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Tekst jednolity statutu Pekao PPK Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego 
na dzień 20 września 2019 r. 

STATUT 

PEKAO PPK 

SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO 

Spis treści: 
Rozdział I Postanowienia ogólne 
Rozdział II Zasady uczestnictwa w Subfunduszach 
Rozdział III Cel inwestycyjny, zasady polityki inwestycyjnej oraz dochody 
Rozdział IV  Wycena Aktywów Subfunduszy 
Rozdział V  Koszty 
Rozdział VI Szczególne prawa Uczestników 
Rozdział VII Obowiązki informacyjne 
Rozdział VIII Zasady odpowiedzialności 
Rozdział IX Likwidacja Subfunduszu 
Rozdział X Rozwiązanie Funduszu 
Rozdział XI Przepisy przejściowe i końcowe 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

Art. 1  [Definicje] 

§ 1. Ilekroć w Statucie jest mowa o: 
1) Agencie Transferowym – należy przez to rozumieć spółkę, której powierzono prowadzenie Rejestru 

Uczestników Funduszu obejmującego Subrejestry Uczestników i wykonywanie na rzecz Funduszu oraz 
Subfunduszy obsługi rachunkowo-księgowej, jak również prowadzenie rozliczeń pieniężnych na bankowych 
rachunkach zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszy, obsługi rachunkowo-księgowej, jak 
również prowadzenie rozliczeń pieniężnych na bankowych rachunkach zbywania i odkupywania Jednostek 
Uczestnictwa; 

2) Aktywach Funduszu – należy przez to rozumieć mienie Funduszu obejmujące Aktywa wszystkich Subfunduszy; 

3) Aktywach Subfunduszu – należy przez to rozumieć mienie Subfunduszu obejmujące środki pieniężne z tytułu 
wpłat na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, inne środki pieniężne Subfunduszu, prawa nabyte przez 
Subfundusz oraz pożytki z tych praw; 

4) Biegłym Rewidencie – należy przez to rozumieć wyspecjalizowaną firmę audytorską, która na podstawie 
umowy z Funduszem pełni funkcję biegłego rewidenta Funduszu, odpowiedzialnego za badanie ksiąg 
i sprawozdań finansowych Funduszu oraz Subfunduszy; 

5) Części Dłużnej – należy przez to rozumieć część aktywów Subfunduszu, która jest lokowana w instrumenty 
finansowe o charakterze dłużnym rozumiane jako: 

a) instrumenty rynku pieniężnego, o których mowa w Ustawie, 
b) obligacje, bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, 
c) inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom 

z zaciągnięcia długu, 
d) depozyty bankowe, 
e) instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, o których mowa w Ustawie, 

których bazę stanowią papiery 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 specjalistycznych funduszy inwestycyjnych 
otwartych, certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych mających siedzibę na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne oraz tytuły 
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); 
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6) Części Udziałowej – należy przez to rozumieć część aktywów Subfunduszu, która jest lokowana w instrumenty 
finansowe o charakterze udziałowym rozumiane jako: 

a) akcje, prawa poboru, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, 
b) inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym 

z akcji, 
c) instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, o których mowa w Ustawie, 

których bazę stanowią papiery wartościowe wymienione w lit. a) lub b), lub indeksy akcji, 
7) d) jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych 

otwartych, certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych mających siedzibę na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne w rozumieniu Ustawy oraz 
tytuły 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) – c);Dacie Docelowej– należy przez to rozumieć zdefiniowaną datę w rozumieniu Ustawy PPK, 
czyli rok, w którym wiek 60 lat osiągają osoby urodzone w roku stanowiącym środek przedziału roczników, dla 
których dany Subfundusz Zdefiniowanej Daty, jest właściwy; 

8) Depozytariuszu – należy przez to rozumieć bank, wykonujący w stosunku do Funduszu obowiązki 
depozytariusza określone Ustawą oraz wynikające z umowy o Wykonywanie funkcji depozytariusza Funduszu; 

9) Dniu Roboczym – należy przez to rozumieć każdy dzień tygodnia poza sobotą oraz dniami ustawowo wolnymi 
od pracy; 

10) Funduszu Zdefiniowanej Daty – należy przez to rozumieć fundusz inwestycyjny lub subfundusz, o którym 
mowa w art. 38 ust. 1-2 Ustawy PPK; 

11) Instrumentach Rynku Pieniężnego - instrumenty rynku pieniężnego w rozumieniu Ustawy; 

12) Jednostce Uczestnictwa – należy przez to rozumieć tytuł prawny określający uprawnienia Uczestnika związane 
z udziałem w Subfunduszu i reprezentujący prawa majątkowe Uczestnika; 

13) Komisji – należy przez to rozumieć Komisję Nadzoru Finansowego; 

14) Koncie - należy przez to rozumieć rachunek PPK w rozumieniu Ustawy PPK; 

15) Pracodawcy – należy przez to rozumieć podmiot zatrudniający w rozumieniu Ustawy PPK; 

16) Prawie dewizowym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia z dnia 27 lipca 2002 roku Prawo dewizowe 
(t.j. Dz.U. z 2019 poz. 160); 

17) Prospekcie Informacyjnym – należy przez to rozumieć prospekt informacyjny Funduszu; 

18) PPK – należy przez to rozmieć pracownicze plany kapitałowe, o których mowa w Ustawie PPK (w liczbie 
pojedynczej i mnogiej); 

19) Rejestrze Uczestników – należy przez to rozumieć prowadzoną w formie elektronicznej ewidencję danych 
wszystkich Uczestników; 

20) Rynkach – należy przez to rozumieć następujące rynki zorganizowane w państwach należących do OECD 
innych niż państwo członkowskie oraz Rzeczpospolita Polska: 

a) Stany Zjednoczone Ameryki: New York Stock Exchange, NASDAQ Stock Market, NASDAQ Global Select, 
Chicago Board of Trade, Chicago Stock Exchange, Chicago Mercantile Exchange, Chicago Board Option 
Exchange, ICE Futures US, 

b) Australia: Australian Securities Exchange, 
c) Chile: Santiago Stock Exchange, 
d) Islandia: NASDAQ OMX Iceland, 
e) Izrael: Tel Aviv Stock Exchange, 
f) Japonia: Tokyo Stock Exchange, Osaka Exchange, 
g) Kanada: TSX Toronto Exchange, Montreal Exchange, 
h) Korea Południowa: Korea Exchange, 
i) Meksyk: Mexico Stock Exchange (Bolsa Mexicana de Valores), 
j) Norwegia: Oslo Stock Exchange, 
k) Nowa Zelandia: New Zealand Exchange, 
l) Szwajcaria: SIX Swiss Exchange, 
m) Turcja: Borsa Istanbul, 
n) Wielka Brytania: London Stock Exchange, ICE Futures Europe, Turquoise, Liquidnet; 

21) Subfunduszu Zdefiniowanej Daty – należy przez to rozumieć subfundusz o którym mowa w art. 39 Ustawy 
o PPK; 

22) Subrejestrze Uczestników – należy przez to rozumieć wydzieloną w ramach Rejestru Uczestników ewidencję 
danych Uczestników danego Subfunduszu; 

23) Trwałym nośniku –  należy przez to rozumieć każdy nośnik informacji umożliwiający przechowywanie przez 
czas niezbędny, wynikający z charakteru informacji oraz celu ich sporządzenia lub przekazania, zawartych na 
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nim informacji w sposób uniemożliwiający ich zmianę lub pozwalający na odtworzenie informacji w wersji i formie, 
w jakiej zostały sporządzone lub przekazane; 

24) Uczestniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, będącą Uczestnikiem PPK, o której mowa w Ustawie 
PPK, na której rzecz jest zapisana przynajmniej część Jednostki Uczestnictwa; 

25) Uczestniku PPK – osobę fizyczną, która ukończyła 18 rok życia, w imieniu i na rzecz której Pracodawca zawarł 
umowę o prowadzenie PPK z instytucją finansową, zgodnie z Ustawą PPK; 

26) Ustawie – ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami 

inwestycyjnymi (t.j. Dz.U. z 2018 poz.1355, ze zm.); 

27) Ustawie PPK – ustawę z dnia 4 października 2018 r o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018 
poz. 2215); 

28) Wartości Aktywów Netto Funduszu – należy przez to rozumieć wartość Aktywów Funduszu pomniejszoną 
o zobowiązania Funduszu w Dniu Wyceny. Wartość Aktywów Netto Funduszu jest sumą Wartości Aktywów Netto 
wszystkich Subfunduszy; 

29) Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – należy przez to rozumieć wartość Aktywów Subfunduszu w Dniu 
Wyceny pomniejszona o zobowiązania Funduszu wynikające z danego Subfunduszu oraz część zobowiązań 
dotyczących całego Funduszu w proporcji odpowiadającej udziałowi Wartości Aktywów Netto Subfunduszu 
w Wartości Aktywów Netto Funduszu; 

§ 2.  Terminy niezdefiniowane w Statucie mają znaczenie nadane im w Ustawie lub w Ustawie PPK. 

Art. 2  [Statut Funduszu, nazwa Funduszu] 

§ 1.  Niniejszy statut określa cele, sposób działania oraz organizację Pekao PPK Specjalistycznego Funduszu 
Inwestycyjnego Otwartego zwanego dalej „Funduszem”. 

§ 2.  Fundusz może używać nazwy skróconej „Pekao PPK SFIO”. 

Art. 3  [Rodzaj Funduszu, czas trwania Funduszu] 

§ 1.  Fundusz jest specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 maja 
2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tj. Dz.U. z 2018, 
poz. 1355, ze zm.) oraz ustawy z dnia 4 października 2018 r o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018, 
poz. 2215) i działa na podstawie ww. ustaw. 

§ 2.  Czas trwania Funduszu jest nieograniczony. 

Art. 4  [Konstrukcja Funduszu, forma prawna Funduszu] 

§ 1.  Fundusz jest funduszem z wydzielonymi subfunduszami prowadzącymi własną politykę inwestycyjną, z których każdy 
z osobna zwany jest dalej „Subfunduszem” lub wszystkie łącznie „Subfunduszami”. 

§ 2.  Fundusz składa się z następujących Subfunduszy: 

1) Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro, 

2) Pekao PPK 2025,  

3) Pekao PPK 2030, 

4) Pekao PPK 2035, 

5) Pekao PPK 2040, 

6) Pekao PPK 2045, 

7) Pekao PPK 2050, 

8) Pekao PPK 2055, 

9) Pekao PPK 2060, 

10) Pekao PPK 2065. 

§ 3.  Fundusz może tworzyć kolejne subfundusze będące Subfunduszami Zdefiniowanej Daty. 
§ 4.  Fundusz jest osobą prawną. Subfundusze nie posiadają osobowości prawnej. 

Art. 5  [Towarzystwo] 

§ 1.  Organem Funduszu jest Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie pod 
adresem: 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15 zwane dalej „Towarzystwem”. 

§ 2. Towarzystwo zarządza Funduszem oraz reprezentuje Fundusz w stosunkach z osobami trzecimi. 
§ 3.  Siedzibą Funduszu jest siedziba Towarzystwa. 
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§ 4.  Do składania oświadczeń woli w imieniu Towarzystwa uprawnieni są dwaj członkowie zarządu Towarzystwa łącznie 
albo jeden członek zarządu Towarzystwa łącznie z prokurentem albo dwóch prokurentów łącznie. 

§ 5.  Towarzystwo odpowiada wobec Uczestników za wszelkie szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem swych obowiązków w zakresie zarządzania Funduszem i jego reprezentacji, chyba że niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie obowiązków spowodowane jest okolicznościami, za które Towarzystwo nie ponosi 
odpowiedzialności. 

Art. 6  [Zgromadzenie Uczestników] 

§ 1.  W Funduszu zwołuje się zgromadzenie Uczestników, o którym mowa w art. 113a Ustawy, zwane dalej Zgromadzeniem 
Uczestników. 

§ 2.  Zgromadzenie Uczestników zwołuje się w celu wykonania uprawnień określonych w Ustawie, poprzez podjęcie 
stosownych uchwał. 

§ 3.  Zgromadzenie Uczestników zwołuje Towarzystwo. W tym celu zawiadamia o tym każdego Uczestnika przesyłką 
poleconą lub na trwałym nośniku informacji, co najmniej na 21 dni przed planowanym terminem Zgromadzenia 
Uczestników. Towarzystwo przed przekazaniem Uczestnikom zawiadomienia, o którym mowa w poprzednim zdaniu, 
ogłasza na stronie internetowej www.pekaotfi.pl o zwołaniu Zgromadzenia Uczestników. 

§ 4.  Zawiadomienie, o którym mowa w §3, zawiera: 
1)  informację o miejscu i terminie Zgromadzenia Uczestników; 
2)  wskazanie zdarzenia, co do którego Zgromadzenie Uczestników ma wyrazić zgodę; 
3)  informację o zawieszeniu zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa , o którym mowa w § 8; 
4)  informację o dniu, na jaki jest ustalona lista Uczestników uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu Uczestników. 

§ 5.  Od dnia ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia Uczestników przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Funduszu wraz 
z Kluczowymi Informacjami dla Inwestorów udostępnia się informację o planowanym Zgromadzeniu Uczestników, 
zawierającą informacje, o których mowa w §4. 

§ 6.  Uprawnieni do udziału w Zgromadzeniu Uczestników są Uczestnicy wpisani do Rejestru Uczestników Funduszu 
według stanu na koniec drugiego dnia roboczego poprzedzającego dzień Zgromadzenia Uczestników. W sprawach 
dotyczących tylko Subfunduszu uprawnieni do udziału w Zgromadzeniu Uczestników są Uczestnicy tego Subfunduszu. 
Listę Uczestników uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu Uczestników sporządza Agent Transferowy i przekazuje 
ją Towarzystwu w dniu roboczym poprzedzającym dzień Zgromadzenia Uczestników. Lista zawiera nazwiska i imiona 
uprawnionych Uczestników, ich miejsce zamieszkania lub adres do doręczeń, liczbę Jednostek Uczestnictwa oraz 
liczbę przysługujących im głosów. Lista jest sporządzana na podstawie danych zawartych w Rejestrze Uczestników. 

§ 7.  Uczestnik może wziąć udział w Zgromadzeniu Uczestników osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwa 
udziela się w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 8.  Od dnia poprzedzającego dzień Zgromadzenia Uczestników do dnia Zgromadzenia Uczestników zawiesza się 
zbywanie i odkupywanie Jednostek Uczestnictwa. 

§ 9.  Zgromadzenie Uczestników jest ważne, jeżeli wezmą w nim udział Uczestnicy posiadający co najmniej 50% Jednostek 
Uczestnictwa Funduszu lub Subfunduszu, według stanu na dwa dni robocze przed dniem Zgromadzenia Uczestników. 

§ 10.  Przed podjęciem uchwały przez Zgromadzenie Uczestników zarząd Towarzystwa jest obowiązany przedstawić 
Uczestnikom swoją rekomendację oraz udzielić Uczestnikom wyjaśnień na temat interesujących ich zagadnień 
związanych ze zdarzeniem, w związku z którym zwołane zostało Zgromadzenie Uczestników Funduszu, w tym 
odpowiedzieć na zadane przez Uczestników pytania. 

§ 11.  Przed podjęciem uchwały przez Zgromadzenie Uczestników każdy Uczestnik może wnioskować o przeprowadzenie 
dyskusji w przedmiocie zasadności uchwały, o której mowa w §2. 

§ 12.   Każda cała Jednostka Uczestnictwa upoważnia Uczestnika do oddania jednego głosu. 
§ 13.   Uchwała, o której mowa w §2, zapada większością 2/3 głosów Uczestników obecnych lub reprezentowanych na 

Zgromadzeniu Uczestników. 
§ 14.  Uchwała Zgromadzenia Uczestników jest protokołowana przez notariusza. 
§ 15.  Uchwała Zgromadzenia Uczestników sprzeczna z Ustawą może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko 

Funduszowi powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały. 
§ 16.  Prawo do wytoczenia przeciw Funduszowi powództwa, o którym mowa w §15, przysługuje: 

1)  Uczestnikowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu; 
2)  Uczestnikowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w Zgromadzeniu Uczestników; 
3)  Uczestnikom, którzy nie byli obecni na Zgromadzeniu Uczestników, jedynie w przypadku wadliwego zwołania 

Zgromadzenia Uczestników. 
§ 17.  Prawo do wniesienia powództwa, o którym mowa w §15, wygasa z upływem miesiąca od dnia powzięcia uchwały. 
§ 18.  W przypadku wniesienia oczywiście bezzasadnego powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały Zgromadzenia 

Uczestników Funduszu sąd, na wniosek Towarzystwa, może zasądzić od Uczestnika kwotę do dziesięciokrotnej 
wysokości kosztów sądowych oraz wynagrodzenia jednego adwokata lub radcy prawnego. Nie wyłącza to możliwości 
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 

§ 19.  Prawomocny wyrok stwierdzający nieważność uchwały Zgromadzenia Uczestników ma moc obowiązującą 
w stosunkach między Funduszem a wszystkimi Uczestnikami oraz między Funduszem a Towarzystwem. Stwierdzenie 
przez sąd nieważności uchwały, o której mowa w §2, jest równoznaczne z niewyrażeniem przez Zgromadzenie 
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Uczestników tej zgody. Przepisu art. 189 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego nie 
stosuje się. 

