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Informacja o istotnych zmianach w treści Informacji dla Klientów 
Alternatywnego Funduszu Inwestycyjnego 

  

  

Data zmian: 27.05.2022 r. 

Dotyczy: 
 

PKO Zabezpieczenia Emerytalnego - sfio informuje o następujących istotnych zmianach w treści Informacji dla 
Klienta: 

1. Na stronie tytułowej datę sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Informacji dla Klienta, zastępuje się 
datą „27 maja 2022 r.”. 

2. Po punkcie 19. dodaje się punkt 20. w następującym brzmieniu:  

„20. Informacje na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 
czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające 
rozporządzenie (UE) 2019/2088 (Rozporządzenie 2020/852). 
 
Zgodnie z art. 7 Rozporządzenia 2020/852 Towarzystwo, w odniesieniu do wszystkich Subfunduszy 
wydzielonych w Funduszu, informuje jak następuje.  
Inwestycje w ramach tego produktu finansowego nie uwzględniają unijnych kryteriów dotyczących zrównoważonej 
środowiskowo działalności gospodarczej.”  

 

ALFA sfio informuje o następujących istotnych zmianach w treści Informacji dla Klienta: 

1. Na stronie tytułowej datę sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Informacji dla Klienta, zastępuje się 
datą „27 maja 2022 r.”. 

2. W punkcie 18 ust. 3 pkt 3) otrzymuje następujące brzmienie: 

„3) Szacowany odsetek zarządzanych aktywów, które będą przedmiotem TFUPW.  
Towarzystwo szacuje, że przedmiotem TFUPW dokonywanych przez Fundusz będzie od 0 do  40% wartości 
aktywów Funduszu, w zależności od aktualnej sytuacji rynkowej oraz płynnościowej Funduszu.” 

3. W punkcie 18 ust. 5 zdanie trzecie otrzymuje następujące brzmienie: 

„Korelacja zabezpieczeń występuje przede wszystkim w ramach instrumentów tej samej klasy (np. w ramach 
rynku akcji lub rynku obligacji).” 

4. Po punkcie 19. dodaje się punkt 20. w następującym brzmieniu: 

„20. Informacje na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 
czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające 
rozporządzenie (UE) 2019/2088 (Rozporządzenie 2020/852). 
 
Zgodnie z art. 7 Rozporządzenia 2020/852 Towarzystwo, w odniesieniu do Funduszu, informuje jak następuje.  
Inwestycje w ramach tego produktu finansowego nie uwzględniają unijnych kryteriów dotyczących 
zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej.”   

 

GAMMA Parasol BIZNES sfio informuje o następujących istotnych zmianach w treści Informacji dla Klienta: 

1. Na stronie tytułowej datę sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Informacji dla Klienta, zastępuje się 
datą „27 maja 2022 r.”. 

2. W punkcie 18 ust. 3 pkt 3) otrzymuje następujące brzmienie: 

„3) Szacowany odsetek zarządzanych aktywów, które będą przedmiotem TFUPW.  
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Towarzystwo szacuje, że przedmiotem TFUPW dokonywanych przez Fundusz będzie od 0 do  40% wartości 
aktywów Funduszu, w zależności od aktualnej sytuacji rynkowej oraz płynnościowej Funduszu.” 

3. W punkcie 18 ust. 5 zdanie trzecie otrzymuje następujące brzmienie: 

„Korelacja zabezpieczeń występuje przede wszystkim w ramach instrumentów tej samej klasy (np. w ramach 
rynku akcji lub rynku obligacji).” 

4. Po punkcie 19. dodaje się punkt 20. w następującym brzmieniu: 

 „20. Informacje na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 
czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające 
rozporządzenie (UE) 2019/2088 (Rozporządzenie 2020/852). 
 
Zgodnie z art. 7 Rozporządzenia 2020/852 Towarzystwo, w odniesieniu do wszystkich Subfunduszy 
wydzielonych w Funduszu, informuje jak następuje.  
Inwestycje w ramach tego produktu finansowego nie uwzględniają unijnych kryteriów dotyczących 
zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej.”  
 

mFundusz Konserwatywny sfio informuje o następujących istotnych zmianach w treści Informacji dla Klienta: 

1. Na stronie tytułowej datę sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Informacji dla Klienta, zastępuje się 
datą „27 maja 2022 r.”. 

2. W punkcie 18 ust. 3 pkt 3) otrzymuje następujące brzmienie: 

„3) Szacowany odsetek zarządzanych aktywów, które będą przedmiotem TFUPW.  
Towarzystwo szacuje, że przedmiotem TFUPW dokonywanych przez Fundusz będzie od 0 do  40% wartości 
aktywów Funduszu, w zależności od aktualnej sytuacji rynkowej oraz płynnościowej Funduszu.” 

3. W punkcie 18 ust. 5 zdanie trzecie otrzymuje następujące brzmienie: 

„Korelacja zabezpieczeń występuje przede wszystkim w ramach instrumentów tej samej klasy (np. w ramach 
rynku akcji lub rynku obligacji).” 

4. Po punkcie 19. dodaje się punkt 20. w następującym brzmieniu: 

 „20. Informacje na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 
czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające 
rozporządzenie (UE) 2019/2088 (Rozporządzenie 2020/852). 
 
Zgodnie z art. 7 Rozporządzenia 2020/852 Towarzystwo, w odniesieniu do Funduszu, informuje jak następuje.  
Inwestycje w ramach tego produktu finansowego nie uwzględniają unijnych kryteriów dotyczących 
zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej.”  
 


