
Jesteś  
w dobrych 

rękach

Materiał reklamowy

Spółki AXA w Polsce oferują produkty dla klientów 
indywidualnych i firm: oszczędnościowe, inwestycyjne 
i emerytalne oraz ubezpieczenia majątkowe i na życie. 
Mamy doświadczenie w dostarczaniu rozwiązań 
dopasowanych do różnych potrzeb. 
Poznaj AXA jako partnera w inwestowaniu w przyszłość. 
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AXA na świecie

6,2 mld euro
zysku z działalności podstawowej

AA-
rating AXA wg Fitch

AA-
rating AXA wg Standard & Poor’s

171 tys.
pracowników i przedstawicieli

103 mld euro
rocznego przychodu

200 lat
doświadczenia

Źródło: axa.com, dane za 2018 r., rating agencji Fitch z 11 września 2018 r., rating Standard & Poor’s z 10 lipca 2018 r.,  
http://fortune.com/global500/list (stan na 26.04.2019 r. wg danych za 2017 r.)

Spółki AXA w Polsce należą do Grupy AXA, która według Fortune Global 500  
jest największą grupą finansowo-ubezpieczeniową na świecie.

W 2018 roku po raz dziesiąty z rzędu AXA została uznana za najbardziej 
wartościową markę ubezpieczeniową świata, zajmując pierwsze miejsce 
w rankingu Best Global Brands.

W 61 krajach dostarczamy produkty ubezpieczeniowe i świadczymy usługi 
inwestycyjne, zapewniając poczucie bezpieczeństwa 105 milionom klientów.

MARKA  
UBEZPIECZENIOWA

NA ŚWIECIE

#1
kraje, w których AXA  
prowadzi działalność 
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AXA w Polsce

30 tys.
ubezpieczonych firm

3,25 mln
klientów indywidualnych

7. grupa
ubezpieczeniowa pod względem 
udziału w rynku

Spółki AXA w Polsce: 
n  AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

n  AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń  
i Reasekuracji S.A.

n  AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

n  AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

Oferta spółek AXA w Polsce

Ubezpieczenia
ochronne, zdrowotne, 

 majątkowe, komunikacyjne 
i turystyczne

Inwestycje
fundusze inwestycyjne 

dopasowane do zróżnicowanych 
potrzeb klientów

Emerytury
otwarty fundusz emerytalny, 

indywidualne konto 
zabezpieczenia emerytalnego, 

indywidualne konto emerytalne

Źródło: KNF „Biuletyn Kwartalny. Rynek ubezpieczeń 4/2018” oraz dane własne na 31.12.2018 r.
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AXA – eksperci  
w zarządzaniu aktywami

Nr 10  
na świecie 
pod względem zarządzanych aktywów 

AXA Investment  
Managers i AB
Do Grupy AXA należą dwie firmy 
inwestycyjne o globalnym zasięgu: 
AXA Investment Managers oraz 
AB (wcześniej Alliance Bernstein). 
Inwestują we wszystkie dostępne 
na rynkach klasy aktywów. Razem 
zarządzają aktywami klientów 
o wartości 1,2 bln euro. Dzięki 
temu są w pierwszej dziesiątce firm 
inwestycyjnych na świecie.*

Produkty oszczędnościowe, inwestycyjne i emerytalne to ważny element 
oferty AXA. Grupa AXA na świecie i w Polsce ma wieloletnie doświadczenie 
w zarządzaniu aktywami klientów i sukcesy w tym obszarze. 

*  Źródło: The TOP 400 ASSET MANAGERS 2018, INVESTMENT & PENSIONS EUROPE 2018 wg danych na 31.12.2017 r., uwzględniono wartość aktywów pod 
zarządzaniem.

1,2  
biliona euro 
aktywów w zarządzaniu
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AXA Otwarty Fundusz Emerytalny

Także w Polsce AXA zarządza z sukcesami 
aktywami klientów. W ramach AXA 
Otwartego Funduszu Emerytalnego 
(wcześniej Winterthur OFE) od prawie 20 lat 
odpowiedzialnie zarządzamy środkami 
członków funduszu. 

Od początku istnienia OFE jesteśmy 
w czołówce funduszy, którym Polacy 
powierzyli najwięcej środków na emeryturę. 
Jesteśmy jednym z większych funduszy 
na rynku pod względem liczby członków 
i wartości aktywów.

Dane własne oraz raport KNF „Dane miesięczne OFE i PFE” na dzień 28.02.2019 r. 

1,1 mln
członków OFE

10,4 mld zł
aktywów pod 
zarządzaniem

325%
stopa zwrotu od początku 
działalności 



AXA – doświadczony partner 6

AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

KOMPLEKSOWA OFERTA 

W AXA TFI od wielu lat zajmujemy się 
tworzeniem kompleksowych rozwiązań 
inwestycyjnych dla klientów indywidualnych 
i instytucjonalnych. Zarządzamy 19 funduszami 
i subfunduszami inwestycyjnymi, 
umożliwiającymi zarabianie na rynkach 
finansowych w Polsce i na całym świecie. 

Prowadzimy także programy oparte 
na własnych funduszach, w formie 
indywidualnych kont zabezpieczenia 
emerytalnego, programów systematycznego 
oszczędzania i indywidualnych kont 
emerytalnych (IKE), a wkrótce także 
pracowniczych planów kapitałowych (PPK).

Dane własne na 31.03.2019 r.