§ 20.  Zgromadzenie Uczestników odbywa się w miejscu siedziby Funduszu albo w innym miejscu na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej wskazanym przez Towarzystwo w zawiadomieniu, o którym mowa w §3. 

§ 21.  Koszty odbycia Zgromadzenia Uczestników Funduszu ponosi Towarzystwo. 

Art. 7  [Depozytariusz, Zarządzający portfelem inwestycyjnym Funduszu] 

Depozytariuszem Funduszu jest Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie pod adresem 00-950 
Warszawa, ul. Grzybowska 53/57. 

Art. 8 [Tworzenie subfunduszy nieokreślonych w statucie] 

Fundusz może także tworzyć kolejne subfundusze nieokreślone w niniejszym statucie w drodze zmiany niniejszego statutu. 
Fundusz może tworzyć wyłącznie subfundusze będące Subfunduszami Zdefiniowanej Daty. 

Rozdział II 
Zasady uczestnictwa w Subfunduszach 

Art. 9  [Uczestnictwo w Subfunduszach] 

§ 1. Z zastrzeżeniem § 2 Uczestnikami, mogą być wyłącznie osoby fizyczne, w imieniu i na rzecz których została zawarta 
umowa o prowadzenie PPK, o której mowa w art. 14 Ustawy PPK. 

§ 2. Nierezydenci są uprawnieni do nabywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa z uwzględnieniem przepisów Prawa 
dewizowego.  

§ 3. Jednostki Uczestnictwa są zbywane i odkupywane przez Fundusz w walucie polskiej. 
§ 4. Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa Subfunduszy wyłącznie za wpłaty podstawowe, wpłaty dodatkowe, wpłaty 

powitalne, dopłaty roczne, na podstawie przyjętej wypłaty transferowej lub zamiany, o których mowa w Ustawie PPK, lub 
za środki przekazane przez likwidatora, o których mowa w art. 87 ust. 21 tej Ustawy PPK. 

§ 5. Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa jedynie na zasadach określonych w Ustawie PPK, realizując dyspozycję 
wypłaty, wypłaty transferowej, zwrotu, zamiany lub innej dyspozycji dopuszczalnej przepisami Ustawy PPK, która 
wymaga przeprowadzenia transakcji odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszy.  

§ 6. Dyspozycje niezgodne z Ustawą PPK nie są realizowane. 
§ 7. Dyspozycje i oświadczenia składane są także w imieniu lub na rzecz Uczestnika przez Pracodawcę oraz inne podmioty, 

w zakresie wynikającym z Ustawy PPK. 
§ 8. Przelew środków pieniężnych na rachunek Funduszu przez Pracodawcę stanowi zlecenie zbycia Jednostek 

Uczestnictwa na rzecz Uczestników, w imieniu i na rzecz których Pracodawca działa, w zakresie wynikającym 
z informacji przekazanej przez Pracodawcę, o której mowa w § 9.  

§ 9. Wraz z przelewem środków pieniężnych Pracodawca przekazuje Funduszowi informację z przyporządkowaniem 
wysokości dokonanych wpłat dla poszczególnych Uczestników zatrudnionych u Pracodawcy. Informacja zawiera 
wskazanie wartości wpłat finansowanych przez Pracodawcę, wpłat finansowanych przez Uczestnika, a także dane 
pozwalające zidentyfikować Uczestnika, w imieniu i na rzecz którego wpłata jest dokonywana.  

Art. 10  [Minimalna wpłata] 

Minimalna wartość wpłaty, za jaką można nabyć Jednostki Uczestnictwa poszczególnych Subfunduszy wskazana jest 
w Umowie o prowadzenie PPK. 

Art. 11 [Pracownicze Plany Kapitałowe - PPK] 

§ 1. PPK jest tworzony w celu systematycznego gromadzenia oszczędności przez Uczestnika PPK z przeznaczeniem na 
wypłatę po osiągnięciu przez niego 60 roku życia oraz na inne cele określone w Ustawie PPK.  

§ 2. Fundusz oferuje Pracodawcom zawarcie umowy o zarządzanie PPK [„Umowa o zarządzanie PPK”]. 
§ 3. Po zawarciu Umowy o zarządzanie PPK Pracodawca zawiera z Funduszem w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych 

w tym podmiocie (Uczestników PPK) umowę o prowadzenie PPK [„Umowa o prowadzenie PPK”].  
§ 4. Niezwłocznie po zawarciu Umowy o prowadzenie PPK Fundusz udostępni Uczestnikowi PPK, w postaci elektronicznej 

pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku, informację o zawarciu Umowy o prowadzenie PPK oraz inne 
informacje wymagane przepisami Ustawy PPK. 

§ 5. Fundusz oferuje Uczestnikowi PPK gromadzenie środków na Koncie, prowadzonym na zasadach określonych w Ustawie 
PPK oraz Umowie o prowadzenie PPK.  
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§ 6.  Fundusz prowadzi Konto w taki sposób, aby możliwe było wyodrębnienie wpłat dokonanych przez Pracodawcę, 
Uczestnika PPK, wpłaty powitalnej i dopłat rocznych, a także przyjętych wypłat transferowych i wpłat dokonanych 
w ramach zamiany. 

§ 7. W sprawach dotyczących PPK Uczestnik składa oświadczenia woli w postaci elektronicznej pozwalającej na utrwalenie 
ich na trwałym nośniku lub w innej postaci wskazanej w Części A Rozdziału III Prospektu Informacyjnego. 

§ 8. Uczestnikiem może być osoba fizyczna, w imieniu i na rzecz której została zawarta umowa o prowadzenie PPK, o której 
mowa w art. 14 Ustawy PPK. 

§ 9. Towarzystwo może wprowadzić nowe subfundusze oferujące PPK oraz likwidować subfundusze dotychczasowe.  
§ 10. W ramach PPK możliwe jest nabywanie wyłącznie jednostek uczestnictwa Subfunduszy wydzielonych w ramach 

Funduszu, wskazanych w Umowie o prowadzenie PPK. Jednostki Uczestnictwa nabyte w ramach PPK są gromadzone 
przez Fundusz na wyodrębnionym Koncie, oznaczonym w sposób umożliwiający jego identyfikację, prowadzonym na 
zasadach określonych w Ustawie PPK.  

§ 11. Od wpłat dokonywanych do PPK, dopłat rocznych, wpłat powitalnych, przyjętych wypłat transferowych, wpłat 
dokonanych w ramach zamiany, wpłat środków przekazanych zgodnie z art. 87 ust. 21 Ustawy PPK, oraz od wypłat, 
zwrotów i wypłat transferowych dokonywanych z PPK, Fundusz nie pobiera opłat. Uczestnik może rozporządzać 
środkami zgromadzonymi na jego Koncie jedynie na zasadach określonych w przepisach Ustawy PPK. 

§ 12. W przypadku rozpoczęcia wypłat środków zgromadzonych na Koncie Uczestnika po osiągnięciu przez niego 60 roku 
życia wpłaty na PPK nie są dokonywane ani dopłaty roczne nie są przekazywane. 

§ 13. Wypłata środków zgromadzonych na Koncie Uczestnika następuje wyłącznie na złożony wniosek: 
1) Uczestnika po osiągnięciu przez niego 60 roku życia; 
2) Uczestnika, zgodnie z art. 98, art. 100 lub art. 101 Ustawy PPK. 

§ 14. 1. W przypadku, o którym mowa w § 13. pkt 1): 
1) 25% środków zgromadzonych na Koncie Uczestnika wypłacanych jest jednorazowo, chyba że Uczestnik PPK 

złoży wniosek o wypłatę tej części środków w ratach na zasadach określonych w pkt 2); 
2) 75% środków zgromadzonych na Koncie Uczestnika wypłacanych jest w co najmniej 120 ratach miesięcznych, 

chyba że Uczestnik PPK, po otrzymaniu informacji o treści art. 30a ust. 1 pkt 11b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o 
podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1509, ze zm.) i o wynikającej z niej konieczności 
uiszczenia zryczałtowanego podatku dochodowego, złoży wniosek o wypłatę w mniejszej liczbie rat. 

2. Jeżeli wysokość pierwszej raty, wyliczona przez podzielenie łącznej wartości wszystkich jednostek uczestnictwa, 
zapisanych na Koncie Uczestnika w dniu złożenia wniosku przez 120, a jeżeli Uczestnik złożył wniosek o wypłatę w 
mniejszej liczbie rat – przez liczbę odpowiadającą liczbie rat wskazanych we wniosku, jest mniejsza niż 50 zł, środki 
zapisane na Kontach Uczestnika wypłaca się jednorazowo. 

3. Wysokość kolejnych rat odpowiada kwocie wynikającej z odkupienia jednostek uczestnictwa w liczbie będącej 
ilorazem liczby jednostek uczestnictwa zapisanych na Koncie Uczestnika na koniec miesiąca poprzedzającego 
miesiąc wypłaty i liczby miesięcy pozostałych do miesiąca, w którym ma nastąpić płatność ostatniej raty zgodnie 
z wnioskiem Uczestnika. 

4. Uczestnik może zmienić zadeklarowaną liczbę rat. 
5. Jeżeli na podstawie zadeklarowanej liczby rat wypłata środków ma trwać co najmniej 10 lat, Uczestnik nie może 

zmienić zadeklarowanej liczby rat w ten sposób, że po zmianie zadeklarowanej liczby rat wypłata ratalna środków 
będzie trwała krócej niż 10 lat. 

6. Jeżeli wysokość pierwszej raty po zmianie, dokonanej zgodnie z ust. 4, wyliczona przez podzielenie łącznej wartości 
wszystkich Jednostek Uczestnictwa zapisanych na Koncie Uczestnika w dniu złożenia wniosku przez liczbę 
odpowiadającą nowej liczbie rat, wynikających z wniosku Uczestnika, jest mniejsza niż 50 zł, zmiana zadeklarowanej 
liczby rat jest niedopuszczalna. 

7. Jeżeli Uczestnik PPK zawarł z zakładem ubezpieczeń umowę, na podstawie której po osiągnięciu przez niego 60 roku 
życia nabędzie prawo do świadczenia okresowego lub dożywotniego, może dokonać wypłaty transferowej 
zgromadzonych na Koncie środków do tego zakładu ubezpieczeń. 

8. Uczestnik, po osiągnięciu przez niego 60 roku życia, może wnioskować o wypłatę środków zgromadzonych na jego 
Koncie w formie świadczenia małżeńskiego, na zasadach określonych w Ustawie PPK. 

§ 15. Wypłata transferowa jest dokonywana: 
1) na inny rachunek PPK; 
2) na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej Uczestnika, po osiągnięciu przez niego 60 roku życia; 
3) na rachunek lokaty terminowej Uczestnika prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, 

po osiągnięciu przez niego 60 roku życia; 
4) na IKE małżonka zmarłego Uczestnika lub na IKE osoby uprawnionej; 
5) na rachunek w PPE prowadzony dla małżonka zmarłego Uczestnika lub dla osoby uprawnionej; 
6) do zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność określoną w dziale I załącznika do ustawy o działalności 

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej; 
7) na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej lub na rachunek lokaty terminowej małżonka lub byłego małżonka 

Uczestnika PPK, zgodnie z art. 80 ust. 2 Ustawy PPK.Z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 81, art. 85 
ust. 2 i art. 86 ust. 3 Ustawy PPK wypłata transferowa następuje w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia 
dyspozycji wypłaty transferowej przez Uczestnika. 
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§ 16. Wypłata, wypłata transferowa oraz zwrot środków zgromadzonych w PPK następuje w trybie i na warunkach określonych 
w Umowie o zarządzanie PPK, Umowie o prowadzenie PPK oraz Ustawie PPK. 

§ 17. Wypłata oraz wypłata transferowa środków zgromadzonych na Koncie są dokonywane w formie pieniężnej. 
§ 18. Zwrot dokonywany na wniosek Uczestnika następuje w formie pieniężnej, w terminach określonych w art. 14 poniżej.  
§ 19. W przypadku gdy Uczestnik PPK zrezygnował z oszczędzania w PPK albo ustało zatrudnienie Uczestnika 

u Pracodawcy, który w jego imieniu i na jego rzecz zawarł Umowę o prowadzenie PPK, środki pozostają na Koncie 
Uczestnika do czasu wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu. 

§ 20. Szczegółowe warunki udziału w PPK określone są odpowiednio w Umowie o prowadzenie PPK oraz Ustawie PPK.  
§ 21. Środki zgromadzone na Koncie nie podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej. Ograniczenia te nie mają 

zastosowania do egzekucji mającej na celu zaspokojenie roszczeń alimentacyjnych, w tym należności budżetu państwa 
powstałych z tytułu świadczeń wypłaconych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów.  

§ 22. Środki gromadzone przez Uczestnika lokowane są w Subfunduszu właściwym dla jego wieku, z zastrzeżeniem § 23. 
§ 23. Uczestnik może bezpłatnie złożyć, w postaci elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jego treści na trwałym nośniku, 

wniosek o dokonanie zamiany do Subfunduszy Zdefiniowanej Daty innych niż właściwy dla jego wieku. Uczestnik określa 
we wniosku, o którym mowa powyżej, procentowy udział środków zgromadzonych w PPK w poszczególnych 
Subfunduszach. Wpłata do jednego Subfunduszu powinna stanowić kwotę odpowiadającą co najmniej 10% środków 
zgromadzonych w PPK. 

§ 24. Zasady wskazania osób uprawnionych na wypadek śmierci Uczestnika: 
1) Uczestnik może wskazać Funduszowi, w formie pisemnej, imiennie jedną osobę lub więcej osób, które jako osoby 

uprawnione mają po jego śmierci otrzymać, zgodnie z przepisami Ustawy PPK, środki zgromadzone na jego Koncie.  
2) Jeżeli zgodnie z ust. 1 wskazano kilka osób, a nie oznaczono ich udziału w otrzymywanych przez nie środkach, 

uważa się, że udziały tych osób są równe.  
3) Uczestnik może w każdym czasie zmienić wskazanie, o którym mowa w pkt 1), wskazując zamiast lub oprócz osób, 

o których mowa w ust. 1, inne osoby, które jako osoby uprawnione mają otrzymać po jego śmierci, środki 
zgromadzone na jego Koncie, lub oznaczając w inny sposób udział wskazanych osób w tych środkach, albo odwołać 
poprzednie wskazanie, nie wskazując innych osób.  

4) Wskazanie osoby, która jako osoba uprawniona ma otrzymać środki zgromadzone na Koncie Uczestnika po jego 
śmierci, staje się bezskuteczne, jeżeli osoba ta zmarła przed śmiercią Uczestnika. W takim przypadku udział, który 
był przeznaczony dla zmarłego, przypada w równych częściach pozostałym osobom wskazanym, chyba że 
Uczestnik zadysponuje tym udziałem w inny sposób. 

§ 25. W przypadku złożenia przez Uczestnika dyspozycji Wypłaty w formie świadczenia małżeńskiego, o której mowa 
w art. 100 Ustawy PPK, zastosowanie ma art. 100 ust. 7 Ustawy PPK. 

Art. 12  [Częstotliwość zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa] 

§ 1. Częstotliwość zbywania Jednostek Uczestnictwa: każdy Dzień Wyceny, określony w art. 77.  
§ 2. Częstotliwość odkupywania Jednostek Uczestnictwa: każdy Dzień Wyceny, określony w art. 77.  

Art. 13  [Terminy zbycia Jednostek Uczestnictwa po dokonaniu wpłaty na Jednostki Uczestnictwa] 

§ 1. Zbycie Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz następuje w chwili wpisania do Subrejestru Uczestników liczby Jednostek 
Uczestnictwa nabytych przez Uczestnika za przekazane do Funduszu na jego rzecz środki pieniężne. 

§ 2. Z zastrzeżeniem § 3, wpisanie zbytych Jednostek Uczestnictwa do Subrejestru Uczestników następuje w Dniu Wyceny, 
w którym Agent Transferowy otrzymał, odpowiednio: 
1) informację o wpłynięciu środków na rachunek Funduszu, oraz 
2) informację o wysokości wpłat dokonanych na rzecz danego Uczestnika. 

