46da9lG4AmCXVne8cu/H
qBGs6B186rw7+eWwLDv7+NtRuhfF9Z2tzZqTMxQMLOkADO0+Fm9WTsG9+xN//XSfTml42pSbjs9n
ceRR76DS/m50QqlasFGZuECyl0rgUcB9V40DbX26bww3MeCKDz9569uRIcYWpO0Lb2m7z94j8DyP
Pt+sE+e+Bge96CzzxWQH7c15v4vao2c4DrrYwcM/7BL0+HAPz5JPz38/uTdTGngzpcWS7UFXqLYa
WGtKvkw29+/qsP5dp76QeBz/nmAVnmk7rKfvFcv0AJ7+oMsLfcCElzUKKoJ1dMrHpGKLdootZnka
N9dg4qtgOTE/D+3/Fdezg8ca3bblWP0NTsO9j5+o3y/S6LbqM/XNxK0NO1tt527f/Hzanfyfw7I1
WLJnh2/fF2h3edX2bA47CQJ3iUHS/CLOkjjpPyN4mU5ZnbstafhiEsz6Lpi60ikrAW00PNqgbvXP
wwAFJSy7pnqkGGVlfBIdUQvCk5Qi4TA5c2JvP7ffwFEyZjLt5/xiXvCpNYbV7Nbz+9P60OGNHqHa
skUjEd/otfFNb7+oEIc4TQ1pm3JBVj7srVlBavvl1sQH1bSbABgvW1NWuOTYszg1ll2O01UVW/fG
zynYIXOnXtrngR1Ts5fG5i87rON+99HMfIOvuvDRES5ceCgI9+R8eGRjI7dlN2LEZKvj7LJFtH3l
lxzY8HOY1u1MUCuzzYoLqu5yJ3QQx63luLLRiZ7Z6uZWNiwf3UpXuXkf7azhaj0TzcoyLRXkG+jV
XFyOcE2bvjtGx3mmBeYmEHC2M3PuV1/yCtPmDO18OYHDHddmqsvKTWuXM5lAeNw7M827p53cAM4u
pk7jbDu6X4CbmIvwSGzHTIGTT5tfb0/P+pNf354aGPZ4ejacJJ6nPMwk1A3zmhQNWisNmhuwyaU7
p3VJlOR2RnqFuXcXky69XQ2XwdSbD5FzlnYoWmrRMiVjejGNMFzrjQBAMPmjSUFGhNeesbk6sN8X
0QRw2Hw62k1kwySxDiQGds4+QYxrXAX2dKOJkdRDY1N83FASgKOTe5SfUDSkV7hcdYdw8JFktbJO
Ly3Zyc+HNula2e/18jbtvr1J0e8823LoYYHJDVs20rDMT47Qmn6DZgnrfU9rtwuLp1iMFqkxiDJf
TLf3gxhxrKc42XlMF7gnPSbvLevIW073H66HQxtP02M2OW08B18Pm76HBJS4ILqpjGdtafpfeifo
Vjk6Z3FgAVtVwaeyWAEve3STdoTI0i+7cOqnXsfH6X/40WtNvNtx0i6INptDh71q8ZcP5oK0hw57
K/uFot8+7DXmcnmzd9hLGL4OYsAoGnYHqa3PnMJWaizI4tXhouISHItDXLuphHVmR+enJ7UPEObO
Q9xxR+DFEdN0VK0O5D3CIqrsuZ6kzS0w/m7tLOQ+5mQ/ipv5ltNwtG85Jbk/P+KnnNLdPdaXnNLc
/vjy+spo9s+v7CdmvrJfvPn2m8OreGBFAOvf17JTDOEAVrrPf37xg+nsH/f7hlLyC0MKvpa3aFgT
06k/sC/RfQ1702t8yaEXmlHbL3YkBdrb4GNuDeAKhlut4BMPm59O65PH95DX+xH+ff/29tBSqFpB
RPa5Oq1q+zR5kp3dONQj933WfTk3mtX3kTm3yn5q5XOpuK23rBU/bjcPp+3J4y2Y06eDs+7tudnP
1tO+gyN53BQ6PRtP1OYnmD/1yY9HmDta2dTX5+quxnsnCyw4frh5X9bafuaQ6Wn8Xad92dVw3eaz
6bW2hxl4vZrWQK+P+26qJDjDPbCj9DOVY2sE/zaDSw4qhTBpB41dBXuMN0EmAW/rBrdEglzdZQDg
b6YdwdHBMLdRME7bsAE8C5/dcElujAuIdRAbdM1O00Sy7xmyGJtUCi6osTp1iVR3CwpTdzvoUE19
cpdpBKBn8VvtUN58OEJVweaxuzveux3q+VbEofMl1bjc0SVCy+HgSA0/1SxDtfF4UC3J/qhYLd3h
I/QQwRrXQQUHF1qbjADjViO8AGQtXFHmt8KJbK1bGZNs9jsOnZSx51VyLDgHj0FwVgcfxX1xvTHh
1x9fv/wObPD7w3+tVbfWdS6yg8QUHA+cstR143YH6ZKPCSXmV3zAxQ4Uuqj9XGyTEGPYEeO4mM5+
cH1Bp/9y8j2guttf3kOU+gQx+QcTkyt9snl3eqZPnh7f/wzbp0/vIVQ3CxX851f4z8Onj1DhzT/f
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mBwPXH+uriK4Znt6NKig2h6umR6ln4nJpdpxy9nx7j5BQ1Ah+I6mKw/OGYRHfWz18B2eqynyn04u
uj2P6V54ePKo0z5ytsDgovJnNV3077ZZOrfbHL6m7o5pTHfwbWDd0CpxuXsMdNo6mjau8XfVUJSj
pxeZGuFQRaAMdyYTN7hoYQrOOoW6C8L6qp620/2eEl6zwCo0Mv7NQrs1hZqbPtRKmANQSHfjTxD4
M1n+BSm71+oPyuN2a3DUCXnOt4Lsl8gto8Qz9XsfO2rhDbBlM2H+OIfq4fsY9sUug7xr5m61cXi7
L3PwhOkDk3ipV41qwR36b8Gdg1ev6ZO+t3BYamOcunEOv9g/3L97+BA7iXWiqRo890LZ+PvqsBAO
sLu2aeAqrPTYqFbB+c8MHfNkY9ODjWg4AnvMr7yvE84MwkLJFtxl12r+oD3kGLW7yh59iVwboNmx
XyKnUrCNbl5s3VjHNu6LLX38jXDVtpYjlsPbwWqXP151nhhwXwkPesB8JVxXNvCMXxd0UnLljsNU
zj4giAOPU6m1jwJr2B3j7LnZtWeBkrtmWuEKUS/7wLbCg3fgNBUd03E3HPyHqudXTKObAA2t1+4K
0YjLfCIGXtin1DXdwW5p1vmpcP9g4Y1Z1+Do+h2goM29gTG3cSizVpx2sI+e9CNkPXPywP3A+uTp
44d7kOvjvwCmP368t7cGY0i1UiSN2cKFIvGLr65aaz2efyfba3D+J0/KXSFuwFIXG+zuU4v42Rp/
PAXiIIgi3KtQF1fTtZkrF6VFhrlU+PgLNya4WGqZ9oNxt7++BTu4e0wcWl6vQhPpLBx8H2PvnsNJ
nzU3OjuYroyvHZoD2KgBLKNevqYGx3TypIyCuwaeZ//3XFSXdioaj662a8bCZfUtWO/d/cMTPMMA
q+sd2DG3tK4XSoPLP8raulam2hi83t9u62q0RrTUboPzMHnStN3WaoAY6LddW5cKHz+nbr/qe6jF
db0ORzgb+7lW19XaahXS7Wulnf0m0+IIINhay5MyGoaXUWAhsncB8xpuRp9hwfvofbCsJpbSYb7L
G6684VZmG9wGVuy9h6WdjMan68FHD/YTAbnhsRn4N/+A5ezOLmYfLGb/cGtR+939U3w5fa1cDTww
0SwVTHhmzoRxVbd8dQs/ZJAlTdsNfOxtWLpABIn7ZW+gR4/SLZQy/oB7DYdrFi5jgoLhBYHl7kOH
30fIkjKi92hTY79kTXn1SCkl9MqYcrLvpOCXkv9/befSK0cNROG/kmWyIGr3c2aLiFiAEErIgn0k
JBYEBdjw6xk/quwe16mu8g2ru2i7TvWx3e3PvuP+V3goWzPrmv6Y4naI+ZHxv321c/SG+oNn0p0Y
h2H6QfaXf36Lf/JxNL/nPbuvls7D2DgNs6Xz199f0lLjH3Gp8dWnz18zj/ltrLYZ5i+vP3+K/SxP
/v7sp3+jOWwPtk4TAFMSeADHr3CF9gGij992qfiqpjxI0iGcu+P5+NLTmvuzYm2Jd47vIa0cvuiR
eXZzPq99To9+LRzjyQt/+HLchZ/W2JG2kL+heTpYM8Jx3DxuIzRrk3w5RaAzMbsIt7kR2QSVB8nE
f4cllXTxLEQlSCgVkeLcdvWG4nx0bS3J5402UlyC76kciNnFubfebf2ppEtud02LSuhaj1L30231
x7Gu8RONqhaXULXKtEC9r/UxwVUtpAK60uP5Nd3UxtrCEY9YVvoFl1D7RRm3zU2hE2TbmxIPkA1H
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WvO9iWkG3hh8db8/aA7tDHpV07CDqtfr+yynbq/OwvI+rAkSXfZEP5f2HNvDnv7//Udlt/UtVL1e
WjZ2HmFl2dmOy5SfKnKifW8Zltnjt1vdftBilNEPYcXSm+iWnqBWO4ZVbnHXxu1GWWIxDh5hZczZ
i5f7nl6hcqJ7Gje3W3zkHnA9yCm5huA3hpZGjN1EWPpxNuAaXyjQmL6fjMrEHRIoc71UY/NjEVZq
vInGFRq1n8z1C88LJGOnavx/qYHeQlDIaqo5AgajiiDLeLYcnEfkQXSf4yDa+nnLmOJ+OF053/KZ
VcMxvd3RJyfiHHGif8ShmWI3wZYDFJotIYgnThF4Bi5H4J1giiAkwXP0qeGVc5QMoVoePImf3u4N
QTVBeNuEU1n7KDTNx1EyODapzF0UBgEYhVeKlVwIFXCQTHuaK8wS0Fpef+FM+iAEG1OjIHFcfp/A
f5aC16kPweulg/D1dBvnr72W5q8hug+6UtsqRajhtCK5VZQS5LmSLTnaRlE/LxseT6j7Jb0tPb2h
eiq9bSstY7YPpncf36yv3yNw8wk9eluc8stCl+CWtK5fmj24wYoA3O65U8lpQlBzqhCoec2gRyvL
qXPNRQA1WBMRU3w6mN0YVklc5najYI+xbwhc5mw24jKzHaMymcu8ftDbzuiHwGXeRDOXWe0YVklc
5najoI5xrAhc5uzF8bfZATxKm48UzNsMscyrGILfF5qHGHuJgGXO9lu3PX8n7MoXCGhewQJobmcK
8NicWQVAcya6hYCfewKvjqokIPO6QbNEVlPNEIAMVUR4NMEXb9tLbhDHvHqH05PzDT/h2CP7AHFs
T22l4xgIQDiWQ6g4BiLwWilFUHCMQmAcU/Lg+TjlAXGspoJxTIlScKymgnEMR+HFHyUXmvjjIAXH
FFcYDaC1vJzAmUAcazKRcSzW1nAMXac+BK+XDsLXMY7VEBDHlCLUcFqR3CpKCfJcyZYcbaPoOLbO
hs20tccxVE/FsVU8Avb7b39GLOZTOZb4LxRA5ZLFktb1+7FnMVhRZzE5TchiThViMa8Z9FxlOXV+
uQosBmuqLGZ1Y1glsZjbjYI6xr4hsJiz2YjFzHaMymQW8/pBrzqjHwKLeRPNLGa1Y1glsZjbjcI3
xrEisJizF69T+Ty0kGgzm7xhFPMKRhTz2kJzEGMnEVDM2Xy0Q2btJaMyBcDcfhTAsfmxCQDmTLQA
mNmOUZUEYF43aF7IaqoZAoChijqAXQyZpR8yo3qH05PzDT8B2HpX9sO2cL0fBgIQgOUQKoCBCLwo
Gq73wygEBjAlD5qBcx4QwGoqGMCUKAXAaioYwHAUXtxRcilTfSVIATDFFYIBbC0vIITL/bAmExnA
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HS4CYXk7Mm13CZk208Xt1i/YDyuG4DaGZhnWfiIwlrcFCbKMHWVYpkCW15DCMEZDdgGyvJkWyrL6
MaySKMtpB839qprqhkBZsCbCniUSidGMYREkYUGr/QmtlnucYyO2Wqe4gs5sdfo5EM18UQSCqxxj
U346B0PwMieFwD+MqzEwXimZ0Hy7ZgL5qiYDf86mhimAVZOBv1TTwvDqjZJNmedrUQpiKc4QDij+
8hoB54J+O3bKRYasZSqIJm9ygcvck8Bl6iRTk5u4w8UB4AYXLsHNhkuUFoEF2G2YKDtZY+h7W3OI
t36FYHuPYLCiimDz0j2Xfnkf/+X6V0RgTp0jJJMFnUv+ykrX78Wev3BNnb+ELCF9eTWIvlxO0CO1
iqmTyV1gL1xVZS+TFeMaibx8VhSqsfYKgbu8TUbcZfNiWCRTl8sMertZzRCYy51nZi6TF+Maibh8
VhSEsQ4Rgbe83Ze2tLo8G9pa+/+hG5aLsOXyhKYb1u4hoJa36Qi1TP1jWKSAls+MQjFGMw4Bs7x5
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0uPPC6A6CPsCuQ4GS3poXdNDx3Oc6WHFYQzIPrdIHos8JlrDilnMAIr0H3PFB/clJG99ZdIlLSeN
xow4nhtoto6D/nUKdF0l/kl/MNWnsH1n0mxWJQnUE4+Io8VRmr69Qkw8YLk6/YMjbtSic+HIUE1m
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PwKSRfrcP71Ou2VD3AT+bH9BjmSJCrv/Jovm4q0MyWBP4vEtsLSirQnU+EeVYIFoGS3LSN5dvDdT
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sc3AD9V9rQ2EzJII6TTlJk8uYMtJzJNsCiG2Kq7D+Xeb5JKGGo/MSaiRa9qMyTod3Q1nDYrapDYh
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sX/YmVOZYn+xMiBeTYaBYPrWpHSRbcfiF8He+LQSPuVjtD/w9/eNjx2CdhjboXCH0y8k77D+gw04
vuAYxcU5HCt58BbHbC7u49jRgz9dDMtxsAdLu3jcTfQeTPDiio5N3nTT8dEHY/1yWsd6PS++ifOD
WV/c27Fzx98dw/cSwKUROBXB6QxOiXhoFZea4fSOhyJyaSYfRcXrLV6RuTQbp+p42cfpQk45urQl
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GWuh2vwGaODh3I4jB7OjaMEtotoUkbn52vbWyGb5DQNB/ykWyhtX0HBSeXd30Rrw4BNq1JQid49Y
OtqoWNE5egnOPwhk/cclAr3Kff8Iaj79fPGLYOADriIwpfPcr0H3tZ81DoI0ezYAilkLKu0ExXtG
ZQ/bnnMIO9wFLqsS+S0ZtmqoiHHM1casppvTi3Uaie1kE6B6/g7QfZp1YSCePAxd4PnsZv8/BaLT
PBwt8u7Q7YmRJYbtq3tAvHkPyDtrNtDOdiKXQHHZZ6U/u2VCgUwbh/FpZNmOosNAp2v0rPPxOW4E
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RPnh4Bex2cPypsQ9G4zKDu2fUZmrDrj6gaswuBqEq1JcdQxX6XjUQly1xNVTXMXF1WRc1eYu67i6
j6sMeeQ1Psirc0tl03SGCav0lVk1q2PjwHFRqUGYpkabEcaRqbEsrRyZGuhjHGccAJ7w7pasaI7C
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vCTyCzONRJhJGg4+2szvW73x+s6tADmNyKlIt8zkdCinVN1S1qV1OTXsoZc5Rc1pbk6Vc7qdHNfx
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yVqrLHz8bd7H2OFUt7OVSg5ig0qSNeaXePT6cxsfIPXQrj15gWGytMutV33qhi5ptQqWVKkMBSHE
DkIRlGl7WTIf2Detu5Dy8N6ftNaz5K1lYvZ4e5LeNr8NLHd99SIWADEKoeg/mUX/uqjL74vb3OTn
wY6+/MkxrBcHu1ia43EPpndxQccWH3zSMc6LkzrWevPav260/fuA4w6ve0DvEL/jBI41OF5xMY8P
L/GsxdEax3scM3LcybErx7/+Me43ffIa62GTcmINBqyWFnk/8CgWtyMbfv7QIXMNqBF8UN20Ta0j
z8O9tMhnDohAzo8fLNQXFk/FiROf/gs3z0q66P06drx6wtS3o+ax1iaVI5AAfIR0dm0WPR6q2P6I
yUe0S7gC4Cnpn5MDHfLZRJb+uPPvGzbfuNoBbwfNb+zuwP0F/29+8CAQjmI4EuJoykVkHNV5kKEv
XQICTvE7UGTATplLTIHtNTh8F8lq6eOzt5IOkto1MWm9zvZ6XAB5bm4p+yyqzN0vtt1wClywcxg6
A0vVQwf9pyMbDXpmTE61HnF+kVrXa0beRxqHfiNwaU0OVAKJCbQkxfrO+zhzd6dyovUKy/ER+2xI
zG4+31ygwq6dRosFyQwh7BqRTavamRSh0TV6UkuZfN7aznl4dw3AqR0gJqK0bhdo/EaZbdF8IP7R
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fEPnG1o77O3Q+YXeHbr/V1G+0m7WPekakG1ZdHJ03fCZ++Vsess8Fh6fyzhMA9PNcpIYDwZ4E0yw
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fx2Sev2GpFTpKxsBcirJ6dhQj0sWiwa8Z2/agbuD01U37x+c8qpdsvd07rHh44vwaLYojbsRgl2j
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hZqD8ci0YyraTMdMgKfzC3btBEDB5arPYOdd25ON5tJ6LgbQazxWC+C1n+up4NVWXGv3ahKIUj0d
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zBMKiQLcnSQeB92WlF3SfkkdBv2YFOZBgyaVmnRsUrpBCye1fNDTSXEnTR5Fe1L1SffvC4O0cshL
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lVlc56BqHjv8ToJCzRHpn4sV35xc+0pVmLjyOjIRucO9tsX7Rd5XXTARPlidawCIFL6+9Ffu1xe9
XwJoWgLBxdvC06L4BrOEXkNgbP3KpSL0skhAkkTrTi9q6OiehfN93dNe1InQzQeyZYubL4gkftOW
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gBj7ukblinK6u4LGAMVL0kKVJt2dFo4qW8+C5rfuWbk3mJsMcRc0ebWFyLNNaKGyo27CC8cnrVfC
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DPxTBRJIv+iKF02LcSx52Zr4pgHtEvyFex64p+nIh35kJbNiibsNoJMetIY9VJvuc6GKJ/4zNsbd
BQodjm4DUCvuJm5q07JuU8BqPYhUY1iPLqtArPksuDr9BWL81uxIzQf3KwXRAdtnHNq6+0Kn57rf
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4ClyJEDtdToyZV/5jALYcNCi5f3q9+6BTnKLlcobUlavpu0/X+qFEhyarIl4jwaD1AFkdEBNFkte
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6lURJvhymgN16Kz3GWoWf1+Jxteos48pIoSfvVzWaJdn5zsgKPUrou/nhM8JwQ8Yv7NA4okTkySu
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tpdHZW2algmrfFyEgfUseCvdEhj49AADQx8fGSD4FdviRtwe7qPoHE/UTGwUsc4DVK3s/ZkKhSi3
jemwSDHEiFLGmLxXHJXd/IQ8QM0LHot+v7WkWrO1GhUrfFz+4pASFPJRC//azg8CZlcVGwR0c8EO
neCLqoZbVSuEXj9cSqf4tOhV8wfh21x6ZA3AM7evNK5FIvn7CBJn1L9en9bjMJwjz8HLxgOIeoBf
vJaMX6an8v/zuO7Lwe+a5nMQPQdVtMumpKsOyitos025ZV2Xld8uDZN2PKjLpD+DQk0a9qByM7Hw
u1qkIDxirNG4/GO/deu4c925Yen5XCx62kHu5D+YalIX1/m5HjXkwhVxpEqU5AxsVpjttAbTRleQ
VVgKdsqlaC5LVcASw4ExJ0TgvubvDZdVqpB7lidJviSBEyRQEklZRQWZFXVY1mlJyO1KL0nBg1hM
cjLqzSBIk2Sl1Bxib8vduRnKLeqLytKgt7ficoZyKP5uCSqcmUdZtraKhu11m5uHGo1+B4qt3Wvd
PwMKNjYQdrB9f1ojIB3+f2q7mmxrThA4zznZQ5bQauPPMrKIDL/9T/OgAGkxySjD67mv72uFolAp
LLwu+b+X15gORD57kQaI3K/KXSZWnIsm0johAahShcAg4ldA+R7KDjCQ6+U6/72ztyTikFfwPiOu
YYFGD/fYMtMjSHKqTJwKWnDEWQ6h0L+ix6B8QgWpeYlQL1Ezjx0R4WB5DecD3c7hB0cTzrzr+gni
a9r1i2nm04I0oCrAbN9lIKN3awUy0vUZEWUa1vfpYAk/JL9j3lVm0s8lGrYt63KtkibOXXxHarTY
nIPXK4r4bqKpjfo20dS01pgme719o2KzSQXALPIU69F5V60uR5gaZ5iaI/5eZLZf6pu48YU9H/w6
MfALR08s/kvzUx6Q8oQjjzgTjUsmknKVDoIw3KoGVEMtbA2kP9Ovi4tdMjHzurEnRCH+DAnFx6tW
uZi/eleEW1jiI/9PjEkE62RgB0VLJO5C8z40MNHEC5FMVPMgoydbvdDZk+8ehDhR5gupTrSb6heJ
/weofiSiTD/lJcQcK0RGgUfYaalQ+OtWVWOT1+UYRKeXTbHLCyvwItExO2E2JbFyuXBQi8FU15xM
VgT10tWVztmukJ95MRsfFXoCx96AFVYU1ivpe5dKK+Y2iWCArIFlsMtC3LN6Jl7bRwGX5csgLe/X
Qvjqyz7n4Td8V9TlZSVjqE43k9MRvPKzoqsMNX32VhQJA7htrLyg6YG3CZEzZB+YnlD/EhdS5Dhi
S4o+l/j0DWApwl1iYIqS3ziaIu0tFqdofcTzFPEvnCCxhoNXnMTjwkwSdznJzcF+Ej9KDKoCnLvI
