Kluczowe informacje
dla inwestorów
Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego subfunduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymo
giem prawnym, mającym na celu ułatwienie zrozumienia charakteru i ryzyka związanego z inwestowaniem w ten subfundusz. Przeczytanie tego dokumentu jest zalecane
inwestorowi, aby mógł on podjąć świadomą decyzję inwestycyjną.
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Celem subfunduszu jest wzrost wartości aktywów subfunduszu w wyniku wzro
stu wartości lokat. Fundusz będzie lokował aktywa subfunduszu w:
1) instrumenty dłużne, przez które rozumie się instrumenty dłużne, w szcze
gólności: (a) instrumenty rynku pieniężnego, (b) obligacje, bony skarbowe, li
sty zastawne, certyfikaty depozytowe, (c) inne zbywalne papiery wartościowe
inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom z zaciągnięcia długu,
(d) depozyty bankowe, (e) instrumenty pochodne, których bazę stanowią pa
piery wartościowe lub prawa majątkowe wymienione w lit. (a)–(c), lub indeksy
dłużnych papierów wartościowych, stopy procentowe lub indeksy kredytowe,
(f) jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycz
nych funduszy inwestycyjnych otwartych, certyfikaty inwestycyjne funduszy in
westycyjnych zamkniętych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne oraz tytu
ły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające
siedzibę za granicą – jeżeli, zgodnie z ich statutem lub regulaminem, lokują co
najmniej 50% swoich aktywów w kategorie lokat, o których mowa w lit. (a)–(e);
2) instrumenty udziałowe, przez które rozumie się następujące udziałowe in
strumenty finansowe: (a) akcje, prawa poboru, prawa do akcji, warranty sub
skrypcyjne, kwity depozytowe, (b) inne zbywalne papiery wartościowe inkor
porujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji, (c)
instrumenty pochodne, których bazę stanowią papiery wartościowe wymienio
ne w lit. (a) lub (b), lub indeksy akcji, (d) jednostki uczestnictwa funduszy in
westycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwar
tych, certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych mających
siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytuły uczestnictwa emitowa
ne przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania mające
siedzibę za granicą – jeżeli, zgodnie z ich statutem lub regulaminem, lokują co
najmniej 50% swoich aktywów w kategorie lokat, o których mowa w lit. (a)–(c).
Fundusz może zawierać w odniesieniu do subfunduszu, na zasadach określo
nych w art. 13 statutu, umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne,
w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, o których mowa w art. 13
ust. 6 pkt 1), 2), 4)–7), 9), 11) i 12) statutu, zarówno jako zabezpieczenie przed
utratą wartości pozycji walutowych i akcyjnych zawartych na instrumencie ba
zowym, jak i w celu zastąpienia instrumentu bazowego.
Proporcja pomiędzy poszczególnymi rodzajami lokat będzie uzależniona od
decyzji Towarzystwa, z uwzględnieniem zasad dywersyfikacji lokat oraz innych
ograniczeń inwestycyjnych określonych w ustawie o pracowniczych planach ka
pitałowych (ustawa o PPK), ustawie o funduszach inwestycyjnych i statucie fun
duszu inwestycyjnego AXA Emerytura SFIO, a także następujących zasad:
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1) łączny udział instrumentów udziałowych:
a)	do 31 grudnia 2039 r. będzie stanowił od 60% do 80% wartości aktywów
subfunduszu,
b)	od 1 stycznia 2040 r. do 31 grudnia 2049 r. będzie stanowił od 40% do 70%
wartości aktywów subfunduszu,
c)	od 1 stycznia 2050 r. do 31 grudnia 2054 r. będzie stanowił od 25% do 50%
wartości aktywów subfunduszu,
d)	od 1 stycznia 2055 r. do 31 grudnia 2059 r. będzie stanowił od 10% do 30%
wartości aktywów subfunduszu,
e)	od 1 stycznia 2060 r. będzie stanowił od 0% do 15% wartości aktywów
subfunduszu;
2) łączny udział instrumentów dłużnych:
a)	do 31 grudnia 2039 r. będzie stanowił od 20% do 40% wartości aktywów
subfunduszu,
b)	od 1 stycznia 2040 r. do 31 grudnia 2049 r. będzie stanowił od 30% do 60%
wartości aktywów subfunduszu,
c)	od 1 stycznia 2050 r. do 31 grudnia 2054 r. będzie stanowił od 50% do 75%
wartości aktywów subfunduszu,
d)	od 1 stycznia 2055 r. do 31 grudnia 2059 r. będzie stanowił od 70% do 90%
wartości aktywów subfunduszu,
e)	od 1 stycznia 2060 r. będzie stanowił od 85% do 100% wartości aktywów
subfunduszu.
Podstawowym kryterium doboru do portfela subfunduszu jest uzyskiwanie moż
liwie wysokiej stopy zwrotu przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka zwią
zanego ze zmiennością wyceny i ryzyka ograniczonej płynności. Fundusz lokuje
aktywa w instrumenty płynne, dla których w dowolnym momencie istnieje moż
liwość sprzedaży lub umorzenia.
Fundusz odkupuje jednostki uczestnictwa na żądanie uczestnika każdego dnia
wyceny, tj. w każdym dniu, w którym odbywa się regularna sesja na Giełdzie Pa
pierów Wartościowych w Warszawie S.A., z zastrzeżeniem możliwości zawiesze
nia umorzeń w wyniku nadzwyczajnych okoliczności.
Subfundusz nie wypłaca dochodów na rzecz uczestnika bez jednoczesnego odkupy
wania jednostek uczestnictwa, a zyski z inwestycji są ponownie inwestowane.
Zalecenie: subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują
wycofać swoje środki przed końcem 2060 r.