§ 3. Okres pomiędzy wpłatą środków pieniężnych na rachunek nabyć Funduszu i otrzymaniem informacji o wysokości wpłat 
dokonanych na rzecz danego Uczestnika a Dniem Wyceny, o którym mowa w § 2 powyżej, nie jest dłuższy niż siedem 
dni. Termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku braku lub wadliwości informacji niezbędnej do realizacji nabycia, 
przedstawionej przez Pracodawcę lub też inny podmiot. W takim przypadku nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje 
w następnym Dniu Wyceny po dniu, w którym Agent Transferowy otrzyma prawidłową informację niezbędną do realizacji 
zlecenia. 

Art. 14  [Terminy odkupienia Jednostek Uczestnictwa po zgłoszeniu żądania ich odkupienia] 

§ 1.  Od Uczestników lub innych osób, które złożyły dyspozycję skutkującą odkupieniem Jednostek Uczestnictwa i 
dopuszczalną przepisami Ustawy PPK, Fundusz jest obowiązany odkupić Jednostki Uczestnictwa po cenie równej 
Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w Dniu Wyceny. 

§ 2.  Odkupienie Jednostek Uczestnictwa następuje z chwilą wpisania do Subrejestru Uczestników liczby odkupionych 
Jednostek Uczestnictwa i kwoty należnej z tytułu odkupienia tych Jednostek Uczestnictwa. 

§ 3.  Z zastrzeżeniem § 4 poniżej, cena odkupienia Jednostek Uczestnictwa jest obliczana w Dniu Wyceny następującym 
po Dniu Roboczym, w którym Agent Transferowy otrzymał informację o złożeniu dyspozycji dopuszczalnej przepisami 
Ustawy PPK skutkującej odkupieniem Jednostek Uczestnictwa. 
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§ 4.  Okres pomiędzy złożeniem dyspozycji dopuszczalnej przepisami Ustawy PPK a Dniem Wyceny, w którym ustalana 
jest cena odkupienia Jednostek Uczestnictwa, nie będzie dłuższy niż siedem dni, z zastrzeżeniem § 5 - § 7. Termin, 
o którym mowa w zdaniu poprzednim, może ulec wydłużeniu w przypadku braku lub wadliwości informacji niezbędnej 
do realizacji odkupienia, przedstawionej w dyspozycji dopuszczalnej przepisami Ustawy PPK. W takim przypadku 
realizacja dyspozycji następuje w następnym Dniu Wyceny po dniu, w którym Agent Transferowy otrzyma wszystkie 
informacje niezbędne do realizacji odkupienia. 

§ 5.  Wypłata transferowa jest realizowana w terminie nie dłuższym, niż 14 dni od dnia prawidłowego złożenia dyspozycji 
przez Pracodawcę (na podstawie art. 12 ust. 4 i art. 19 ust. 4 Ustawy PPK) lub przez Uczestnika. W przypadkach, o 
których mowa w art. 81, art. 85 ust. 2 oraz art. 86 ust. 3 Ustawy PPK, wypłata transferowa jest realizowana w terminie 
3 miesięcy od daty złożenia dyspozycji i przedstawienia dowodów oraz oświadczeń tam wskazanych. 

§ 6. Zwrot, o którym mowa w art. 105 ust. 1 Ustawy o PPK, jest dokonywany w terminie określonym w § 3. W przypadkach, 
o których mowa w art. 80 ust. 3, art. 85 ust. 4 oraz art. 86 ust. 3 Ustawy PPK, zwrot jest dokonywany w terminie 
3 miesięcy od daty złożenia dyspozycji i przedstawienia dowodów i oświadczeń tam wskazanych. 

§ 7. W przypadkach, o których mowa w art. 101 ust. 3 Ustawy PPK, wypłata jednorazowa, a w przypadku wypłaty w ratach 
pierwsza rata, dokonywane są w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia przez Uczestnika wniosku 
o dokonanie wypłaty. Wypłata dokonywana w przypadku, o którym mowa w art. 98 Ustawy PPK, dokonywana jest 
w terminie określonym w umowie pomiędzy Uczestnikiem a Funduszem, zgodnie z art. 98 ust. 4 Ustawy PPK. 

§ 8.  Sposób i szczegółowe zasady odkupienia Jednostek Uczestnictwa zawarte są w Prospekcie Informacyjnym Funduszu. 

Art. 15  [Sposób wypłaty kwot pochodzących z odkupienia Jednostek Uczestnictwa] 

§ 1. Z zastrzeżeniem § 2 poniżej, a także Części A Rozdziału III Prospektu Informacyjnego, wypłaty z tytułu odkupienia 
Jednostek Uczestnictwa mogą być dokonywane przelewem na rachunek bankowy Uczestnika. Wypłaty mogą być 
dokonywane na inne rachunki, jeżeli upoważnienie do dokonania takiego przelewu wynika z odrębnych przepisów 
prawa i nie powoduje ryzyka przekazania środków na rzecz osoby nieuprawnionej. 

§ 2. Kwota przypadająca do wypłaty z tytułu dyspozycji przesłanej za pośrednictwem elektronicznych nośników informacji 
lub innych środków porozumiewania się na odległość może być przekazana wyłącznie na rachunek bankowy 
Uczestnika. 

§ 3. W przypadkach wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego Fundusz potrąca podatek dochodowy 
w sposób właściwy, zgodnie z określonymi przepisami.  

§ 4. Fundusz dokonuje wypłaty kwot z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa niezwłocznie. 

Art. 16  [Terminy Zamiany Jednostek Uczestnictwa po zgłoszeniu Realokacji Jednostek Uczestnictwa] 

§ 1. Zamiana Jednostek Uczestnictwa jest realizowana wyłącznie na podstawie dyspozycji Realokacji Jednostek 
Uczestnictwa. 

§ 2. Uczestnik określa w dyspozycji Realokacji procentowy podział środków zgromadzonych w poszczególnych 
Subfunduszach, dokonywany poprzez zamianę jednostek uczestnictwa („Realokacja”). Wpłata do jednego 
Subfunduszu dokonana na podstawie dyspozycji Realokacji powinna stanowić kwotę odpowiadającą co najmniej 10% 
zgromadzonych środków.  

§ 3. Przez zamianę rozumie się jednoczesne, dokonane na podstawie dyspozycji Realokacji, odkupienie Jednostek 
Uczestnictwa jednego Subfunduszu (Subfundusz Źródłowy) oraz nabycie Jednostek Uczestnictwa innego 
Subfunduszu (Subfundusz Docelowy), za środki pieniężne uzyskane z tego odkupienia, po dokonaniu wpłaty na ich 
nabycie („Zamiana”). Warunkiem nabycia Jednostek Uczestnictwa w wyniku zamiany jest przekazanie środków tytułem 
nabycia Jednostek Uczestnictwa na rachunek bankowy prowadzony na rzecz Subfunduszu Docelowego.  

§ 4. Dzień Wyceny Jednostek Uczestnictwa odkupywanych w wyniku zamiany jest Dniem Wyceny Jednostek Uczestnictwa 
nabywanych w wyniku zamiany. 

§ 5. Z zastrzeżeniem zdania kolejnego, odkupienie Jednostek Uczestnictwa w wyniku zamiany w Subfunduszach 
wydzielonych w ramach Funduszu dokonywane jest w drugim Dniu Wyceny następującym po Dniu Wyceny, w którym 
Agent Transferowy otrzymał informację o złożeniu przez Uczestnika stosownej dyspozycji. W przypadku jeżeli nie jest 
możliwe przekazanie środków na rachunek bankowy prowadzony na rzecz Subfunduszu Docelowego, zamiana 
dokonywana jest w pierwszym Dniu Wyceny, w którym wykonanie dyspozycji (przekazanie środków na rachunek 
bankowy prowadzony na rzecz Subfunduszu Docelowego) stanie się możliwe. Do ustalenia Dnia Wyceny Jednostek 
Uczestnictwa będących przedmiotem zamiany mają zastosowanie zasady ustalania Dnia Wyceny zamiany Jednostek 
Uczestnictwa obowiązujące w Subfunduszu Źródłowym. 

§ 6. Okres pomiędzy złożeniem dyspozycji realokacji Jednostek Uczestnictwa a Dniem Wyceny, w którym ustalana jest 
cena zamiany Jednostek Uczestnictwa, nie będzie dłuższy niż siedem dni. Warunkiem realizacji dyspozycji realokacji 
Jednostek Uczestnictwa w powyższym terminie jest złożenie dyspozycji zgodnie z zasadami wskazanymi w Statucie i 
Prospekcie Informacyjnym Funduszu. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim, może ulec wydłużeniu w 
przypadku braku lub wadliwości informacji niezbędnej do realizacji zamiany, przedstawionej przez Uczestnika w 
dyspozycji realokacji Jednostek Uczestnictwa. W takim przypadku realizacja dyspozycji następuje w następnym Dniu 
Wyceny po dniu, w którym Agent Transferowy otrzyma wszystkie informacje niezbędne do realizacji zamiany.  
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§ 7. Szczegółowe warunki zamiany Jednostek Uczestnictwa związanych z jednym Subfunduszem na jednostki 
Uczestnictwa związane z innym Subfunduszem określone są w odpowiednich postanowieniach Prospektu 
Informacyjnego. 

Art. 17 [Opłata manipulacyjna] 

Od wpłat dokonywanych do PPK, dopłat rocznych, wpłat powitalnych, przyjętych wypłat transferowych, wpłat dokonanych 
w ramach zamiany, wpłat środków przekazanych zgodnie z art. 87 ust. 21 Ustawy PPK, oraz od wypłat, zwrotów i wypłat 
transferowych dokonywanych z PPK, Fundusz nie pobiera żadnych opłat. 

Art. 18 [Zawieszenie odkupywania Jednostek Uczestnictwa] 

§ 1.  Każdy z Subfunduszy może zawiesić odkupywanie Jednostek Uczestnictwa na zasadach określonych poniżej. 
§ 2.  Jeżeli w okresie ostatnich dwóch tygodni suma wartości odkupionych w danym Subfunduszu Jednostek Uczestnictwa 

oraz Jednostek Uczestnictwa, których odkupienia w tym Subfunduszu zażądano, stanowi kwotę przekraczającą 10% 
wartości Aktywów Subfunduszu albo nie można dokonać wiarygodnej wyceny istotnej części Aktywów Subfunduszu 
z przyczyn niezależnych od Funduszu, Fundusz może zawiesić odkupywanie Jednostek Uczestnictwa tego 
Subfunduszu na dwa tygodnie. 

§ 3.  Fundusz podejmuje decyzję o zawieszeniu odkupywania Jednostek Uczestnictwa na koniec Dnia Wyceny, w którym 
poweźmie informację o zaistnieniu okoliczności wskazanych powyżej. Informacja o zawieszeniu odkupywania 
Jednostek Uczestnictwa dostępna będzie u Prowadzących Dystrybucję oraz zostanie podana do publicznej 
wiadomości poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Towarzystwa www.pekaotfi.pl. 

§ 4.  W przypadku, o którym mowa powyżej, za zgodą i na warunkach określonych przez Komisję: 
1) odkupywanie Jednostek Uczestnictwa może zostać zawieszone na okres dłuższy niż dwa tygodnie, nie 

przekraczający jednak dwóch miesięcy; 
2) Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu mogą być odkupywane w ratach w okresie nieprzekraczającym sześciu 

miesięcy, przy zastosowaniu proporcjonalnej redukcji lub przy dokonywaniu wypłat z tytułu odkupienia Jednostek 
Uczestnictwa. 

§ 5. Składający dyspozycję dopuszczalną przepisami Ustawy PPK skutkującą odkupieniem Jednostek Uczestnictwa, ma 
prawo anulowania tej dyspozycji, jeżeli nie została ona zrealizowana przez Fundusz z powodu zawieszenia 
odkupywania Jednostek Uczestnictwa. Dyspozycja powyższa zostanie anulowana pod warunkiem, że dotrze ona do 
Agenta Transferowego przed dniem, w którym Fundusz wznowi odkupywanie Jednostek Uczestnictwa. Dyspozycje 
nie zrealizowane przez Fundusz z powodu zawieszenia odkupywania Jednostek Uczestnictwa i skutecznie nie 
anulowane przez składającego dyspozycję, zostaną zrealizowane niezwłocznie po wznowieniu przez Fundusz 
odkupywania Jednostek Uczestnictwa, według ceny z Dnia Wyceny, w którym Fundusz wznowi odkupywanie 
Jednostek Uczestnictwa. 

Art. 19  [Podział Jednostki Uczestnictwa] 

§ 1.  Fundusz może dokonać podziału Jednostki Uczestnictwa (splitu) na równe części, tak aby ich całkowita wartość 
odpowiadała wartości Jednostki Uczestnictwa przed podziałem. 

§ 2.  O zamiarze dokonania podziału Jednostki Uczestnictwa Fundusz poinformuje Uczestników Funduszu co najmniej dwa 
tygodnie przed datą podziału, w sposób określony w art. 90. 

Art. 20  [Rejestr Uczestników] 

Fundusz powierza prowadzenie Rejestru Uczestników oraz poszczególnych Subrejestrów Uczestników Agentowi 
Transferowemu. 

Art. 21  [Odesłanie] 

Pozostałe szczegółowe zasady uczestnictwa w Funduszu oraz warunki zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa 
określa Prospekt Informacyjny. 

http://www.pioneer.com.pl/
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Rozdział III 
Cel inwestycyjny, zasady polityki inwestycyjnej oraz dochody 

Podrozdział 1 
Zasady ogólne dla wszystkich subfunduszy 

(w niniejszym podrozdziale każdy z osobna zwany „Subfunduszem” lub wszystkie łącznie „Subfunduszami”) 

Art. 22  [Dochody Subfunduszy] 

§ 1.  Dochody osiągnięte w wyniku inwestycji dokonanych w ramach portfela inwestycyjnego danego Subfunduszu, w tym 
odsetki oraz dywidendy, powiększają wartość Aktywów tego Subfunduszu, jak również zwiększają odpowiednio Wartość 
Aktywów Netto tego Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa. 

§ 2.  Fundusz nie wypłaca dywidend ani innych dochodów. 

Art. 23 [Charakterystyka Funduszu] 

§ 1.  Fundusz, dokonując lokat Subfunduszu, stosuje zasady i ograniczenia inwestycyjne określone w Ustawie PPK oraz 
przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 37 ust. 18 Ustawy PPK, a także zasady i ograniczenia 
inwestycyjne określone w Ustawie dla funduszy inwestycyjnych otwartych, przepisy art. 113 ust. 4, art. 116a i art. 116b 
tej Ustawy oraz przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 116d tej Ustawy w zakresie, w jakim dotyczą 
specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych stosujących zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla 
funduszu inwestycyjnego otwartego, o ile przepisy rozdziału 6 Ustawy PPK nie stanowią inaczej. 

§ 2.  Do Subfunduszu, nie stosuje się przepisów art. 94 i art. 94a Ustawy, a także przepisów wykonawczych wydanych na 
podstawie art. 94 ust. 7 Ustawy. 

§ 3.  Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane w aktywach denominowanych w złotych lub w walutach innych państw 
członkowskich Unii Europejskiej oraz państw należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, zwanej 
dalej „OECD”, innych niż Rzeczpospolita Polska i państwa członkowskie Unii Europejskiej. 

§ 4.  Łączna wartość lokat aktywów Subfunduszu zdefiniowanej daty w aktywach denominowanych w walutach obcych nie 
może przekroczyć 30% wartości tych aktywów. 

§ 5.  Zarządzający Subfunduszem może podejmować działania celem ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego ze 
zmianą kursów walut obcych w relacji do waluty polskiej w związku z lokatami Subfunduszu denominowanymi w walucie 
innej niż waluta polska, zawierając umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane 
instrumenty pochodne. 

§ 6.  Podstawowe kategorie lokat każdego Subfunduszu stanowią instrumenty finansowe wskazane dla Części Dłużnej oraz 
Części Udziałowej. 