5umPTHlG9YuIXD8nN/F9ewagtvxdK0jtcK2DiX+Uxge+vY0KL0KHrPbeVVMubesoL/+KsrauNPpG
dN/cG9A9Jyc3/JYVGsfbV/nqrJ8nF1kCd1WCUuf0G13oKzE8F50IVNYIqku3guqNJniaKrTR3ZcX
xH9V3EwmgaIO7887t9gPbTv3KnYi/Y8Kzl8k+HXDioQmCW8SIiXMSqh2wt4FFw/kTNh6gO8Jzjf0
/sL7Cf85PEhYI8uXOTEdJbSYYFqBzhc7B5/hFww8SOT71MagMr38VqC2O5le+IEUUTXnWa8LMqK0
lYsmBVpRoe3HtGP6BgdmoriE2wM9XRXwlVeqcXJ10bc+LEn7nNqCqNuC/KtK/ELAqXqLWpVwC4aq
luWs7N9Egb82++tm1Re7Pzwj+c7Fuw7/Ox304sFfFz8h4IIRB4oknLkg0QlVCctkQSloeq2OjivN
t/dLZJKs7tnESuZWI4EN+O1TNaP+OhTBnTxA82ku29myFGZht/odnsK8UZVZALsFOvRDUwta87TP
Zt3W/yWbvuKCrA2Kt8WPBMQOXmm6goGCM34TJobQX5Ayho5e0Ed+5USal31aTcpCiwozDJ64Tf63
6Rpc/Yctk5xFja06W913AqRG7zr8L3noxYcPL084MERi5IMUJ5QQ9OmHF1k0KBJ3LzIrOuBGsTD7
vTjY1B50siuU1arpaltw2Paf7Iivy86vHS1A3Et+8t1Ow0JXgde1HHts1VYhyrv5kzHSLT0NLcW6
FZ2h7lhdTPlqeuiM8ngsFt67xedJLvpW74USbLHYQx/NGt/vTTup1IaQAOcrbDhU0ZJjCo79igNa
Oc0DjwxomSwxu+LEag37AgtN8oB9LJJ4TcRZ4mPH9w8xjWIDTbI9TUqpgtENE0vgATyD7BEV+aEu
KFUR/OYB/wZPoRokBh75iwajoYI8d9j6EXPXP9Qe8Xkgo9SBd4kKbBrY5RDvFPHbNBD+hKToLg9M
0zXC4lCTydEn/fKB/T1aaN+UBvYLkE3BMeBZAk3s73wGVES/2GcEVOVINK3VCbyCP0OiXY8+CNcn
OUR2e4Tum+tKTdGV3jsnPIA2MUsXYqK5lR8B0I8l1TdszxCEPncKRVAC5Q0eYDgNOKO3OvsZeGfY
AaIhlZP7IIKGXLQPAzpb58BeXSxVf2T2dFhSJKjPsEf9JV/58/ff/gagzoRyDQplbmRzdHJlYW0N
CmVuZG9iag0KMTcgMCBvYmoNCjw8L1R5cGUvRm9udC9TdWJ0eXBlL1RydWVUeXBlL05hbWUvRjQv
QmFzZUZvbnQvQXJpYWwtQm9sZE1UL0VuY29kaW5nL1dpbkFuc2lFbmNvZGluZy9Gb250RGVzY3Jp
cHRvciAxOCAwIFIvRmlyc3RDaGFyIDMyL0xhc3RDaGFyIDMyL1dpZHRocyAxMDYgMCBSPj4NCmVu
ZG9iag0KMTggMCBvYmoNCjw8L1R5cGUvRm9udERlc2NyaXB0b3IvRm9udE5hbWUvQXJpYWwtQm9s
ZE1UL0ZsYWdzIDMyL0l0YWxpY0FuZ2xlIDAvQXNjZW50IDkwNS9EZXNjZW50IC0yMTAvQ2FwSGVp
Z2h0IDcyOC9BdmdXaWR0aCA0NzkvTWF4V2lkdGggMjYyOC9Gb250V2VpZ2h0IDcwMC9YSGVpZ2h0
IDI1MC9MZWFkaW5nIDMzL1N0ZW1WIDQ3L0ZvbnRCQm94WyAtNjI4IC0yMTAgMjAwMCA3MjhdID4+
DQplbmRvYmoNCjE5IDAgb2JqDQo8PC9UeXBlL0ZvbnQvU3VidHlwZS9UeXBlMC9CYXNlRm9udC9B
QkNERUUrUEtPQmFua1BvbHNraS1SZWd1bGFyL0VuY29kaW5nL0lkZW50aXR5LUgvRGVzY2VuZGFu
dEZvbnRzIDIwIDAgUi9Ub1VuaWNvZGUgMTAyIDAgUj4+DQplbmRvYmoNCjIwIDAgb2JqDQpbIDIx
IDAgUl0gDQplbmRvYmoNCjIxIDAgb2JqDQo8PC9CYXNlRm9udC9BQkNERUUrUEtPQmFua1BvbHNr
aS1SZWd1bGFyL1N1YnR5cGUvQ0lERm9udFR5cGUyL1R5cGUvRm9udC9DSURUb0dJRE1hcC9JZGVu
dGl0eS9EVyAxMDAwL0NJRFN5c3RlbUluZm8gMjIgMCBSL0ZvbnREZXNjcmlwdG9yIDIzIDAgUi9X
IDEwNCAwIFI+Pg0KZW5kb2JqDQoyMiAwIG9iag0KPDwvT3JkZXJpbmcoSWRlbnRpdHkpIC9SZWdp
c3RyeShBZG9iZSkgL1N1cHBsZW1lbnQgMD4+DQplbmRvYmoNCjIzIDAgb2JqDQo8PC9UeXBlL0Zv
bnREZXNjcmlwdG9yL0ZvbnROYW1lL0FCQ0RFRStQS09CYW5rUG9sc2tpLVJlZ3VsYXIvRmxhZ3Mg
MzIvSXRhbGljQW5nbGUgMC9Bc2NlbnQgNzUzL0Rlc2NlbnQgLTIzNS9DYXBIZWlnaHQgNzUzL0F2
Z1dpZHRoIDUxMS9NYXhXaWR0aCAzMjAzL0ZvbnRXZWlnaHQgNDAwL1hIZWlnaHQgMjUwL1N0ZW1W
IDUxL0ZvbnRCQm94WyAtODMgLTIzNSAzMTIwIDc1M10gL0ZvbnRGaWxlMiAxMDMgMCBSPj4NCmVu
ZG9iag0KMjQgMCBvYmoNCjw8L0F1dGhvcihyb25pbm8pIC9DcmVhdG9yKP7/AE0AaQBjAHIAbwBz
AG8AZgB0AK4AIABXAG8AcgBkACAAMgAwADEANikgL0NyZWF0aW9uRGF0ZShEOjIwMjEwMzI2MDg1
NDU2KzAxJzAwJykgL01vZERhdGUoRDoyMDIxMDMyNjA4NTQ1NiswMScwMCcpIC9Qcm9kdWNlcij+
/wBNAGkAYwByAG8AcwBvAGYAdACuACAAVwBvAHIAZAAgADIAMAAxADYpID4+DQplbmRvYmoNCjMx
IDAgb2JqDQo8PC9UeXBlL09ialN0bS9OIDcyL0ZpcnN0IDU1My9GaWx0ZXIvRmxhdGVEZWNvZGUv
TGVuZ3RoIDEwODg+Pg0Kc3RyZWFtDQp4nM1Y22ocORB9D+Qf6g+6pdIVQiC7TvASYow9sA9hH9p2
rz1kPB0mY4j/fo9GsjOGainupwUzarVUderUTWrrSD2xJquJmVTPxIaUtcSWdO+IHWkbiD1xH4nx
5BRxJKM0mZ6MM3gkqywZKHGeDJNTWDfkPLZY8hpbHHmPNU9BYy1QCIpMpAhM21MMlgAJdE8W8H2E
Lk9KYYt1pHQPiIgRluBPseoBghF4TpMyAHSw3nhFrof5GmoxtxFWQD5Z4qA/meIg74EOURUA77E/
ROiD/ggO2KpijOQZ/K0ib0gnt0C1Tn4BYa114kOae0MeDmIY6SNpo7AvYAQYILTVmkKPEUoC9DlW
FCDvMAFl7eHkoDEGTx7zYJNnSEd4Ha90xASmAQb7YoqAJ7iGFZwUEYYUIFBkKKaIkGGBImKW/BJT
JOGXgLmBkhRgC/KgxC65HhH1PYxLwcWihnzEe1AzPSKrES4Ncowga/jj3bvuPG3u6aK77E5Vt3r8
PnaX+93D9f7jZrzvPn+l/h/qzm+J06b379++eSlzLomoqsiplmT062F4AYx5PYxdAONeD+MXwITX
w8QF4VySAktyQC1IArUkC9SCNFD1PJBlFuSBqieCLLMgEZSYCWhCFRmNFiIG1nIRW52IJWTTsijo
qnhiQrTA/CxY1SFazKQWWJwDw5lVAxMzsCEjZmBDRszABikcw1hOp/Bh4Fl/6ic1F6JvDrlUQlyc
X8wVidgqEbEsnKkTcbNgvgom1lMLLMyCxSqYWIgNMD/rRq+qZ6bYyxsyYsk3ZMTKbZHKCec5D2Zh
3uVEKiEuzi/mikSqLYjFruBtnchsC/L1G43YFVpgsy0oVFsDi+2kARZm3Rh0FUzsQw0ZseQbMmLl
tkjlhAu5X4X5w6qedzmRSoiL84u5IpFqC2KxKwRXJzLbgkK1BRmxKzTA4mwLitXWYMR20gKbdWPk
KpjYhxoyYsk3ZMTKbZHKCRdzv4qzh1Uj73IilRAX5xdzRW1P0Vn9Md08igd3rofcrUvxFC7Ve+Zq
uNqMosISvd+8mhr5qv18Pxh2e/kgPRjK+RThTIIzCc4kOJcoZ49xrlTOciYXrMn+M1mLyVpM1mKy
FpO1mKzFZC0ma7FZiy1R8C+IHxm92o3jxTTtu4tpM34Zvqdv9EQP5MbtYTV9rac3h/vIk++fV8/G
n/vP4yOpovoTdG2n/didpZ+P25tfkxW2Xk0/u8vxet+djsPNuMvPSebp+a/tZr0dL++GZGF68WEL
DcN+PW3LfLdf/zvg4TD7e9p9u5qmb93JdP1wD5sOb37cjeM+x+fLcL2bjuZ/3uH3aH6yHjbT7dGL
y836Zjzam3Gw7XY33Hef1rcPu7FwPXu4//GV0v9Qfnn3fxZ++2LIO/O3gni7LjfVcocstzvxPlTu
FuXUL+exeIKV06D06dJBxZ7znKZv3/wHNKIOtA0KZW5kc3RyZWFtDQplbmRvYmoNCjk4IDAgb2Jq
DQo8PC9GaWx0ZXIvRmxhdGVEZWNvZGUvTGVuZ3RoIDQyNz4+DQpzdHJlYW0NCnicfVPJboNADL3z
FXNMDxGzkBCkCClAIuXQRU17qnog4KRIzYAm5JC/74xNdhUksGw/P3veYD9dZktdtcx/M3WxgpZt
Kl0a2NcHUwBbw7bSnlSsrIq28/Bb7PLG823x6rhvYbfUm9qbTpn/bpP71hzZYFbWa3jy/FdTgqn0
lg0+05X1V4em+YUd6JZxL45ZCRtL9Jw3L/kOmI9lw2Vp81V7HNqaC+Lj2ACT6AsapqhL2Dd5ASbX
W/Cm3D4xmy7sE3ugy7t8V7XeFD+5QbSyaM4lR3QXlyfUhXSEMBGgCUTsgmJMwQjNSHYU/3QSCcHC
607ioZPIiHRO6KifVOEIQkz6SRWRKkv6ZeF2flcVqPi7l51wPFPX7MED+2hCs06IPUwsLc3uwmPK
jkmz8Yy8BZpQYjAUJw/N7ZnV/VQhSiPslThvQmfhIXkJ6RH16xFRp0h1ekjSI7jV46FzRBe+UNgr
ojlGCXozlFiEaX/nJESKhERRov96Myeh5EL1k86JdE4XwGVK//T89jhuG9zSnletOBhjtww3G9fL
LVal4bz8Td24Kvf+ATyqMwoNCmVuZHN0cmVhbQ0KZW5kb2JqDQo5OSAwIG9iag0KPDwvRmlsdGVy
L0ZsYXRlRGVjb2RlL0xlbmd0aCAzNDUwMC9MZW5ndGgxIDkzMzk2Pj4NCnN0cmVhbQ0KeJzkXHd8
HMW9/+3u3e313nvVnXSS7qSzdK5yk7txLxIl2GAj22AwJdiGFBIIxSE9AdJeSUJJNykg2/BsHILt
JBBDiIEEEpIAhoTwICFgHkH7vrO7d1qdfbbD++S9P96I7+92Z2d+M/NrU3YxcUTkBdHRtDlLFi/3
Hb08RfTbDUQf2zRn+coZv1/6p2uIfnMjSj27cMXyuSs+YW4hMrxKxPUuXl7qHuoKDOP6IJ6vWdV/
xsBFUy+/n8hYINI/e/7mtVuWPjqwhKj1PiJh5Pwrr0jyF5oyROUHUb7vgi1Dmw2DX6oSdeA5d/nQ
2su3UIBMaG8bnjuHLtp+wdnCXvSnS0f02RUb1m3e9q17v/QtIruRKPKDDevXrhvp1E1E3YUo37sB
GY7brY/g/jrcZzdsvmLbzw56Pk3Eoz+6gxeuv+ziF+54HrwO7CNy00WXnL/WvPU3fyH68QDKXLB5
7bYtwnIj+HN3oX7y4rWb1++0vsdJ9BTK6z635ZLLr5B+QEX0b4A933LZ+i1zXnvvk0SlMup8mpgs
OZqxSbf06LmOyX+jkPAicuhQT7Qs/77ytY3St0f+bC0LN+PWRDwpCfX41yQfPW59Uvq29B1rWeak
SVw3y+G6ue+Rv1YDyYx6ZHhLvha473CfJD1y7uN34P5m5Zd7Bv39L6o3RQR1fnca0fza/ZLBZctp
GiXf1il9EL7C2Rk/9ow38PvZSMnIudSeuBTITy8kkT+T1vIX00T++7SWk2iIe46G+C/h/qe4bgHy
0qsoM8QdoCFhE03m/4DnR/C8g9bJPM6gdfw4auO+Kb3OX0uL5KHcRDb5mVN6lXubUvRPTDxHQ82e
cY9RkPW3Xhb9/mf1g42T91A3H6QF3LP4DVAX90fq5hIUZtd8nBbSn2gq/Ul6k/u1fL1QKNICPgbk
lXoynwtQ/3HKcFXy8F6ayz1KOv7nZJX776F53PvhYf9AAt/ueh+fHb0+6Vj+2LwcZyQD63Odf/7k
PDGW7Om0ecK6pzFWPk0lYBkwGagCRWAa0K8p0/tu+/CPJPgvcTtounw9hzpOu+IBlD1w4vKcQAvl
33nUB0SPe/6cYhv/V4mfAfvWj0IoaFABqsh/k8L/kzasT9JdujPpLv0ieliOokgETOK4hWl2w/VP
qtLCCtdPLL8JFzUfhWhSkxKVKldZyP5jLBdWqijMVcCwouXJkSa6L1Tz8FtRs/ppTKqXrXKTwH9h
09ZZWU47cagjqQ2p2bhqaVKFqyBVFzYWXNg/qc6ISc5Kx4wSGckovYM5zARqJjOohSygVrJKf0f8
toHayQ7qAH2bnOQAdZET1E0uUA+5pf8iL3lAfeQF9ZMPNEB+6S0KUgA0REHQMIWkYxShMGiUIqAx
mcYpKr1JCYqBJikOmqIEaJqS0huUoRRoltKgOcqAtlBW+hvlKQdaoBbQVspLr1MbFUCLMm2nVtAO
apP+Sp1UBC1RO2iZOkC7qFP6CyJWCbRCZdBx1CW9Rj3UDdpLFdAqjQMdTz3SqzSBekEnynQSVUEn
03jpP2kKTQDto4mgU2mS9Apm4Mmg02kK6AzqA51JU6U/wxymgc6i6aCzaQboHJopvUxzZTqP+kHn
0yzQBTRbwqxAc0DPoLmgi2ie9EdaTPNBl9AC0KW0EHQZnSG9RMtpEegKWgy6kpaArgJ9kVbTUtAB
WgY6SMulo3QmrQA9i1aCnk2rQM+h1dIL9B4aAD2XBkHX0Jmga+ks6Xk6j84GPZ/OAV0n0/X0Huk5
uoDOBR2iNaAbaK30B9pI54FuovNBL6R1oBfReun3tJkuAL2YhkAvoQ2gW2ij9Du6lDaBXkYXgl4O
+ixdQReBvpc2g15JF4NupUuk39I22gK6nS4FvYouA72aLpd+Q++jK0DfT+8F/QBdKT1DH6StoNfQ
NtAPyfTDtF16mq6lq0Cvo6tBP0LvA72e3i/9mm6gD4DeSB8EvYmuAd1BH5J+RR+lD4PeTNeCfoyu
k56ij9NHQD8h00/S9aCfohukJ+nTdCPoZ+gm0M/SDtDP0UelJ+gWuhn0VvoY6G30cekIfZ4+AfoF
+iToF+lToF+iT0u/pC/TZ0D/Rab/Sp8F/Tf6nPQ4/TvdAvoVuhX0q3Sb9Av6Gn0e9Hb6Augd9EXQ
O+lL0mN0F30Z9Ov0L6DfoH8F/Sb9m/QofUum36Z/B/0OfQX0u/RV6TDtpK+B3k23g36P7pB+Tt+n
O0F/QHeB/pC+DnoPfUN6hO6lb4IO07dAd9G3QXeDPkx76Dug99F3Qe+nndLP6D/obtC99D3QffR9
0AfoB9JPaT/9EPRHdA/og3Qv6I9pWPoJPUS7QA/QbtCDMj1Ee6RD9BO6D/SndD8ouEoHEef3gj5C
+0B/Tg+AHqb90gF6lH4E+hg9CPoL+jHo4/SQ9BD9kg6AHqGDoE+A/piepEOgT9FPQH9FPwX9Nf1M
epCepodBn6FHQH9DPwf9LR2WfkTP0qOgv6PHQH9Pv5D20x/ocdDn6Jegz8v0BToiPUBH6QnQF+lJ
0JfoKdA/0q+kfVjR/Rr0ZXoa9M/0DOgr9BtpL/0n/Rb0VXoW9DX6nfQf9Bf6PehfZfo6/QH0b/Sc
dD+9Qc+DvkkvgB6jo6Bv0YvSfVj/vwT6Nv0R9O9YQe6hd+hl0BH6M6hEr4ASWytx40xxnnhsKvQG
Ua8TRUHQ64yiaCCDQWdAzNfrm8wear5OJBKblNAbdHq9oNfzvI4X9QYDCbgDV70wlo+ukSnWBWQY
m1VL9aoGPUuG0YLHJ52ONC3xyo6IJ0HO1J2wirb3er2RpcbRxc1Wc0pgXAwGyEzPZGbQm4xGWWYi
ZshTyUyPzayxSQkDFGEQDAae1/MmNEA6PbiLZND2V68Vizp+wdBUZvWqjPe7kZmgyqzZuOr80QAk
ZjI1ji5lsVlyMhdRFI0GCFYQRL2ZCVcUMTozqjbjqQ6pucwMNZnBdgWTAbarwx0qjJGZoYnMxLFZ
tVSvKhpYEk8hM01LdZnp5MxTy8xgMLHUOLqc1WEtjMoMgtXpIDOTSZaZEauvU8nMYGJnDk1aFQ0w
XNl2BTMagMx06AhMZCyf0SZUQQliU5nVq4qMudg8MrCy+pPIrLmoVf6QmZmlxtEVbC5bUce4MDMU
IVidzmiwMOHCP41Yq4rNuqTmn0RmojwsnSIzCxsfAhzaIFErM/EUMmtoXyMz8R+TmeKSpy8zJEjM
YjE3PCja3Y5uWWYwQrNRNFt0OpNos1iw1DdidHaIrglPNV+0EKzxxCXg4jBc2XZ1NtyRHraLCkZt
f43aUatMdRqHbxBJvapRSU0jAytr0HqgKjOdGqKbi1pJJtEoWllqHF23y+vskWXGRGo0mi16vVm0
W5nMTKL5dGRmPZnMkPRMZkbIDLZrwB0qjJGZSTtqjcxMY7NqqV4VvoA/07uWWfNqKn/03cZS4ylD
j9vvGq9nXCywQpPRYoXMjA6bVZWZg0xNHK82JqONmp1dsEExmZlkmcGQZZkZTyYzlanOdDoyk1PT
yEDMvbQeWJeZEqJPJTMzeg+J2e22hgfjPUFPnywzq8VqNZusNgOimctuwwbcbLRgd21udOc6T7Xr
dqJGrrUSJkwmJj2LkSadwwROogkR0w6zH8tndNTqld5U598oknpVFp4trHfNOgixjJGZEsZgeYrM
mot6tPcOluwND/p8Yd9sthYjZoUWs81uMNjMbofdQjA7G3nw04Snmm92EDVyrZWwsFEZLMzf9S4W
TDHNWFDBotWxRTtq9cqgCZINY6tXtSjppDIzaqNWXWbKtNa8msoffXex5Gx4MDsQDS5m6wpy2B1O
q9XhEkW7xed02Qi25iA/HefOtaTmW8DS1aSEHEERSGG7Bg+uyWQWrRYXWbVyGOPb6pXBOprZMLZ6
VSv8Bmhq5ayqSeuB6urcoIboUx2G2tBhr8fr9rgbHiwOJyODssxcTpfHbnN7jEanNejxOsjpsDop
SPYmRlQzLpuHyNukBGKB3Wa0M9s1+HFHZqvRjgp2rRzG+LZ6JdpHjbdhbPWqdmhZdhxH02HDCjXa
UWUmqiG6uaiV5ECH/Sz5Gh4MxrOxc9lajNwut9dh93hNJpct5PM5yeWwuilMjmZdUvPtYNnItVYC
Q3LYjQ4HbFf0447MNpPD5iOH1t+dWt9Wr4yOUVE0jK1e1eFkySEzaJKsY2Smrs6NaohuZgv1fqHv
AaSgv+HBucl8chObIwlm6Hc6/AGTyeOIBgNu8rjtforRce5c56l2PUjN3os4XW6Hy2lyuYxGhzHk
crvJ4jC7HAFyaW3HpbUUlanRxd6oqg2MZVqvCiW7EW1GCx6f4Lkai67LTAnRzc1TSR6nyxkOhyPh
YMODTdn21GZFZl5fwOX0B8xmryMWCkJmHsgsTq4mwaoWxBwhokautRIut5PJzA1/N0ZYYLAymQXJ
rbUdt9ZS1CsTMj1qVsPY6lU9bjmdQmYai1Z3NCZVZs4T1dAkL5QSYSnU8GBzriN3FVtXUMAfCHnc
obDF4nclo2EvwT+DlIL9NeGp5rui1Oy9jcfrdXvdFi/83W1KeL1esrmtXleEvFq/8GpHrV6ZvaNB
skEk9apeJTWNpsSCgzYaqjIzY246Ad/jks/j8cSREo1v065q7W7bwdYVFA6FYz5vLG61hjy5RDxA
sLUItdBxIbCWVDf3JgjWeOJWAwFvwGcNMNs1pxEayOG1BbxxCjg1pQLaUauNWQKjDt/Qfr0qCzXB
QKBpZCBm6Nqope5oLOq01lzUSgoh/KfT6Uwm2fBgR2lC5202ZsTRaCwZ9CdSdnvUV0inQhQJY3Rt
FGzWJdUhfWlq9o0AxuQPBmzBEGzXkg2FguT024O+FAW1Og7VxU/18VtDcr6cGkJwvWpISaMFj0/w
XI1nqzsaqzqtNYb2xhQJBoMtLS25lkzDg9u6p3bfbmeST8QTmXAwnXU44oH2bC5G8ZgvSR2wvyY8
VYcMZIlyJy4RikaD0bA9GrVag9ZiNBYld9AZRYWo1t8j2nioMrXBH2JqVkOwrFeNRqDmCAoe9ya6
nuC5ztE7dUdjI6fzBHyPS/FIONLa2trW1tLw4PbqzN67HUzyqVQ6Fw1n805nKlTK5xOUjAdS1EWx
SBOealdDeaL8iUtEYvFwLOKMxW22sK0DoYE8YVcMFWJaf4tp46HamD0+6vANwbJeNR5jf7GmkQEJ
cUVj0eqOxs7M73i+x6VkNBptb2/v6GhteHD35LkT9zqZ5LOZbD4ezbe6XJlwpdiaJPhnjsZRInZC
jvWuRopEjVzVFEskoomYK5GAv9tLiWSCfFF3ItJGCa1fJLSWojbmSLBPktQGxjKtV00mE0kkmUGT
hGinsWgl9MNbPXJmc/NUUgpKLpVK5XJ7w4O90xbNfMbNJN9aaOtMJzvKXm8hPqmrK0f5llgbTaFM
uglPNT/RRbDGE5fIZpPZlCebczqTzmoul6Vg0pdNlCmr1XF2VDz1yOjOjTp8ksaketWckppGBqRI
WBu1bMoyxUV+/wn4HpfymUymt7e3Or7S8OCZ+WcteMPLHL+zozSuJVvp9fs70jOqvW3U0ZYsUz8V
Gt25ltT8TJWafaPTUihkC1l/oeB2Z91TCq0FimQChUwvFbS2WyDNd0bqlbcwarwNIbhetVVOhaZW