6 mld zł
aktywów pod zarządzaniem

19 strategii 
inwestycyjnych

22 kraje
w których inwestujemy

BEZPIECZEŃSTWO ŚRODKÓW 

Zgodnie z prawem pieniądze inwestorów 
deponowane są na rachunkach w banku 
niezależnym od TFI, który pełni funkcję 

depozytariusza, a towarzystwa funduszy 
inwestycyjnych podlegają nadzorowi Komisji 
Nadzoru Finansowego.

SUKCESY 

W ubiegłych latach fundusze AXA Selective 
Equity i AXA Obligacji były laureatami nagród 
Alfa, przyznawanych przez Analizy Online. 
AXA Selektywny Spółek Polskich otrzymał 
w 2017 roku wyróżnienie w kategorii 
funduszy akcyjnych polskich. W tej samej 
grupie wyróżnienie za 2018 rok otrzymał 

fundusz AXA Akcji. Jednak najważniejsze jest 
dla nas, że nasze fundusze systematycznie 
wykazują stopy zwrotu wyższe od średniej 
rynkowej dla właściwych grup funduszy, 
zarówno w krótkim, jak i długim okresie. To 
oznacza stabilność – bardzo istotny czynnik 
w inwestycjach długoterminowych. 
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Filozofia inwestowania AXA TFI 

Zespołowy proces 
inwestycyjny pozwala nam 
w pełni wykorzystywać wiedzę 
i doświadczenie zarządzających 
funduszami i podejmować 
optymalne decyzje. 

Efektywnie wykorzystujemy 
globalne doświadczenie 
Grupy AXA, łącząc je 
z kompetencjami lokalnych 
ekspertów.

 Innowacyjnie podchodzimy do 
zarządzania i wykorzystujemy 
metody ilościowe w procesie 
inwestycyjnym.

Wysoka płynność 
i bezpieczeństwo inwestycji 
są dla nas priorytetowe, 
zależy nam, aby szybko 
reagować na zmiany rynkowe 
i kontrolować ryzyko.

Znaczną część aktywów 
inwestujemy na rynkach 
zagranicznych, ponieważ 
przywiązujemy dużą wagę 
do dywersyfikacji, także 
geograficznej. 

7

AXA nie gwarantuje uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Dane uzyskane w przeszłości nie stanowią prognozy wyników 
inwestycyjnych i nie mogą być traktowane jako zobowiązanie AXA PTE S.A. i AXA TFI S.A. do osiągania takich wyników w przyszłości.
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Zespół inwestycyjny AXA TFI
Zespół inwestycyjny AXA TFI to ludzie z bardzo dużym doświadczeniem zawodowym, o wybitnych 
umiejętnościach oceny spółek i rynku. 

Paweł Mizerski

Wiceprezes Zarządu i dyrektor Departamentu 
Zarządzania Aktywami AXA TFI, licencjonowany 
doradca inwestycyjny. Związany z AXA i rynkiem 
kapitałowym od 2006 roku. Odpowiada za wyniki 
wszystkich funduszy inwestycyjnych AXA TFI i pełni 
rolę Głównego Ekonomisty Grupy AXA w Polsce. 
Wielokrotny laureat nagród branżowych i plebiscytów.

Karol Paczuski

Zarządza funduszami typu Fund of Funds oraz częścią 
korporacyjną funduszy dłużnych. Licencjonowany 
CFA, doradca inwestycyjny i makler papierów 
wartościowych. Doświadczenie zdobywał, pracując 
w domach maklerskich. Absolwent kierunku 
Finanse i Rachunkowość Szkoły Głównej Handlowej 
w Warszawie. 

Sebastian Liński

Zarządza funduszami akcyjnymi oraz portfelami 
w ramach strategii Fund of Funds. Doradca 
inwestycyjny, analityk statystyczny SAS. Posiada 
certyfikaty CIIA i PRM. Zanim dołączył do zespołu AXA 
TFI pracował jako konsultant w międzynarodowej 
firmie zajmującej się doradztwem strategicznym. 
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej. 

Andrzej Nowak

Zarządza funduszami akcji. Z rynkiem kapitałowym 
związany jest od 2008 roku, a z AXA od 2016. 
Licencjonowany doradca inwestycyjny i makler 
papierów wartościowych. Absolwent Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Poznaniu. Zarządzany przez 
niego fundusz AXA Selektywny Akcji Polskich został 
wyróżniony w rankingu Analiz Online w 2017 roku. 

Grzegorz Parosa

Zarządza funduszami akcji. Zajmuje się także 
analizą polskich i zagranicznych spółek giełdowych. 
Licencjonowany CFA, doradca inwestycyjny i makler 
papierów wartościowych. Doświadczenie zawodowe 
zdobywał pracując w TFI, firmie konsultingowej i domu 
maklerskim. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej oraz 
Politechniki Warszawskiej. 

Rafał Grzeszyk

Odpowiedzialny za analizę rynku akcji oraz zarządzanie 
funduszami typu Fund of Funds. Licencjonowany CFA 
oraz makler papierów wartościowych. Doświadczenie 
zawodowe zdobywał w domu maklerskim. Absolwent 
Wydziału Nauk Ekonomicznych oraz Wydziału Prawa 
Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Akademii 
Liderów Rynku Kapitałowego.
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Szczegóły dotyczące poszczególnych produktów, w tym pobierane opłaty, zostały określone w dokumentach produktowych. 
Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. 

axa.pl
AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.

ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa

Polska
ppk@axa.pl