Art. 24  [Przedmiot lokat Subfunduszy] 

§ 1.  Fundusz, z zastrzeżeniem § 2 oraz art. 27, art. 28, art. 30 i art. 31, może lokować Aktywa danego Subfunduszu wyłącznie 
w: 
1) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, 

papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim, a także na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem 
regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim oraz na Rynkach, 

2) papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego będące przedmiotem oferty publicznej, jeżeli warunki emisji 
lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu, o którym mowa w pkt 1), 
oraz gdy dopuszczenie do tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok od dnia, w którym po raz 
pierwszy nastąpi zaoferowanie tych papierów lub instrumentów, 

3) depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, o terminie zapadalności nie dłuższym niż 180 dni, 
płatne na żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności, 

4) instrumenty rynku pieniężnego inne niż określone w pkt 1) i 2), jeżeli instrumenty te lub ich emitent podlegają 
regulacjom mającym na celu ochronę inwestorów i oszczędności oraz są: 
a) emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu 

terytorialnego, właściwe centralne, regionalne lub lokalne władze publiczne państwa członkowskiego, albo 
przez bank centralny państwa członkowskiego, Europejski Bank Centralny, Unię Europejską lub Europejski 
Bank Inwestycyjny, państwo inne niż państwo członkowskie, albo, w przypadku państwa federalnego, przez 
jednego z członków federacji, albo przez organizację międzynarodową, do której należy co najmniej jedno 
państwo członkowskie, lub 

b) emitowane, poręczone lub gwarantowane przez podmiot podlegający nadzorowi właściwego organu nadzoru 
nad rynkiem finansowym, zgodnie z kryteriami określonymi prawem wspólnotowym, albo przez podmiot 
podlegający i stosujący się do zasad, które są co najmniej tak rygorystyczne, jak określone prawem 
wspólnotowym, lub 
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c) emitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są w obrocie na rynku regulowanym, na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim; 

5) papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, inne niż określone w pkt 1), 2) i 4), z tym, że łączna wartość 
tych lokat nie może przewyższyć 10 % wartości Aktywów danego Subfunduszu. 

§ 2.  Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego będące 
przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym, oraz w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, których 
dopuszczenie do takiego obrotu jest zapewnione, w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska, państwo członkowskie 
lub państwo należące do OECD, pod warunkiem uzyskania zgody Komisji na dokonywanie lokat na określonej giełdzie 
lub rynku. 

Art. 25  [Ograniczenia w lokowaniu] 

§ 1.  Z zastrzeżeniem art. 97 – 100 Ustawy, Fundusz nie może lokować więcej niż 5% wartości Aktywów danego Subfunduszu 
w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot. 

§ 2.  Limit, o którym mowa w § 1, może być zwiększony do 10%, jeżeli łączna wartość lokat w papiery wartościowe 
i instrumenty rynku pieniężnego podmiotów, w których Fundusz ulokował ponad 5% wartości Aktywów danego 
Subfunduszu, nie przekroczy 40% wartości Aktywów tego Subfunduszu. 

§ 3.  Fundusz może lokować do 20% wartości Aktywów danego Subfunduszu łącznie w papiery wartościowe lub instrumenty 
rynku pieniężnego wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o rachunkowości, 
dla której jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe. 

§ 4.  W przypadku, o którym mowa w § 3, Fundusz nie może lokować więcej niż 10% wartości Aktywów danego Subfunduszu 
w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot należący do grupy 
kapitałowej. 

§ 5.  Fundusz stosuje zasady dywersyfikacji lokat oraz ograniczenia inwestycyjne określone w Statucie, Ustawie PPK oraz 
Ustawie. 

Art. 26  [Aktywa na rachunkach bankowych] 

W zakresie niezbędnym do zaspokojenia bieżących zobowiązań danego Subfunduszu, Fundusz może utrzymywać część 
Aktywów tego Subfunduszu na rachunkach bankowych. 

Art. 27  [Prawa pochodne] 

§ 1.  Fundusz może zawierać umowy, dotyczące aktywów danego Subfunduszu, mające za przedmiot instrumenty pochodne 
dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim, 
a także na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym państwie 
członkowskim i na Rynkach oraz umowy mające za przedmiot niewystandaryzowane instrumenty pochodne. 

§ 2.  Fundusz może zawierać umowy, o których mowa w § 1, pod warunkiem, że: 
1) zawarcie umowy jest zgodne z celem inwestycyjnym danego Subfunduszu, 
2) umowa ma na celu zapewnienie sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym danego Subfunduszu lub 

ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą: 
a) kursów, cen lub wartości papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego w portfelu danego 

Subfunduszu albo papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego, które Fundusz zamierza nabyć 
do portfela danego Subfunduszu w przyszłości, w tym umowa pozwala na przeniesienie ryzyka kredytowego 
związanego z tymi instrumentami finansowymi, 

b) kursów walut w związku z lokatami portfela inwestycyjnego Subfunduszu, 
c) wysokości stóp procentowych w związku z lokatami w depozyty, dłużne papiery wartościowe i instrumenty 

rynku pieniężnego oraz aktywami utrzymywanymi na zaspokojenie bieżących zobowiązań związanych 
z Subfunduszem, 

3) bazę instrumentów pochodnych, w tym niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych, stanowią instrumenty 
finansowe, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Ustawy, stopy procentowe, kursy walut lub indeksy, oraz 

4) wykonanie nastąpi przez dostawę instrumentów finansowych, o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy, lub przez 
rozliczenie pieniężne. 

§ 3.  Przy zawieraniu umów mających za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty 
pochodne, w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu, zarządzający kieruje się 
następującymi kryteriami wyboru tych instrumentów: płynność, cena, dostępność oraz zgodność ze strategią i celem 
inwestycyjnym Subfunduszu. 

§ 4.  W celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu mogą być zawierane umowy mające 
za przedmiot następujące instrumenty pochodne lub niewystandaryzowane instrumenty pochodne: 
1) kontrakty terminowe, dla których instrument bazowym może być stopa procentowa, papiery wartościowe, 

instrumenty rynku pieniężnego, kursy walut, indeksy giełdowe, 
2) opcje, dla których instrumentem bazowym może być stopa procentowa, papiery wartościowe, instrumenty rynku 

pieniężnego, kursy walut, indeksy giełdowe, 
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3) transakcje wymiany walut, transakcje walutowe wymiany stóp procentowych, transakcje wymiany stóp 
procentowych, transakcje wymiany papierów wartościowych, transakcje wymiany indeksów giełdowych, kontrakty 
na różnicę oraz transakcje wymiany dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego. 

§ 5.  Umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, o których 
mowa w § 4, zawierane są w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu, 
w sytuacji, gdy zastosowanie instrumentów pochodnych jest bardziej uzasadnione pod względem kosztów, 
bezpieczeństwa rozliczenia, spodziewanego wyniku inwestycyjnego, szybkości lub łatwości wykonania założonej 
strategii inwestycyjnej, niż zakup lub sprzedaż instrumentu bazowego, bądź papierów wartościowych wchodzących 
w skład indeksu będącego instrumentem bazowym. 

§ 6.  Fundusz może nabywać do portfela inwestycyjnego Subfunduszu papiery wartościowe z wbudowanym instrumentem 
pochodnym, pod warunkiem, że papiery te spełniają kryteria, o których mowa w art. 93 ust. 4 Ustawy, a wbudowany 
instrument pochodny: 
1) może wpływać na część, bądź na wszystkie przepływy pieniężne, wynikające z papieru wartościowego 

funkcjonującego jako umowa zasadnicza, zgodnie ze zmianami stóp procentowych, cen instrumentów 
finansowych, kursów wymiany walut, ratingów oraz innych czynników, i tym samym funkcjonować jako 
samodzielny instrument pochodny; 

2) nie jest ściśle powiązany ryzykiem i cechami ekonomicznymi z ryzykiem i cechami ekonomicznymi umowy 
zasadniczej; 

3) ma znaczący wpływ na profil ryzyka oraz wycenę papierów wartościowych. 
§ 7.  Fundusz może nabywać do portfela inwestycyjnego Subfunduszu instrumenty rynku pieniężnego z wbudowanym 

instrumentem pochodnym, pod warunkiem, że instrumenty te spełniają kryteria określone w art. 93a Ustawy, 
a wbudowany instrument pochodny spełnia odpowiednio kryteria, o których mowa w § 6. 

Art. 28  [Lokaty w jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa] 

§ 1. Fundusz inwestując Aktywa danego Subfunduszu może nabywać: 
1)  jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej; 
2)  tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne; 
3)  tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, jeżeli: 

a)  instytucje te oferują publicznie tytuły uczestnictwa i umarzają je na żądanie uczestnika, 
b)  instytucje te podlegają nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym 

Państwa Członkowskiego lub państwa należącego do OECD oraz zapewniona jest, na zasadzie wzajemności, 
współpraca Komisji z tym organem, 

c)  ochrona posiadaczy tytułów uczestnictwa tych instytucji jest taka sama jak posiadaczy jednostek uczestnictwa 
funduszy inwestycyjnych otwartych, w szczególności instytucje te stosują ograniczenia inwestycyjne co 
najmniej takie, jak określone w art. 93 - 110 Ustawy, 

d)  instytucje te są obowiązane do sporządzania rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych; 
§ 2. Subfundusz może dokonywać lokat w certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych mających 

siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego 
inwestowania mające siedzibę za granicą, które nie spełniają wymogów wynikających z art. 93 ust. 4 pkt 2 i ust. 6 oraz 
art. 101 ust. 1 pkt 3 Ustawy, w szczególności stosują ograniczenia inwestycyjne inne niż określone w dziale V 
rozdziale 1 Ustawy, zapewniające ochronę inwestorów. 

§ 3. Subfundusz nie może lokować więcej niż 1% wartości swoich aktywów w certyfikaty inwestycyjne lub tytuły 
uczestnictwa, o których mowa w § 2, jednostki uczestnictwa specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych 
stosujących zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego lub lokaty, 
o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 5 ustawy o funduszach inwestycyjnych, zbywane lub emitowane przez jeden 
podmiot. 

§ 4. Subfundusz może dokonywać lokat, o których mowa w § 2, pod warunkiem że: 
1) wynagrodzenie za zarządzanie funduszem inwestycyjnym zamkniętym lub instytucją wspólnego inwestowania 

nie przekracza 1,5% wartości aktywów w skali roku oraz wynagrodzenie za osiągnięty wynik nie przekracza 20% 
wypracowanego zysku; 

2) sposób naliczania wynagrodzenia za osiągnięty wynik, o którym mowa w pkt 1), zapewnia, że w kolejnych 
okresach wynagrodzenie za osiągnięty wynik jest pobierane wyłącznie od nadwyżki wypracowanej ponad wynik, 
od którego wynagrodzenie za osiągnięty wynik zostało pobrane w okresach wcześniejszych (zasada high water 
mark); 

3) fundusz inwestycyjny zamknięty lub instytucja wspólnego inwestowania publikują informacje o wartości godziwej 
certyfikatów inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa nie rzadziej niż raz na 3 miesiące; 

4) certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez 
instytucje wspólnego inwestowania są zbywalne oraz istnieje możliwość ich umarzania zgodnie 
z postanowieniami odpowiednio statutu funduszu inwestycyjnego zamkniętego lub regulaminu instytucji 
wspólnego inwestowania. 
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§ 5. Łączna wartość lokat, o których mowa w § 2, oraz lokat, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 5 Ustawy, nie może 
przekroczyć 10% wartości aktywów Subfunduszu. Subfundusz nie może nabywać więcej niż 20% łącznej wartości 
wszystkich certyfikatów inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa wyemitowanych odpowiednio przez jeden fundusz 
inwestycyjny zamknięty albo przez jedną instytucję wspólnego inwestowania, o których mowa w § 2. 

§ 6. Do limitu, o którym mowa w § 3, nie wlicza się lokat w certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych 
mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne 
lub instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim, a także na rynku zorganizowanym niebędącym 
rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim oraz na rynku zorganizowanym 
w państwie należącym do OECD innym niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie, jeżeli zgodnie z polityką 
inwestycyjną tych funduszy lub instytucji zbiorowego inwestowania określoną w ich statucie lub regulaminie będą one 
odzwierciedlać skład indeksu rynku regulowanego. 

§ 7. Subfundusz może lokować aktywa w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych 
funduszy inwestycyjnych otwartych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego 
inwestowania, o których mowa w art. 101 Ustawy, jeżeli wskaźnik kosztów całkowitych obciążających aktywa funduszu 
inwestycyjnego otwartego lub specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, funduszu zagranicznego lub 
instytucji wspólnego inwestowania nie przekracza 0,3% w skali roku, a udział tych inwestycji nie jest większy niż 30% 
wartości aktywów Subfunduszu zdefiniowanej daty. W przypadku gdy instytucja wspólnego inwestowania nie publikuje 
wskaźnika kosztów całkowitych, fundusz zdefiniowanej daty może uwzględnić inny wskaźnik kosztów publikowany 
przez instytucję wspólnego inwestowania, równoważny wskaźnikowi kosztów całkowitych. 

§ 8. Jeżeli Subfundusz lokuje swoje aktywa w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne innego funduszu 
inwestycyjnego lub tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego lub instytucji wspólnego inwestowania, z wyłączeniem 
lokat, o których mowa w § 2, zarządzanych przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych lub podmiot z grupy 
kapitałowej tego towarzystwa, towarzystwo funduszy inwestycyjnych lub podmiot z jego grupy kapitałowej nie może 
pobierać wynagrodzenia za zarządzanie od aktywów stanowiących lokaty Subfunduszu. 

Art. 29  [Transakcje między funduszami] 

Fundusz może zawierać umowy, których przedmiotem są papiery wartościowe i prawa majątkowe, z innym funduszem 
inwestycyjnym zarządzanym przez Towarzystwo. 

Art. 30  [Kredyty i pożyczki] 

Fundusz może zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych w rozumieniu Ustawy, pożyczki 
i kredyty o terminie spłaty do roku, w łącznej wysokości nie przekraczającej 10% Wartości Aktywów Netto danego Subfunduszu 
w chwili zawarcia umowy pożyczki lub kredytu. 

Art. 31  [Pożyczanie papierów wartościowych, inne transakcje Funduszu] 

§ 1.  Fundusz może udzielać innym podmiotom pożyczek, których przedmiotem są zdematerializowane papiery 
wartościowe wchodzące w skład portfela inwestycyjnego Subfunduszu. 

§ 2.  Fundusz może zawierać transakcje dotyczące Aktywów Subfunduszu przy zobowiązaniu się drugiej strony lub 
Funduszu do odkupu.Podrozdział 1a 

Postanowienia szczególne dla Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro („Subfundusz”) 

Art. 31a  [Cel inwestycyjny Subfunduszu] 

§ 1. Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. 
§ 2. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu określonego w §1. 
§ 3. Subfundusz lokuje środki zgromadzone w PPK zgodnie z interesem Uczestników, dążąc do osiągnięcia bezpieczeństwa 

i efektywności dokonywanych lokat oraz przestrzegając zasad ograniczania ryzyka inwestycyjnego. 
§ 4. Subfundusz przeznaczony jest do lokowania wpłat dokonywanych w ramach PPK dla Uczestników zainteresowanych 

uczestnictwem w Subfunduszu, którego polityka inwestycyjna charakteryzuje się niższym poziomem ryzyka niż ta, którą 
zobowiązany jest stosować Subfundusz właściwy dla wieku tych Uczestników. 

§ 5. Datą Docelową Subfunduszu jest 2020 rok. Przyjmuje się, że Data Docelowa została osiągnięta w pierwszym Dniu 
Wyceny w tym roku. 

Art. 31b  [Główne lokaty Subfunduszu] 

§ 1. Subfundusz w ramach Części Dłużnej portfela może lokować: 
1) nie mniej niż 70% wartości aktywów w: 
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a) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, 
jednostkę samorządu terytorialnego lub przez centralne władze publiczne lub bank centralny państwa 
członkowskiego, Europejski Bank Centralny, Unię Europejską lub Europejski Bank Inwestycyjny albo przez 
organizacje międzynarodowe, pod warunkiem że papiery emitowane, poręczone lub gwarantowane przez te 
organizacje międzynarodowe posiadają rating na poziomie inwestycyjnym nadany przez agencję ratingową 
uznaną przez Europejski Bank Centralny w swoich operacjach, 

b) depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż 180 dni w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych 
w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, pod warunkiem że te instytucje kredytowe 
posiadają rating na poziomie inwestycyjnym nadany przez agencję ratingową uznaną przez Europejski Bank 
Centralny w swoich operacjach; 

2) nie więcej niż 30% wartości aktywów w inne niż wymienione w pkt 1) instrumenty finansowe, przy czym nie więcej 
niż 10% wartości aktywów może być lokowane w instrumenty finansowe, które nie posiadają ratingu 
inwestycyjnego nadanego przez agencję ratingową uznaną przez Europejski Bank Centralny w swoich operacjach. 