joRooInG6o7GQ6GQpqmmqZjP56ewNKHhwRsrLiDl/RcgGNXPO6K4Y18TusnAvaGUO+7DD67+MSBP
J09KTYFeoac1ua/Sa/LvUfoVvQj+99C9NEy7aDftofvkJ3sb+OixvRaxjDdhiWXB9GdDaMK2GIaD
Bbi8dPBj3g3KYmIOHWuIdIN0Jp1FZ9M59B46l9bQWjqPzqd1tJ4uoCHagBKb6EK6iDbTxXQJ7i6l
y04xsubplndd8x9J2leeTzUvxgW45msLlqY33OuIab0drqiDnNOwyl6aQEtoJa2GDLfQVrqKfkF/
5fScyIW4fu4s7n1Jz9s6SSLmvgXUnACey1B6EFK+jLbXSwe56Sh9NUqTXJp98Xu99KD6d0z+u1j6
qrRduop1RJpJ9OxDbAjEImRn0xG0yc/LKhRbO7Fl9dJHET0/TX30GRqgb3N+Jh0uzEX/n44ahah9
wTCZlgzczXEfHxzmpI8MU39sF/xMOPc9HcPEtSeTszb27+TW4IZvR0ZbCldCe3L2TiE3e9lAZjC5
I7lj3rodydnJDWvX7dTl5F88WL9jsJTcScsHNoKuGEjtnDYYqV+uHxycCD46xkcn89kxCA6bVA6b
ZA5g8A4K6dsXJHcKLUsGlg7svKY/snNa/2AklUrO2rlvycDOff2R1OAgShnqPcXv+zcG1T6L6LOh
DRdGhcvygZ3TIjtpcMcO5S6T2nnNjh2RHRiHej9M+xoyOGrMmKZmQBKMo5CbNcxds0R+dE0mFWEZ
mVQmhX4O9qNtU/uC5QOz0NPUYAeTeRGa4RDH+CK3G+ZmYhd7cTGTurE+jMtzg7G4F1FuSkOOHRqc
S+OpUs9xIFadibzRHCctlsuM1nJRVeXjUHPciHVja3kQHcdy9sKWtTkIyhxd3lCN5wz0BN1J25Cr
5AgIp2PL6OASY3P0tKohx0CfkwcymiPStQ05RrQytpbpuMGb6eqGHAvdgFJzIUp1GLuxLtaTWIQi
FEshtvksI7cHXjwNa5c2+F0X9kCttByzxlRcz8ZcUaHJ8CGs8yQfWXkDsJ8c/GvyMQBPoiTx6/gf
QdYRyBa8Zw3AvkuRXRh+pG9QzRBZhqjJ4FkGT756hoVlWDQZdpZhZxl7oCQW9nXF3fi1k+hyTyh3
5VJixtPbXen2BzyGdCbdks9V8p1cPmNH9Ll75PWFy97WW/TRsutVo0Wf6PGMPPb8IlvAYOadluee
4/dz5Y53vsAVKg88lpkXCMxPs1iyVjrGt/EPYy3QRhO4t/dg7WJFr3XFPTAcK8xXV5yux7MiTQT4
S6enoIkiJt8iRFaEEIs0DxgENgLbgZuAzwNfB3YBh4CngJeAtwDnOeBYY8JfuhvKKrLjvgnDFCvJ
jcXQWKzWWAzlYmgshsZiaCyGxmJoLIbGYmgshsZiaCyGxmJoLIbGYmgshsZitcYUJvyluyBT2+vD
lHEOU+VwTXc2JnebRlV6lqFXFFGFMWKugA0lUSl9GCihhHMXlpPC6+iiiIsAkAeqwBxgNTAEbAVu
AG4F7gTuBQ4ATwBHgTcBuYs1Jhi0Hj8tCOXsBn1DQ2XWkB4yKEMGZUUwRlwEgQIwHpgLDAAbgG3A
jcBtwF3AMHAQeBJ4ETgGyK3WmPCXwri8dj6T7nGN6+Mr3XHeh1vRFxfEcS2ZtOjz+ivdfbwwrhNl
DDEuzlW6e/m2xLT1s/dGy32ZqaurIV+mPZCe1hU/67xNvb7S5Pbpbb4uR7q30NlqzgYXrNyXnzs+
tZ17utAdNUc7p6Yz4/IRo9kQ7ZjatmCJ8OvWfLC1h7syVk67c9338LzyITpNlN7gz+YfpTZuDfMJ
G6QCi0whiHiwDvTg1gNReeC1HgQaD9Z4HroSuB64BbgDuAd4CDgCvAC8AcjDrzGRhZ7DRY98UzML
YlZAGrNIsYyU6rBO5qqqXuzQi72mFzt7fQO92KEXO/TCArkderFDL3boxQ692KEXO9qxQy926MUO
vdihF3tNLwoTZgApNBQkvWJpQXnpmweqwBxgNTAEbAVuAG4F7gTuBQ4ATwBHgTcB1dIUJqqlBSG+
oGwAHLQesHMsrHSC2mECcZhCbzVgFzLpTr4HlsFdVFgwrctq8VgCbV7PpELHgvGJ9OTl3TPOTMUt
LeMXlJZdeUausOgy/lF/x4wOvT6cSRZaFmyePe+9y9unlD2x8e3RKUPXz53z4XWTSY6lLP5s5x9B
sMlwHximLFzLowQBD4KApxYEsAMCWoEJwDxgENgIbAduAj4PfB3YBRwCngJeAt6qKbvGZDQIZOHP
RvizsbQL8Y/lEHJyT9PYcHyisICHslp0iv6D6Fawpv+g/FcAxgNzgQFgA7ANuBG4DbgLGAYOAk8C
LwLHajqqMWH6Z5EmwRpi+k9AdQnoPwH9J6D/BPSfgP4T0H8C+k9A/wnoPwH9J6D/BPSfgP4TxD59
V/WvMFH1n4D+E4r+5QDQUo8AouLsPpfi+/z20pkfXjG4JlqanDp7x9mdZ6dnrJtRaiuXZ543Lc6t
W3XDOd2Tp8C9K1HzuHOvXzL70iVt6e6Ria2Z9qWXKb48BHIEM6mNVu7BVGlDFgurnKwGGivjUaEL
LENQYrFJ/oiJVRIgFVR/XZGPCEcsd3lcKV9KRsVryOzlAiOf4i4c+fORzhw3e+Qv4/n91ZG/huOj
fXkMfbHQgj0gNpWtBX3R1fvCsaY5TV/UiCD3xYC+mNQBsA6yHlRqrRc51xBr+9lS9mOs3ZfD8ZEH
avFsDeJZF/flYeqGtbeXWBNWDKQbbVsOs2WBIhMfrn0l1qdd2KbYXpejXhoBKw21sf/LKI2ol0bU
SyPqpRH10oh6aUS9NKJeGlEvjaiXRtRLI+qlEfXStainMFGjXhpRLy1bGmu0Urd+JxurUzN4A8sw
KINnm8cOefBOJ5t21TiozNEyYyMugrVZvHZTAMYDc4EBYAOwDbgRuA24C8AqAE4Rg1PE4BQxOibP
4mgeDeWZHwiw5Txxii3nYct51kiifsP+qsAcYDUwBGwFbgBuBe4E7gUOAE8ARwHHObIz5CHVvOIM
PtkblKjHvCFgaAyMffwUFix7+DWJSavHL9u6qAWBb74cH33e0fCYmrSsuzAh6xqXK3IbDiUml+O1
CMhCpLkeIbetKntSxeCOeFi1T6wx9yP8fGKYHCVmeviVrZOtNZnBsYBlOKwELcvh2ozEcp1PN/Um
K8uwntCkT+BvRqiZkxehFvwa5UUoPMyVcVVcbBWKH9468v2BgbdiBccAt2RkJ79/5CGHnVv9Tl/d
z2gvxiFQaQ/rs+xnp+FfzJcqrqEBfj/jxEmvSnbaBz4mxoed8IsaPkZWzXh8zAgwPlWvQcz3cT2u
yr7Bjfb+ymDf1s/mUrEbz+E/xfonjfCr+Aexkv/EHuaHmJJqMWk0DqjsRvmbWIbpZGJVhzYqVh/L
8GkygiwjyDJ2E3tVYYJ0d0NXyhWLZkzKnj6OCVrACt8X5wIeZX6+b+XK55PTEyaP/hV/JRDoCUh6
vyk5M8kNjNwFDfyQM+fiHDdyLJQ3eo3p8MgLHBdrqce9A5CjSD3/kD7Y+HWvK1pJIboODXDGzhy0
cyWLqBz2S5AS5NiFSXns9ibSuL0ZzSiyjKImo5NldGoyHCzDoZFaK8toVSwEq9BApY+rqjLyZIRO
flxPHqISZGcVsDUS/QZRyKgluBusASw53dYPubrbjB799JVFjufNokf8isUX63ZdZfUbzTzP5+dP
0HvMbb0urjc+OxrrT3ATOgoc904fd9SWzqRsfHS6d2ST0NHJlROzInxidmQkhO0VV+hQZIz94fsg
izzdPkwF+G2uxKTohGcWYFde+Kq3xNYpLMd6mFkPyuBJ6jBbYyoe3Vr3YdVyIo2WM5rRwjJaTs+p
1QwPy/AocswpRiV0CnkxLvhgd6pA40Kg2sk8h3+f6DBnJkf+JHo8LuwnBZ6bL3pMmYnhl0W3xyWa
dLr5HMZf5m62prIZh+DM5dK2kRYmlHzHyOXITNuF5OIQ90s42ETpdf6LmAM9lOeeUSTkVdZ8Xqz5
vLU1nxfLNS907cWk4sWajx1SeGFeXqz5vFjzebHm82LN58Waz4s1nxdrPi/WfF6s+by1NZ/CZHTN
xxRghpjNUEC8NqnGiX3W0QL0ArOBVcAFwJXA9cAtwB3APcBDwBHgBeANQJ1UFSbqpBrHpBqXJ9Wx
ulTt+cRLSgcCeKi2pAxh1KHa7BmSz7sLwHhgLjAAbAC2ATcCtwF3AcPAQeBJ4EXgGKAuKRUmtSVl
prakzGDSzMBWM5g0M5g0M5g0M4gTGUyaGUyaGUyaGUyaGUyaGUyaGUyaGUyaGUzDmdqSUmGiLikz
EGNGs6QcnUSVJeXoBMp/sWPplhkztizt7FR+O86OV5d0lc7ojceri7vZLze04qa1PePW3LRq0XVr
q9Xzrls9+4rlnZ2LL+qbt3VFZ8fSS5R9xDoQB/8wdJ3jOphHML+RbcoHm/LVbMoHCfhY/IB0fbAp
H2zKB5vywaZ8sCkfbMoHm/IRc7lDwFPAS8BbgGpTChNmU3rZplqgYsdhptzaBBw7zIQ8TPm64o/b
S2rPelJwTbM8zbIvmlLyUQibzcO1dVUY3Q3XjCEMPYZhDGEYQxjGEIYxhGEMYRhDGMYQhjGEYQxh
tB2GMYRhDGEYQxjGEK4Zg8Kktu1TFjstebg+NBXQ7vKx53PNWNMXT884d0osbx8Md079iTs/udjZ
Zk2EOvs7fPzDqQmLOiqrp2V1upFX+EmdExOWI+nJxVCu8ndeH+3uV/SDeXaSfM5U5BazVe//ymGP
skhqhyYC0EgA+vErxz+H2Q5imDpORz9qhotluDQZfpbhVzSYRwAwyRr0sa/A6hpM1jSYxICSNQ0m
IXz2KiEJDSahwSQ0mIQGk9BgEhpMQoNJaDCJ3iWhwSQ0mIQGk9BgsqZBhYmiQT9TYJHDCiHBycG8
xNVU2aLVpPPaq/PTlne0pMcFHtb7sGJI/GogWu57aOmiUpur6M5PbQ/yD68bKC3sjTkt+cjzPJYN
0sg+fiHb1d0/qz9beVTPh9qnKGu7NsRxA+L4TO75YeovMZnhF2INHmaTFETMxKxo2Q4t22tatkNB
9vqxyTxgENgIbAduAj4PfB1gKjgEPAW8BLxVOyGpMWHhLCgfkVmVWF6GSsoIQmUEoTJieRmxvIxY
XkYsLyOWlxHLy4jlZcTyMmJ5GbG8jFheRiwv12K5wkSN5WXE8rLcENvzT5QNaFbdcGLMCmIaw5nK
MqYqayZT7YTQJP9TNXmgCswBVgNDwFbgBuBW4E7gXuAA8ARwFHgTUIOswkQNsiaMzyT3KuZkiyjV
zpQjWdXOijCRIuysCDsrws6KsLMi7KwIOyvCzoqwsyLsjC0Ai7CzIuysCDsrws6KNTtTmDA7qyrL
AsWWehAk8p1CfXvUeHAUwEpCjf5tJqcYyVhD03tT4zLucHs1mp07IZuesLCttKCaMRhdxljWbu/q
DhZTHnt6Yntm/pR8ZsqKruLSGeX7BV04XO30ZTvDic5MxObKlPu7CzM7w+HOaS2CLhGPtTjixWi4
kEl7nGk8y8/pSfjKZ7A9w+sgD8p7hul7WKhmW/ZiU4fXzsSk7uiHSWTnQ4fZTMb29BlXpod7sJS9
ZPCH/P5w7J338h+tKr6wSPob34M1X5h+OkyRkhJslDVfRLPkcNSPmULqzi1at6Tj1svHrfNGu7iL
3LUjQTeswg3TcsO03DAtN0zLDdNyw7TcMC03TMsN03LDtNwwLTdMyw3TcsO03DXTUpiopuWGabk1
Z8KYv10IMeo5UA/b9PW09a/u7Fw9q607v3xRelJ7aMGTU1ZVQ6Hqqincy6XiyJY5g77WSXnuxRG/
Ih+bJAlX8z+iKXC9094fxFlG/PgD2NGMLpbRpclQX8OMRmn1NcxoRoVlVDQZvSyjV9mIdaOoXd5+
cfI2Qn7JIqivXLAcrvQJVU/DbaVWDNsN7j7BJl5jsOminbZv6C26eMV2nmA0iryZ0xtE3fsNNn2k
7NioMyHLwun0BmHrsgf0Zn2s036h6NDzKyMzAyNJrljmN3DFcSM32zItWbstl8tauV9wxcrIR+0t
LRmrXcnAfqRY5q4PzJS/a8Iemf3rM5BxmM5iezsr5HASezezDLMm47i3IKObBvYOE3OpIpiKAD/A
XkEWQ0LZhAlV7vCyV1ZHpvRNjhjM+uxE33p7TDQLZqvdgA3pppHHufbS0KahElfI7QxO8Vpi8ZiV
2UUK5Lfs7RotorEaO8luW7u9MTmZS+jqZyFsCPJGtWdcb5VL9aR82P9zKV/K7+J6Ru7jvuDxjxzh
zjUlJ8R4y3hDclLunXcmqGcVkkvuSwt3BosX7GMT9h4sAo7x2nuwf94OBeaOcJCtHzpE2CAjmlGr
C5BA811eiGWElBUJ+7whI59luJzscMSkRAsjHN2IaGGU32vNAVYDQ8BW4AbgVuBO4F7gAPAEcBR4
E1CjhcJEjRZG+I5R7n9EPQpER3CVk5XSgtiZsgvy+6PeapyDNtiZGWaNakpzWJrijjgTQUcoYPKZ
9EI+lO92BJPukYPq+e21XECMpFu9kbRB1IsGZ7Sc9xfzmGmUI92Rv8j6C6pnuh5avYdFWvVMl0VZ
ZhuO2jmzucRexjaztlGp7pb/lwz26pUFbuX0Q2zpncohAlb9Bgcnn4RcdoYtEGsZvMUWSW7gxM4s
194eKDm83ODIodWBLtfEkZeUM2deORcQLib2r1g9wgKR9mSgchonA7tlA6ytLodpHJs7CrWRdLCO
d1Cs8cjpn3VwwHojUEF5M33KI4R8d0CE6vNYRJzOacJwIvJBf8htW+rMnObBwrdcq+3mRS75K0NB
OWOArD1M2rxFkfb/2ilDpfGUIfauTxnsrIXaUQN/kqMGpg7z6RvH/6uTCCYbvWqqpzqTEDSGeurj
iS9r7PRUJxX8spqJ8sq8JwwxDdB1e+TPG/1sjjFBvU5cOtmHAei9k3RsXLNwsRLgz3k3s+QeSJvN
Zywanu58KaiBuhdu3DB3fjMeCCQSgUB87CQqdPkTCT+esFjXLR3jDvJOLOfauC+yk17lDUYRhplA
u4kSm5PULZsR4zXWZ5LZwCrgAuBK4HrgFuAO4B7gIeAI8ALwRm1OqjFRfcIInzDWj9+Uvb8y2Db5
VVt7fdGdZULKUqguNTfLcGsCXphlhJWMrLwv4BS/EOAXQs0vBJg0giEwHpgLDMifRwnwCwF+IcAv
BPiFgIYF+IUAvxDgFwL8Qqj5hcKEdTvsZEtj1S8sMGkL/MICv7DALyzwCwv8wgK/YJ88WeAXFviF
BX5hgV9Y4BcW+IUFfmGp+YXCRPULCyRtUc4O2AEBM355fg7IK9kSz6J5zUPYhs/HXVFuSVZbg/0T
MhN8KwwOvcevE0zRme1t/eVwy4zB7sxUX8DHfTmZjY5fPXHdulT4Es7t93OpXHr6WRP6L5qfd9qs
mYgyDy6Q/sa9wL8G28iyt6A52TbkyEzyv5mpRmblf5Vhn0qz9dk8Yp/2EiIzITITIjMhMhMiMxEz
80OkfBz7EsD+kVM1MitMmEhz9a93mN8wK3CoDhCQ71rqNpFhGs9oYqVqE6NGEmUZ0f8m71ug5Kyq
dP9TVX+93+/3q7u6qrq6urpTqX53Hh3y6DwJnVcjiPIIxKtwr7h4OA5LbQWi6KCDkRhnQAUk6DiC
IzTJeK+CA5MlSKuIssxd3qUSiF6uwzJEk4HK/fY5/6mqTncHcCZh7h1dmzo59ffZ/9n7O/vss88+
pwQmvG6xN3LWMRF3k7+u+XFWvLUVmLACE1ZgwgpMWIEJKzBhBSaswIQVmLACE1ZgwgpMWIEJKzBh
lZgQjWiYsAITVm4rXeham7CVPHxk0lZ+eprTm8FCPq2zz64aahsJdHcl+0vRY7GV5dLK3mhp5fZS
93k+v3uC2S+/PB2qP51uiw1sY0oilVu+o7r+mjVtPoczEdPt4X7bolPH2eM6L/zud5GlspN9Ejk+
EQzqCN4tgneLwDJEYBkisAwRWIYILEMEliECyxCBZYjAMkRgGSKwDBFYhoi0DKIRzTJEYBkiLTk+
2iooMq8HZHVTgM8sVBuEaoNStUFoJQjVBqHaIFQbhGqDUG0Qqg1CtUGoNgjVBsEnCNUGodogVBuE
aoNStaIRYaXIT9AW9EloJclTOPtBq0HbQVeCrgfdAvo86KugR0BPgn4GehH0R7kbIRvRVCs8Dhru
asuwbkZsjC2ZPsxR3Liko31kU+eayZDF7wwlnM6OeN+6cOdApnc0FDOnysPW1PIrVq28ckV2fKlq
ioUj0fdcvWhTf6KSd8QXdQT5GO+FTp/CGMc8xr46reQrtEuLTwzC5Ayt7EnImv0XJ3Fof5JOZawC
bQPRiYXrQDcrIs/+PtDDIMqYfg50RFF4JremZdGIpmUFWhaj3gyGHorhuMlrtR87wMXh415SoTHi
taVVc8RrJiAyz9KKpk8mNKVCyCo0pUJTKjSlQlMqNKVCUyo0pUJTKjSlQlMqNKVCUyo0pUJTqtSU
aETTlAoRqPzF29y0oWwR2LMDe3aJPTtgYwf27MCeHdizA3t2YM8O7NmBPTuwZwf27OidHdizA3t2
YM8O7Nkl9kQjNNrJS7Lz0d4vUFDziCier+qBKzB7Kvh4tDSQ6Ol09ybaBvL+YxMBr39teXjHUDw5
tHUgVfWcGNi0OJxJs01uX2b4AvbE61dH220OX/vyd/QPX7Wx7HUK3+A4O4Txnla62Z3TSqUi8r4q
DaeZzwXtmAva5VyAGRpUBA2CxkGToF2gG0G7QXtB+0E0mx8CPQ86CjoB0uYC0QgJl+ZxP7f6Vp7G
RaXuGdp/xiIBr9Fz+oZdZB43mfZtGJRHXpXKl77aAE6gMgFYJACLBGCRACwSgEUCsEgAFgnAIgFY
JACLBGCRACwSgEUCsEhIWIhGNFgkAIsEf3PyzIuKVcCiCGkUJSwoC60IWBQBiyJgUQQsioBFEbAo
AhZFwKIIWBTRtSJgUQQsioBFEbAoSliIRnjor5n0J4w+lumalcgDI9JpZt+BQRhqL2wc7Wgb3ljq
XF2ND/T+wp8f7KgsCV0YC3jTpUiqJ+3+cGJRLphavnP1yp0rMqnqivaenraVA9mejn3hcLyaD7X1
r0jTXEDJL+/SnQQmn2jNx9Bpa3jW8B+lgrTMi+bQbWZeHFRS3AOQQQDajkjhU6WFNZ/3teEVghxD
Uo4hnh9ZAA2A1oB2gK4C3QC6FXQn6H4QvErIMQQ5hiDHEOQYknIUjZAcfTxoXG01uk2bG6JEtQe3
rFgRLPRlkoMhW9gTiNjclnCCYVV8SzHNnqn3smd6V1XO6woEQ16v12wslI2RdJs3FNXsrBV21k3Z
27rotDJEuy6gIXczfqBvQNzOdwo0q1uCwSwBWyVgqwSrW4LVLcHqlmB1S7C6JVjdEqxuCVa3BKtb
gtUtweqWYHVL0uqKRjSrW4LVLQlfa0a4dbTH1kubQfgcPt3aNseUtofSjGy1Bm1pe0ORFlccuaaD
tRR3Xw3aDqIko+tBt4A+D/oq6BGFrrpWMLTo8JmCoaXIoSUa0YaWmHTIEBroOgw+MZjclIWied/d
eLobLLvBshssu8GyGyy7wbIbLLvBshssu8GyGyy7wbIbLLvBsluyFI1oLLvBspvLiUJzNbmeoCMJ
NYnCGlRWAwprdDcwUFgDCmtAYQ0orAGFNaCwBhTWINQaUFgDCmtAYQ0orEkUikb4vL+ob5TN8eo9
2lI4Lzd29GIZ4BGLAuYtDzU8um1d3KOLLVrbHe/v6bC7QzZP2OPvuLbF/3tixchfSBdvnFy8ZKze
UVxTS9kihYTN7PSHvey7l1+RCbFquj02uB3DdD1U+1P4CSHlX8SeIa0Sw41MSPLNCLmOFlf9ABYO
WM1wTUUOL2gH5qBsTmxL8/14BWnCKDVhhCaMUhNGCNEITRihCSM0YYQmjNCEEZowQhNGaMIITRjx
JkZowghNGKEJIzRhlJoQjRDK6AIEu5ZIJ/bZTTzRS/OtPeyj9kgxURgOTEyEzitnlvYm2H/zFVL+
eKS+TfdK/Wg47u0YLNQ/ibG/FE19TfcMlgcuZb+I+M+TzdUUwJwAf6tEHDyNVhUCMEEAJikAShg3
QQAmCMAEAZggABMEYIIATBCACQIwQQAmMDZBACYIwAQBmCAAkxSAaISgSBlkvpbgwvoJezIUTqXC
oaTO+PpJ3d5GFAHD8tQfTzl4H2n5+reU+Wfn++wL5kZp0zM3JQE3Td1al1zokkt2yYW3caFLLnTJ
hS650CUXuuRCl1zokgtdcqFLLvBxoUsudMmFLrnQJZfskmiEgn42MOnpDdGJCZFp2N/Sv7tiXYNJ
a3e+2c1Q17rBDmM6fPlGneuvG73FWDhVZz/BWOC5iNRT1jJ1yR5rp4iaONeSH5tq1vbVzgB8P1X4
WypCVBESQV0DTVw8FzGmlaAzQqi2/WsSqYiNRIO7Jia+6F8ct7qMe6Ndbk934n6Tx5IZCN4DtJYP
hkOMfTOe0bt0qfQTjEUSPxB7LXS84y70VcsLnRe5iXl6IPCzfkL3yusuamcdQPJrHa0ytopVhsya
th9erhdCvBiFa2ThLln4piz8L14Aj8P8H4r8A0X+gVZQZOGbvCBmUxu3ToGGO6nwY0FUai4utGBB
Ux9ZqsieSUFzToa1aizrph1ObVVqAKwNEtYGOpEAWBsAawNgbQCsDYC1AbA2ANYGwNoAWBvwagbA
2gBYGwBrA2BtkLAWjdDs5J7hRoqHAGi2aBNlXujT0MD/G/Dobh+oJgajqmlLf7V38YTPnx4vDowH
c+Pl9e9m1/YNBqO2tKf+CSqmSvWr2LeicZvbnolmI+s31HcLPbJnoUef8iT1VswD5IpbZii0KaKF
Qr4+IfOFXfQ54tSGSCO0fQ6k15Acl1a/Jib2keXD/T0T+eja6mVXkTDaOupXsm91BRyujesgB1ob
HWPHdN5znhtpn5MbaX+bciPnW2rJHQl2rnYk9G9/biQ7Fh/YMji4ZSCeGNzS379lMLHVne3L56oZ