Profil ryzyka i zysku
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Nie ma gwarancji, że wskazana powyżej kategoria ryzyka pozostanie niezmienna.
Przypisanie subfunduszu do danej kategorii może z czasem ulec zmianie.

7

Syntetyczny wskaźnik ryzyka i zysku wyznaczany jest w oparciu o historyczną
zmienność stóp zwrotu z subfunduszu. W przypadku braku historycznych da
nych do wyznaczenia wskaźnika ryzyka i zysku wykorzystane zostaną indeksy
rynkowe odpowiadające bieżącej strukturze aktywów funduszu.
Wskaźnik ten może przyjmować wartości z zakresu od 1 (najmniej ryzykowny)
do 7 (najbardziej ryzykowny). Najniższa kategoria ryzyka nie oznacza inwestycji
wolnych od ryzyka.
Dane historyczne, takie jak dane stosowane przy obliczaniu powyższego wskaźni
ka syntetycznego, nie dają pewności co do przyszłego profilu ryzyka subfunduszu.
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Przypisanie subfunduszu do kategorii 4 wynika z faktu, że fundusz znaczną część
środków lokuje w instrumenty udziałowe, charakteryzujące się znaczną zmien
nością stóp zwrotu.
Z inwestycją w jednostki uczestnictwa subfunduszu wiążą się następujące ryzy
ka, które nie są odpowiednio uwzględnione przez syntetyczny wskaźnik ryzyka
i zysku:
Ryzyko płynności – jest to ryzyko polegające na braku możliwości sprzedaży lub
zakupu papierów wartościowych w krótkim okresie, w znacznej ilości i bez istot
nego wpływania na poziom cen rynkowych, co może mieć negatywny wpływ na