§ 2. Subfundusz w ramach Części Udziałowej portfela może lokować: 
1) nie mniej niż 40% wartości aktywów w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty udziałowe 

emitowane przez spółki publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 512 i 685) wchodzące w skład indeksu WIG20 lub instrumenty pochodne, dla których 
instrumentem bazowym są akcje tych spółek lub indeks WIG20; 

2) nie więcej niż 20% wartości aktywów w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty udziałowe 
emitowane przez spółki publiczne wchodzące w skład indeksu mWIG40 lub instrumenty pochodne, dla których 
instrumentem bazowym są akcje tych spółek lub indeks mWIG40; 

3) nie więcej niż 10% wartości aktywów w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty udziałowe 
emitowane przez spółki publiczne notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie inne niż 
wymienione w pkt 1) i 2) oraz spółki notowane na rynku zorganizowanym w Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
instrumenty pochodne, dla których instrumentem bazowym są akcje tych spółek lub indeksy rynków, na których są 
notowane, oraz w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty udziałowe będące przedmiotem oferty 
publicznej, jeżeli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do 
obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, oraz gdy dopuszczenie do tego obrotu jest 
zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok od dnia, w którym po raz pierwszy nastąpi zaoferowanie tych papierów 
wartościowych; 

4) nie mniej niż 20% wartości aktywów w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty udziałowe będące 
przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym w państwie należącym do OECD innym niż Rzeczpospolita Polska 
lub instrumenty pochodne, dla których instrumentem bazowym są te instrumenty udziałowe lub indeksy tych 
instrumentów. 

Art.31c [Zasady dywersyfikacji lokat Subfunduszu] 

§ 1. Subfundusz stosuje politykę ograniczania poziomu ryzyka inwestycyjnego w zależności od wieku Uczestnika poprzez 
stopniowe zmniejszanie udziału instrumentów charakteryzujących się najwyższym poziomem ryzyka inwestycyjnego na 
rzecz instrumentów o niższym poziomie ryzyka inwestycyjnego w miarę zbliżania się okresu funkcjonowania do Daty 
Docelowej. 

§ 2. Udziały Części Dłużnej oraz Części Udziałowej będą uzależnione od decyzji Towarzystwa, z uwzględnieniem zasad 
dywersyfikacji lokat oraz ograniczeń inwestycyjnych określonych w Ustawie, Ustawie PPK oraz Statucie i będą 
kształtowały się następująco: 
1) począwszy od roku, w którym Subfundusz osiągnie Datę Docelową całość Aktywów Subfunduszu może być 

inwestowana w instrumenty finansowe będące przedmiotem lokat w ramach Części Dłużnej; 
2) począwszy od roku, w którym Subfundusz osiągnie Datę Docelową Aktywa Subfunduszu nie będą inwestowane w 

instrumenty finansowe, które mogą być przedmiotem lokat w ramach Części Udziałowej; 
3) począwszy od dnia utworzenia Subfunduszu do dnia rozpoczęcia okresu, o którym mowa w pkt 1) i w pkt 2), udział 

Części Udziałowej nie może być mniejszy niż 10% oraz nie może być większy niż 30%, a udział Części Dłużnej 
nie może być mniejszy niż 70% oraz większy niż 90% wartości Aktywów Subfunduszu; w trakcie trwania tego 
okresu udział Części Udziałowej musi być stopniowo zmniejszany na rzecz Części Dłużnej; 

Art. 31d [Zasady doboru lokat Subfunduszu] 

§ 1. Dobór do portfela inwestycyjnego Subfunduszu poszczególnych rodzajów lokat wskazanych w niniejszym Statucie jest 
uzależniony od decyzji zarządzającego Subfunduszem podejmowanej na podstawie przyjętych kryteriów z 
uwzględnieniem celu inwestycyjnego oraz zasad dywersyfikacji stosowanych przez Subfundusz. 

§ 2. Udział poszczególnych lokat Subfunduszu wchodzących w skład Części Dłużnej oraz w skład Części Udziałowej, może 
ulegać zmianie w zależności od oceny potencjału wzrostowego i dochodowości poszczególnych kategorii lokat. 

§ 3. W odniesieniu do instrumentów finansowych wchodzących w skład Części Dłużnej portfela Subfunduszu zarządzający 
Subfunduszem stosuje następujące kryteria doboru lokat: 
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a) rentowność, 
b) odpowiedni poziom wiarygodności kredytowej emitentów z uwzględnieniem ich obecnej i prognozowanej sytuacji 

ekonomicznej z zastosowaniem zewnętrznych systemów ratingowych lub własnych wewnętrznych procedur oceny 
wiarygodności kredytowej, zgodnie z którymi w ocenie zarządzającego emitenci będą w stanie regulować swoje 
zobowiązania wynikające z tytułu wyemitowanych instrumentów finansowych o charakterze dłużnym, 

c) prognozowany kierunek i zasięg zmian stóp procentowych, 
d) bezpieczeństwo zawierania i rozliczania transakcji oraz przechowywania posiadanych instrumentów finansowych o 

charakterze dłużnym, 
e) płynność zapewniająca realizację zobowiązań Subfunduszu oraz umożliwiającą efektywną zmianę struktury portfela 

Subfunduszu. 
§ 4. Wybór instrumentów finansowych wchodzących w skład Części Udziałowej będzie dokonywany głównie w oparciu o 

analizy fundamentalne i analizy wskaźników wyceny rynkowej spółek wchodzących w skład portfela Subfunduszu lub 
spółek będących bazą instrumentów finansowych wchodzących w skład portfela Subfunduszu, a których cena w 
bezpośredni sposób zależy od ceny jednej lub wielu akcji tych spółek. Ocena akcji obejmuje czynniki należące do analizy 
ilościowej jak też jakościowej. W ocenie ilościowej istotne znaczenie będą miały analizy historycznych i prognozowanych 
wartości występujących w sprawozdaniach finansowych obejmujące m.in.: analizą przychodów, rentowności, struktury 
finansowania, płynności oraz analizy porównawczej wskaźników wyceny rynkowej spółek. Wśród elementów analizy 
jakościowej istotne będą między innymi oceny: długoterminowej przewagi konkurencyjnej, pozycji rynkowej, ekonomii 
skali, wartość marki i produktów oferowanych przez daną spółkę, jej kadry zarządzającej, sieci dystrybucji, ogólnych 
perspektyw rozwoju. 

Zarządzający będzie się koncentrować głównie ale nie wyłącznie, na akcjach spółek: 
a) stabilnych z punktu widzenia prowadzonej działalności i osiąganych wyników finansowych, 
b) o ugruntowanej pozycji w danej branży, 
c) generujących dobre i przewidywalne wyniki finansowe, 
d) posiadających duży potencjał wzrostu zysków i przychodów w średnim i długim horyzoncie czasu, 
e) regularnie wypłacających akcjonariuszom dywidendę, 
f) których ceny akcji charakteryzować się będą relatywnie mniejszą zmiennością w stosunku do cen akcji innych spółek. 

Dodatkowo przy doborze instrumentów finansowych o charakterze udziałowym będą uwzględniane takie czynniki jak: 
a) płynność i bezpieczeństwo obrotu na rynku, na którym są notowane, 
b) cel inwestycyjny, 
c) zasady dywersyfikacji określone w punktach powyższych. 

§ 5. W odniesieniu do jednostek uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych, tytułów uczestnictwa funduszy 
zagranicznych, instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą lub certyfikatów inwestycyjnych funduszy 
inwestycyjnych zamkniętych, które są przedmiotem lokat Subfunduszu, zarządzający Subfunduszem stosuje 
następujące kryteria doboru lokat: 
a) adekwatność polityki inwestycyjnej innego funduszu inwestycyjnego otwartego lub funduszu zagranicznego lub 

instytucji wspólnego inwestowania lub funduszu inwestycyjnego zamkniętego do polityki inwestycyjnej Subfunduszu, 
b) osiągane i przewidywane stopy zwrotu, 
c) poziom ryzyka inwestycyjnego, 
d) poziom kosztów obciążających uczestników danego funduszu, 
e) wartość aktywów oraz ocenę ryzyka ograniczeń w odkupieniu jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa lub 

umorzenia certyfikatów inwestycyjnych (możliwość odkupienia jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa lub 
umorzenia certyfikatów inwestycyjnych i wyjście z inwestycji), 

f) bezpieczeństwo zawierania i rozliczania transakcji oraz przechowywania i wykonywania praw z posiadanych 
jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych. 

§ 6. W odniesieniu do depozytów bankowych zarządzający Subfunduszem stosuje następujące kryteria doboru lokat: 
a) wysokość oprocentowania depozytów, 
b) wiarygodność banku. 

Art. 31e  [Papiery wartościowe szczególnych grup emitentów] 

§ 1.  Do 100% wartości Aktywów Subfunduszu może być lokowane w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, 
Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego lub przez centralne władze publiczne lub bank centralny 
państwa członkowskiego, Europejski Bank Centralny, Unię Europejską lub Europejski Bank Inwestycyjny albo przez 
organizacje międzynarodowe, pod warunkiem że papiery emitowane, poręczone lub gwarantowane przez te organizacje 
między-narodowe posiadają rating na poziomie inwestycyjnym nadany przez agencję ratingową uznaną przez Europejski 
Bank Centralny w swoich operacjach. 

§ 2.  Do 100% wartości Aktywów Subfunduszu może być lokowane w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane 
przez dowolny podmiot, o którym mowa w §1. 

§ 3.  Łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez podmiot, którego 
papiery wartościowe są poręczane lub gwarantowane przez podmiot określony w §1, depozytów w tym podmiocie oraz 
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wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty 
pochodne, zawartych z tym podmiotem, nie może przekroczyć 100% wartości Aktywów Subfunduszu. 

Podrozdział 2 
Postanowienia szczególne dla Pekao PPK 2025 („Subfundusz”) 

Art. 32  [Cel inwestycyjny Subfunduszu] 

§ 1. Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. 
§ 2. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu określonego w §1. 
§ 3. Subfundusz lokuje środki zgromadzone w PPK zgodnie z interesem Uczestników, dążąc do osiągnięcia bezpieczeństwa 

i efektywności dokonywanych lokat oraz przestrzegając zasad ograniczania ryzyka inwestycyjnego. 
§ 4. Subfundusz przeznaczony jest do lokowania wpłat dokonywanych w ramach PPK dla osób urodzonych w 1967 roku 

i wcześniej.  
§ 5. Datą Docelową Subfunduszu jest 2025 rok. Przyjmuje się, że Data Docelowa została osiągnięta w pierwszym Dniu 

Wyceny w tym roku.  

Art. 33  [Główne lokaty Subfunduszu] 

§ 1. Subfundusz w ramach Części Dłużnej portfela może lokować: 
1) nie mniej niż 70% wartości aktywów w: 

a) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, 
jednostkę samorządu terytorialnego lub przez centralne władze publiczne lub bank centralny państwa 
członkowskiego, Europejski Bank Centralny, Unię Europejską lub Europejski Bank Inwestycyjny albo przez 
organizacje międzynarodowe, pod warunkiem że papiery emitowane, poręczone lub gwarantowane przez te 
organizacje międzynarodowe posiadają rating na poziomie inwestycyjnym nadany przez agencję ratingową 
uznaną przez Europejski Bank Centralny w swoich operacjach, 

b) depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż 180 dni w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych 
w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, pod warunkiem że te instytucje kredytowe 
posiadają rating na poziomie inwestycyjnym nadany przez agencję ratingową uznaną przez Europejski Bank 
Centralny w swoich operacjach; 

2) nie więcej niż 30% wartości aktywów w inne niż wymienione w pkt 1) instrumenty finansowe, przy czym nie więcej 
niż 10% wartości aktywów może być lokowane w instrumenty finansowe, które nie posiadają ratingu 
inwestycyjnego nadanego przez agencję ratingową uznaną przez Europejski Bank Centralny w swoich operacjach. 

§ 2.  Subfundusz w ramach Części Udziałowej portfela może lokować: 
1) nie mniej niż 40% wartości aktywów w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty udziałowe 

emitowane przez spółki publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 512 i 685) wchodzące w skład indeksu WIG20 lub instrumenty pochodne, dla których 
instrumentem bazowym są akcje tych spółek lub indeks WIG20; 

2) nie więcej niż 20% wartości aktywów w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty udziałowe 
emitowane przez spółki publiczne wchodzące w skład indeksu mWIG40 lub instrumenty pochodne, dla których 
instrumentem bazowym są akcje tych spółek lub indeks mWIG40; 

3) nie więcej niż 10% wartości aktywów w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty udziałowe 
emitowane przez spółki publiczne notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie inne niż 
wymienione w pkt 1) i 2) oraz spółki notowane na rynku zorganizowanym w Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
instrumenty pochodne, dla których instrumentem bazowym są akcje tych spółek lub indeksy rynków, na których są 
notowane, oraz w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty udziałowe będące przedmiotem oferty 
publicznej, jeżeli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do 
obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, oraz gdy dopuszczenie do tego obrotu jest 
zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok od dnia, w którym po raz pierwszy nastąpi zaoferowanie tych papierów 
wartościowych; 

4) nie mniej niż 20% wartości aktywów w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty udziałowe będące 
przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym w państwie należącym do OECD innym niż Rzeczpospolita Polska 
lub instrumenty pochodne, dla których instrumentem bazowym są te instrumenty udziałowe lub indeksy tych 
instrumentów. 

Art.34 [Zasady dywersyfikacji lokat Subfunduszu] 

§ 1. Subfundusz stosuje politykę ograniczania poziomu ryzyka inwestycyjnego w zależności od wieku Uczestnika poprzez 
stopniowe zmniejszanie udziału instrumentów charakteryzujących się najwyższym poziomem ryzyka inwestycyjnego na 
rzecz instrumentów o niższym poziomie ryzyka inwestycyjnego w miarę zbliżania się okresu funkcjonowania do Daty 
Docelowej. 
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§ 2. Udziały Części Dłużnej oraz Części Udziałowej w wartości Aktywów Subfunduszu będą kształtowały się następująco: 
1) począwszy od roku, w którym Subfundusz osiągnie Datę Docelową udział Części Udziałowej nie może być większy 

niż 15%, a udział Części Dłużnej nie może być mniejszy niż 85% wartości Aktywów Subfunduszu; 
2) w okresie 5 lat poprzedzających datę, o której mowa w pkt 1), udział Części Udziałowej nie może być mniejszy niż 

10% oraz nie może być większy niż 30%, a udział Części Dłużnej nie może być mniejszy niż 70% oraz większy niż 
90% wartości Aktywów Subfunduszu; w trakcie trwania tego okresu udział Części Udziałowej musi być stopniowo 
zmniejszany na rzecz Części Dłużnej; 

3) począwszy od dnia utworzenia Subfunduszu do dnia rozpoczęcia okresu, o którym mowa w pkt 2), udział Części 
Udziałowej nie może być mniejszy niż 25% oraz nie może być większy niż 50%, a udział Części Dłużnej nie może 
być mniejszy niż 50% oraz większy niż 75% wartości Aktywów Subfunduszu. 

Art. 35 [Zasady doboru lokat Subfunduszu] 

§ 1. Dobór do portfela inwestycyjnego Subfunduszu poszczególnych rodzajów lokat wskazanych w niniejszym Statucie jest 
uzależniony od decyzji zarządzającego Subfunduszem podejmowanej na podstawie przyjętych kryteriów 
z uwzględnieniem celu inwestycyjnego oraz zasad dywersyfikacji stosowanych przez Subfundusz. 

§ 2. Udział poszczególnych lokat Subfunduszu wchodzących w skład Części Dłużnej oraz w skład Części Udziałowej, może 
ulegać zmianie w zależności od oceny potencjału wzrostowego i dochodowości poszczególnych kategorii lokat. 

§ 3. W odniesieniu do instrumentów finansowych wchodzących w skład Części Dłużnej portfela Subfunduszu zarządzający 
Subfunduszem stosuje następujące kryteria doboru lokat: 
a) rentowność, 
b) odpowiedni poziom wiarygodności kredytowej emitentów z uwzględnieniem ich obecnej i prognozowanej sytuacji 

ekonomicznej z zastosowaniem zewnętrznych systemów ratingowych lub własnych wewnętrznych procedur oceny 
wiarygodności kredytowej, zgodnie z którymi w ocenie zarządzającego emitenci będą w stanie regulować swoje 
zobowiązania wynikające z tytułu wyemitowanych instrumentów finansowych o charakterze dłużnym, 

c) prognozowany kierunek i zasięg zmian stóp procentowych, 
d) bezpieczeństwo zawierania i rozliczania transakcji oraz przechowywania posiadanych instrumentów finansowych 

o charakterze dłużnym, 
e) płynność zapewniająca realizację zobowiązań Subfunduszu oraz umożliwiającą efektywną zmianę struktury portfela 

Subfunduszu. 
§ 4. Wybór instrumentów finansowych wchodzących w skład Części Udziałowej będzie dokonywany głównie w oparciu 

o analizy fundamentalne i analizy wskaźników wyceny rynkowej spółek wchodzących w skład portfela Subfunduszu lub 
spółek będących bazą instrumentów finansowych wchodzących w skład portfela Subfunduszu, a których cena 
w bezpośredni sposób zależy od ceny jednej lub wielu akcji tych spółek. Ocena akcji obejmuje czynniki należące do 
analizy ilościowej jak też jakościowej. W ocenie ilościowej istotne znaczenie będą miały analizy historycznych 
i prognozowanych wartości występujących w sprawozdaniach finansowych obejmujące m.in.: analizą przychodów, 
rentowności, struktury finansowania, płynności oraz analizy porównawczej wskaźników wyceny rynkowej spółek. Wśród 
elementów analizy jakościowej istotne będą między innymi oceny: długoterminowej przewagi konkurencyjnej, pozycji 
rynkowej, ekonomii skali, wartość marki i produktów oferowanych przez daną spółkę, jej kadry zarządzającej, sieci 
dystrybucji, ogólnych perspektyw rozwoju. 