lztT6yjU0k6m9l22rlxed1lf36XjXV3jl44UNo8V24fXF4oXnNeZG90o460BdgRji6zk3wgreQ7i
rRTq8c5Q8JTcMMKXeUZGumYbSC22EjnddWuuB7RwDEdCxK1FYAgJKt5VlUig3HkVSFCBBBVIUIEE
FUhQgQQVSFCBBBVIUMFYBRJUIEEFElQgQZVIEI3MisAQEuzkegIJdiDBDiTYgQQ7kGAHEuxAgh1I
sAMJdiDBDiTYgQQ7kGAHEuwSCaIRDQl2IOH0CAyTR65EjpW+YWibUVf22WipP9nT6elJtvXPDcEs
8jLHwPnVcCZdf5DHYOpDus/OicEIe3u5zoHxf+dBfs2GvWX+nRPvbp2PvNxRNJ19R5HxJP7TbCi7
PJx2RpzBkC8ykQ8OZ7oH2S8LNqc3lqrvYP9Q9tscIe5ftMGO3g87upQdnVaWVcSh3WWAZNeMOHN1
DqKPfIhlMcSycohh0uc3TmQhtiyGWBZDLIshlsUQy2KIZTHEshhiWYUchEOg50FHQSfk6S3ZCCE0
65brI7Kk0RnarKKQ1rSyvDG4tAyppi6bRyroXCE72+cK8QZ4y1EZshpFz0clYEah61EAZhSAGeXn
9neArgLdALoVdCfoftA06J9BPwe9BPoTSAOMaISHWmanHcpVrb4q4lWNbMVZoe9PeVJlDJ3ueGzR
qlJ22eK81eq1RNI21RXOhMojvkwllhnsDCd6lmRXTXptPmskYXfmEpka2xNui/qttmi2J5vuK4bc
2f68QU15zH6vvaczmA77rY54R086W23zrhhVjSlfKCDO4PhOnWQV3QNKVPm2iHE5uJ/v0ELV4uyf
ItzY0xaqB4EzGdKyck9GUyB57QY6HwcFGqBAAxRogAINUKABCjRAgQYo0AAFGqBAAxRogAINUKBB
KlA0oinQAAUaGtO0Ey8WdAuf0OeRu4X8uCiPbvX1ByiW9UDW70k6vfllPcvPO69UmOIRrPtLWZM1
1Dk8xnb0rirVDA/w2BVT1vA4MB3Cflz4fCbN55PThjgXaWqgPHB6unZk4VVQK8wN0oqfPSk1pELp
kX4eNYdovjgy3F/ako+uql5+mc5Yv50cPranvqEUJIePXS/WQoZTp9jTOhPfRHrT/Zuzyptz4qyZ
Cglb2prKmGocnGJPf1e1qKGc+wGjQ12W2GFzqxadw3I1LcRZtpMdZJteTQwFY6MxpuV820+d0j2G
d60qX1zwXbXE+DmbJ82KHFXkWioKVFF4c73RKrTzqfMfaWJ6bXWq3Y7Bu68lcja7P1sYusf26J3G
aN4+ZvKoFr3NdJHJYaiFbzI61XjJtsxoN6DS/A6jw7A4uNbswCNm8yZI6l8ZK3b9MrI0nhiJ1p9i
W9lDrJB/NTQYTYwmWB8kKIskv/FTVvYkMN/NLhE7H3yQz4j1TqXFAXc0VpZhbaOieflEeNYWxRwk
zJH/nPjq7ERiw9lOJKYDjqq84oPHoDWrVcLTJbAsgWUJLEtgWQLLEliWwLIEliWwLIFlCSxLYFkC
yxJYliRL0YjGUkSzWzcwaDyKfQsqnRbwpAHLPmAOZ7ri7SOl0IQ92plsX+zZwsOcfRTmDIowZ6xr
KG/yuKyh4kCa3VD/lK895g562DdePzQ7vrliRIwT+n2kXdCzS7lMWWgIn3HvuTXY09iMNsKQiZx0
nXb9BGUx9PQWGVlgX5vI3tFX2a76N3yJJ15kI+Hw9/5kDPb3ss29xuRIsf4wX2N62I+xHqgoS3S7
DsKX8PEZ5SDfT/TITNezuTYgxyXOQ7kq2Mc5MLIEavSsp8LdsgG+t94B6gOtAm0D7QRdB7oZtAd0
H+hh0BOg50BHQMdBmlsmGtHcsgEeTG9u/c8ZJlqOXHOYaDFlPkyG5TAZhm6HgdlhYHYYmB0GZoeB
2WFgdhiYHQZmh4HZYWB2GJgdBmaHgdlhYHZYYlY0omF2GF0c5sNEBbdhLo0yz6DVpq0cns7RTxGC
ZQ4sc2CZA8scWObAMgeWObDMgWUOLHNgmQPLHFjmJEvRiMYyB5Y5roqgm7LhteVUFeqtSu+sCstT
hVGu8ouh6J6lHaCrQDeAbgXdCbofNA36Z9DPQS+B/gTSvDPRCN+CoJzf+XKLPFp6cCM72DcrJ4kN
uSNZr3eedCN3KuwMh/0+njDcO9SSoXRnsFxoc1ijcxKQ6tu1PGKHSCPWXdTMWFLk3vTjusMQUZVd
dy6zUWhVTtvPPZU3Yx3+f8tMOcANTp4vgt84R8UnwtAiSfPNJKxk7H7be+1+h811ni135uwV3RGD
4X12i/ESj1/RbCXlKgwqq3U3CzzYuK3saljNAOpGz77VpIvAsASHiDijUTAalYxG8cxoY3U1DpoE
7QLdCNoN2gvaD6Kl2CHQ86CjoBNyISUbIaVHYIpXwxSvJv8E5fHTLwVpgrKfKvpbbOachPHWa0OG
eJa+vL/lHOAKLwhGFWlIK3imAkYVMKqAUQWMKmBUAaMKGFXAqAJGFTCqgFEFjCpgVAGjimQkGtEY
VcCoIqLlYDQml7ljUMSYHJJj6PMYhuQYhuQYhuQYhuQYhuQYhuQYhuQYhuQYhuQYpDyGITmGITmG
ITmGITkmh6RohAxpCFN9qxGdnZyB4WGaY1BbEjZ+25m0+Gzz52tEjV5/yO6MBh1Ns3pJM4fjzs41
aZ1uviQORygTDdgc6Vwh0DCt7MXWzA7yiYz4j0P3Cnyid9D5DLuywPkMOpthPe18xnx7QXQqSZzP
aJ7UmHtGY8dKhy/WvmWr3RersqUVf7cnCAfuG4O+sjdT38fjo3zv4TAGdFp5WbuBoUIXby28+9Ca
Vuwjz5xGCC1hY/xg83/knYkDPPvBL7eg5+xR6GcZ19YNiw+1WtG5uxe6wy2Wk85giL2Mw/wMxmKd
aVqpncvdjNq53c04gGVH6/GLPnn8ghZ5vQsi4u3d4zDN2uPQX7zcMmejw3Dxct+b2u2wnPH8Rekt
nL9oxd8bb4KcPwuVb7QjolNbQapT2oHR/cDoUmU9nRLaoEWKN/yniBTTkmsFyiu0qPFGwiwFy2ni
H5eY/U8TQT6grEC3lonbl/6cWPIsv/TTf25g+d5ZgP5zoswsMcuHFbGIZ+isEbO0nDVSlbUoXEie
Po18C1+ZBBsLCkPjrJEWv4udPm39+4cyxPaeTybtiOseNV37oCYfdO2Drn3QtQ+69kHXPujaB137
oGsfdO3Da/ugax907YOufdC1T+paNEJu1Okxk9YDT7PjJ5cnQ6F0OhRKzgqk6HYGk0ktUUmnVGBH
/sDvNGqjffv2cznTtb8d+/a5t3KnkeXczGkZuW+fAeYzMEYZGKMMjFEGxigDY5SBMcrAGGVgjDIw
RhkYowyMUQbGKANjlIExykhjJBrRjFEGYsy8wb49hSvYH3JLLiiXL1iSk59b/R2LU+nFOf+GZUs3
sisv+uTFlcrFn7zoolsv7Oq68NbJzdeta29fd93mr9x1F/nIF+A/V+sehzzXNn3k0yK9Z7gx4XTn
2Ka5eU5GmWnk4g2xkIfFOq7sM5YvrATbw3qbUffuYMqacndl3X4m7+0bwX9+p5tRisxzUIniPcxy
hWsGns0Sz6QByho3Q7Nm4NkMPJuBZzPwbAaezcCzGXg2K2QvDoGeBx0FnZBH92Qj4tjbtFJa+OKz
VqMS4NlXGrBsYG+TwLIBEzYAywZg2QAsG4BlA7BsAJYNwLIBWDYAywY+NgDLBmDZACwbgGWTwBKN
yAhIFgZJZDXTeXba7lrKlsB+0NXI3N7LPXosOCBqyoqio+GbA6GpgcHhntGYJxkNebPXLCut7ImO
LrneHHHp3ZS/MVBzRIvJr43fuHRkfFEy4to4Gqssza380LrPWiN2M2MdReii/9Sr7DfQxRL2wkEa
4EpV6qIKXVSlLqoQY7URxBsHTYJ2gW4E7QbtBe0HUcTvEOh50FHQCRmvk43QXOjDZ5K7sz7YlRGy
K8RyBCxHJMsRPD0CliNgOQKWI2A5ApYjYDkCliNgOQKWIwq1cAj0POgo6ARIYykakRcgLFv4+t1m
Fgjdym2knbeSuJRHkV6ziLRoQBA/AFUADYDWgHaArgLdALoVdCfofoX/OAL/tYafg14C/Un6a7IR
mQ/SLUMWZy8rHBYmK47ddOSX6Fuv4m44I/3kh9AVPB0VtgSOSAfTh8tOSyJq95rsxepwsrSiK+TP
FIOZgc5wemSimhrt63K0ubLF3lSimgtcsVWXHcgHh3VfCmQCGYta6Ms44+XhVLynkLRazJne5fme
DX1Jb8dghzuUj7t97dX0povVJIt29if7V9J8V4LIX4Od8gOQNx3kgWujdhIGgJmh61qFn0mf4sSX
+C698AWz2gbe/New+ykOyzkY3MJvoJ3iyAxdUmMssQDm8XxHH78LkkwcXZipr3pGWD97bXFB3VT/
FdO5Xa86cyHVrG41ecyP/E/d/0637d/vCHeG2ceCEVbvZDs9bY76L1jM08lzZJad+iPG3WNKJwuI
fFyfHHdn725qKZw510q1yqIDi+tg49yRU+5MOAEnJzDpBCadwKQTmHQCk05g0glMOoFJJzDpBCad
wKQTmHQCk05g0ikxKRrRMOkEJsUdWwk+varHDmAABpUOcelDE4/alVBkD+EK9/sypBOTsIrsN6mh
bf3R2qKyO5HdsCi5OB88f22l6vXZ9GG2fkXtbwKR5anS2oH04d4to232RHcm0JULdQ61rXtnyG7r
SDJDrvRLpzvRtwm4Ow9+1qvwZeNKL/u6uEH5nPxogLygWfhZJA95559wZ3PyLskcxJNr7LCsAm0D
7QRdB7oZtAd0H+hh0BOg50BHQMflXo1sRPO7cvC7xF6NzG2mo8yFGe12B3frpc1n8MUO8oPEWe2S
OlVxcdtOACpLt6kM3ZcBoDIAVAaAygBQGQAqA0BlAKgMAJUBoDIAVAaAygBQGQAqA0BlCSDRiAag
MqRQVmZdJUXbQBSkFODQLhmHvQsIo8ZeTQ1s7O6fGIiv2vXBmnX4wuWd1sSKSmnN4sQ2d3pRtrAs
xBhzZ/o6UuWE80eVzcPZznU7R667/719hrRjaMuu4VgyNXD+4uxIOZYMuZKurvNH2mNlrO+UvlPH
2Uvw0ZNKlX1zWllcEbsui91yB57jKA8c5SWO8oBAHjjKA0d54CgPHOWBozxwlAeO8sBRHjjKK3Q5
9SHQ86CjoBMgDUeiEZETSaskhxZKTElfPQV1pxor3lWgbaCdoOtAN4P2gO4DPQx6AvQc6AjouFw7
y0Y0zKSAGbF2powij3byVkYsqdyJcqe27q8tfF9089bDg0o78BPl+AmhSm3gpyLdsAqkVJGzbwV4
q2D2rWD2rWD2rWD2rWD2rWD2rWD2rWD2rWD2pZN8Fcy+Fcy+Fcy+Fcy+FTn7ikZ4ek3zdykM8GX1
WghcO7MKz7bWrSc3vC89sKG7f8tAPN2/euOmNgJQ0ZoYA4Bqie0EoPxyDqBsjQOIvVK5YKSttP7K
kU03Xbq6EtGnHYObrwSG0oObF2dHK4ShjKsLfny8Zwm51MzD/orRvUkB5SCPcuobQWyTuCeuLYM1
ZIb9Vbm9/lh3Oxtlq6PxaBx/uxyT0Rr2XsWB/x8E6fnWolhRlBgNjGHG1ti8QcsPbN6A9QfsYofL
rHPiP3q+xiyzZ1lE9wp07VD4jwtpKVOtmkucvnmdoHQYXxvmxmGmfVzT5dPHAp0f7PLrosFO9uwL
iVj91y/QL1oypXzqRuULgF4AFpb2bmhWnp51fCggL9XWHN/aYroJgC+bvxAIWnz04+8hnT+e8Ycy
6cKmuM3iCNVCdrMuHogk2gWPf+U8bMq9JEIP9xx4NMKoXEjHpEQ0gvZKjY3TWM1oRHOHie47Uc/2
BYu8s43IwBdSIhaQ6pEHd3TKevTnUfgJRsWr/Pgg2vFoGX2mVsuyFpUXgrTeOdA7B3rnQO/w9MUi
/0/cmKlQ/tPsNc+ce9t4992y+246ekoWB913o/tudN+N7rvRfTe670b33ei+G913o/tudN+N7rvR
fbfsvmhE6764fIaPPH2bvqOv2npm6x/8Iz5dMrxYCkP3WD3BvpEKvn518/CWTlly6gLWo18JEEaU
3EGeYyx2fOxueaKPPLgGzmiQy3MlmA96/c3gWm3JJVvNXrPJadqwceMGfOAfWy9hY3ef3GExG0zv
ru/d+7t3mwxmy46X+IEdJQ7eLvAOKB8QvptN+m422HebtO82vJqtsYAcB02CdoFuBO0G7QXtB9Fq
8xDoedBR0Am5VpSNcN+NLK1aEbcH8vRlvkrky8NQkjEXu2SLx0u92LSJeuH1bH0nG7vrpR0e9OF3
e/fW0QfPjpM8z+4C9hze38HDWeRxOLSjvUY0T3LpZHkmnN332TtDqlVlu8Tn1ZkU038rnWLaeWrd
x3QnlWWse1pZXqG4LwVkyJ0hL50G93J3806GBP8mqeWakZMzNCNOFdPSfHhG7A2PnZ6H2bQ6WiJf
s6J5ccJsz1b7kSuLth+snKvlPOXOxWbEJ50kp907ul2NfvljkfbvoRl+qe48h7XFHaCtR7rnPETV
umBiKGQPewLh5mHuzvTQxAwd9c73ZUYr+NJHJ71Dcfry2WChT3fy9APedPS7efy73Polr6ExRufl
H4d+s0oHiwp/pk2b4XUUW21k0coT9PTLV9KPZC1rs7Z5Tq5pc0ozqqtdyNmsmHN90hmO489ZxYsj
dGGp9bP3IzrznsJvpJUE+Sl8n6fqoZP4mf7xYue2OPRjCztDHb6eAVX/0WL6pq2aLror62vxaNjr
t5rtlvGlzgxXFCXMcpsXPeXQ9NGt/MtCNxgImb95KWuJaWeQsjbsQvOK/T+SlJtnZM8g7B/LI7Nn
knm05RStiFnSWHgUsk8pr0wraW6JaUedME0/3RacoZw/iijKy59o8RbU4hQUVcgsbNfmpB83f8+D
4rQWfleoMGMWKWoLRG2RoiZDZ4GoLRC1BaK2QNQWiNoCUVsgagtEbYGoLXgFC0RtgagtELUForZI
UYtGyIz5NXfepQVByFzRtawtwtbuK+bqYKX80sLWQEeoZ5RLuAbhZwfX6U6q5td9uu8YjQ0kS3EL
26I7AnkuVVaw7QcpYRN2mzKewnxKp9IKlJbxnpM9FXn7Yt4gmxrH5yA+Byti3qC5ZIW79fbsOSeN
0lSRbqkYpIrBlorlVLF87lZTU1d5qsi3VDR/amV61pHcZsUyqljWvPz5HNy8QzdjNKeZ2ePkTU4z
ZLN0azu3x2w0gFzBvJcPoM50beGZBkNu5xbdyTkWbMGphqPhdSO3cNy+aZhYtxAmlqE0/pYwQeey
NvxbMLGWKta+JUyspIqVLRbzzCD5fwcTTQv7Z0DjgLS8bxkhr/1+PnusOwysjLAaxW/tMJeED1po
VHlppLEioAtTKVIRcIub0cm80cUxlDgzgvKSBjpSpJVUiyIHqGJg3gSx2YHm+U7TH6Qb9ehyX7zD
gFs7KXS2z9W7tGHh0iYlCsGEtSmoqP27l5+9/zP0z3+WS3crTH3vyBspHDNAIb80f5r9P5OWabrQ
/JxX9Qp0u0hZzn7Z9HMoxdPO750WFqE6y/cZ4kHTA7SuVMI8fETekLh46yzvZwljtGLh62K0zYc5
h2Y4anx8j4kuTRULdPkzbNQVn5b0RV5WQcKngHcuSPgUuI9F/x8ArQHtAF0FugF0K+hO0P0gOHKA
TwHwKQA+BcCnIOEjGqGOEEz6ZkRIflRmto5i7T4KAzeq9INWg7aDrgRdD7oF9HnQV0GPgJ4E/Qz0
IuiPMhFGNqIFAEaVPnmucrZb55l7DWTbLCdPnXVr5IPC1SCgxVZ1zboekjUdEvbkanmPUFe01e1T
zfVfn35t5KUNvD7ecr1kw+b8Hrissg+3orIdpRwvUQZ3dBYq21tQGWmgsjIjUvcis+KjbwybOeud
OQtgbc3E9+jd9I5ik5X/Wgw7278WI3BalDg9mzfILQAbyjVt3Hs0CzdNpBRCK+jqo+SEPUp3Ifm3
BPINoMzGxsvyPqSWW5Ka5kybh07VdS8DE/2sStMF/YgcWfuFVshFPpDlGoH/KOYM3R+uzJ49mirX
bs95K4tgzaWZf1XcuqLTUCIuCDjA0zTtDXNTlmosQ41lqcYyNFDGn5ahxjLUWIYay1BjGWosQ41l
qLEMNVIIuQw1lqHGMtRYhhrLUo2ikfnUuMA1QIGFlSmvB4qU3Z5KXF4PNBFcSKe989wadGqWVoPK
/acUe4/+v/CRcrXyUeVzmAimlaeUF5TXmYdlWQ8bZe9hN7CPs9vZHexL7F72oPEEzfYeulIbdmAd
Spu0GcujrKIS60SpzOsGFQ/jsxijy6A+zutuU1zsLl7Xj7rv8xJdvbWPf3svvnXw0lMo9fJvIyhF
eSmLkpd/ewR/8SIvPYjSQ7z0AL6d4s/dgdJneOkqlCZ5aTlKE/y5p/EXP+R1xO3LfCtmM3qxjiNi
HZC6BUhdhc8dsGcfaHzzAeD9psMHlEtRdxOvoZn4ihm++XQbpHkb7P1tsPe3QRC3KdtAO0HXgW4G
7QHdB3oY9AToOdAR0HGQtvkkGtE2n25Tavwf0+xe9zT7+xkQZsrbFTf7ewIx+zTEeBu9Bvs0Bt9f
Ky6RWbIPmtgnJ/99MJn7gOx9UMU+TP77MPnvw+S/D5P/Pkz++zD574PO92Hy34fJfx8m/32Y/Pdh
8t8nJ3/RCL1IL/r7HcjmO3iR/wHtPMWl8DRqZyCpH8lXo6i4VjqslaaVI3jqKJ76beO73zdKf9BK
1AGofwgkOoBCBFQEDYLGQZOgXaAbQbtBe0H7QY+CDoGeBx0FnQCJDmiNoEW9EgTqGDVtRIH+0QHq
A60CbQPtBF0Huhm0B3Qf6GHQE6DnQEdAx0FuusPKKFqDtlCogUQOMnA2BNK6MAHuE+jCBLowgS5M
oAsT6MIEujCBLkygCxPowgS6MIEuTKALE+jCBLowIbsgGtGan0Tzk7L5SXwzieYn0fwkmp9E85No
fhLNT6L5STQ/ieYn0fwkmp9E85NofhLNT8rmRSM0rz0IrH1ohrOZApspyWYKT0yBzRTYTIHNFNhM
gc0U2EyBzRTYTIHNFNhMgc0U2EyBzRTYTEk2ohFC0q1gcycg/WV87sfn/oqA+bfIRxitiPzpFYDZ
jco1ih5DlW7q26M5xCq7jg/fD6Pu7/jw3c1uxlPTyt/BnN/Ns8zodlIVf2/BN7s5yDbj2bt56VKt
NK3sASin8ORUhZfZeXiVycPTyu2ou13UKQ+i/CBej36S7SGUH0L9bpQfnhHfH8TnQT4gzmOTjVa/
h9rv4cm7UX4S5Se11p5G+WmttR+i/EP85Y8af0lP/xS1P63QIJLve3hWy7/C97/SWjuC8hGttRdR
fhF/99tZrb2M2pcrNNhka3+Y1dpJfH+S9+hRtphLro6aOtr8JORhhjzMmmyw1mJe1C9GOSj6zrDI
ZBHBn0VRjooesxTKKa0+i3IW5ZtR7kC5Q2t7COUhrXw+yudrf3sR6QCf75oRvK7A5xUi7YldDd08
jDe9UdEdE2/wGXz7GY3THSjfgfKNKH9Oa2UvPvdWRPmL2lt/mYCncfsKyl/RWr8H5Xu0tu5F+V6h
afZ1lL/Ot6P04kcBuxn31/k22zDFGfD/gF/Pd3NNWGLyn3+nL/tpmy/AWrbgRtnijnyA7lPwhJIs
FFhCNfSTPtUh1u9kCYZGAvRH+lkn05w6lqUH6Rt6gp9JU097JM/3FvOBNrG9qOJfFdbW3G/ES6pt
nmqA+x5N14M/Jr7oo3qjVp2l+lzLmRJK2Vd5elKCgQc9nWA57eyTv7qov68mrrrXzhzn5Mm5WRcF
LO6QO92h5tVE/iCEVM3wr9syWXRN+7lFqlDbRINU9FThl+C7RVoFq1UDedlBcNPfERy/+JqRCz7d
p090ulW3P1l96H1s86f6qumkvTOZmajq9Mzp8TqXXl0wGsyO+ncNRk/B7wyZjaawv304wXSJwVwg
ZFAdRb8zYlP1xQSLFwcj5YzPlylHIl302aWb2VCML+pM+uKlRYbtoWzIZg9lg8Fs0G4LZm+q9drd
anshWet53aY3u5lOH8pkC4MFZ9TsVduz2SXmgM2qX2L1Gk0+2wq9NeZd/po3k1nqilj0owEnVepM
+ph3TJdz+Z1GkyPocgccqtEZfH1jLFTMuP2Fza+FbWaL22U2O3Qv+1zRtlgIfTB8K1wstsXKZtWk
t9lVg9frDScCsfbO2KDTbLbaVFvAGYge/57NzHqMDq+t/huL37TV61Ht1o5s4jVHyhduz+QN9czJ
g6h02BJtUePhjMdit1ssDgf7YKAt6owEWV1xl6Lm9g72zUQl0NYVCQTi6Xi6vqlzRSTW4WBeB7vb
GdSb20M6u6We9qY8Oh1j3lzg454Y+6PJ42C/YVa7+iyLuy73tNnwnTvh2p7o1NsLcd3DkG5Uk3Ik
is/XD/X+95S/GI8lTQa1LZPu0XmThWAgn/R4kvlAsJD0PtPZp9Nd/UIu0Pt/mNsar3X3jxhVS+AB
1v2P6y0Wtsrm0Kk6m3MTC27eSXVetiqklzUXucJJtzsb87giKbc7E/U89rlgMHHPNzwW2+iej6gm
q6X+rNNotrP1dle5Uig4bGss0VikLZrW6RxYffk8Xo/FGovG4lWD3exxeXxepjfjf1aH/SMu/xVM
V0rHch/e4XG1h5KpT7Du+o+Z1eUfZ8lYOF4//swzr3LZWiyU+gl/XP9Qiz9+u/K3ytfewN9WPtHq
bytT/2Z/dloZxOfdC8zE/GK3L3Imd6CkL9GpUVW5Q/u5v7fRQvpmW6JZ9uQcmYVjckzW17UOsbdn
4NQ3NNGr69AgqfCjc0/XXzZ8RH89P9ayEyuU3crnla9gKfV95cdYk5xkRhZkGbaBTbJL2U52DbuW
/YXhVweVWxT43Rxp38fC/B+5ExZU7Myprb88FK1F6TN4rsS/3an4mIGXcvDxR3jpWjz3LAeQGcve