Ryzyko operacyjne – ryzyko bezpośredniej lub pośredniej straty wynikającej
z niewłaściwych lub zawodnych procesów wewnętrznych, ludzi i systemów lub
ze zdarzeń zewnętrznych.
Ryzyko kredytowe – jest to ryzyko niewypłacalności emitentów papierów war
tościowych, zależne od ich wiarygodności kredytowej. Z ryzykiem tym wiąże się
możliwość częściowej lub całkowitej utraty wartości danych składników lokat
subfunduszu.
Ryzyko kontrahenta – jest to ryzyko związane z transakcjami w zakresie nie
wystandaryzowanych instrumentów pochodnych, dotyczące niewywiązania się
z umowy transakcji podmiotu będącego jej drugą stroną.

wartość aktywów subfunduszu. Ryzyko płynności związane jest również z loko
waniem aktywów subfunduszu w jednostki uczestnictwa innych funduszy in
westycyjnych, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne oraz
tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania z sie
dzibą za granicą. W przypadku tego rodzaju lokat wystąpienie okoliczności po
zostającej poza kontrolą Towarzystwa lub AXA Emerytura SFIO, w postaci zawie
szenia odkupywania jednostek uczestnictwa przez inny fundusz inwestycyjny
lub odkupywania tytułów uczestnictwa funduszu zagranicznego lub instytucji
wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą, może skutkować koniecznością
zawieszenia odkupywania jednostek uczestnictwa subfunduszu.

Opłaty
Opłaty jednorazowe pobierane przed lub po dokonaniu inwestycji
Opłata za nabycie

brak

Opłata za umorzenie

brak

Opłata za konwersję
i zamianę

brak dla wniosków składanych w postaci elektronicznej
oraz dla pierwszych dwóch wniosków w roku
kalendarzowym składanych w postaci papierowej;
3,80 zł za każdy wniosek zrealizowany na podstawie
wniosku w postaci papierowej powyżej dwóch w roku
kalendarzowym
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jest to maksymalna wysokość opłat, które mogą zostać pobrane z Państwa
środków w przypadku realizacji ww. zleceń
■■

Opłaty pobierane z subfunduszu w ciągu roku
Opłaty bieżące

0,55% wartości aktywów netto subfunduszu, w tym:
0,50% – opłata za zarządzanie
0,05% – szacowane koszty wskazane
w art. 50 ust. 2 ustawy o PPK
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Opłaty pobierane z subfunduszu w określonych warunkach szczególnych
Opłata za wyniki

W latach 2019 i 2020 Towarzystwo nie będzie pobierało opłaty za zarządzanie.
Opłaty ponoszone przez inwestora służą pokryciu kosztów działania subfun
duszu. Opłaty te zmniejszają potencjalny wzrost inwestycji.
Za zbywanie i odkupywanie jednostek uczestnictwa nie są pobierane opłaty
manipulacyjne.
Od wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego, dopłat rocz
nych, wpłat powitalnych, przyjętych wypłat transferowych, wpłat dokonanych
w ramach konwersji lub zamiany, wpłat środków przekazanych zgodnie z art. 87
ust. 21 ustawy o PPK oraz od wypłat, zwrotów i wypłat transferowych dokonywa
nych z pracowniczego planu kapitałowego nie są pobierane opłaty, z wyjątkiem
wynagrodzenia Towarzystwa z tytułu zarządzania subfunduszem i reprezento
wania subfunduszu, z zastrzeżeniem zapisów dotyczących opłat za realizację
zleceń zamiany i konwersji, wskazanych w tabeli obok.
Wysokość opłat bieżących określona jest jako wartość szacunkowa z tego
względu, że subfundusz rozpoczął działalność w 2019 r. Roczne sprawozdanie
subfunduszu za każdy rok obrotowy będzie zawierało szczegółowe informacje
dotyczące faktycznej wysokości pobranych opłat.
Szczegółowe informacje dotyczące opłat znajdują się w punkcie IV.79 prospek
tu informacyjnego AXA Emerytura SFIO i są dostępne na stronie internetowej
tfi.axa.pl.