Zarządzający będzie się koncentrować głównie ale nie wyłącznie, na akcjach spółek: 
a) stabilnych z punktu widzenia prowadzonej działalności i osiąganych wyników finansowych, 
b) o ugruntowanej pozycji w danej branży, 
c) generujących dobre i przewidywalne wyniki finansowe, 
d) posiadających duży potencjał wzrostu zysków i przychodów w średnim i długim horyzoncie czasu, 
e) regularnie wypłacających akcjonariuszom dywidendę, 
f) których ceny akcji charakteryzować się będą relatywnie mniejszą zmiennością w stosunku do cen akcji innych spółek. 
Dodatkowo przy doborze instrumentów finansowych o charakterze udziałowym będą uwzględniane takie czynniki jak: 
a) płynność i bezpieczeństwo obrotu na rynku, na którym są notowane, 
b) cel inwestycyjny, 
c) zasady dywersyfikacji określone w punktach powyższych. 

§ 5. W odniesieniu do jednostek uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych, tytułów uczestnictwa funduszy 
zagranicznych, instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą lub certyfikatów inwestycyjnych funduszy 
inwestycyjnych zamkniętych, które są przedmiotem lokat Subfunduszu, zarządzający Subfunduszem stosuje 
następujące kryteria doboru lokat: 
a) adekwatność polityki inwestycyjnej innego funduszu inwestycyjnego otwartego lub funduszu zagranicznego lub 

instytucji wspólnego inwestowania lub funduszu inwestycyjnego zamkniętego do polityki inwestycyjnej Subfunduszu, 
b) osiągane i przewidywane stopy zwrotu, 
c) poziom ryzyka inwestycyjnego, 
d) poziom kosztów obciążających uczestników danego funduszu, 
e) wartość aktywów oraz ocenę ryzyka ograniczeń w odkupieniu jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa lub 

umorzenia certyfikatów inwestycyjnych (możliwość odkupienia jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa lub 
umorzenia certyfikatów inwestycyjnych i wyjście z inwestycji), 
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f) bezpieczeństwo zawierania i rozliczania transakcji oraz przechowywania i wykonywania praw z posiadanych 
jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych. 

§ 6. W odniesieniu do depozytów bankowych zarządzający Subfunduszem stosuje następujące kryteria doboru lokat: 
a) wysokość oprocentowania depozytów, 
b) wiarygodność banku. 

Art.36  [Papiery wartościowe szczególnych grup emitentów] 

§ 1.  Do 100% wartości Aktywów Subfunduszu może być lokowane w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, 
Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego lub przez centralne władze publiczne lub bank centralny 
państwa członkowskiego, Europejski Bank Centralny, Unię Europejską lub Europejski Bank Inwestycyjny albo przez 
organizacje międzynarodowe, pod warunkiem że papiery emitowane, poręczone lub gwarantowane przez te organizacje 
między-narodowe posiadają rating na poziomie inwestycyjnym nadany przez agencję ratingową uznaną przez Europejski 
Bank Centralny w swoich operacjach, . 

§ 2.  Do 100% wartości Aktywów Subfunduszu może być lokowane w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez 
dowolny podmiot, o którym mowa w §1. 

§ 3.  Łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez podmiot, którego 
papiery wartościowe są poręczane lub gwarantowane przez podmiot określony w §1, depozytów w tym podmiocie oraz 
wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne, 
zawartych z tym podmiotem, nie może przekroczyć 100% wartości Aktywów Subfunduszu. 

 
Podrozdział 3 

Postanowienia szczególne dla Pekao PPK 2030 („Subfundusz”) 

Art. 37  [Cel inwestycyjny Subfunduszu] 

§ 1. Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. 
§ 2. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu określonego w §1. 
§ 3. Subfundusz lokuje środki zgromadzone w PPK zgodnie z interesem Uczestników, dążąc do osiągnięcia bezpieczeństwa 

i efektywności dokonywanych lokat oraz przestrzegając zasad ograniczania ryzyka inwestycyjnego. 
§ 4. Subfundusz przeznaczony jest do lokowania wpłat dokonywanych w ramach PPK dla osób urodzonych w latach 1968 – 

1972. 
§ 5. Datą Docelową Subfunduszu jest 2030 rok. Przyjmuje się, że Data Docelowa została osiągnięta w pierwszym Dniu 

Wyceny w tym roku. 

Art. 38  [Główne lokaty Subfunduszu ] 

§ 1. Subfundusz w ramach Części Dłużnej portfela może lokować: 
1) nie mniej niż 70% wartości aktywów w: 

a) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, 
jednostkę samorządu terytorialnego lub przez centralne władze publiczne lub bank centralny państwa 
członkowskiego, Europejski Bank Centralny, Unię Europejską lub Europejski Bank Inwestycyjny albo przez 
organizacje międzynarodowe, pod warunkiem że papiery emitowane, poręczone lub gwarantowane przez te 
organizacje międzynarodowe posiadają rating na poziomie inwestycyjnym nadany przez agencję ratingową 
uznaną przez Europejski Bank Centralny w swoich operacjach, 

b) depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż 180 dni w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych 
w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, pod warunkiem że te instytucje kredytowe 
posiadają rating na poziomie inwestycyjnym nadany przez agencję ratingową uznaną przez Europejski Bank 
Centralny w swoich operacjach; 

2) nie więcej niż 30% wartości aktywów w inne niż wymienione w pkt 1) instrumenty finansowe, przy czym nie więcej 
niż 10% wartości aktywów może być lokowane w instrumenty finansowe, które nie posiadają ratingu inwestycyjnego 
nadanego przez agencję ratingową uznaną przez Europejski Bank Centralny w swoich operacjach. 

§ 2.  Subfundusz w ramach Części Udziałowej portfela może lokować: 
1) nie mniej niż 40% wartości aktywów w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty udziałowe 

emitowane przez spółki publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 512 i 685) wchodzące w skład indeksu WIG20 lub instrumenty pochodne, dla których 
instrumentem bazowym są akcje tych spółek lub indeks WIG20; 

2) nie więcej niż 20% wartości aktywów w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty udziałowe 
emitowane przez spółki publiczne wchodzące w skład indeksu mWIG40 lub instrumenty pochodne, dla których 
instrumentem bazowym są akcje tych spółek lub indeks mWIG40; 

3) nie więcej niż 10% wartości aktywów w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty udziałowe 
emitowane przez spółki publiczne notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie inne niż 
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wymienione w pkt 1) i 2) oraz spółki notowane na rynku zorganizowanym w Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
instrumenty pochodne, dla których instrumentem bazowym są akcje tych spółek lub indeksy rynków, na których są 
notowane, oraz w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty udziałowe będące przedmiotem oferty 
publicznej, jeżeli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu 
na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, oraz gdy dopuszczenie do tego obrotu jest zapewnione w 
okresie nie dłuższym niż rok od dnia, w którym po raz pierwszy nastąpi zaoferowanie tych papierów wartościowych; 

4) nie mniej niż 20% wartości aktywów w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty udziałowe będące 
przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym w państwie należącym do OECD innym niż Rzeczpospolita Polska 
lub instrumenty pochodne, dla których instrumentem bazowym są te instrumenty udziałowe lub indeksy tych 
instrumentów. 

Art. 39 [Zasady dywersyfikacji lokat Subfunduszu] 

§ 1. Subfundusz stosuje politykę ograniczania poziomu ryzyka inwestycyjnego w zależności od wieku Uczestnika poprzez 
stopniowe zmniejszanie udziału instrumentów charakteryzujących się najwyższym poziomem ryzyka inwestycyjnego na 
rzecz instrumentów o niższym poziomie ryzyka inwestycyjnego w miarę zbliżania się okresu funkcjonowania do Daty 
Docelowej. 

§ 2. Udziały Części Dłużnej oraz Części Udziałowej w wartości Aktywów Subfunduszu będą kształtowały się następująco: 
1) począwszy od roku, w którym Subfundusz osiągnie Datę Docelową udział Części Udziałowej nie może być większy 

niż 15%, a udział Części Dłużnej nie może być mniejszy niż 85% wartości Aktywów Subfunduszu; 
2) w okresie 5 lat poprzedzających datę, o której mowa w pkt 1), udział Części Udziałowej nie może być mniejszy niż 

10% oraz nie może być większy niż 30%, a udział Części Dłużnej nie może być mniejszy niż 70% oraz większy niż 
90% wartości Aktywów Subfunduszu; w trakcie trwania tego okresu udział Części Udziałowej musi być stopniowo 
zmniejszany na rzecz Części Dłużnej; 

3) w okresie 5 lat poprzedzających datę, o której mowa w pkt 2), udział Części Udziałowej nie może być mniejszy niż 
25% oraz nie może być większy niż 50%, a udział Części Dłużnej nie może być mniejszy niż 50% oraz większy niż 
75% wartości Aktywów Subfunduszu; 

4) począwszy od dnia utworzenia Subfunduszu do dnia rozpoczęcia okresu, o którym mowa w pkt 3), udział Części 
Udziałowej nie może być mniejszy niż 40% oraz nie może być większy niż 70%, a udział Części Dłużnej nie może 
być mniejszy niż 30% oraz większy niż 60% wartości Aktywów Subfunduszu. 

Art. 40  [Zasady doboru lokat Subfunduszu] 

§ 1. Dobór do portfela inwestycyjnego Subfunduszu poszczególnych rodzajów lokat wskazanych w niniejszym Statucie jest 
uzależniony od decyzji zarządzającego Subfunduszem podejmowanej na podstawie przyjętych kryteriów 
z uwzględnieniem celu inwestycyjnego oraz zasad dywersyfikacji stosowanych przez Subfundusz. 

§ 2. Udział poszczególnych lokat Subfunduszu wchodzących w skład Części Dłużnej oraz w Skład Części Udziałowej, może 
ulegać zmianie w zależności od oceny potencjału wzrostowego i dochodowości poszczególnych kategorii lokat. 

§ 3. W odniesieniu do instrumentów finansowych wchodzących w skład Części Dłużnej portfela Subfunduszu zarządzający 
Subfunduszem stosuje następujące kryteria doboru lokat: 
a) rentowność, 
b) odpowiedni poziom wiarygodności kredytowej emitentów z uwzględnieniem ich obecnej i prognozowanej sytuacji 

ekonomicznej z zastosowaniem zewnętrznych systemów ratingowych lub własnych wewnętrznych procedur oceny 
wiarygodności kredytowej, zgodnie z którymi w ocenie zarządzającego emitenci będą w stanie regulować swoje 
zobowiązania wynikające z tytułu wyemitowanych instrumentów finansowych o charakterze dłużnym, 

c) prognozowany kierunek i zasięg zmian stóp procentowych, 
d) bezpieczeństwo zawierania i rozliczania transakcji oraz przechowywania posiadanych instrumentów finansowych 

o charakterze dłużnym, 
e) płynność zapewniająca realizację zobowiązań Subfunduszu oraz umożliwiającą efektywną zmianę struktury portfela 

Subfunduszu. 
§ 4. Wybór instrumentów finansowych wchodzących w skład Części Udziałowej będzie dokonywany głównie w oparciu 

o analizy fundamentalne i analizy wskaźników wyceny rynkowej spółek wchodzących w skład portfela Subfunduszu lub 
spółek będących bazą instrumentów finansowych wchodzących w skład portfela Subfunduszu, a których cena 
w bezpośredni sposób zależy od ceny jednej lub wielu akcji tych spółek. Ocena akcji obejmuje czynniki należące do 
analizy ilościowej jak też jakościowej. W ocenie ilościowej istotne znaczenie będą miały analizy historycznych 
i prognozowanych wartości występujących w sprawozdaniach finansowych obejmujące m.in.: analizą przychodów, 
rentowności, struktury finansowania, płynności oraz analizy porównawczej wskaźników wyceny rynkowej spółek. Wśród 
elementów analizy jakościowej istotne będą między innymi oceny: długoterminowej przewagi konkurencyjnej, pozycji 
rynkowej, ekonomii skali, wartość marki i produktów oferowanych przez daną spółkę, jej kadry zarządzającej, sieci 
dystrybucji, ogólnych perspektyw rozwoju. 
Zarządzający będzie się koncentrować głównie ale nie wyłącznie, na akcjach spółek: 
a) stabilnych z punktu widzenia prowadzonej działalności i osiąganych wyników finansowych, 
b) o ugruntowanej pozycji w danej branży, 
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c) generujących dobre i przewidywalne wyniki finansowe, 
d) posiadających duży potencjał wzrostu zysków i przychodów w średnim i długim horyzoncie czasu, 
e) regularnie wypłacających akcjonariuszom dywidendę, 
f) których ceny akcji charakteryzować się będą relatywnie mniejszą zmiennością w stosunku do cen akcji innych 

spółek. 
Dodatkowo przy doborze instrumentów finansowych o charakterze udziałowym będą uwzględniane takie czynniki jak: 
a) płynność i bezpieczeństwo obrotu na rynku, na którym są notowane, 
b) cel inwestycyjny, 
c) zasady dywersyfikacji określone w punktach powyższych. 

§ 5. W odniesieniu do jednostek uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych, tytułów uczestnictwa funduszy 
zagranicznych, instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą lub certyfikatów inwestycyjnych funduszy 
inwestycyjnych zamkniętych, które są przedmiotem lokat Subfunduszu, zarządzający Subfunduszem stosuje 
następujące kryteria doboru lokat: 
a) adekwatność polityki inwestycyjnej innego funduszu inwestycyjnego otwartego lub funduszu zagranicznego lub 

instytucji wspólnego inwestowania lub funduszu inwestycyjnego zamkniętego do polityki inwestycyjnej 
Subfunduszu, 

b) osiągane i przewidywane stopy zwrotu, 
c) poziom ryzyka inwestycyjnego, 
d) poziom kosztów obciążających uczestników danego funduszu, 
e) wartość aktywów oraz ocenę ryzyka ograniczeń w odkupieniu jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa lub 

umorzenia certyfikatów inwestycyjnych (możliwość odkupienia jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa lub 
umorzenia certyfikatów inwestycyjnych i wyjście z inwestycji), 

f) bezpieczeństwo zawierania i rozliczania transakcji oraz przechowywania i wykonywania praw z posiadanych 
jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych. 

§ 6. W odniesieniu do depozytów bankowych zarządzający Subfunduszem stosuje następujące kryteria doboru lokat: 
a) wysokość oprocentowania depozytów, 
b) wiarygodność banku. 

Art. 41  [Papiery wartościowe szczególnych grup emitentów] 

§ 1.  Do 100% wartości Aktywów Subfunduszu może być lokowane w papiery wartościowe emitowane przez Skarb 
Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego lub przez centralne władze publiczne lub bank 
centralny państwa członkowskiego, Europejski Bank Centralny, Unię Europejską lub Europejski Bank Inwestycyjny 
albo przez organizacje międzynarodowe, pod warunkiem że papiery emitowane, poręczone lub gwarantowane przez 
te organizacje między-narodowe posiadają rating na poziomie inwestycyjnym nadany przez agencję ratingową 
uznaną przez Europejski Bank Centralny w swoich operacjach. 

§ 2.  Do 100% wartości Aktywów Subfunduszu może być lokowane w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane 
przez dowolny podmiot, o którym mowa w §1. 

§ 3.  Łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez podmiot, 
którego papiery wartościowe są poręczane lub gwarantowane przez podmiot określony w §1, depozytów w tym 
podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są niewystandaryzowane 
instrumenty pochodne, zawartych z tym podmiotem, nie może przekroczyć 100% wartości Aktywów Subfunduszu. 

Podrozdział 4 
Postanowienia szczególne dla Pekao PPK 2035 („Subfundusz”) 

Art. 42  [Cel inwestycyjny Subfunduszu] 

§ 1. Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. 
§ 2. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu określonego w §1. 
§ 3. Subfundusz lokuje środki zgromadzone w PPK zgodnie z interesem Uczestników, dążąc do osiągnięcia bezpieczeństwa 

i efektywności dokonywanych lokat oraz przestrzegając zasad ograniczania ryzyka inwestycyjnego. 
§ 4. Subfundusz przeznaczony jest do lokowania wpłat dokonywanych w ramach PPK dla osób urodzonych w latach 1973 – 

1977. 
§ 5. Datą Docelową Subfunduszu jest 2035 rok. Przyjmuje się, że Data Docelowa została osiągnięta w pierwszym Dniu 

Wyceny w tym roku. 