IHdKXGjt+xyD9PPPFn6pydfR2gO87uuouwd1jypfUhzH6GcmKa7wAFDaP0OH56lMu1n0V+9p/NV7
UL9yhvYoDsBhFZzoQN6jGDcOPLm2Ufce2jmZEecWaZxsnBH5HJtn6LtHlfcrHjz/DrT9fv48cX4n
vnsn58zdF+USIjgP5+O7nSjvBNePQVq38L/4Emo/gdpP4C/uQXkfyvsqInj9bZS/jacfachgHDx/
q3jRx3/Cd/+E596PmjqWeFico+YpHueFOIeYPESAQgRUBA2CxkGToF2gG0G7QXtB+0GPgg6Bngcd
BZ1g8hCB1gg56CNg+DN0e1r5CYzGL5Rn2bVcUb9slH7VKB3RStPKb7kfSt6mUAIt7WTpeKN0sqEi
F3w5u+I7xgXBQvCzKLHyFtS+D519lMUV5zHq/DTbju+247s+fHc5iYZdi9oPovaDFVH+SzJY1+OR
O0krFeGoPwr6SUU4zC+CjuNhE8gBKoCqoMtA/7VCOphWHgG9ADqBOlYRTiy0zHoqB2GK9XSpGfD9
lwpjEY7g9ylXcqMY/L/snQl4VFW2709VSFJJZSRJVQYSCmQekgi02shgmK6NKGg7AWEmJCEhIQET
5hlEVJyQGUQZBNT+7u2+t21vbvfr6WuUx8fj2WDbPJEA16QgiAkJSobKeb+1qggBQdoebjuE4r+y
a5999t7/tffZe5+zTu3FEHhEj8mGmP7e3i3bYyrNYiqdo4vrFbTeihSJ+YXxBuE3CC8kzO29xv2M
vz8jbjvh/+WLO8rfo750V28Oii05mrekPE7s8RRppteN7VdiLQOPvMP9d0CNNNqV1JLfGVKfSZFm
ax7rJtbtK+Us4bOkqLimlAvEXkAXAwl/RvizFGne5nl8QewXKdLAvliLPPetJ7Y+RcOWYBos2Mvf
EkY4zMvVEuXlKjcWFgdpcwgPJjzYd969hO+VtkWTD4smLWOIGUPMRxwde0TrbZlK3FRf7lyDlmm+
3AsIF3hrbikkXOhLM4vwLC9ny5wjV6avztfMXr1vMXk5/aJ9U1cnmbluk5krstm85ejVfN7Sacu7
Wr3pst7i8zbuncf8mi1udYF/dX3/5eV9VLSD2VYmPWoZwCJd1vR3W2RJ72hr8a7zvxzX8cqKXRbY
P+hzzfK+c58r6/lmy/k7brma79z+6hJdlu8a8qfojhzo3UsLkoX7D/r07oVq90bcMfShnv2yusS4
QvxCwpwdlz7Yb3rnTk6Hra0jrn9H5maWSPaUBxNb+YVZP7WFtA0PjvQPbh0e383h6JoQEWn1D0qM
sEfZ/K1JDkdS9459+nSMahcXFhbXrnFQp5iwuJiIoLCYWOujQf6BIXZmxe5ObVTH8IQ4m611dHh8
XONKf5vFYg0Jj4xuE20LaRX0crD/Kf+gMNv7geEWT2Rk28DQwLbBgYH29oGhQe0agyIi2gaFBBBj
C9YYS+uw0NDwiJDQxlfioiNtwdFdF0WGtg63hwZZx4REx0SGxfgHWPlvDWK1R3TrmLAEm7+fRNoD
g0MvtbYG+kdFhjcGhDsiI625EZ7xrcPQRV6EzW63W23hca2DWoc3rg5xRQUktLHcHdMhLN4VGREe
43DGNf4hqXfr6EQmU5ulT3CE1T8+whrauD3eyfrAEtt2SkjM2/6hwZYMW1CrrZbokB+FxNusFrvD
fo+jrTUoKcbS2LtTpz5hsSwcXLFhDV3jJkQEx4SFhbWyWluzKLZuauVvC/zI7u8f1Jjmcjhcgszo
NtY7C6PsccW2VmEJzoS2raz+wdZ6/8CAAJYcDXs3jO8UxPrEz2rvEty19zXfkuMjIpNossRJw53h
Dz1m8w9oe9+PQx3O6JiQDv72sNDI0HBrgF8rW7AtyObvHxoWFhrnF9AqiMWLbVhkb0tMRFjre3pE
tLa3Hbphw8rIjm1CwlZmZc0PttuDjeb/pll+bt3jt9XvdKsk/17+6/3/078sYHzAmsCIwB22g0Gb
gzYHr7AfDQkO2RyyOXQEnz2h57/eJ+xQ8094m/D35RPZ/mt9Xmy9I2pv9IsxOxw/cQ6L3RM3JO7n
8T3iX4v/Q8L+NsmJjydN5vO+y+Xa1a5Lu0Xtk9on3db6tok3/nS4IJ+On3/503nrNR93l3Xy6Vp2
7af741/16RF8/adncs/C5LtSlqXUpP7q9o/k06vx6396t+ndj0/eDT87+tiafdbxef8HvZo+j/5t
nzuG3Rl256G7Zv9wUd91dy/rd7j/hwN++9WfIWuG/mp4N8NrDTMiGwyL1cN6Osj/AhN9gFmDDDQv
Im0atms4SmWseVLeTTRN+VWI+Wf5hYH5S2SaHh1t1iPHqByrMl3lOJXjTcl/goYzVWapzNX4GWYD
Mk/zzzfLkAUas17TlKvHVrdIi1PSW+KQAYY/5QZQ28/F5adKu8pI04OM0nAsOQRQ2xpkonlGfsdu
NiLT9OhoSgnQOgdQZwmnqxyncrxZgZyg4YmmeHCZpHKyyikqp6rMUDlNZaamz9LwdJU5ZjUyV3Ob
oeXmaX3yzUvIAo0p1Fqt13PLzT+K1xiR8OUs+FaIQxb4Biq7QHUhEwivS7IfkvmZ7HlFDoEwqkKO
UTlWZbrKcSonqMxUmaVyBtwDqYPIQs1hvcaXy77euh+3Tcu1abk29HkeKeXatFyblmvTcm1ark3L
tWm5Ni3XpuXatFyblmujrDrkeg0LX5vy9b7TGERuZ5BjVI5Vma5ynMrxnBVEnhKeiPaCaBeRk1VO
UTlVZQb1DKJdRGZq+iwNT1eZQ08Lol0ktxmmvF6ZZ8qLlvn0wyB0IjHr9SzxxyYvYCJpEdLTIlVG
MJoRT5qBZi3SptKuMtI8h4zSsJOaBCuvYHqdxIw2/zdyDPoMhp2E01WOUzlez52g4YmmeOmcpHKy
yikqp6rM4BoMhp3ITE2fpeHpKnPM/4PM1dxmwCsYdh8j881PkAUaU2ieRq7Xc8vN1Ui3SDhyFhzP
iTsb3WtOWt+urW/X1rdr69u19e0wEjlG5ViV6SrHqZygMlNllkppfTvlSrjclJ9PuJHhWlY4+ixF
2lTaVUapdHJ1hDP+eJBpGjPaPIYco3KsynSV41SKJsMpXcITzU+Rk1ROVjlF5VSVGVxf4WhSZKam
z9LwdJU51DZcNRmOJsuReeb/ReabR5AFGrNezyo3OqhvIKTqMFx1GKE3UxE6UkXoSBWhI1WEjlER
aPU9+e2z+REy0fwdMkleFdMxKgKOtcgxKseqTFc5TuV4lRNUZqrMUpmj5+ZqOM/8f8h8Wj/CKBRv
stS2Vn/y0xspm3RGUFtiqG2tEUk9PUibSrvKKJWx5hfIBEazSOpZhkzT+NH0h0jtz5HUUMLpKsep
HE+rRVJDCWeqzFKZo2Xl6tEZGs6jR0VSz0pkgcas15Tl+jMqGYsiLdIHIqlng2wMw7gUpT0zSntm
lPbMKO2ZUdozo3RcitJxKUrHpSgdl6J0XIrScSlKx6UoHZeitGdG6bgUpeNSlI5L0ZR1FBkA92i9
3qPRj4TtGo4kfbRe79HUQWQS+UTr9R5NHQ4jx6gcqzJd5TiVE1RO1JSTVE5WOUXlVJUZjEjR9E+R
mZo+S8PTVebANBodfoYsUFmINqJhISnLzZFIt0ht5WhtZbnVtyKlTzq0Tzq0Tzq0TzrQp4lMQLcO
9CkyTeNH0zoOvdIdcJFwuspxKsdrygkanogGHDASOVnlFJVTVWZoymkqMzV9loanq8xBnw76hoRn
oGcHfeMCMh92DjhKzHo9q9xw6palSNiR3iLjg3hRlX2XE2DhpP6Nuh9kAHK0Hh2jcqzKdJXjVE5Q
OZHe5aTmIiernKJyqsoMldNUZmr6LA1PVzlDZR4adlJbkQUas15Sau91au+NpUedlFmcGsbSCvI7
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pRPsBPpKPsqyn6LLyrWg9I/86B/5tf6RH10bPx7Ajwfwo3/EJ9L86B/50T/yo3/kR//Ij/6RnzhB
HoQ8AXkB8ipE7R8pmfB5DRIqrR3ukPHRidpsxBHx48NjigWQVZANkEsgH4ZcA/ki5DbIUcijkOcg
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Rcxwa8sJbj6tDAd2w4HdcGA3HNgNB3bDgd1wYDcc2A0HdsOB3XBgNxzYDQd2w4HdmgMrmagO7IYD
u5VGSpfR1bS1lM5l3erv8knx8JSEYoCEdM9QjN2cCJ7cPjKpJebppQ9Kr9EsVkTvsoH3NDldeRT1
HePtBFJL1vpi4kxcja8x7DuPKbPVFXxqWHBwkOaMbc9jYxuv2Nj2LjA2AItOkQ9GCKuTbDxuq/P8
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mNWidmkzaDAPNY2zwiiXGJ4mtH2Yf9iqf5SP1Cf16Zbq1xg2GyXThfgcNx03LzJvx+fP1qitBp9r
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MtAgTuOscrJz+eJlyTm927ckl+/YitOdyKUZaTxJSSmc07/x4q29u1b179o9sGN7sqnY3DgtqV5W
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iEacN+K8EeeNOG/EeSPOG3HeiPNGnDfivBHnjTjXn5Hp2VMjThtx2ojTRpw2djhn2KcGUweDj5sv
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aV/C6/vRg+gh9Ahajh5DT0j70e0mQfQJok8QfTPRNxN9gugTRJ+gtUf1HW31Nd6Jvllf2Z3om/W1
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nbj34N5DBSaowAQVmIBEEyTqIbETEgFI7IREEBJNkCiDxEeQqIdEABIBSAQgEYBEABIBSAQgEYBE
PSTqIbETEjshEYDETkjshEQQEkFIBCHRBIkmSJRBogwSZZD4CBIfQeIji8QmSDRBogkSTZBogkQT
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Lk0ccvrvT3sz48lUg9QQlasK1Vh1hjpPTWCuMllNY/5zsbqBnu0mHtPkBtM/UAvVInWVukc9wazm
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v5WTbdLLdYvK5lwm/WoGZya6N8mznrl51l+eXwk/vaa/PNN9S38eylp+LQ8HbH/Cnm/g4VG38vDC
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wNbHI10RnbO9mNHBLvXisHjeqG7mqIt5uNSv1G/4/0Mexyj1ajM2O4S+Q/1UzWFfN/OwSSbskgmH
ZMIumXBYPHQmHJIJB3t/iu11PuzCwJFmwAiVnhH3+RJ52uV4NmvGoGcnmo5D6DiFjlPoOIVOuvbt
sj+b7M8u+7MLNYfMrzU1u1CzCzV7O2qaV5pUmpFdGNktRtrRMS7p1pjuodIzFru0Ll2tXqnWTKnW
DKmJTMl9plSrV6o1Qyogs9O2rrk6hatTjuTqtN1rok6JIz3SeyQatxDwCAFPK9EBp6jQ9BitewLX
Z6rW9EitewWXsPUKW6/kyS2EvVKLLTNHXYseIeyV3HqEs1c4e6UKPeLQKzn3SObcrXORlhmHjjbd
p+qovRJ1hkSdafWmOjqvRJch0WV+cVXcplo1yTSfYzG6JTqPROe15h46Lo/E5bXi0hWdYUWnY7FL
LHaJpWXuoes9Q+o9w4pLR2GXKBzSAjJOORtJz8Vs1rzXznlJerzWMbqt0VlH5+6AV2ezoTSd9GxI
jtx6tMx27U3XhM1qdZ21tHQb01m3SXvV7cghNZvuPR1SiQ6rf0v3bMeis0l0Lb3ZsbhsbVpmnnxX
R/vNlJxkWW1yhnwfR3vPlMxkfQEt092mrzt+XHZL9TiketKjQLpC03u0CRN763h4Ys13VO26qrLa
OHCLA88J1W5vU2FZUmFZbdy4xY2nTc3bpdqyTjkvO+Nzm/n8O8w7pp2e7aTnM+nZfro/T8/t0726
rprOevLO+vD/3REyt4P+vLN+W7dFp3U2n64v3Rad0pYc0iKd0qIc0i6d4sQhrdMprdMp7cohcTsl
bkdrVeZ1muPOsntyTp+F0KnGuvS5WXomYJN1tjbt58S86jOZrE7HaX2G88/MLT8PBwWnGK11X+6U
nsAl9ez+TGO27vud0lu4pP7dJ4zcHmvkPvZpj7fdOC0jtOTew157fL6t1nKv/j/Pr9qVDQplbmRz
dHJlYW0NCmVuZG9iag0KMTA0IDAgb2JqDQpbIDBbIDI3M10gIDNbIDI3M10gIDIwWyA1NTddICA4
OVsgNTMxXSAgOTFbIDQ4MCA1MzUgNDkwIDI4NyA1MzVdICA5N1sgMjM1XSAgOTlbIDQ3NSAyMzVd
ICAxMDJbIDU0MSA1NTEgNTM2XSAgMTA2WyAzNTggNDY4IDMxMSA1MzJdICAxMTFbIDcxOV0gIDEx
M1sgNTMxIDM4MV0gIDE3M1sgMzgxXSBdIA0KZW5kb2JqDQoxMDUgMCBvYmoNClsgMjczIDAgMCAw
IDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAg
MCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAwIDAgMCAw
IDAgMCAwIDAgMCAwIDQ4MCAwIDQ5MCAwIDUzNSAwIDIzNSAwIDQ3NSAyMzUgMCA1NDEgNTUxIDAg
MCAzNTggMCAzMTEgMCAwIDAgMCAwIDM4MV0gDQplbmRvYmoNCjEwNiAwIG9iag0KWyAyNzhdIA0K
ZW5kb2JqDQoxMDcgMCBvYmoNCjw8L1R5cGUvWFJlZi9TaXplIDEwNy9XWyAxIDQgMl0gL1Jvb3Qg
MSAwIFIvSW5mbyAyNCAwIFIvSURbPDg1MkUxMzM3RjY1MzRENDFBMzBBNDg4RUQ5OEYwRTRBPjw4
NTJFMTMzN0Y2NTM0RDQxQTMwQTQ4OEVEOThGMEU0QT5dIC9GaWx0ZXIvRmxhdGVEZWNvZGUvTGVu
Z3RoIDI2Nj4+DQpzdHJlYW0NCnicNdLJMkNREMbxcyOIKRHElJt7kxiCEHFDiDERwxsoC1VewtaC
N7A3LpQVu7wCS2tVXgGPECffn7PoX3VXn6qu6jbGvmbTsTFuTItzaIhQWCTPhJsXqRycwJXwslCF
H+FXRLoMFDNf4tqDV3HzIm5rcCruonAs7o/sPHYy3+zBPhxAHf5aDu2Hh+A/cyAEbRCGduiATohA
F3RDD/RCH0QhBv0QhwEYhBpUwYMEDMEIDMMYjEIKxiEJLsxCGnzIQgYmYQJmYAqmIQfLkIc5WIB5
WIQClKAISxDADpRhBdZgFdahAtuwAZuwBbt2qY8fOoan9xZO4VsUP0XgitKzuIjAm7i0xV93YS9m
DQplbmRzdHJlYW0NCmVuZG9iag0KeHJlZg0KMCAxMDgNCjAwMDAwMDAwMjUgNjU1MzUgZg0KMDAw
MDAwMDAxNyAwMDAwMCBuDQowMDAwMDAwMTI1IDAwMDAwIG4NCjAwMDAwMDAxODEgMDAwMDAgbg0K
MDAwMDAwMDUxNiAwMDAwMCBuDQowMDAwMDA3MDI4IDAwMDAwIG4NCjAwMDAwMDcyMTEgMDAwMDAg
bg0KMDAwMDAwNzQ2MyAwMDAwMCBuDQowMDAwMDA3NTE2IDAwMDAwIG4NCjAwMDAwMDc1NjkgMDAw
MDAgbg0KMDAwMDAwNzcxNCAwMDAwMCBuDQowMDAwMDA3NzQ0IDAwMDAwIG4NCjAwMDAwMDc5MTkg
MDAwMDAgbg0KMDAwMDAwNzk5MyAwMDAwMCBuDQowMDAwMDA4MjQ2IDAwMDAwIG4NCjAwMDAwMDg0
MzEgMDAwMDAgbg0KMDAwMDAwODY4NSAwMDAwMCBuDQowMDAwMDM5OTY2IDAwMDAwIG4NCjAwMDAw
NDAxMzQgMDAwMDAgbg0KMDAwMDA0MDM2NiAwMDAwMCBuDQowMDAwMDQwNTEzIDAwMDAwIG4NCjAw
MDAwNDA1NDMgMDAwMDAgbg0KMDAwMDA0MDcxOCAwMDAwMCBuDQowMDAwMDQwNzkyIDAwMDAwIG4N
CjAwMDAwNDEwNDYgMDAwMDAgbg0KMDAwMDAwMDAyNiA2NTUzNSBmDQowMDAwMDAwMDI3IDY1NTM1
IGYNCjAwMDAwMDAwMjggNjU1MzUgZg0KMDAwMDAwMDAyOSA2NTUzNSBmDQowMDAwMDAwMDMwIDY1
NTM1IGYNCjAwMDAwMDAwMzEgNjU1MzUgZg0KMDAwMDAwMDAzMiA2NTUzNSBmDQowMDAwMDAwMDMz
IDY1NTM1IGYNCjAwMDAwMDAwMzQgNjU1MzUgZg0KMDAwMDAwMDAzNSA2NTUzNSBmDQowMDAwMDAw
MDM2IDY1NTM1IGYNCjAwMDAwMDAwMzcgNjU1MzUgZg0KMDAwMDAwMDAzOCA2NTUzNSBmDQowMDAw
MDAwMDM5IDY1NTM1IGYNCjAwMDAwMDAwNDAgNjU1MzUgZg0KMDAwMDAwMDA0MSA2NTUzNSBmDQow
MDAwMDAwMDQyIDY1NTM1IGYNCjAwMDAwMDAwNDMgNjU1MzUgZg0KMDAwMDAwMDA0NCA2NTUzNSBm
DQowMDAwMDAwMDQ1IDY1NTM1IGYNCjAwMDAwMDAwNDYgNjU1MzUgZg0KMDAwMDAwMDA0NyA2NTUz
NSBmDQowMDAwMDAwMDQ4IDY1NTM1IGYNCjAwMDAwMDAwNDkgNjU1MzUgZg0KMDAwMDAwMDA1MCA2
NTUzNSBmDQowMDAwMDAwMDUxIDY1NTM1IGYNCjAwMDAwMDAwNTIgNjU1MzUgZg0KMDAwMDAwMDA1
MyA2NTUzNSBmDQowMDAwMDAwMDU0IDY1NTM1IGYNCjAwMDAwMDAwNTUgNjU1MzUgZg0KMDAwMDAw
MDA1NiA2NTUzNSBmDQowMDAwMDAwMDU3IDY1NTM1IGYNCjAwMDAwMDAwNTggNjU1MzUgZg0KMDAw
MDAwMDA1OSA2NTUzNSBmDQowMDAwMDAwMDYwIDY1NTM1IGYNCjAwMDAwMDAwNjEgNjU1MzUgZg0K
MDAwMDAwMDA2MiA2NTUzNSBmDQowMDAwMDAwMDYzIDY1NTM1IGYNCjAwMDAwMDAwNjQgNjU1MzUg
Zg0KMDAwMDAwMDA2NSA2NTUzNSBmDQowMDAwMDAwMDY2IDY1NTM1IGYNCjAwMDAwMDAwNjcgNjU1
MzUgZg0KMDAwMDAwMDA2OCA2NTUzNSBmDQowMDAwMDAwMDY5IDY1NTM1IGYNCjAwMDAwMDAwNzAg
NjU1MzUgZg0KMDAwMDAwMDA3MSA2NTUzNSBmDQowMDAwMDAwMDcyIDY1NTM1IGYNCjAwMDAwMDAw
NzMgNjU1MzUgZg0KMDAwMDAwMDA3NCA2NTUzNSBmDQowMDAwMDAwMDc1IDY1NTM1IGYNCjAwMDAw
MDAwNzYgNjU1MzUgZg0KMDAwMDAwMDA3NyA2NTUzNSBmDQowMDAwMDAwMDc4IDY1NTM1IGYNCjAw
MDAwMDAwNzkgNjU1MzUgZg0KMDAwMDAwMDA4MCA2NTUzNSBmDQowMDAwMDAwMDgxIDY1NTM1IGYN
CjAwMDAwMDAwODIgNjU1MzUgZg0KMDAwMDAwMDA4MyA2NTUzNSBmDQowMDAwMDAwMDg0IDY1NTM1
IGYNCjAwMDAwMDAwODUgNjU1MzUgZg0KMDAwMDAwMDA4NiA2NTUzNSBmDQowMDAwMDAwMDg3IDY1
NTM1IGYNCjAwMDAwMDAwODggNjU1MzUgZg0KMDAwMDAwMDA4OSA2NTUzNSBmDQowMDAwMDAwMDkw
IDY1NTM1IGYNCjAwMDAwMDAwOTEgNjU1MzUgZg0KMDAwMDAwMDA5MiA2NTUzNSBmDQowMDAwMDAw
MDkzIDY1NTM1IGYNCjAwMDAwMDAwOTQgNjU1MzUgZg0KMDAwMDAwMDA5NSA2NTUzNSBmDQowMDAw
MDAwMDk2IDY1NTM1IGYNCjAwMDAwMDAwOTcgNjU1MzUgZg0KMDAwMDAwMDAwMCA2NTUzNSBmDQow
MDAwMDQyNDU3IDAwMDAwIG4NCjAwMDAwNDI5NTkgMDAwMDAgbg0KMDAwMDA3NzU1MCAwMDAwMCBu
DQowMDAwMDc4MDQ0IDAwMDAwIG4NCjAwMDAwNzgzNjQgMDAwMDAgbg0KMDAwMDA3ODc2NSAwMDAw
MCBuDQowMDAwMDk4NTY4IDAwMDAwIG4NCjAwMDAwOTg3NTkgMDAwMDAgbg0KMDAwMDA5ODk4OSAw
MDAwMCBuDQowMDAwMDk5MDE3IDAwMDAwIG4NCnRyYWlsZXINCjw8L1NpemUgMTA4L1Jvb3QgMSAw
IFIvSW5mbyAyNCAwIFIvSURbPDg1MkUxMzM3RjY1MzRENDFBMzBBNDg4RUQ5OEYwRTRBPjw4NTJF
MTMzN0Y2NTM0RDQxQTMwQTQ4OEVEOThGMEU0QT5dID4+DQpzdGFydHhyZWYNCjk5NDg2DQolJUVP
Rg0KeHJlZg0KMCAwDQp0cmFpbGVyDQo8PC9TaXplIDEwOC9Sb290IDEgMCBSL0luZm8gMjQgMCBS
L0lEWzw4NTJFMTMzN0Y2NTM0RDQxQTMwQTQ4OEVEOThGMEU0QT48ODUyRTEzMzdGNjUzNEQ0MUEz
MEE0ODhFRDk4RjBFNEE+XSAvUHJldiA5OTQ4Ni9YUmVmU3RtIDk5MDE3Pj4NCnN0YXJ0eHJlZg0K
MTAxODA1DQolJUVPRg== 
  