0,1% wartości aktywów netto subfunduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości
■■

Subfundusz został utworzony w 2019 r., w związku z czym na dzień aktualizacji
niniejszego dokumentu brak jest danych umożliwiających przedstawienie hi
storycznych wyników subfunduszu.
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Informacje praktyczne
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Kluczowe informacje dla inwestorów opisują subfundusz AXA Emerytura 2060 wy
dzielony w ramach funduszu inwestycyjnego AXA Emerytura SFIO. Prospekt infor
macyjny sporządzony jest dla całego funduszu inwestycyjnego AXA Emerytura SFIO.
Depozytariuszem funduszu jest mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (00-950),
ul. Senatorska 18.
Wszelkie informacje o subfunduszu, w tym prospekt informacyjny, ostatnie spra
wozdanie roczne oraz sprawozdania półroczne są dostępne w języku polskim,
bezpłatnie, na stronie internetowej tfi.axa.pl oraz w siedzibie Towarzystwa.
Inne praktyczne informacje oraz bieżące ceny jednostek uczestnictwa publiko
wane są na stronie internetowej tfi.axa.pl.
Przepisy podatkowe mogą mieć wpływ na osobistą sytuację podatkową inwestora.
Przepisy ustawy o funduszach inwestycyjnych przewidują rozdzielenie aktywów
i pasywów każdego z subfunduszy wydzielonych w ramach AXA Emerytura SFIO.
Zobowiązania wynikające z poszczególnych subfunduszy obciążają tylko te sub
fundusze. Egzekucja może nastąpić tylko z aktywów subfunduszu, z którego
wynikają zobowiązania. Zobowiązania, które dotyczą całego funduszu inwesty
cyjnego AXA Emerytura SFIO, obciążają poszczególne subfundusze, istniejące
w dacie powstania zobowiązania proporcjonalnie do udziału wartości aktywów
netto subfunduszu w wartości aktywów netto AXA Emerytura SFIO na dzień wy
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ceny poprzedzający ujęcie w księgach rachunkowych subfunduszu zobowiązań,
z których wynikają dane koszty. Koszty związane z nabywaniem lub zbywaniem
przez AXA Emerytura SFIO lokat na rzecz więcej niż jednego subfunduszu, na
podstawie jednego zlecenia lub jednej umowy, dzieli się proporcjonalnie na te
subfundusze, na rzecz których zostało złożono zlecenie albo zawarto umowę,
przy czym jest to podział proporcjonalny do wartości składnika lokat nabytego
lub zbytego dla danego subfunduszu. Wszelkie koszty subfunduszu w okresie
jego likwidacji są pokrywane przez Towarzystwo.
Inwestor ma prawo do zamiany jednostek danego subfunduszu/-y na jednostki
subfunduszu/-y zdefiniowanej daty innego/-ych niż właściwe dla jego wieku.
Uczestnik ma prawo do konwersji jednostek danego subfunduszu/-y do fun
duszy zdefiniowanej daty innego/-ych niż właściwe dla jego wieku, których or
ganem jest Towarzystwo. Szczegółowe informacje na dany temat znajdują się
w punkcie III.6.3 prospektu informacyjnego AXA Emerytura SFIO.
Towarzystwo może zostać pociągnięte do odpowiedzialności za każde oświad
czenie zawarte w niniejszym dokumencie, które wprowadza w błąd, jest niezgod
ne ze stanem faktycznym lub jest niespójne z odpowiednimi częściami prospektu
informacyjnego funduszu inwestycyjnego AXA Emerytura SFIO.
Obowiązująca w Towarzystwie polityka wynagrodzeń zostanie udostępniona
na stronie tfi.axa.pl.

Subfundusz AXA Emerytura 2060 został utworzony w ramach AXA Emerytura Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego,
którego utworzenie nie wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Fundusz prowadzi działalność na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej i podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
Niniejsze Kluczowe informacje dla inwestorów są aktualne na dzień 15 kwietnia 2019 r.
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