Art. 43  [Główne lokaty Subfunduszu] 

§ 1.  Subfundusz w ramach Części Dłużnej portfela może lokować: 
1) nie mniej niż 70% wartości aktywów w: 
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a) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, 
jednostkę samorządu terytorialnego lub przez centralne władze publiczne lub bank centralny państwa 
członkowskiego, Europejski Bank Centralny, Unię Europejską lub Europejski Bank Inwestycyjny albo przez 
organizacje międzynarodowe, pod warunkiem że papiery emitowane, poręczone lub gwarantowane przez te 
organizacje międzynarodowe posiadają rating na poziomie inwestycyjnym nadany przez agencję ratingową 
uznaną przez Europejski Bank Centralny w swoich operacjach, 

b) depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż 180 dni w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych 
w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, pod warunkiem że te instytucje kredytowe 
posiadają rating na poziomie inwestycyjnym nadany przez agencję ratingową uznaną przez Europejski Bank 
Centralny w swoich operacjach; 

2) nie więcej niż 30% wartości aktywów w inne niż wymienione w pkt 1) instrumenty finansowe, przy czym nie więcej 
niż 10% wartości aktywów może być lokowane w instrumenty finansowe, które nie posiadają ratingu inwestycyjnego 
nadanego przez agencję ratingową uznaną przez Europejski Bank Centralny w swoich operacjach. 

§ 2.  Subfundusz w ramach Części Udziałowej portfela może lokować: 
1) nie mniej niż 40% wartości aktywów w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty udziałowe 

emitowane przez spółki publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 512 i 685) wchodzące w skład indeksu WIG20 lub instrumenty pochodne, dla których instrumentem 
bazowym są akcje tych spółek lub indeks WIG20; 

2) nie więcej niż 20% wartości aktywów w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty udziałowe 
emitowane przez spółki publiczne wchodzące w skład indeksu mWIG40 lub instrumenty pochodne, dla których 
instrumentem bazowym są akcje tych spółek lub indeks mWIG40; 

3) nie więcej niż 10% wartości aktywów w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty udziałowe 
emitowane przez spółki publiczne notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie inne niż 
wymienione w pkt 1) i 2) oraz spółki notowane na rynku zorganizowanym w Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
instrumenty pochodne, dla których instrumentem bazowym są akcje tych spółek lub indeksy rynków, na których są 
notowane, oraz w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty udziałowe będące przedmiotem oferty 
publicznej, jeżeli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu 
na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, oraz gdy dopuszczenie do tego obrotu jest zapewnione w 
okresie nie dłuższym niż rok od dnia, w którym po raz pierwszy nastąpi zaoferowanie tych papierów wartościowych; 

4) nie mniej niż 20% wartości aktywów w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty udziałowe będące 
przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym w państwie należącym do OECD innym niż Rzeczpospolita Polska 
lub instrumenty pochodne, dla których instrumentem bazowym są te instrumenty udziałowe lub indeksy tych 
instrumentów. 

Art. 44  [Zasady dywersyfikacji lokat Subfunduszu] 

§ 1. Subfundusz stosuje politykę ograniczania poziomu ryzyka inwestycyjnego w zależności od wieku Uczestnika 
poprzez stopniowe zmniejszanie udziału instrumentów charakteryzujących się najwyższym poziomem ryzyka 
inwestycyjnego na rzecz instrumentów o niższym poziomie ryzyka inwestycyjnego w miarę zbliżania się okresu 
funkcjonowania do Daty Docelowej. 

§ 2. Udziały Części Dłużnej oraz Części Udziałowej w wartości Aktywów Subfunduszu będą kształtowały się następująco: 
1) począwszy od roku, w którym Subfundusz osiągnie Datę Docelową udział Części Udziałowej nie może być większy 

niż 15%, a udział Części Dłużnej nie może być mniejszy niż 85% wartości Aktywów Subfunduszu; 
2) w okresie 5 lat poprzedzających datę, o której mowa w pkt 1), udział Części Udziałowej nie może być mniejszy niż 

10% oraz nie może być większy niż 30%, a udział Części Dłużnej nie może być mniejszy niż 70% oraz większy niż 
90% wartości Aktywów Subfunduszu; w trakcie trwania tego okresu udział Części Udziałowej musi być stopniowo 
zmniejszany na rzecz Części Dłużnej; 

3) w okresie 5 lat poprzedzających datę, o której mowa w pkt 2), udział Części Udziałowej nie może być mniejszy niż 
25% oraz nie może być większy niż 50%, a udział Części Dłużnej nie może być mniejszy niż 50% oraz większy niż 
75% wartości Aktywów Subfunduszu; 

4) począwszy od dnia utworzenia Subfunduszu do dnia rozpoczęcia okresu, o którym mowa w pkt 3), udział Części 
Udziałowej nie może być mniejszy niż 40% oraz nie może być większy niż 70%, a udział Części Dłużnej nie może 
być mniejszy niż 30% oraz większy niż 60% wartości Aktywów Subfunduszu. 

Art. 45  [Zasady doboru lokat Subfunduszu] 

§ 1. Dobór do portfela inwestycyjnego Subfunduszu poszczególnych rodzajów lokat wskazanych w niniejszym Statucie jest 
uzależniony od decyzji zarządzającego Subfunduszem podejmowanej na podstawie przyjętych kryteriów 
z uwzględnieniem celu inwestycyjnego oraz zasad dywersyfikacji stosowanych przez Subfundusz. 

§ 2. Udział poszczególnych lokat Subfunduszu wchodzących w skład Części Dłużnej oraz w skład Części Udziałowej, może 
ulegać zmianie w zależności od oceny potencjału wzrostowego i dochodowości poszczególnych kategorii lokat. 
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§ 3. W odniesieniu do instrumentów finansowych wchodzących w skład Części Dłużnej portfela Subfunduszu zarządzający 
Subfunduszem stosuje następujące kryteria doboru lokat: 
a) rentowność, 
b) odpowiedni poziom wiarygodności kredytowej emitentów z uwzględnieniem ich obecnej i prognozowanej sytuacji 

ekonomicznej z zastosowaniem zewnętrznych systemów ratingowych lub własnych wewnętrznych procedur oceny 
wiarygodności kredytowej, zgodnie z którymi w ocenie zarządzającego emitenci będą w stanie regulować swoje 
zobowiązania wynikające z tytułu wyemitowanych instrumentów finansowych o charakterze dłużnym, 

c) prognozowany kierunek i zasięg zmian stóp procentowych, 
d) bezpieczeństwo zawierania i rozliczania transakcji oraz przechowywania posiadanych instrumentów finansowych 

o charakterze dłużnym, 
e) płynność zapewniająca realizację zobowiązań Subfunduszu oraz umożliwiającą efektywną zmianę struktury portfela 

Subfunduszu. 
§ 4. Wybór instrumentów finansowych wchodzących w skład Części Udziałowej będzie dokonywany głównie w oparciu 

o analizy fundamentalne i analizy wskaźników wyceny rynkowej spółek wchodzących w skład portfela Subfunduszu lub 
spółek będących bazą instrumentów finansowych wchodzących w skład portfela Subfunduszu, a których cena 
w bezpośredni sposób zależy od ceny jednej lub wielu akcji tych spółek. Ocena akcji obejmuje czynniki należące do 
analizy ilościowej jak też jakościowej. W ocenie ilościowej istotne znaczenie będą miały analizy historycznych 
i prognozowanych wartości występujących w sprawozdaniach finansowych obejmujące m.in.: analizą przychodów, 
rentowności, struktury finansowania, płynności oraz analizy porównawczej wskaźników wyceny rynkowej spółek. Wśród 
elementów analizy jakościowej istotne będą między innymi oceny: długoterminowej przewagi konkurencyjnej, pozycji 
rynkowej, ekonomii skali, wartość marki i produktów oferowanych przez daną spółkę, jej kadry zarządzającej, sieci 
dystrybucji, ogólnych perspektyw rozwoju. 
Zarządzający będzie się koncentrować głównie ale nie wyłącznie, na akcjach spółek: 
a) stabilnych z punktu widzenia prowadzonej działalności i osiąganych wyników finansowych, 
b) o ugruntowanej pozycji w danej branży, 
c) generujących dobre i przewidywalne wyniki finansowe, 
d) posiadających duży potencjał wzrostu zysków i przychodów w średnim i długim horyzoncie czasu, 
e) regularnie wypłacających akcjonariuszom dywidendę, 
f) których ceny akcji charakteryzować się będą relatywnie mniejszą zmiennością w stosunku do cen akcji innych spółek. 
Dodatkowo przy doborze instrumentów finansowych o charakterze udziałowym będą uwzględniane takie czynniki jak: 
a) płynność i bezpieczeństwo obrotu na rynku, na którym są notowane, 
b) cel inwestycyjny, 
c) zasady dywersyfikacji określone w punktach powyższych. 

§ 5. W odniesieniu do jednostek uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych, tytułów uczestnictwa funduszy 
zagranicznych, instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą lub certyfikatów inwestycyjnych funduszy 
inwestycyjnych zamkniętych, które są przedmiotem lokat Subfunduszu, zarządzający Subfunduszem stosuje następujące 
kryteria doboru lokat: 
a) adekwatność polityki inwestycyjnej innego funduszu inwestycyjnego otwartego lub funduszu zagranicznego lub 

instytucji wspólnego inwestowania lub funduszu inwestycyjnego zamkniętego do polityki inwestycyjnej Subfunduszu, 
b) osiągane i przewidywane stopy zwrotu, 
c) poziom ryzyka inwestycyjnego, 
d) poziom kosztów obciążających uczestników danego funduszu, 
e) wartość aktywów oraz ocenę ryzyka ograniczeń w odkupieniu jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa lub 

umorzenia certyfikatów inwestycyjnych (możliwość odkupienia jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa lub 
umorzenia certyfikatów inwestycyjnych i wyjście z inwestycji), 

f) bezpieczeństwo zawierania i rozliczania transakcji oraz przechowywania i wykonywania praw z posiadanych 
jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych. 

§ 6. W odniesieniu do depozytów bankowych zarządzający Subfunduszem stosuje następujące kryteria doboru lokat: 
a) wysokość oprocentowania depozytów, 
b) wiarygodność banku. 

Art. 46  [Papiery wartościowe szczególnych grup emitentów] 

§ 1.  Do 100% wartości Aktywów Subfunduszu może być lokowane w papiery wartościowe emitowane przez Skarb 
Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego lub przez centralne władze publiczne lub bank 
centralny państwa członkowskiego, Europejski Bank Centralny, Unię Europejską lub Europejski Bank Inwestycyjny 
albo przez organizacje międzynarodowe, pod warunkiem że papiery emitowane, poręczone lub gwarantowane przez 
te organizacje między-narodowe posiadają rating na poziomie inwestycyjnym nadany przez agencję ratingową 
uznaną przez Europejski Bank Centralny w swoich operacjach. 

§ 2.  Do 100% wartości Aktywów Subfunduszu może być lokowane w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane 
przez dowolny podmiot, o którym mowa w §1. 

§ 3.  Łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez podmiot, którego 
papiery wartościowe są poręczane lub gwarantowane przez podmiot określony w §1, depozytów w tym podmiocie 
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oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty 
pochodne, zawartych z tym podmiotem, nie może przekroczyć 100% wartości Aktywów Subfunduszu.  

Podrozdział 5 
Postanowienia szczególne dla Pekao PPK 2040 („Subfundusz”) 

Art. 47  [Cel inwestycyjny Subfunduszu] 

§ 1. Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. 
§ 2. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu określonego w §1. 
§ 3. Subfundusz lokuje środki zgromadzone w PPK zgodnie z interesem Uczestników, dążąc do osiągnięcia bezpieczeństwa 

i efektywności dokonywanych lokat oraz przestrzegając zasad ograniczania ryzyka inwestycyjnego. 
§ 4. Subfundusz przeznaczony jest do lokowania wpłat dokonywanych w ramach PPK dla osób urodzonych w latach 1978 – 

1982. 
§ 5. Datą Docelową Subfunduszu jest 2040 rok. Przyjmuje się, że Data Docelowa została osiągnięta w pierwszym Dniu 

Wyceny w tym roku. 

Art. 48  [Główne lokaty Subfunduszu] 

§ 1.  Subfundusz w ramach Części Dłużnej portfela może lokować: 
1) nie mniej niż 70% wartości aktywów w: 

a) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, 
jednostkę samorządu terytorialnego lub przez centralne władze publiczne lub bank centralny państwa 
członkowskiego, Europejski Bank Centralny, Unię Europejską lub Europejski Bank Inwestycyjny albo przez 
organizacje międzynarodowe, pod warunkiem że papiery emitowane, poręczone lub gwarantowane przez te 
organizacje międzynarodowe posiadają rating na poziomie inwestycyjnym nadany przez agencję ratingową 
uznaną przez Europejski Bank Centralny w swoich operacjach, 

b) depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż 180 dni w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych 
w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, pod warunkiem że te instytucje kredytowe 
posiadają rating na poziomie inwestycyjnym nadany przez agencję ratingową uznaną przez Europejski Bank 
Centralny w swoich operacjach; 

2) nie więcej niż 30% wartości aktywów w inne niż wymienione w pkt 1) instrumenty finansowe, przy czym nie więcej 
niż 10% wartości aktywów może być lokowane w instrumenty finansowe, które nie posiadają ratingu inwestycyjnego 
nadanego przez agencję ratingową uznaną przez Europejski Bank Centralny w swoich operacjach. 

§ 2.  Subfundusz w ramach Części Udziałowej portfela może lokować: 
1) nie mniej niż 40% wartości aktywów w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty udziałowe 

emitowane przez spółki publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 512 i 685) wchodzące w skład indeksu WIG20 lub instrumenty pochodne, dla których 
instrumentem bazowym są akcje tych spółek lub indeks WIG20; 

2) nie więcej niż 20% wartości aktywów w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty udziałowe 
emitowane przez spółki publiczne wchodzące w skład indeksu mWIG40 lub instrumenty pochodne, dla których 
instrumentem bazowym są akcje tych spółek lub indeks mWIG40; 

3) nie więcej niż 10% wartości aktywów w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty udziałowe 
emitowane przez spółki publiczne notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie inne niż 
wymienione w pkt 1) i 2) oraz spółki notowane na rynku zorganizowanym w Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
instrumenty pochodne, dla których instrumentem bazowym są akcje tych spółek lub indeksy rynków, na których są 
notowane, oraz w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty udziałowe będące przedmiotem oferty 
publicznej, jeżeli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu 
na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, oraz gdy dopuszczenie do tego obrotu jest zapewnione w 
okresie nie dłuższym niż rok od dnia, w którym po raz pierwszy nastąpi zaoferowanie tych papierów wartościowych; 

4) nie mniej niż 20% wartości aktywów w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty udziałowe będące 
przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym w państwie należącym do OECD innym niż Rzeczpospolita Polska 
lub instrumenty pochodne, dla których instrumentem bazowym są te instrumenty udziałowe lub indeksy tych 
instrumentów. 

Art. 49  [Zasady dywersyfikacji lokat Subfunduszu] 

§ 1. Subfundusz stosuje politykę ograniczania poziomu ryzyka inwestycyjnego w zależności od wieku Uczestnika 
poprzez stopniowe zmniejszanie udziału instrumentów charakteryzujących się najwyższym poziomem ryzyka 
inwestycyjnego na rzecz instrumentów o niższym poziomie ryzyka inwestycyjnego w miarę zbliżania się okresu 
funkcjonowania do Daty Docelowej. 
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§ 2. Udziały Części Dłużnej oraz Części Udziałowej w wartości Aktywów Subfunduszu będą kształtowały się następująco: 
1) począwszy od roku, w którym Subfundusz osiągnie Datę Docelową udział Części Udziałowej nie może być większy 

niż 15%, a udział Części Dłużnej nie może być mniejszy niż 85% wartości Aktywów Subfunduszu; 
2) w okresie 5 lat poprzedzających datę, o której mowa w pkt 1), udział Części Udziałowej nie może być mniejszy niż 

10% oraz nie może być większy niż 30%, a udział Części Dłużnej nie może być mniejszy niż 70% oraz większy niż 
90% wartości Aktywów Subfunduszu; w trakcie trwania tego okresu udział Części Udziałowej musi być stopniowo 
zmniejszany na rzecz Części Dłużnej; 

3) w okresie 5 lat poprzedzających datę, o której mowa w pkt 2), udział Części Udziałowej nie może być mniejszy niż 
25% oraz nie może być większy niż 50%, a udział Części Dłużnej nie może być mniejszy niż 50% oraz większy niż 
75% wartości Aktywów Subfunduszu; 

4) w okresie 10 lat poprzedzających datę, o której mowa w pkt 3), udział Części Udziałowej nie może być mniejszy niż 
40% oraz nie może być większy niż 70%, a udział Części Dłużnej nie może być mniejszy niż 30% oraz większy niż 
60% wartości Aktywów Subfunduszu; 

5) począwszy od dnia utworzenia Subfunduszu, do dnia rozpoczęcia okresu, o którym mowa w pkt 4) udział Części 
Udziałowej nie może być mniejszy, niż 60% oraz nie może być większy niż 80% wartości Aktywów Subfunduszu, 
a udział Części Dłużnej nie może być mniejszy niż 20% i nie może być większy niż 40% wartości Aktywów 
Subfunduszu. 