 
    not(ancestor-or-self::ds:Signature)

 

 
 dcFMLflcgHEN9f+O7O2V6gSeTb6yeKqYlSJtnTuV61o=

  
 Sn4HTZGfKyJu5BNx3hA9ahERhGOsMoDhNexbaKyiupw=


 YC6sCIhuEkONqLpIRcTMpyu+7FMZEarx5q0LmqRdGUVSfzCRPGXRIBbF8VPS4RBS
zMWxds+F0FhpuS3KZFnIiJkERUWfLb6Vpnolp1VupyAje5Nzb+QLJGn+9P8k3TZP
Sn5UVsHyEpkqwKrN7w1xLIRXOiMR3DErIHKra+Y/Nv0EIFbnjVD5UnHjhrDtjujG
P3TuzznqubVAJ9vbRZ4c2jUocNZFTlAHp7DwF9iOq8G7Pa7i5v/sc3sAqt8hexkW
SZAeL3kPpefzZd9w+wbPfEocLpb2G8sI3JEkQonImF6xKYyObTRieklyDiP8isYZ
CVtCZNHwN3VJHX69tpVjUQ==
   MIIG5zCCBM+gAwIBAgIUDvE7zR2gAY5C9ZeplDdA3O5uMI4wDQYJKoZIhvcNAQEL
BQAweDELMAkGA1UEBhMCUEwxKDAmBgNVBAoMH0tyYWpvd2EgSXpiYSBSb3psaWN6
ZW5pb3dhIFMuQS4xJDAiBgNVBAMMG0NPUEUgU1pBRklSIC0gS3dhbGlmaWtvd2Fu
eTEZMBcGA1UEYQwQVkFUUEwtNTI2MDMwMDUxNzAeFw0yMDAzMDYwNzAwMDBaFw0y
MjAzMDYwNzAwMDBaMG8xCzAJBgNVBAYTAlBMMRowGAYDVQQFExFQTk9QTC03NTAy
MjAwMTgwMTEcMBoGA1UEAwwTTWHFgmdvcnphdGEgU2VyYWZpbjEUMBIGA1UEKgwL
TWHFgmdvcnphdGExEDAOBgNVBAQMB1NlcmFmaW4wggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUA
A4IBDwAwggEKAoIBAQCQn6jvcSSSDVT7M6iMLLXFoWnpY3v5KOOvZpCjgVDnHjv/
pqj4sBPTrWt9jM/Ym4hPWvSySRR8LKW8+R44BEaPUWEr4X0ufNS/xdpdjRkvYoSd
z+ncQ1fUXaQ7oWIUVXiby03fr3VYOmJrEAfMEogvKWHSyXZUt+mixoJ7LSCk5MVy
ZKpY+OT7u7YinI1W4X4emVPtKtg0xnnkOs9tu7sCIzFoLQBdSLJ//kKN4anfOtaE
s62cdpjTa324YV0XRgCXh1XOwFf6iykj6CD0pCqF1FHuUbtYgs7Jjwa5jj3MC1Wy
lUURWTs92WO9ccjJOVe5tPtfcLVHR7ijnZEpQW4lAgMBAAGjggJwMIICbDAMBgNV
HRMBAf8EAjAAMIHHBgNVHSABAf8EgbwwgbkwgbYGCSqEaAGG9yMBATCBqDBaBggr
BgEFBQcCAjBODExDZXJ0eWZpa2F0IHd5ZGFueSB6Z29kbmllIHogWmHFgsSFY3pu
aWtpZW0gSSBkbyBSb3pwb3J6xIVkemVuaWEgbnIgOTEwLzIwMTQuMEoGCCsGAQUF
BwIBFj5odHRwOi8vd3d3LmVsZWt0cm9uaWN6bnlwb2RwaXMucGwvaW5mb3JtYWNq
ZS9kb2t1bWVudHktaS11bW93eTB/BggrBgEFBQcBAwRzMHEwCAYGBACORgEBMAgG
BgQAjkYBBDBGBgYEAI5GAQUwPDA6FjRodHRwczovL3d3dy5lbGVrdHJvbmljem55
cG9kcGlzLnBsL1BLSURpc2Nsb3N1cmUucGRmEwJwbDATBgYEAI5GAQYwCQYHBACO
RgEGATB/BggrBgEFBQcBAQRzMHEwLgYIKwYBBQUHMAGGImh0dHA6Ly9vY3NwLmVs
ZWt0cm9uaWN6bnlwb2RwaXMucGwwPwYIKwYBBQUHMAKGM2h0dHA6Ly9lbGVrdHJv
bmljem55cG9kcGlzLnBsL2NlcnR5ZmlrYXR5L296azYyLmRlcjAOBgNVHQ8BAf8E
BAMCBkAwHwYDVR0jBBgwFoAU5rG0EuZHp4Q+5sPEuIlnQ6Nj0X0wQAYDVR0fBDkw
NzA1oDOgMYYvaHR0cDovL2VsZWt0cm9uaWN6bnlwb2RwaXMucGwvY3JsL2NybF9v
ems2Mi5jcmwwHQYDVR0OBBYEFGpqapvKnkX209IE+7Tp3cpLx4N5MA0GCSqGSIb3
DQEBCwUAA4ICAQCbUpVeUB8ZUa+f227dpkqIwPbZBjVNLsGf1xnbgWu8GEG2pIeD
LQhEVXxug2bhtk0HqxqUGA/AorGHLqM8tCaHpdn6/8g4mQEAoBUNQcbl/V/g4B3W
2xi6oeijDlKbEieQ0FS4+Cy6TV2DB/ZXcjGfW+kxbD4uslhvkjqjehEtuUMio2oG
5W3+du07lXZAFjd+dyGniEmU8vW/3ls69b8XwvRhlH62r08ymjeQTc2Do5hSGmML
agGtH42J91bWTLAN4Ex6gLK/aFVoubS8QEzTt+qTlhMbUhHvTbYho9/NhX+B1CZ4
soVOUrF6PVLmDQNMrIjaqfKSXNeotqlqm4I5o2qSocBzHvNvZmaMOZ1PxYwYEAXT
oL0xo0ahC01c+dMpkxhvC5jXHGIle98id0hcLJxllMJF/6x97PCG5HGOI0PaJytQ
UHH6IUR7vLhCZPoWZOAOYqgEwLeAQpeGPtw0yT5FPGSvA4TgJSPfIQA3vQND1bY2
Qtn14j4FMauQKhaBFvZ1hhr5I67NuLEZ0jIttbUBSKZAXhNQN+HjxnhVAx75FDhX
4F0auEFz0+u/aeySKBT+INt8DvwKd2wTbzI+bKu2XsjpJt+JMAjYXTt9+PHrASAs
IafRZcAjD62+F3acisZEvCVYYrvu1DE4ouEuNWHDtgwszw7nIaXrLSwIbA==
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  organizationIdentifier=#0c10564154504c2d35323630333030353137,CN=COPE SZAFIR - Kwalifikowany,O=Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.,C=PL
 85305559806513237091971010286259898907171369102




   BINARY_FORMAT []
 text/xml

   http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#ProofOfApproval

 





 
  
 
    not(ancestor-or-self::ds:Signature)

 

 
 dcFMLflcgHEN9f+O7O2V6gSeTb6yeKqYlSJtnTuV61o=

  
 bB1wjLvhYQX6LLxc4uo8F0/OosHMs/ENf3JBP+0Op00=


 AX9qeUbcZXkHb1KN+DeHg24equGSEDuH8FdgkcIvSOn/Q1C/BCV8zJU/Z3+wKntE
bBuzN5jd/bwxf1XIXksjkGj680RhvFjuPmME2ha1xvinRT4iXWPE6MlaBcECAjEM
dze1X7dLt5bRdxZWCLsRhWg7WtvRn0/ssWLD7lz3puEmg/IxaiEMat06EfuzVh2l
PkCH5mztAIRmP7a7NVd2CXYqQxoWK66aWDZYKE2rK5ZnFWZ/8s4eOXnsLPN+Bt/F
bQI8t/HUO6xpsAzXZtmXDlZ1d6Q+WHE6IlFFZ4+X8ZNdBjIb4AeK3ZcdngCGzjRc
8t1Fj4EyKwdnCr6k3ur6Sg==
   MIIG4TCCBMmgAwIBAgIUEiJL78k5gY3S3iw+aQtj0Z4B6aQwDQYJKoZIhvcNAQEL
BQAweDELMAkGA1UEBhMCUEwxKDAmBgNVBAoMH0tyYWpvd2EgSXpiYSBSb3psaWN6
ZW5pb3dhIFMuQS4xJDAiBgNVBAMMG0NPUEUgU1pBRklSIC0gS3dhbGlmaWtvd2Fu
eTEZMBcGA1UEYQwQVkFUUEwtNTI2MDMwMDUxNzAeFw0yMDA1MjExMDQ0MjFaFw0y
MjA1MjExMDQzMDBaMGkxCzAJBgNVBAYTAlBMMRowGAYDVQQFExFQTk9QTC03MDA1
MDMwMDYzNDEZMBcGA1UEAwwQUGlvdHIgxbtvY2hvd3NraTEOMAwGA1UEKgwFUGlv
dHIxEzARBgNVBAQMCsW7b2Nob3dza2kwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAw
ggEKAoIBAQC9MjYYdWJKM/JNUD2sryoOAYGSI9/pheja/3SVpVMRPN1ALid/sNSY
7x6O0ufjuOJ2FNE+hHOvi9I8ipmrYL9k6KrjLvDtp2MNFj1ug8GRslKVoy7pviyv
EdddKEfZZ6KE8Vp9RuigYNCBGmY5od48ABYAoMIvZAYVfqOHCmwVaiuURgNHf72p
W7UkeJ/q7PfAoInUUoF5pM9O4/ScYB+xrEPbvX4wDUNiAaHVvfg2ijQY+qFhQo2n
JjPXCzbT0BtBskaWzhm6sA8kriETHXX8rXl9tmdCw1y74tCezIEpTynZnRQMdaSh
sVNbWh4aorTUGLRegDUZyic/OkxZUhdNAgMBAAGjggJwMIICbDAMBgNVHRMBAf8E
AjAAMIHHBgNVHSABAf8EgbwwgbkwgbYGCSqEaAGG9yMBATCBqDBaBggrBgEFBQcC
AjBODExDZXJ0eWZpa2F0IHd5ZGFueSB6Z29kbmllIHogWmHFgsSFY3puaWtpZW0g
SSBkbyBSb3pwb3J6xIVkemVuaWEgbnIgOTEwLzIwMTQuMEoGCCsGAQUFBwIBFj5o
dHRwOi8vd3d3LmVsZWt0cm9uaWN6bnlwb2RwaXMucGwvaW5mb3JtYWNqZS9kb2t1
bWVudHktaS11bW93eTB/BggrBgEFBQcBAwRzMHEwCAYGBACORgEBMAgGBgQAjkYB
BDBGBgYEAI5GAQUwPDA6FjRodHRwczovL3d3dy5lbGVrdHJvbmljem55cG9kcGlz
LnBsL1BLSURpc2Nsb3N1cmUucGRmEwJwbDATBgYEAI5GAQYwCQYHBACORgEGATB/
BggrBgEFBQcBAQRzMHEwLgYIKwYBBQUHMAGGImh0dHA6Ly9vY3NwLmVsZWt0cm9u
aWN6bnlwb2RwaXMucGwwPwYIKwYBBQUHMAKGM2h0dHA6Ly9lbGVrdHJvbmljem55
cG9kcGlzLnBsL2NlcnR5ZmlrYXR5L296azYyLmRlcjAOBgNVHQ8BAf8EBAMCBkAw
HwYDVR0jBBgwFoAU5rG0EuZHp4Q+5sPEuIlnQ6Nj0X0wQAYDVR0fBDkwNzA1oDOg
MYYvaHR0cDovL2VsZWt0cm9uaWN6bnlwb2RwaXMucGwvY3JsL2NybF9vems2Mi5j
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dWthc3oxEjAQBgNVBAQMCUt3aWVjaWXFhDCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEP
ADCCAQoCggEBAKrY7SlvOX1UiDN7LPb6NKkuSy1PdxQ7snjJ1ud4HiQtRAMnWTrS
Vu5aYm3BjuXM9UBOWZLDqDV2YGjZ+z/Bt+FZjVqv6OW8vJTQmtMnH7garNjiMzj3
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CsJd1oNmR2qOkjscmPVV7hRpjdDBr3pCS3LaIYMHKUi4MxeINGwhQygCOzp4tslM
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a3VtZW50eS1pLXVtb3d5MH8GCCsGAQUFBwEDBHMwcTAIBgYEAI5GAQEwCAYGBACO
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+nZufuLPiMnN8sqUnuXnokMUE5ggc0zIw8Hxqer0BuUstit+8AmU1p+zZTBzrKOc
gRFMNYPrugBzWW2eGPyUvY8UYnH3b7O4Fk5/Y1LDwA/JvSnE4jcHc+TzGUd5l7YH
gwT+B9Lg1Ex//8mNCy1pxY8+pMTJNpVuOPzpeL2so+qWPWCDqs+kK1PrY7a5lEwu
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KgwPUmVtaWdpdXN6IEthbWlsMQ8wDQYDVQQEDAZOYXdyYXQwggEiMA0GCSqGSIb3
DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQDNVRGuF3zSXD9PBZ3Vfof3Qq+FLCEQwqohaMHq
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OlR0h5x7WOPRiMQU+O0HegbA+xCGPDTaLXO3j1Em4eQkmAG9Bqub+rdf5FWAd2VK
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bGVrdHJvbmljem55cG9kcGlzLnBsL2NlcnR5ZmlrYXR5L296azYyLmRlcjAOBgNV
HQ8BAf8EBAMCBkAwHwYDVR0jBBgwFoAU5rG0EuZHp4Q+5sPEuIlnQ6Nj0X0wQAYD
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sNANpjVqiEXr9x3FGd9acBdDNjlAP2vQzSSkcu6w7XnvOKFB7ErBWP/gEq2eABkn
U0XvxjuTsWxMwiVTckpHgJgyZIr4JgHi/YeCWtGrZV97mJzf1gGwHhCATSGGkFaY
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WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 


1. Dane Funduszu 


Nazwa Funduszu: PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód - Zachód - fundusz inwestycyjny zamknięty („Fundusz”). 
  
PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód - Zachód – fundusz inwestycyjny zamknięty jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym działającym 
na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz statutu 
Funduszu. 
  
Zezwolenie na utworzenie PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód – Zachód – fundusz inwestycyjny zamknięty udzieliła Komisja Nadzoru 
Finansowego decyzją z dnia 30 maja 2016 r. (sygn. DFI/II/4034/290/15/15/16/U/DK).  
  
PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód - Zachód – fundusz inwestycyjny zamknięty posiada osobowość prawną. Został wpisany do Rejestru 
Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy pod numerem RFI 1433 w 
dniu 19 sierpnia 2016 r. 
  
Fundusz został utworzony na czas nieokreślony. 


2. Opis celu inwestycyjnego, specjalizacji i stosowanych ograniczeń inwestycyjnych Funduszu 


Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat Funduszu oraz osiąganie przychodów z 
lokat netto Funduszu. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego, o którym mowa w zdaniu pierwszym. 


Fundusz będzie realizował politykę inwestycyjną stosując strategię long/short polegającą na zajmowaniu: 
a) pozycji długich na instrumentach finansowych uznanych przez Fundusz za niedowartościowane oraz 
b) pozycji krótkich na instrumentach finansowych uznanych za przewartościowane, z wykorzystaniem transakcji Krótkiej Sprzedaży, innych 


technik inwestycyjnych lub instrumentów finansowych. 


Inwestycje dokonywane przez Fundusz charakteryzują się wysokim poziomem ryzyka, związanym również z koncentracją w ramach danej klasy 
aktywów, co oznacza, iż Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat może podlegać istotnym wahaniom. 


Fundusz, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w statucie oraz w ustawie o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami 
inwestycyjnymi, może lokować swoje aktywa wyłącznie w: 


a) papiery wartościowe; 
b) instrumenty rynku pieniężnego; 
c) jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w 


tym funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego 
inwestowania mające siedzibę za granicą; 


d) wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności wobec osób fizycznych; 
e) waluty obce; 
f) instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne; 
g) towarowe instrumenty pochodne; 
h) depozyty w bankach krajowych, bankach zagranicznych lub instytucjach kredytowych. 


Lokaty, o których mowa w lit. a)-b) i d)-g) powyżej, oraz certyfikaty inwestycyjne, o których mowa w lit. c) powyżej, mogą być przez Fundusz 
nabywane pod warunkiem, że są one zbywalne. 


Fundusz może lokować swoje aktywa na rynkach międzynarodowych mając na uwadze cel inwestycyjny Funduszu oraz osiągnięcie geograficznej 
dywersyfikacji lokat Funduszu. Lokaty Funduszu na rynkach krajów europejskich należących do OECD (wraz z Turcją) lub rynkach Państw 
Członkowskich, Rzeczpospolitej Polskiej oraz Rosji będą stanowić nie mniej niż 50% wartości Aktywów Funduszu. Pozostała część Aktywów 
Funduszu będzie inwestowana na rynkach krajów należących do OECD innych niż kraje wymienione powyżej. 


Szczegóły stosowanych przez Fundusz ograniczeń inwestycyjnych określone są w ustawie o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu 
alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz w statucie Funduszu. 


3. Dane Towarzystwa będącego organem Funduszu 


Nazwa, siedziba Towarzystwa:  
PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.  
ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa 
 
Towarzystwo zostało wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000019384. 


4. Okres sprawozdawczy i dzień bilansowy 


Roczne sprawozdanie finansowe PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód - Zachód – fundusz inwestycyjny zamknięty obejmuje rok obrotowy 
zakończony dnia 31 grudnia 2020 r. Dniem bilansowym jest 31 grudnia 2020 r. 


5. Kontynuacja działalności Funduszu 


Roczne sprawozdanie finansowe PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód – Zachód – fundusz inwestycyjny zamknięty sporządzone zostało 
przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundusz w dającej się przewidzieć przyszłości, tj. przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia 
bilansowego. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności Funduszu. 
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6. Podmiot, któremu powierzono badanie sprawozdania finansowego Funduszu 


Badanie rocznego sprawozdania finansowego PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód - Zachód – fundusz inwestycyjny zamknięty za rok  
zakończony dnia 31 grudnia 2020 r. powierzono PricewaterhouseCoopers Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp. k. z siedzibą w 
Warszawie, ul. Polna 11, wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 144. 


7. Wskazanie rynku, na którym notowane są certyfikaty inwestycyjne Funduszu 


Certyfikaty PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód - Zachód – fundusz inwestycyjny zamknięty notowane są na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. pod skróconą nazwą PKOASZEWZ. 


8. Wskazanie serii oraz emisji certyfikatów inwestycyjnych Funduszu i cech je różnicujących 


Do dnia 31 grudnia 2020 r. PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód - Zachód – fundusz inwestycyjny zamknięty wyemitował certyfikaty 
inwestycyjne serii A, B, C, D i E reprezentujące jednakowe prawa majątkowe Uczestników Funduszu. 
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ZESTAWIENIE LOKAT 


Tabela główna 


SKŁADNIKI LOKAT 


31.12.2020 31.12.2019 


Wartość według 
ceny nabycia  


w tys. zł 


Wartość według 
wyceny na dzień 


bilansowy w tys. zł 


Procentowy udział w 
aktywach ogółem 


Wartość według 
ceny nabycia  


w tys. zł 


Wartość według 
wyceny na dzień 


bilansowy w tys. zł 


Procentowy udział w 
aktywach ogółem 


Akcje 203 231 0,26 43 200 44 849 32,36 


Warranty subskrypcyjne - - - - - - 


Prawa do akcji - - - - - - 


Prawa poboru - - - - - - 


Kwity depozytowe - - - - - - 


Listy zastawne - - - - - - 


Dłużne papiery wartościowe 10 750 10 759 12,33 - - - 


Instrumenty pochodne* - -166 0,19 - 1 306 0,94 


Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością - - - - - - 


Jednostki uczestnictwa - - - - - - 


Certyfikaty inwestycyjne - - - - - - 


Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje 
wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 


- - - - - - 


Wierzytelności - - - - - - 


Weksle - - - - - - 


Depozyty - - - - - - 


Waluty - - - - - - 


Nieruchomości - - - - - - 


Statki morskie - - - - - - 


Inne - - - - - - 


Razem 10 953 10 824 12,40 43 200 46 155 33,30 


* W pozycji instrumenty pochodne w tabeli głównej wykazane są zarówno instrumenty o wycenie dodatniej i ujemnej. W bilansie dodatnia wartość instrumentów pochodnych wykazana jest jako 
składnik lokat, natomiast wartość ujemna prezentowana jest w zobowiązaniach.       


Tabele uzupełniające 


AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba 
Kraj siedziby 


emitenta 


Wartość 
według ceny 
nabycia w 


tys. zł 


Wartość według 
wyceny na dzień 


bilansowy  
w tys. zł 


Procentowy 
udział w 


aktywach 
ogółem 


NET HOLDING A.S. (TRANTHOL91Q6) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul TRY 0,698 Turcja 0 0 0,00 


RADPOL (PLRDPOL00010) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie PLN 99 600 Polska 203 231 0,26 


Razem aktywny rynek regulowany 99 600,698   203 231 0,26 


Razem aktywny rynek nieregulowany 0   0 0 0,00 


Razem nienotowane na rynku aktywnym 0   0 0 0,00 


Razem 99 600,698   203 231 0,26 


 


DŁUŻNE PAPIERY 
WARTOŚCIOWE 


Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent 
Kraj 


siedziby 
emitenta 


Termin 
wykupu 


Warunki 
oprocentowania 


Wartość 
nominalna 


jednego 
papieru w 


zł 


Liczba 


Wartość 
według ceny 
nabycia w 


tys. zł 


Wartość 
według 


wyceny na 
dzień 


bilansowy w 
tys. zł 


Procentowy 
udział w 


aktywach 
ogółem 


1. O terminie wykupu do 1 roku   12 5 988 5 991 6,87 


a) Obligacje   12 5 988 5 991 6,87 


PKO Bank Hipoteczny SA 
21/05/21 (PLO219200188) 


Inny aktywny 
rynek 


Rynek Dealerski 
(transakcji 


bezpośrednich) 


PKO BANK 
HIPOTECZNY 


S.A. 
Polska 2021-05-21 Zerokuponowe 500 000,00 12 5 988 5 991 6,87 


b) Bony skarbowe   0 0 0 0,00 


c) Bony pieniężne   0 0 0 0,00 


d) Inne   0 0 0 0,00 


2. O terminie wykupu powyżej 1 roku   476 4 762 4 768 5,46 


a) Obligacje   476 4 762 4 768 5,46 


PEKAO BANK HIPOTECZNY 
25/04/22 (PLO100600058) 


Inny aktywny 
rynek 


Rynek Dealerski 
(transakcji 


bezpośrednich) 


PEKAO 
BANK 


HIPOTECZNY 
SA 


Polska 2022-04-25 Zmienne 0,67% 10 000,00 476 4 762 4 768 5,46 


b) Bony skarbowe   0 0 0 0,00 


c) Bony pieniężne   0 0 0 0,00 


d) Inne   0 0 0 0,00 


Razem aktywny rynek regulowany   0 0 0 0,00 


Razem aktywny rynek nieregulowany   488 10 750 10 759 12,33 


Razem nienotowane na rynku aktywnym   0 0 0 0,00 


Razem   488 10 750 10 759 12,33 
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INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku 
Emitent 


(wystawca) 


Kraj siedziby 
emitenta 


(wystawcy) 
Instrument bazowy Liczba 


Wartość 
według 
ceny 


nabycia w 
tys. zł 


Wartość 
według 


wyceny na 
dzień 


bilansowy w 
tys. zł 


Procentowy 
udział w 


aktywach 
ogółem 


I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne 2 0 0 0,00 


S&P EMINI FUTURES 19/03/21 
(SPH1) 


Aktywny rynek - rynek 
regulowany 


Chicago 
Mercantile 


Exchange USD 


Chicago 
Mercantile 


Exchange (CME) 


Stany 
Zjednoczone 


S&P 500 2 0 0 0,00 


II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 6 0 -166 0,19 


FX Swap EUR PLN 14.12.2020 
19.01.2021 


Nienotowane na rynku 
aktywnym 


Nie dotyczy 
Societe Generale 


S.A. Oddział w 
Polsce 


Polska EUR (150 000,00) 1 0 -28 0,03 


FX Swap GBP PLN 16.12.2020 
11.01.2021 


Nienotowane na rynku 
aktywnym 


Nie dotyczy 
Societe Generale 


S.A. Oddział w 
Polsce 


Polska GBP (130 000,00) 1 0 -32 0,04 


FX Swap USD PLN 07.12.2020 
11.01.2021 


Nienotowane na rynku 
aktywnym 


Nie dotyczy 
Bank Handlowy w 


Warszawie S.A. 
Polska USD (265 000,00) 1 0 -16 0,02 


FX Swap USD PLN 07.12.2020 
11.01.2021 


Nienotowane na rynku 
aktywnym 


Nie dotyczy Bank Pekao S.A. Polska USD (80 000,00) 1 0 -6 0,01 


FX Swap USD PLN 07.12.2020 
11.01.2021 


Nienotowane na rynku 
aktywnym 


Nie dotyczy 
Bank Handlowy w 


Warszawie S.A. 
Polska USD (20 000,00) 1 0 -1 0,00 


FX Swap USD PLN 18.12.2020 
11.01.2021 


Nienotowane na rynku 
aktywnym 


Nie dotyczy 
Santander Bank 


Polska S.A. 
Polska USD (630 000,00) 1 0 -83 0,09 


Razem aktywny rynek regulowany 2 0 0 0,00 


Razem nienotowane na rynku aktywnym 6 0 -166 0,19 


Razem 8 0 -166 0,19 


Tabele dodatkowe 


GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba 
Wartość według ceny 
nabycia w tys. złotych 


Wartość według 
wyceny na dzień 


bilansowy w tys. złotych 


Procentowy udział 
w aktywach 


ogółem 


1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa   0 0 0 0,00 


2. Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP   0 0 0 0,00 


3. Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu 
terytorialnego 


  0 0 0 0,00 


4. Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD 
(z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) 


  0 0 0 0,00 


5. Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje 
finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej 
jedno z państw należących do OECD 


  0 0 0 0,00 


 


GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY 
Wartość według wyceny na dzień 


bilansowy w tys. złotych 
Procentowy udział w aktywach 


ogółem 


 0 0,00 


 


SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY 
Wartość według wyceny na dzień 


bilansowy w tys. zł 
Procentowy udział w aktywach 


ogółem 


FX Swap USD PLN 07.12.2020 11.01.2021 -17 0,02 


PKO Bank Hipoteczny SA 21/05/21 (PLO219200188) 5 991 6,87 


 


Papiery wartościowe emitowane przez 
międzynarodowe instytucje finansowe, których 


członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub 
przynajmniej jedno z państw należących do 


OECD 


Nazwa emitenta 
Kraj 


siedziby 
emitenta 


Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba 


Wartość 
według ceny 


nabycia w tys. 
złotych 


Wartość według 
wyceny na dzień 
bilansowy w tys. 


złotych 


Procentowy 
udział w 


aktywach 
ogółem 


          0 0 0 0,00 
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BILANS 


(w tysiącach złotych z wyjątkiem liczby i wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny) 


BILANS 31.12.2020 31.12.2019 


I. Aktywa 87 297 138 585 


1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 13 959 27 318 


2. Należności 25 336 


3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 62 323 64 751 


4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 10 990 44 849 


- dłużne papiery wartościowe 10 759 0 


5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 0 1 331 


- dłużne papiery wartościowe 0 0 


6. Nieruchomości 0 0 


7. Pozostałe aktywa 0 0 


II. Zobowiązania 7 092 36 036 


III. Aktywa netto (I-II) 80 205 102 549 


IV. Kapitał funduszu 82 991 103 603 


1. Kapitał wpłacony 244 710 244 710 


2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -161 719 -141 107 


V. Dochody zatrzymane -2 485 -3 877 


1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -13 238 -10 580 


2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 10 753 6 703 


VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -301 2 823 


VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 80 205 102 549 


   
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 813 248 1 021 631 


Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 98,62 100,38 


Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 813 248 1 021 631 


Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 98,62 100,38 
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RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI 


(w tysiącach złotych z wyjątkiem wyniku z operacji przypadającego na certyfikat inwestycyjny) 


RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI 01.01.2020 - 31.12.2020 01.01.2019 - 31.12.2019 


I. Przychody z lokat 363 2 145 


1. Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 808 


2. Przychody odsetkowe 254 1 178 


3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 


4. Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 


5. Pozostałe, w tym: 109 159 


- odsetki od rachunków inwestycyjnych 109 159 


II. Koszty funduszu 3 021 3 984 


1. Wynagrodzenie dla towarzystwa 2 317 2 925 


2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 


3. Opłaty dla depozytariusza 63 66 


4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 44 89 


5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 


6. Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 


7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 


8. Usługi prawne 0 0 


9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 


10. Koszty odsetkowe 4 40 


11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 


12. Ujemne saldo różnic kursowych 293 601 


13. Pozostałe, w tym: 300 263 


- Opłaty Sponsora Emisji i Animatora Obrotu 184 148 


III. Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 


IV. Koszty funduszu netto (II-III) 3 021 3 984 


V. Przychody z lokat netto (I-IV) -2 658 -1 839 


VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 926 4 950 


1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 4 050 1 688 


- z tytułu różnic kursowych 928 -1 038 


2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -3 124 3 262 


- z tytułu różnic kursowych -507 387 


VII. Wynik z operacji -1 732 3 111 


   
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -2,13 3,05 


Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -2,13 3,05 
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ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO 


(w tysiącach złotych z wyjątkiem liczby i wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny) 


ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO 01.01.2020 - 31.12.2020 01.01.2019 - 31.12.2019 


I. Zmiana wartości aktywów netto -22 344 -27 893 


1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 102 549 130 442 


2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -1 732 3 111 


a) przychody z lokat netto -2 658 -1 839 


b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 4 050 1 688 


c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -3 124 3 262 


3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -1 732 3 111 


4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 


a) z przychodów z lokat netto 0 0 


b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 


c) z przychodów ze zbycia lokat 0 0 


5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -20 612 -31 004 


a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 


b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -20 612 -31 004 


6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -22 344 -27 893 


7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 80 205 102 549 


8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 98 245 124 486 


II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -208 383 -317 778 


1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym -208 383 -317 778 


a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 


b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 208 383 317 778 


c) saldo zmian -208 383 -317 778 


2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 813 248 1 021 631 


a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 2 451 040 2 451 040 


b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 637 792 1 429 409 


c) saldo zmian 813 248 1 021 631 


3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 813 248 1 021 631 


III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny -1,76 2,99 


1. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 100,38 97,39 


2. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 98,62 100,38 


3. Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -1,75 3,07 


4. Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 96,87 96,53 


- data wyceny 2020-06-30 2019-06-28 


5. Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 99,47 100,50 


- data wyceny 2020-03-31 2019-12-30 


6. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 98,63 100,50 


- data wyceny 2020-12-30 2019-12-30 


7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 98,62 100,38 


IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto (w skali roku), w tym: 3,07 3,20 


1. Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,36 2,35 


2. Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 


3. Procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,06 0,05 


4. Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,04 0,07 


5. Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 


6. Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 


(w tysiącach złotych) 


RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 01.01.2020 - 31.12.2020 01.01.2019 - 31.12.2019 


A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 11 865 25 675 


I. Wpływy 3 720 119 3 435 046 


1. Z tytułu posiadanych lokat 56 197 12 608 


2. Z tytułu zbycia składników lokat 3 663 922 3 422 438 


3. Pozostałe 0 0 


II. Wydatki 3 708 254 3 409 371 


1. Z tytułu posiadanych lokat 45 222 11 299 


2. Z tytułu nabycia składników lokat 3 660 295 3 394 728 


3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 2 371 2 985 


4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 


5. Z tytułu opłat dla depozytariusza 63 67 


6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 71 88 


7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 


8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 


9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 


10. Z tytułu usług prawnych 0 0 


11. Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 


12. Pozostałe 232 204 


B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -22 482 -31 784 


I. Wpływy 94 272 


1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 


2. Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 


3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 


4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 


5. Odsetki 94 272 


6. Pozostałe 0 0 


II. Wydatki 22 576 32 056 


1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 22 576 32 055 


2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 


3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 


4. Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 


5. Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 


6. Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 


7. Odsetki 0 0 


8. Pozostałe 0 1 


C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -2 742 -677 


D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -10 617 -6 109 


E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 27 318 34 104 


F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D+/-C) 13 959 27 318 
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NOTY OBJAŚNIAJĄCE  


NOTA NR 1 – POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 


1. Opis przyjętych zasad rachunkowości 


W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. 
oraz z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych. 


1.1. Ujmowanie i prezentacja informacji w sprawozdaniu finansowym 


Sprawozdanie finansowe sporządzone jest w języku polskim i w walucie polskiej. Dane wykazane są w tysiącach złotych za wyjątkiem wartości 
aktywów netto na certyfikat inwestycyjny, wyniku z operacji na certyfikat inwestycyjny oraz wartości nominalnej dłużnych papierów 
wartościowych wykazanych z dokładnością do 0,01 zł. 
 
Sprawozdanie finansowe Funduszu składa się z następujących elementów: 


1. Wstępu, zawierającego podstawowe dane identyfikujące Funduszu, w tym zwięzły opis polityki inwestycyjnej Funduszu,  


2. Zestawienia lokat, składające się z tabeli głównej, tabel uzupełniających oraz tabel dodatkowych, zawierające szczegółowe dane o 
poszczególnych składnikach lokat Funduszu,  


3. Bilansu, prezentującego składniki aktywów i pasywów Funduszu, kapitały oraz zakumulowany wynik finansowy, 


4. Rachunku wyniku z operacji, prezentującego przychody i koszty Funduszu oraz zrealizowane i niezrealizowane zyski bądź straty Funduszu, 


5. Zestawienia zmian w aktywach netto, zawierającego między innymi dodatkowe informacje o zmianach ilościowych i wartościowych 
wyemitowanych przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych,  


6. Rachunku przepływów pieniężnych, prezentującego przepływy pieniężne Funduszu w poszczególnych segmentach działalności, 


7. Not objaśniających zawierających dodatkowe informacje o posiadanych przez Fundusz składnikach aktywów i pasywów oraz pozycjach 
rachunku wyniku, 


8. Informacji dodatkowej, zawierającej uzupełniające informacje, które mogłyby mieć wpływ na ocenę sprawozdania finansowego 
Funduszu. 


Zestawienie lokat, Bilans, Rachunek wyniku z operacji, Zestawienie zmian w aktywach netto oraz Rachunek przepływów pieniężnych należy 
analizować łącznie z notami objaśniającymi i informacją dodatkową, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. 
 
Do sprawozdania finansowego Funduszu załączony jest List Towarzystwa do uczestników Funduszu, Sprawozdanie z działalności Funduszu, 
Oświadczenie banku – depozytariusza o zgodności danych dotyczących stanów aktywów Funduszu ze stanem faktycznym, Oświadczenia Zarządu o 
zgodności sprawozdania z zasadami rachunkowości oraz Oświadczenie Zarządu o wyborze podmiotu dokonującego badania sprawozdania 
Funduszu. 
 
Roczne sprawozdanie finansowe podlega badaniu przeprowadzanemu przez biegłego rewidenta i jest publikowane wraz ze sprawozdaniem 
niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego na stronie internetowej www.pkotfi.pl. 


1.2. Ujmowanie w księgach rachunkowych operacji dotyczących Funduszu 


a) Operacje dotyczące Funduszu ujmowane były w księgach rachunkowych w okresie, którego dotyczyły. 


b) Nabycie albo zbycie składników lokat przez Fundusz ujmowane było w księgach rachunkowych w dacie zawarcia umowy.  


c) Nabyte składniki lokat ujmowane były w księgach rachunkowych według ceny nabycia uwzględniającej koszty związane z ich nabyciem, 
w szczególności prowizje maklerskie. Składnikom lokat nabytym nieodpłatnie została przypisana cena nabycia równa zeru. 


d) Składnikom lokat otrzymanym w zamian za inne składniki została przypisana cena nabycia wynikająca z ceny nabycia składników lokat 
wymienionych i ewentualnych dopłat lub otrzymanych przychodów pieniężnych. 


e) Należne dywidendy z akcji notowanych na aktywnym rynku ujmowane były w księgach rachunkowych Funduszu w dniu, w którym na 
potrzeby wyceny danych akcji wykorzystany był po raz pierwszy kurs rynkowy nieuwzględniający wartości tych praw. 


f) Dniem wprowadzenia do ksiąg zmiany kapitału wpłaconego był dzień wydania certyfikatów inwestycyjnych.  


g) Dniem wprowadzenia do ksiąg zmiany kapitału wypłaconego był dzień wykupu certyfikatów.  


h) Zysk lub strata ze zbycia lokat wyliczana była metodą HIFO (najdroższe sprzedaje się jako pierwsze), polegającą na przypisaniu 
sprzedanym składnikom najwyższej ceny nabycia, a w przypadku składników wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, 
oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, najwyższej bieżącej wartości księgowej. Zysk lub strata z zamknięcia 
pozycji w kontraktach terminowych wyliczana była poprzez przypisanie zamykanym pozycjom w pierwszej kolejności pozycji otwartych 
po najwyższym kursie. 


i) Operacje dotyczące Funduszu ujmowane były w walucie, w której zostały wyrażone, a także w walucie polskiej po przeliczeniu według 
średniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzień ujęcia tych operacji w księgach rachunkowych 
Funduszu.  


j) Naliczone przychody Funduszu obejmują w szczególności: przychody odsetkowe oraz dodatnie saldo różnic kursowych powstałe w 
związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych.  


k) Przychody odsetkowe od dłużnych papierów wartościowych, wycenianych w wartości godziwej, naliczane były zgodnie z zasadami 
ustalonymi dla tych papierów wartościowych przez emitenta. 
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l) Koszty operacyjne Funduszu obejmują w szczególności: wynagrodzenie stałe i zmienne Towarzystwa za zarządzanie, wynagrodzenie 
depozytariusza, koszty badania i przeglądu sprawozdań finansowych, koszty, koszty sponsora i animatora emisji, KDPW, GPW, koszty 
organizacji i obsługi posiedzeń Zgromadzenia Inwestorów i Rady Inwestorów, koszty systemów informatycznych, koszty odsetkowe oraz 
ujemne saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych. W 
księgach Funduszu w każdym Dniu Wyceny tworzona była rezerwa na wynagrodzenie stałe i zmienne Towarzystwa za zarządzanie oraz 
na inne koszty, które zgodnie ze Statutem są pokrywane przez Fundusz. Płatności z tytułu kosztów operacyjnych zmniejszały uprzednio 
utworzoną rezerwę. Wysokość tworzonej rezerwy na wynagrodzenie dla Towarzystwa za zarządzanie nie przekroczyła w skali roku 
poziomu statutowego limitu. 


m) Transakcje buy-sell-back / sell-buy-back oraz repo i reverse repo ujmowane były w dniu zawarcia transakcji odpowiednio w aktywach 
jako transakcje z przyrzeczeniem drugiej strony do odkupu lub w zobowiązaniach jako zobowiązania z tytułu transakcji przy zobowiązaniu 
się Funduszu do odkupu. 


1.3. Metody wyceny aktywów, z uwzględnieniem stosowanych metod klasyfikacji i wyceny składników lokat oraz zobowiązań Funduszu, 
aktywów netto i wyniku z operacji 


Ustalanie wartości aktywów netto oraz wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny  
 


a) W każdym dniu wyceny wyceniane były aktywa Funduszu oraz ustalane: 


i. wartość aktywów netto Funduszu, 


ii. wartość aktywów netto Funduszu na certyfikat inwestycyjny, 


b) Wartość aktywów netto Funduszu ustalana była poprzez pomniejszenie wartości aktywów Funduszu o jego zobowiązania w dniu wyceny.  


c) Wartość aktywów netto Funduszu na certyfikat inwestycyjny równa się wartości aktywów netto Funduszu podzielonej przez liczbę 
certyfikatów inwestycyjnych ustaloną na podstawie ewidencji uczestników w dniu wyceny. Na potrzeby określania wartości aktywów 
netto na certyfikat inwestycyjny w dniu wyceny nie uwzględnia się zmian w kapitale wpłaconym oraz kapitale wypłaconym ujętych w 
ewidencji uczestników w tym dniu wyceny, z wyłączeniem zmian kapitału wpłaconego wynikających z przydziału Certyfikatów. 


Metody wyceny aktywów netto Funduszu – zasady ogólne 
 


a) W każdym dniu wyceny Fundusz wyceniał aktywa i ustalał zobowiązania. Jako moment wyceny dla składników lokat notowanych na 
aktywnym rynku Fundusz przyjął godzinę 23:30 czasu polskiego, o której pobierane były ostatnio dostępne kursy, pozwalające na 
oszacowanie wartości godziwej posiadanych przez Fundusz składników lokat w danym dniu wyceny. 


b) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku wyceniane były według wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej. Za aktywny rynek 
uznawany jest dowolny rynek, w tym również rynek dealerski (transakcji bezpośrednich), spełniający poniższe kryteria: 


i. instrumenty będące przedmiotem obrotu na rynku są jednorodne, 


ii. zazwyczaj w każdym czasie występują zainteresowani nabywcy i sprzedawcy, 


iii. ceny są podawane do publicznej wiadomości, w tym za podanie do publicznej wiadomości uznaje się również udostępnienie 
cen w serwisie informacyjnym Bloomberg. 


Ocena aktywności rynku następuje przy uwzględnieniu informacji dostępnych w serwisie informacyjnym Bloomberg oraz przy 
uwzględnieniu warunków emisji danego papieru. 


Dodatkowo jeżeli dla danego lub podobnego papieru Fundusz jest w stanie uzyskać kwotowania z rynku dealerskiego bezpośrednio od 
uczestników tego rynku uznaje się, że ceny z takich kwotowań potencjalnie mogą być również udostępniane do publicznej wiadomości i 
tym samym rynek dealerski dla takiego papieru jest aktywny a papier jest wyceniany wg wartości godziwej. 


Za składniki notowane na aktywnym rynku uznaje się te składniki lokat, dla których zgodnie z kryteriami opisanymi powyżej przynajmniej 
jeden rynek został uznany za aktywny. 


c) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku wyceniane były według wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, za wyjątkiem 
dłużnych papierów wartościowych wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy 
procentowej. 


d) Za wiarygodnie oszacowaną wartość godziwą Fundusz uznawał wartość wyznaczoną poprzez: 


i. oszacowanie wartości składnika lokat przez wyspecjalizowaną, niezależną jednostkę świadczącą tego rodzaju usługi, o ile 
możliwe było rzetelne oszacowanie przez tę jednostkę przepływów pieniężnych związanych z tym składnikiem, 


ii. zastosowanie właściwego modelu wyceny składnika lokat, o ile wprowadzone do tego modelu dane wejściowe pochodziły z 
aktywnego rynku, 


iii. oszacowanie wartości składnika lokat za pomocą powszechnie uznanych metod estymacji, 


iv. oszacowanie wartości składnika lokat, dla którego nie istniał aktywny rynek, na podstawie publicznie ogłoszonej na aktywnym 
rynku ceny nieróżniącego się istotnie składnika, w szczególności o podobnej konstrukcji prawnej i celu ekonomicznym. 


Modele i metody wyceny składników lokat Funduszu, o których mowa powyżej podlegają uzgodnieniu z depozytariuszem. 


e) Aktywa oraz zobowiązania denominowane w walutach obcych były wyceniane lub ustalane w walucie, w której były notowane na 
aktywnym rynku, a w przypadku braku notowań na aktywnym rynku, w walucie, w której były denominowane. Aktywa te oraz 
zobowiązania wykazywane były w polskich złotych, po przeliczeniu według ostatniego dostępnego średniego kursu wyliczonego dla 
danej waluty przez Narodowy Bank Polski. 
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Metody wyceny składników lokat notowanych na aktywnym rynku 
 


a) Instrumenty pochodne, z wyłączeniem kontraktów terminowych, udziałowe papiery wartościowe, w tym akcje, prawa do akcji, prawa 
poboru, kwity depozytowe, certyfikaty inwestycyjne notowane na aktywnym rynku, wyceniane były według ostatniego dostępnego w 
momencie wyceny kursu, rozumianego jako ostatni kurs, po jakim w danym dniu wyceny zawarto transakcję na aktywnym rynku, z 
zastrzeżeniem, że jeżeli w dniu wyceny do momentu wyceny, ustalony został na aktywnym rynku kurs zamknięcia, a w przypadku braku 
kursu zamknięcia, inna ustalana przez aktywny rynek wartość stanowiąca jego odpowiednik, wówczas za ostatni dostępny kurs 
przyjmuje się ten kurs albo wartość.  


Jeżeli wolumen obrotu na danym papierze udziałowym był znacząco niski, albo na danym składniku lokat nie została zawarta żadna 
transakcja, wówczas Fundusz wyceniał dany składnik lokat w oparciu o ostatni dostępny w momencie wyceny kurs ustalony na 
aktywnym rynku, skorygowany w sposób umożliwiający uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej. Korekty takiej Fundusz 
dokonuje w oparciu o pkt. d), o którym mowa powyżej z zastrzeżeniem, że jeżeli w Dniu Wyceny, do momentu wyceny, został ustalony na 
aktywnym rynku kurs zamknięcia, a w przypadku braku kursu zamknięcia, inna ustalona przez aktywny rynek wartość stanowiąca jego 
odpowiednik, wówczas za ostatni dostępny kurs przyjmuje się ten kurs albo wartość z uwzględnieniem istotnych zdarzeń mających 
wpływ na ten kurs albo wartość. 


W przypadku, gdy dzień wyceny nie był dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku, papiery udziałowe wyceniane były według 
ostatniego dostępnego w momencie wyceny kursu zamknięcia, ustalonego na aktywnym rynku, a w przypadku braku kursu zamknięcia, 
innej, ustalonej przez rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, z uwzględnieniem istotnych zdarzeń mających wpływ na wartość 
danego składnika lokat. 


b) Dłużne papiery wartościowe, w tym listy zastawne, notowane na aktywnym rynku, wyceniane były odpowiednio według zasad 
opisanych w punkcie a) powyżej, z zastrzeżeniem, że: 


i. w przypadku dłużnych papierów wartościowych notowanych na rynku TBS Poland, na którym organizowana jest sesja 
fixingowa za odpowiednik kursu zamknięcia przyjmuje się ostatni kurs fixingowy z Dnia Wyceny, 


ii. w przypadku rynku dealerskiego (transakcji bezpośrednich) za odpowiednik kursu zamknięcia z rynku dealerskiego (transakcji 
bezpośrednich) przyjmuje się w szczególności cenę „Bloomberg Generic Price” publikowaną przez system informacyjny 
Bloomberg. 


Jeżeli w danym dniu wyceny nie został ustalony kurs zamknięcia na rynku głównym, a w przypadku braku kursu zamknięcia wartość 
stanowiąca jego odpowiednik za wartość godziwą przyjmowane były: 


i. w przypadku składników lokat, dla których rynkiem głównym jest TBS Poland - cena ostatniej transakcji zawartej na tym 
rynku w danym dniu wyceny, a w przypadku jej braku kurs zamknięcia z rynku dealerskiego (transakcji bezpośrednich), a w 
przypadku jej braku kurs zamknięcia z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.  


ii. w przypadku składników lokat, dla których rynkiem głównym jest rynek dealerski (transakcji bezpośrednich) - kurs zamknięcia 
z dowolnego innego rynku aktywnego niż rynek główny (jeśli został wyznaczony w dniu wyceny przy istotnym wolumenie 
obrotu) lub wartość godziwa oszacowana w oparciu o model zdyskontowanych przepływów pieniężnych przy uwzględnieniu 
ryzyka kredytowego emitenta.  


c) Kontrakty terminowe notowane na aktywnym rynku, wyceniane były według ostatniego dostępnego na moment wyceny kursu 
rozliczeniowego ustalonego na aktywnym rynku. 


d) W przypadku, gdy dany składnik lokat notowany był na kilku rynkach aktywnych, za wartość godziwą przyjmowany był kurs ustalany na 
rynku głównym. Wybór rynku głównego dokonywany był w pierwszym Dniu Wyceny, w którym dany instrument był ujmowany w 
księgach rachunkowych oraz na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, w oparciu o kryteria: wolumen obrotu na danym składniku 
lokat, kolejność wprowadzenia do obrotu oraz możliwość zawarcia przez Fundusz transakcji na danym składniku lokat w szczególności 


i. rynkiem głównym dla obligacji skarbowych denominowanych w złotych dopuszczonych do obrotu na rynku Treasury 
BondSpot Poland był rynek Treasury BondSpot Poland,  


ii. rynkiem głównym dla danego udziałowego papieru wartościowego, z wyłączeniem tytułów uczestnictwa był rynek, na którym 
dany papier został wprowadzony po raz pierwszy do obrotu,  


iii. rynkiem głównym dla danego tytułu uczestnictwa był rynek, na którym Fundusz zawiera transakcje na danym składniku lokat,  


iv. rynkiem głównym dla danego dłużnego papieru wartościowego, innego niż określony w lit. i) był rynek dealerski (transakcji 
bezpośrednich).  


Metody wyceny składników lokat nienotowanych na aktywnym rynku – składniki lokat wyceniane w wartości godziwej 
 


a) Akcje nienotowane na aktywnym rynku wyceniane były według wartości godziwej wyznaczanej w szczególności w oparciu o model 
wyceny porównawczej w stosunku do notowanych na aktywnym rynku spółek z tek samej branży lub o podobnej rentowności  
i prognozowanej dynamice sprzedaży lub w oparciu o model zdyskontowanych przepływów pieniężnych, w którym uwzględniane są 
prognozowane przepływy pieniężne generowane przez spółkę i jej wartość rezydualna. 


b) Prawa poboru nienotowane na aktywnym rynku wyceniane były według wartości godziwej ustalanej za pomocą modelu wyznaczania 
wartości teoretycznej prawa poboru w oparciu o wartość aktywa bazowego. 


c) Niewystandaryzowane instrumenty pochodne wyceniane były według wartości godziwej wyznaczanej w oparciu o model uwzględniający 
specyfikę danego instrumentu. 
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Metody wyceny składników lokat nienotowanych na aktywnym rynku oraz innych pozycji bilansowych – wycena w skorygowanej cenie nabycia 
 


a) Dłużne papiery wartościowe, w tym listy zastawne nienotowane na aktywnym rynku wyceniane były w skorygowanej cenie nabycia, 
oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Jeżeli papiery te były dotychczas wyceniane przez Fundusz w wartości 
godziwej, za nowo ustaloną cenę nabycia, na dzień przeszacowania, Fundusz przyjmował tę wartość.  


b) Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu (reverse repo i buy-sell-back) wyceniane były od dnia zawarcia umowy, 
metodą skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 


c) Zobowiązania z tytułu transakcji zbycia przy zobowiązaniu się Funduszu do odkupu (repo i sell-buy-back), wyceniane były od dnia 
zawarcia umowy metodą skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 


d) Bony skarbowe, z wyłączeniem zagranicznych bonów skarbowych, dla których istnieje aktywny rynek, wyceniane były w skorygowanej 
cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 


e) Odsetki od depozytów naliczane były przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 


 
Zobowiązania z tytułu krótkiej sprzedaży papierów wartościowych wyceniane były według zasad ustalonych dla papierów wartościowych 
będących przedmiotem krótkiej sprzedaży. 


2. Opis wprowadzonych zmian stosowanych zasad rachunkowości 


2.1. Zmiany metod ujmowania operacji, metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego 


W okresie sprawozdawczym Fundusz nie dokonywał zmian metod ujmowania operacji w księgach rachunkowych, metod wyceny oraz sposobu 
sporządzania sprawozdania finansowego. 


NOTA NR 2 – NALEŻNOŚCI 


NALEŻNOŚCI FUNDUSZU 31.12.2020 31.12.2019 


Z tytułu zbytych lokat 0 291 


Z tytułu instrumentów pochodnych 0 0 


Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 


Z tytułu dywidendy 0 15 


Z tytułu odsetek 0 7 


Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0 0 


Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 


Pozostałe, w tym: 25 23 


- zwrot podatku od dywidend 25 23 


Razem 25 336 


 
W okresie sprawozdawczym oraz poprzedzającym okresie sprawozdawczym Fundusz nie dokonywał odpisów aktualizujących wartość należności. 


NOTA NR 3 – ZOBOWIĄZANIA 


ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU 31.12.2020 31.12.2019 


Z tytułu nabytych aktywów 0 0 


Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0 28 324 


Z tytułu instrumentów pochodnych 166 25 


Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0 0 


Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 5 448 7 412 


Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0 0 


Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0 0 


Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 


Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0 0 


Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0 0 


Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0 0 


Z tytułu rezerw 15 22 


Pozostałe zobowiązania, w tym: 1 463 253 


- z tytułu krótkiej sprzedaży papierów pożyczonych 1 260 0 


Razem 7 092 36 036 
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NOTA NR 4 – ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY 


I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH Waluta 


31.12.2020 31.12.2019 


Wartość na dzień 
bilansowy w danej 


walucie w tys. 


Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 


sprawozdania 
finansowego w tys. 


Wartość na dzień 
bilansowy w danej 


walucie w tys. 


Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 


sprawozdania 
finansowego w tys. 


I. Banki:     13 959   27 318 


Bank Handlowy w Warszawie S.A. PLN 6 887 6 887 2 367 2 367 


Bank Handlowy w Warszawie S.A. CHF 0 0 31 121 


Bank Handlowy w Warszawie S.A. CZK 0 0 18 3 


Bank Handlowy w Warszawie S.A. EUR 30 138 38 161 


Bank Handlowy w Warszawie S.A. GBP 16 82 10 52 


Bank Handlowy w Warszawie S.A. SEK 1 279 588 0 0 


Bank Handlowy w Warszawie S.A. TRY 68 34 1 750 1 116 


Bank Handlowy w Warszawie S.A. USD 878 3 300 3 066 11 644 


DM PKO BP SA PLN 0 0 2 998 2 998 


ERSTE Securities Polska S. A. USD 552 2 076 0 0 


Goldman Sachs International EUR 25 114 1 248 5 315 


Goldman Sachs International USD 194 729 795 3 018 


HSBC Bank PLC TRY 21 11 820 523 


 


II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 
UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ 


Waluta 


01.01.2020 - 31.12.2020 01.01.2019 - 31.12.2019 


Wartość na dzień 
bilansowy w danej 


walucie w tys. 


Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 


sprawozdania 
finansowego w tys. 


Wartość na dzień 
bilansowy w danej 


walucie w tys. 


Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 


sprawozdania 
finansowego w tys. 


II. Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:     24 872   25 279 


  PLN 9 043 9 043 11 327 11 327 


  CHF 1 4 30 115 


  CZK 6 1 18 3 


  EUR 1 483 6 550 1 865 8 022 


  GBP 10 49 76 377 


  SEK 3 358 1 440 0 0 


  TRY 3 280 1 925 2 415 1 630 


  USD 1 514 5 860 989 3 805 


 
Na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz 31 grudnia 2019 r. Fundusz nie posiadał ekwiwalentów środków pieniężnych. 
Do środków pieniężnych Fundusz zalicza również przekazane środki na depozyty zabezpieczające otwarte pozycje na instrumentach pochodnych 
oraz pożyczki papierów wartościowych. Saldo depozytów zabezpieczających na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosło 2.200 tys. zł, a saldo na dzień 31 
grudnia 2019 r. wyniosło 875 tys. zł. 


NOTA NR 5 – RYZYKA 


1. Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań Funduszu ryzykiem stopy procentowej, w podziale na kategorie bilansowe 


Za aktywa lub zobowiązania obciążone ryzykiem stopy procentowej uznaje się aktywa lub zobowiązania, których wartość godziwa lub wysokość 
przepływów związanych z danym aktywem lub zobowiązaniem uzależniona jest od poziomu stóp procentowych. Papiery dłużne o stałym 
oprocentowaniu są bardziej narażone na ryzyko spadku wartości godziwej spowodowanej wzrostem stóp procentowych niż papiery o zmiennym 
oprocentowaniu.  


 


  


31.12.2020 31.12.2019 


Wartość bilansowa w 
tys. zł 


Udział procentowy w 
aktywach 


Wartość bilansowa w 
tys. zł 


Udział procentowy w 
aktywach 


I. Aktywa obciążone ryzykiem stopy procentowej: 10 759 12,32% 1 331 0,96% 


1. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku obciążone ryzykiem zmiany wartości godziwej 
wynikającym ze stopy procentowej, w tym: 


10 759 12,32% 0 0,00% 


- instrumenty o stałym oprocentowaniu i zerokuponowe 5 991 6,86% 0 0,00% 


2. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku obciążone ryzykiem zmiany wysokości 
przepływów środków pieniężnych wynikającym ze stopy procentowej 


4 768 5,46% 0 0,00% 


3. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku obciążone ryzykiem zmiany wartości 
godziwej wynikającym ze stopy procentowej 


0 0,00% 1 331 0,96% 


4. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku obciążone ryzykiem zmiany wysokości 
przepływów środków pieniężnych wynikającym ze stopy procentowej 


0 0,00% 0 0,00% 


  
Wartość bilansowa w 


tys. zł 
Udział procentowy w 


zobowiązaniach 
Wartość bilansowa w 


tys. zł 
Udział procentowy w 


zobowiązaniach 


II. Zobowiązania obciążone ryzykiem stopy procentowej 166 2,34% 25 0,07% 
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2. Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań Funduszu ryzykiem kredytowym, w podziale na kategorie bilansowe 


Ryzyko kredytowe rozumiane jest jako ryzyko niewypełnienia przez emitenta świadczenia wynikającego z wyemitowanych papierów wartościowych 
lub niewywiązania się kontrahenta z zawartych transakcji terminowych mających za przedmiot niewystandaryzowane instrumenty pochodne oraz 
transakcji przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu. W przypadku dłużnych papierów wartościowych wyemitowanych przez skarb państwa 
ryzykiem kredytowym jest ryzyko kraju emitującego dany papier.  


 
Maksymalny poziom obciążenia aktywów i zobowiązań Funduszu ryzykiem kredytowym wyrażony jest przez wartość bilansową składników lokat 
oraz transakcji, z którymi związane jest ryzyko kredytowe, przy czym w odniesieniu do niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych 
ryzykiem kredytowym obciążone są jedynie pozycję o dodatnim saldzie rozliczeń. Ekspozycja na ryzyko kredytowe należności wykazanych w 
bilansie Funduszu przedstawiona jest w nocie 2 Należności. 


 


  


31.12.2020 31.12.2019 


Wartość bilansowa w 
tys. zł 


Udział procentowy w 
aktywach 


Wartość bilansowa w 
tys. zł 


Udział procentowy w 
aktywach 


I. Aktywa obciążone ryzykiem kredytowym inne niż należności wykazane w bilansie 73 082 83,72% 66 082 47,68% 


II. Koncentracja ryzyka kredytowego w kategoriach lokat: 
Wartość bilansowa w 


tys. zł 
Udział procentowy w 


ogólnej sumie 
Wartość bilansowa w 


tys. zł 
Udział procentowy w 


ogólnej sumie 


Papiery Skarbu Państwa 0 0,00% 0 0,00% 


Papiery komercyjne 10 759 14,72% 0 0,00% 


Listy zastawne 0 0,00% 0 0,00% 


Instrumenty pochodne 0 0,00% 1 331 2,01% 


Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 62 323 85,28% 64 751 97,99% 


Depozyty długoterminowe 0 0,00% 0 0,00% 


3. Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań Funduszu ryzykiem walutowym 


Za aktywa lub zobowiązania obciążone ryzykiem walutowym uznaje się aktywa lub zobowiązania, których wartość godziwa uzależniona jest od 
poziomu kursów walut obcych. 
 


  


31.12.2020 31.12.2019 


Wartość bilansowa w tys. zł 
Udział procentowy w 


aktywach 
Wartość bilansowa w tys. zł 


Udział procentowy w 
aktywach 


I. Aktywa obciążone ryzykiem walutowym 7 097 8,13% 67 349 48,60% 


Koncentracja ryzyka walutowego w kategoriach lokat: 


Udział procentowy w ogólnej sumie Udział procentowy w ogólnej sumie 


Papiery 
udziałowe 


Instrumenty 
dłużne 


Instrumenty 
pochodne 


Tytuły 
uczestnictwa 


Papiery 
udziałowe 


Instrumenty 
dłużne 


Instrumenty 
pochodne 


Tytuły 
uczestnictwa 


EUR 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,44% 0,00% 0,47% 0,00% 


GBP 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,40% 0,00% 0,03% 0,00% 


TRY 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 34,88% 0,00% 1,60% 0,00% 


USD 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,33% 0,00% 0,85% 0,00% 


  Wartość bilansowa w tys. zł 
Udział procentowy w 


zobowiązaniach 
Wartość bilansowa w tys. zł 


Udział procentowy w 
zobowiązaniach 


II. Zobowiązania obciążone ryzykiem walutowym 167 2,35% 25 0,07% 


NOTA NR 6 – INSTRUMENTY POCHODNE 


Na dzień 31 grudnia 2020 r.: 


Typ zajętej pozycji 
Rodzaj instrumentu 


pochodnego 
Cel otwarcia pozycji 


Wartość otwartej 
pozycji (w tys. zł) 


Wartość przyszłych płatności 
funduszu (w tys.) 


Wartości przyszłych płatności 
kontrahenta (w tys.) 


Data 
zapadalności/data 


przepływu 


Pozycja długa FX swap ograniczenie ryzyka walutowego -16 265 USD 980 PLN 2021-01-11 


Pozycja długa FX swap ograniczenie ryzyka walutowego -6 80 USD 294 PLN 2021-01-11 


Pozycja długa FX swap ograniczenie ryzyka walutowego -1 20 USD 74 PLN 2021-01-11 


Pozycja długa FX swap ograniczenie ryzyka walutowego -32 130 GBP 635 PLN 2021-01-11 


Pozycja długa FX swap ograniczenie ryzyka walutowego -83 630 USD 2 285 PLN 2021-01-11 


Pozycja długa FX swap ograniczenie ryzyka walutowego -28 150 EUR 664 PLN 2021-01-19 


 


Typ zajętej pozycji 
Rodzaj instrumentu 


pochodnego 
Cel otwarcia pozycji 


Wartość otwartej 
pozycji (w tys. zł) 


Terminy i warunki przyszłych strumieni 
pieniężnych 


Kwota będąca podstawą 
przyszłych płatności (w tys. zł) 


Data zapadalności 


Pozycja długa 
S&P EMINI FUTURES 


19/03/21 (SPH1) 
sprawne zarządzanie portfelem 1 409 


Codziennie na podstawie kursu 
rozliczeniowego podawanego przez 
Chicago Mercantile Exchange USD 


Nie dotyczy 2021-03-19 


 
Na dzień 31 grudnia 2019 r.: 


Typ zajętej pozycji 
Rodzaj instrumentu 


pochodnego 
Cel otwarcia pozycji 


Wartość otwartej 
pozycji (w tys. zł) 


Wartość przyszłych płatności 
funduszu (w tys.) 


Wartości przyszłych płatności 
kontrahenta (w tys.) 


Data 
zapadalności/data 


przepływu 


Pozycja długa FX swap ograniczenie ryzyka walutowego 16 380 GBP 1 915 PLN 2020-01-09 


Pozycja długa FX swap ograniczenie ryzyka walutowego 623 19 380 TRY 12 969 PLN 2020-01-09 


Pozycja długa FX swap ograniczenie ryzyka walutowego 35 320 USD 1 251 PLN 2020-01-09 


Pozycja długa FX swap ograniczenie ryzyka walutowego 288 2 595 USD 10 143 PLN 2020-01-09 
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Typ zajętej pozycji 
Rodzaj instrumentu 


pochodnego 
Cel otwarcia pozycji 


Wartość otwartej 
pozycji (w tys. zł) 


Wartość przyszłych płatności 
funduszu (w tys.) 


Wartości przyszłych płatności 
kontrahenta (w tys.) 


Data 
zapadalności/data 


przepływu 


Pozycja długa FX swap ograniczenie ryzyka walutowego 23 300 USD 1 162 PLN 2020-01-09 


Pozycja długa FX swap ograniczenie ryzyka walutowego 15 280 USD 1 079 PLN 2020-01-09 


Pozycja długa FX swap ograniczenie ryzyka walutowego 2 100 TRY 66 PLN 2020-01-09 


Pozycja długa FX swap ograniczenie ryzyka walutowego 94 3 830 TRY 2 534 PLN 2020-01-09 


Pozycja długa FX swap ograniczenie ryzyka walutowego 20 290 USD 1 122 PLN 2020-01-09 


Pozycja długa FX swap ograniczenie ryzyka walutowego 0 30 CHF 118 PLN 2020-01-09 


Pozycja długa FX swap ograniczenie ryzyka walutowego 1 50 TRY 33 PLN 2020-01-09 


Pozycja długa FX swap ograniczenie ryzyka walutowego 1 40 USD 153 PLN 2020-01-09 


Pozycja krótka FX swap ograniczenie ryzyka walutowego -25 3 180 TRY 2 051 PLN 2020-01-09 


Pozycja długa FX swap ograniczenie ryzyka walutowego 198 6 400 EUR 27 484 PLN 2020-01-22 


Pozycja długa FX swap ograniczenie ryzyka walutowego 3 110 EUR 472 PLN 2020-01-22 


Pozycja długa FX swap ograniczenie ryzyka walutowego 9 380 EUR 1 629 PLN 2020-01-22 


Pozycja długa FX swap ograniczenie ryzyka walutowego 3 420 EUR 1 793 PLN 2020-01-22 


 


Typ zajętej pozycji 
Rodzaj instrumentu 


pochodnego 
Cel otwarcia pozycji 


Wartość otwartej 
pozycji (w tys. zł) 


Terminy i warunki przyszłych strumieni 
pieniężnych 


Kwota będąca podstawą 
przyszłych płatności (w tys. zł) 


Data zapadalności 


Pozycja krótka 
BIST 30 FUTURES 
28/02/20 (A5G0) 


sprawne zarządzanie portfelem 7 032 
Codziennie na podstawie kursu 


rozliczeniowego podawanego przez 
Borsa Istanbul TRY 


Nie dotyczy 2020-02-28 


Pozycja długa FW20H20 sprawne zarządzanie portfelem 5 179 
Codziennie na podstawie kursu 


rozliczeniowego podawanego przez 
GPW w Warszawie PLN 


Nie dotyczy 2020-03-20 


NOTA NR 7 – TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU 


(w tys. złotych) 31.12.2020 31.12.2019 


I. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: 62 323 64 751 


1. Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na Fundusz praw własności i ryzyk * 62 323 64 751 


2. Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na Fundusz praw własności i ryzyk - - 


II. Transakcje przy zobowiązaniu się Funduszu do odkupu, w tym: - 28 324 


1. Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk ** - 28 324 


2. Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk - - 


III. Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od Funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach 
papierów wartościowych 


- - 


IV. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez Fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach 
papierów wartościowych 


- - 


*Fundusz był stroną transakcji buy-sell-back, w wyniku których następuje przeniesienie na Fundusz praw własności ale ryzyka papieru pozostają po drugiej stronie transakcji. 
**Fundusz był stroną transakcji sell-buy-back, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę transakcji praw własności ale ryzyka papieru pozostają po stronie Funduszu. 


 
Na dzień 31 grudnia 2020 r. Fundusz był pożyczkobiorcą w transakcjach pożyczki papierów wartościowych. Pożyczone przez Fundusz papiery 
wartościowe stały się przedmiotem transakcji krótkiej sprzedaży, z tytułu której zobowiązanie na dzień 31 grudnia 2020 r. wynysiło 1.260 tys. zł. 
 
Na dzień 31 grudnia 2019 r. Fundusz nie był stroną w transakcjach pożyczki papierów wartościowych. 


NOTA NR 8 – KREDYTY I POŻYCZKI 


Na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz 31 grudnia 2019 r. Fundusz nie wykorzystywał oraz nie udzielał kredytów i pożyczek pieniężnych.  


NOTA NR 9 – WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE 


1. Walutowa struktura pozycji bilansu 


Na dzień 31 grudnia 2020 r. walutowa struktura pozycji bilansu w przeliczeniu na PLN przedstawiała się następująco (w tys. złotych): 


Pozycja bilansowa 


31.12.2020 


Składniki lokat 
notowane na 


aktywnym rynku 


w tym dłużne 
papiery 


wartościowe 


Składniki lokat 
nienotowane na 
aktywnym rynku 


w tym dłużne 
papiery 


wartościowe 


Środki pieniężne i 
ich ekwiwalenty 


Należności 


Transakcje przy 
zobowiązaniu się 
drugiej strony do 


odkupu 


Zobowiązania 


PLN 10 990 10 759 0 0 6 887 0 62 323 6 925 


EUR 0 0 0 0 252 25 0 28 


GBP 0 0 0 0 82 0 0 32 


SEK 0 0 0 0 588 0 0 0 


TRY 0 0 0 0 45 0 0 0 


USD 0 0 0 0 6 105 0 0 107 
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Na dzień 31 grudnia 2019 r. walutowa struktura pozycji bilansu w przeliczeniu na PLN przedstawiała się następująco (w tys. złotych): 


Pozycja bilansowa 


31.12.2019 


Składniki lokat 
notowane na 


aktywnym rynku 


w tym dłużne 
papiery 


wartościowe 


Składniki lokat 
nienotowane na 
aktywnym rynku 


w tym dłużne 
papiery 


wartościowe 


Środki pieniężne i 
ich ekwiwalenty 


Należności 


Transakcje przy 
zobowiązaniu się 
drugiej strony do 


odkupu 


Zobowiązania 


PLN 1 119 0 0 0 5 365 1 64 751 36 011 


CHF 0 0 0 0 121 0 0 0 


CZK 0 0 0 0 3 0 0 0 


EUR 22 729 0 213 0 5 476 22 0 0 


GBP 1 983 0 16 0 52 10 0 0 


TRY 15 717 0 720 0 1 639 298 0 25 


USD 3 301 0 382 0 14 662 5 0 0 


2. Dodatnie różnice kursowe w przekroju lokat Funduszu (w tys. złotych) 


Składniki lokat 
01.01.2020 - 31.12.2020 01.01.2019 - 31.12.2019 


Zrealizowane Niezrealizowane* Zrealizowane Niezrealizowane* 


Akcje 395 -16 304 14 


Kwity depozytowe 40 0 18 0 


Instrumenty pochodne 5 343 -1 331 2 621 1 325 


* wzrost (+)/spadek (-) dodatnich niezrealizowanych różnic kursowych 


3. Ujemne różnice kursowe w przekroju lokat Funduszu (w tys. złotych) 


Składniki lokat 
01.01.2020 - 31.12.2020 01.01.2019 - 31.12.2019 


Zrealizowane Niezrealizowane* Zrealizowane Niezrealizowane* 


Akcje -1 008 980 -950 -980 


Kwity depozytowe 0 0 -226 0 


Dłużne papiery wartościowe -4 0 0 0 


Instrumenty pochodne -3 833 -140 -2 772 28 


Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego 
inwestowania mające siedzibę za granicą 


-5 0 -33 0 


* wzrost (-)/spadek (+) ujemnych niezrealizowanych różnic kursowych 


NOTA NR 10 – DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA (w tys. złotych) 


Struktura pozycji rachunku wyniku z operacji "Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat" 01.01.2020 - 31.12.2020 01.01.2019 - 31.12.2019 


1. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 2 546 2 249 


- dłużne papiery wartościowe 31 92 


2. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 1 504 -561 


- dłużne papiery wartościowe 0 0 


RAZEM 4 050 1 688 


 


Struktura pozycji rachunku wyniku z operacji "Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat" 01.01.2020 - 31.12.2020 01.01.2019 - 31.12.2019 


1. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: -1 652 1 614 


- dłużne papiery wartościowe 4 0 


2. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: -1 472 1 648 


- dłużne papiery wartościowe 0 0 


RAZEM -3 124 3 262 


 
Zgodnie ze Statutem Fundusz nie wypłaca uczestnikom dochodów ani innych zysków kapitałowych. Dochody te mogą być realizowane przez 
uczestników jedynie poprzez odkupienie certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz.  


NOTA NR 11 – KOSZTY FUNDUSZU (w tys. złotych) 


1. Koszty pokrywane przez Towarzystwo w podziale według rodzajów co najmniej w zakresie przedstawionym w pozycji II rachunku wyniku z 


operacji 


W księgach Funduszu jako koszt ewidencjonowane jest wyłącznie wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie oraz inne koszty pokrywane przez 
Fundusz zgodnie z jego Statutem. 


2. Wynagrodzenie dla Towarzystwa z wyodrębnieniem części zmiennej, uzależnionej od wyników Funduszu 


 
01.01.2020 – 31.12.2020 01.01.2019 – 31.12.2019 


Wynagrodzenie dla Towarzystwa, w tym: 2 317 2 925 


- część zmienna wynagrodzenia 0 12 
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INFORMACJA DODATKOWA 


 


1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres sprawozdawczy 


Nie wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które wymagałyby ujęcia w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres. 


2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym 


Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia, nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym. 


3. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i w porównywalnych danych 
finansowych a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi 


Nie wystąpiły znaczące różnice pomiędzy danymi porównawczymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym a uprzednio sporządzonymi i 
opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi. 


4. Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację 
majątkową i finansową, płynność oraz wynik z operacji i rentowność Funduszu 


W okresie sprawozdawczym Fundusz nie dokonywał korekt błędów podstawowych, mających wpływ na sytuację majątkową i finansową, płynność 
oraz wynik z operacji i rentowność Funduszu, w związku z czym nie zaistniała konieczność informowania uczestników o zmianie wartości Certyfikatu 
Inwestycyjnego.  
 
W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przypadki zawieszenia zbywania lub odkupywania certyfikatów inwestycyjnych lub zawieszenia w 
dokonywaniu wyceny aktywów netto na certyfikat inwestycyjny. W okresie sprawozdawczym w Funduszu nie wystąpiły przypadki nierozliczenia się 
transakcji zawieranych przez Fundusz. 


5. Kontynuacja działalności Funduszu 


Sprawozdanie finansowe Funduszu sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundusz w dającej się przewidzieć 
przyszłości tj. przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia bilansowego. W przekonaniu Zarządu PKO TFI S.A. nie istnieją okoliczności wskazujące 
na zagrożenie kontynuacji działalności Funduszu. 


6. Inne informacje niż wskazane w sprawozdaniu finansowym, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, 
finansowej, wyniku z operacji Funduszu i ich zmian 


Wpływ skutków pandemii Covid-19 został odpowiednio uwzględniony w wycenie lokat Funduszu na dzień bilansowy. W okresie sprawozdawczym 
nie wystąpiły przypadki zawieszania odkupu certyfikatów Funduszu. Na dzień podpisania sprawozdania finansowego, sytuacja finansowa i 
płynnościowa Funduszu nie budzi wątpliwości, co do możliwości kontynuacji działalności przez Fundusz w dającej się przewidzieć przyszłości, tj. 
przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia bilansowego. 
 
Fundusz nie posiada innych informacji niż wskazane w sprawozdaniu finansowym, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji 
majątkowej, finansowej, wyniku z operacji i ich zmian. 
 
 


26.03.2021 Piotr Żochowski Prezes Zarządu 


Podpisano przy użyciu kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego 
..............................................................................................................  


(podpis) 


26.03.2021 Remigiusz Nawrat Wiceprezes Zarządu 


Podpisano przy użyciu kwalifikowanego podpisu 


elektronicznego 


................................................................................................................ 


(podpis) 


26.03.2021 Łukasz Kwiecień Wiceprezes Zarządu 


Podpisano przy użyciu kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego 
................................................................................................................  
(podpis) 


26.03.2021 Małgorzata Serafin Główny Księgowy Funduszy 


Podpisano przy użyciu kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego 
................................................................................................................  
(podpis) 
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OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ 


PKO Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. 


 


Działając na podstawie §70 ust. 1 pkt 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 


29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez 


emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji 


wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim niniejszym 


oświadczamy, że: 


1) w PKO Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. przestrzegane są przepisy dotyczące 


powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego 


członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy  


i umiejętności z zakresu działalności funduszy inwestycyjnych oraz w zakresie 


rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, 


2) komitet audytu w 2020 r. wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane  


w obowiązujących przepisach prawa. 
 


Imię i nazwisko Podpisy 


Jan Emeryk Rościszewski 
 /-podpisano kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym/  


 


Mariusz Adamiak 
 /-podpisano kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym/  


 


Tomasz Frąckowiak 
 /-podpisano kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym/  


 


Jolanta Górska 
 /-podpisano kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym/  


 


Piotr Kwiecień 
 /-podpisano kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym/  


 


Michał Macierzyński 
 /-podpisano kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym/  


 


Andrzej Zajko 
 /-podpisano kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym/  


 


 








 


Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 000 000 1538; NIP 526-030-02-91; wysokość kapitału zakładowego wynosi 522 638 400 złotych, kapitał został w pełni opłacony. 


 


 


 


Warszawa, dnia 26 marca 2021 roku 
 
 
 


OŚWIADCZENIE  DEPOZYTARIUSZA 
 
 
 
 
 
Bank Handlowy w Warszawie S.A., pełniący obowiązki depozytariusza dla PKO Absolutnej Stopy 


Zwrotu Europa Wschód - Zachód - funduszu inwestycyjnego zamkniętego (zwanego dalej 


„Funduszem”), zarządzanego przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., działając w 


związku z przepisem § 37 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku 


w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 


1859), oświadcza, że dane dotyczące stanów aktywów Funduszu, w tym w szczególności aktywów 


zapisanych na rachunkach pieniężnych i rachunkach papierów wartościowych oraz pożytków z tych 


aktywów, przedstawione w sprawozdaniu finansowym Funduszu za okres od 1 stycznia 2020 roku do 


31 grudnia 2020 roku są zgodne ze stanem faktycznym. 


 
 
Za Bank Handlowy w Warszawie S.A.: 
 
 
Marcin Szejka 
Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
 
 
Piotr Sawa 
Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym   
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Raport roczny  
PKO Absolutnej Stopy Zwrotu  
Europa Wschód - Zachód  
– fundusz inwestycyjny zamknięty 
 
za rok zakończony dnia  
31 grudnia 2020 roku 


 


 


 


 


 


 


Zawartość: 


1. Oświadczenie Zarządu. 


2. List Prezesa Zarządu. 


3. List Towarzystwa do Uczestników. 


4. Wybrane dane finansowe. 


5. Roczne sprawozdanie finansowe. 


6. Sprawozdanie z działalności funduszu inwestycyjnego zamkniętego. 


7. Pozostałe informacje funduszu, których ujawnienie w raporcie rocznym jest wymagane 
przepisami prawa lub wynika z dokumentów funduszu. 


8. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania 
finansowego. 


9. Oświadczenie depozytariusza o zgodności danych dotyczących stanów aktywów funduszu 
przedstawionych w sprawozdaniu finansowym ze stanem faktycznym. 


10. Oświadczenie Rady Nadzorczej. 