Art. 50  [Zasady doboru lokat Subfunduszu] 

§ 1. Dobór do portfela inwestycyjnego Subfunduszu poszczególnych rodzajów lokat wskazanych w niniejszym Statucie jest 
uzależniony od decyzji zarządzającego Subfunduszem podejmowanej na podstawie przyjętych kryteriów 
z uwzględnieniem celu inwestycyjnego oraz zasad dywersyfikacji stosowanych przez Subfundusz. 

§ 2. Udział poszczególnych lokat Subfunduszu wchodzących w skład Części Dłużnej oraz w skład Części Udziałowej, może 
ulegać zmianie w zależności od oceny potencjału wzrostowego i dochodowości poszczególnych kategorii lokat. 

§ 3. W odniesieniu do instrumentów finansowych wchodzących w skład Części Dłużnej portfela Subfunduszu zarządzający 
Subfunduszem stosuje następujące kryteria doboru lokat: 
a) rentowność, 
b) odpowiedni poziom wiarygodności kredytowej emitentów z uwzględnieniem ich obecnej i prognozowanej sytuacji 

ekonomicznej z zastosowaniem zewnętrznych systemów ratingowych lub własnych wewnętrznych procedur oceny 
wiarygodności kredytowej, zgodnie z którymi w ocenie zarządzającego emitenci będą w stanie regulować swoje 
zobowiązania wynikające z tytułu wyemitowanych instrumentów finansowych o charakterze dłużnym, 

c) prognozowany kierunek i zasięg zmian stóp procentowych, 
d) bezpieczeństwo zawierania i rozliczania transakcji oraz przechowywania posiadanych instrumentów finansowych 

o charakterze dłużnym, 
e) płynność zapewniająca realizację zobowiązań Subfunduszu oraz umożliwiającą efektywną zmianę struktury portfela 

Subfunduszu. 
§ 4. Wybór instrumentów finansowych wchodzących w skład Części Udziałowej będzie dokonywany głównie w oparciu 

o analizy fundamentalne i analizy wskaźników wyceny rynkowej spółek wchodzących w skład portfela Subfunduszu lub 
spółek będących bazą instrumentów finansowych wchodzących w skład portfela Subfunduszu, a których cena 
w bezpośredni sposób zależy od ceny jednej lub wielu akcji tych spółek. Ocena akcji obejmuje czynniki należące do 
analizy ilościowej jak też jakościowej. W ocenie ilościowej istotne znaczenie będą miały analizy historycznych 
i prognozowanych wartości występujących w sprawozdaniach finansowych obejmujące m.in.: analizą przychodów, 
rentowności, struktury finansowania, płynności oraz analizy porównawczej wskaźników wyceny rynkowej spółek. Wśród 
elementów analizy jakościowej istotne będą między innymi oceny: długoterminowej przewagi konkurencyjnej, pozycji 
rynkowej, ekonomii skali, wartość marki i produktów oferowanych przez daną spółkę, jej kadry zarządzającej, sieci 
dystrybucji, ogólnych perspektyw rozwoju. 
Zarządzający będzie się koncentrować głównie ale nie wyłącznie, na akcjach spółek: 
a) stabilnych z punktu widzenia prowadzonej działalności i osiąganych wyników finansowych, 
b) o ugruntowanej pozycji w danej branży, 
c) generujących dobre i przewidywalne wyniki finansowe, 
d) posiadających duży potencjał wzrostu zysków i przychodów w średnim i długim horyzoncie czasu, 
e) regularnie wypłacających akcjonariuszom dywidendę, 
f) których ceny akcji charakteryzować się będą relatywnie mniejszą zmiennością w stosunku do cen akcji innych spółek. 
Dodatkowo przy doborze instrumentów finansowych o charakterze udziałowym będą uwzględniane takie czynniki jak: 
a) płynność i bezpieczeństwo obrotu na rynku, na którym są notowane, 
b) cel inwestycyjny, 
c) zasady dywersyfikacji określone w punktach powyższych. 

§ 5. W odniesieniu do jednostek uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych, tytułów uczestnictwa funduszy 
zagranicznych, instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą lub certyfikatów inwestycyjnych funduszy 
inwestycyjnych zamkniętych, które są przedmiotem lokat Subfunduszu, zarządzający Subfunduszem stosuje 
następujące kryteria doboru lokat: 
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a) adekwatność polityki inwestycyjnej innego funduszu inwestycyjnego otwartego lub funduszu zagranicznego lub 
instytucji wspólnego inwestowania lub funduszu inwestycyjnego zamkniętego do polityki inwestycyjnej Subfunduszu, 

b) osiągane i przewidywane stopy zwrotu, 
c) poziom ryzyka inwestycyjnego, 
d) poziom kosztów obciążających uczestników danego funduszu, 
e) wartość aktywów oraz ocenę ryzyka ograniczeń w odkupieniu jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa lub 

umorzenia certyfikatów inwestycyjnych (możliwość odkupienia jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa lub 
umorzenia certyfikatów inwestycyjnych i wyjście z inwestycji), 

f) bezpieczeństwo zawierania i rozliczania transakcji oraz przechowywania i wykonywania praw z posiadanych 
jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych. 

§ 6. W odniesieniu do depozytów bankowych zarządzający Subfunduszem stosuje następujące kryteria doboru lokat: 
a) wysokość oprocentowania depozytów, 
b) wiarygodność banku. 

Art. 51 [Papiery wartościowe szczególnych grup emitentów] 

§ 1.  Do 100% wartości Aktywów Subfunduszu może być lokowane w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, 
Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego lub przez centralne władze publiczne lub bank centralny 
państwa członkowskiego, Europejski Bank Centralny, Unię Europejską lub Europejski Bank Inwestycyjny albo przez 
organizacje międzynarodowe, pod warunkiem że papiery emitowane, poręczone lub gwarantowane przez te organizacje 
między-narodowe posiadają rating na poziomie inwestycyjnym nadany przez agencję ratingową uznaną przez Europejski 
Bank Centralny w swoich operacjach. 

§ 2.  Do 100% wartości Aktywów Subfunduszu może być lokowane w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane 
przez dowolny podmiot, o którym mowa w §1. 

§ 3.  Łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez podmiot, którego 
papiery wartościowe są poręczane lub gwarantowane przez podmiot określony w §1, depozytów w tym podmiocie oraz 
wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty 
pochodne, zawartych z tym podmiotem, nie może przekroczyć 100% wartości Aktywów Subfunduszu.  

Podrozdział 6 
Postanowienia szczególne dla Pekao PPK 2045 („Subfundusz”) 

Art. 52  [Cel inwestycyjny Subfunduszu] 

§ 1. Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. 
§ 2. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu określonego w §1. 
§ 3. Subfundusz lokuje środki zgromadzone w PPK zgodnie z interesem Uczestników, dążąc do osiągnięcia bezpieczeństwa 

i efektywności dokonywanych lokat oraz przestrzegając zasad ograniczania ryzyka inwestycyjnego. 
§ 4. Subfundusz przeznaczony jest do lokowania wpłat dokonywanych w ramach PPK dla osób urodzonych w latach 1983 – 

1987. 
§ 5. Datą Docelową Subfunduszu jest 2045 rok. Przyjmuje się, że Data Docelowa została osiągnięta w pierwszym Dniu 

Wyceny w tym roku. 

Art. 53 [Główne lokaty Subfunduszu] 

§ 1. Subfundusz w ramach Części Dłużnej portfela może lokować: 
1) nie mniej niż 70% wartości aktywów w: 

a) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, 
jednostkę samorządu terytorialnego lub przez centralne władze publiczne lub bank centralny państwa 
członkowskiego, Europejski Bank Centralny, Unię Europejską lub Europejski Bank Inwestycyjny albo przez 
organizacje międzynarodowe, pod warunkiem że papiery emitowane, poręczone lub gwarantowane przez te 
organizacje międzynarodowe posiadają rating na poziomie inwestycyjnym nadany przez agencję ratingową 
uznaną przez Europejski Bank Centralny w swoich operacjach, 

b) depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż 180 dni w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych 
w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, pod warunkiem że te instytucje kredytowe 
posiadają rating na poziomie inwestycyjnym nadany przez agencję ratingową uznaną przez Europejski Bank 
Centralny w swoich operacjach; 

2) nie więcej niż 30% wartości aktywów w inne niż wymienione w pkt 1) instrumenty finansowe, przy czym nie więcej 
niż 10% wartości aktywów może być lokowane w instrumenty finansowe, które nie posiadają ratingu inwestycyjnego 
nadanego przez agencję ratingową uznaną przez Europejski Bank Centralny w swoich operacjach. 

§ 2.  Subfundusz w ramach Części Udziałowej portfela może lokować: 
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1) nie mniej niż 40% wartości aktywów w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty udziałowe 
emitowane przez spółki publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 512 i 685) wchodzące w skład indeksu WIG20 lub instrumenty pochodne, dla których instrumentem 
bazowym są akcje tych spółek lub indeks WIG20; 

2) nie więcej niż 20% wartości aktywów w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty udziałowe 
emitowane przez spółki publiczne wchodzące w skład indeksu mWIG40 lub instrumenty pochodne, dla których 
instrumentem bazowym są akcje tych spółek lub indeks mWIG40; 

3) nie więcej niż 10% wartości aktywów w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty udziałowe 
emitowane przez spółki publiczne notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie inne niż 
wymienione w pkt 1) i 2) oraz spółki notowane na rynku zorganizowanym w Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
instrumenty pochodne, dla których instrumentem bazowym są akcje tych spółek lub indeksy rynków, na których są 
notowane, oraz w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty udziałowe będące przedmiotem oferty 
publicznej, jeżeli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu 
na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, oraz gdy dopuszczenie do tego obrotu jest zapewnione w 
okresie nie dłuższym niż rok od dnia, w którym po raz pierwszy nastąpi zaoferowanie tych papierów wartościowych; 

4) nie mniej niż 20% wartości aktywów w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty udziałowe będące 
przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym w państwie należącym do OECD innym niż Rzeczpospolita Polska 
lub instrumenty pochodne, dla których instrumentem bazowym są te instrumenty udziałowe lub indeksy tych 
instrumentów. 

Art. 54  [Zasady dywersyfikacji lokat Subfunduszu] 

§ 1. Subfundusz stosuje politykę ograniczania poziomu ryzyka inwestycyjnego w zależności od wieku Uczestnika poprzez 
stopniowe zmniejszanie udziału instrumentów charakteryzujących się najwyższym poziomem ryzyka inwestycyjnego na 
rzecz instrumentów o niższym poziomie ryzyka inwestycyjnego w miarę zbliżania się okresu funkcjonowania do Daty 
Docelowej. 

§ 2. Udziały Części Dłużnej oraz Części Udziałowej w wartości Aktywów Subfunduszu będą kształtowały się następująco: 
1) począwszy od roku, w którym Subfundusz osiągnie Datę Docelową udział Części Udziałowej nie może być większy 

niż 15%, a udział Części Dłużnej nie może być mniejszy niż 85% wartości Aktywów Subfunduszu; 
2) w okresie 5 lat poprzedzających datę, o której mowa w pkt 1), udział Części Udziałowej nie może być mniejszy niż 

10% oraz nie może być większy niż 30%, a udział Części Dłużnej nie może być mniejszy niż 70% oraz większy niż 
90% wartości Aktywów Subfunduszu; w trakcie trwania tego okresu udział Części Udziałowej musi być stopniowo 
zmniejszany na rzecz Części Dłużnej; 

3) w okresie 5 lat poprzedzających datę, o której mowa w pkt 2), udział Części Udziałowej nie może być mniejszy niż 
25% oraz nie może być większy niż 50%, a udział Części Dłużnej nie może być mniejszy niż 50% oraz większy niż 
75% wartości Aktywów Subfunduszu; 

4) w okresie 10 lat poprzedzających datę, o której mowa w pkt 3), udział Części Udziałowej nie może być mniejszy niż 
40% oraz nie może być większy niż 70%, a udział Części Dłużnej nie może być mniejszy niż 30% oraz większy niż 
60% wartości Aktywów Subfunduszu; 

5) począwszy od dnia utworzenia Subfunduszu, do dnia rozpoczęcia okresu, o którym mowa w pkt 4) udział Części 
Udziałowej nie może być mniejszy, niż 60% oraz nie może być większy niż 80% wartości Aktywów Subfunduszu, 
a udział Części Dłużnej nie może być mniejszy niż 20% i nie może być większy niż 40% wartości Aktywów 
Subfunduszu. 

Art. 55  [Zasady doboru lokat Subfunduszu] 

§ 1. Dobór do portfela inwestycyjnego Subfunduszu poszczególnych rodzajów lokat wskazanych w niniejszym Statucie jest 
uzależniony od decyzji zarządzającego Subfunduszem podejmowanej na podstawie przyjętych kryteriów 
z uwzględnieniem celu inwestycyjnego oraz zasad dywersyfikacji stosowanych przez Subfundusz. 

§ 2. Udział poszczególnych lokat Subfunduszu wchodzących w skład Części Dłużnej oraz w Skład Części Udziałowej, może 
ulegać zmianie w zależności od oceny potencjału wzrostowego i dochodowości poszczególnych kategorii lokat. 

§ 3. W odniesieniu do instrumentów finansowych wchodzących w skład Części Dłużnej portfela Subfunduszu zarządzający 
Subfunduszem stosuje następujące kryteria doboru lokat: 
a) rentowność, 
b) odpowiedni poziom wiarygodności kredytowej emitentów z uwzględnieniem ich obecnej i prognozowanej sytuacji 

ekonomicznej z zastosowaniem zewnętrznych systemów ratingowych lub własnych wewnętrznych procedur oceny 
wiarygodności kredytowej, zgodnie z którymi w ocenie zarządzającego emitenci będą w stanie regulować swoje 
zobowiązania wynikające z tytułu wyemitowanych instrumentów finansowych o charakterze dłużnym, 

c) prognozowany kierunek i zasięg zmian stóp procentowych, 
d) bezpieczeństwo zawierania i rozliczania transakcji oraz przechowywania posiadanych instrumentów finansowych 

o charakterze dłużnym, 
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e) płynność zapewniająca realizację zobowiązań Subfunduszu oraz umożliwiającą efektywną zmianę struktury portfela 
Subfunduszu. 

§ 4. Wybór instrumentów finansowych wchodzących w skład Części Udziałowej będzie dokonywany głównie w oparciu 
o analizy fundamentalne i analizy wskaźników wyceny rynkowej spółek wchodzących w skład portfela Subfunduszu lub 
spółek będących bazą instrumentów finansowych wchodzących w skład portfela Subfunduszu, a których cena 
w bezpośredni sposób zależy od ceny jednej lub wielu akcji tych spółek. Ocena akcji obejmuje czynniki należące do 
analizy ilościowej jak też jakościowej. W ocenie ilościowej istotne znaczenie będą miały analizy historycznych 
i prognozowanych wartości występujących w sprawozdaniach finansowych obejmujące m.in.: analizą przychodów, 
rentowności, struktury finansowania, płynności oraz analizy porównawczej wskaźników wyceny rynkowej spółek. Wśród 
elementów analizy jakościowej istotne będą między innymi oceny: długoterminowej przewagi konkurencyjnej, pozycji 
rynkowej, ekonomii skali, wartość marki i produktów oferowanych przez daną spółkę, jej kadry zarządzającej, sieci 
dystrybucji, ogólnych perspektyw rozwoju. 
Zarządzający będzie się koncentrować głównie ale nie wyłącznie, na akcjach spółek: 
a) stabilnych z punktu widzenia prowadzonej działalności i osiąganych wyników finansowych, 
b) o ugruntowanej pozycji w danej branży, 
c) generujących dobre i przewidywalne wyniki finansowe, 
d) posiadających duży potencjał wzrostu zysków i przychodów w średnim i długim horyzoncie czasu, 
e) regularnie wypłacających akcjonariuszom dywidendę, 
f) których ceny akcji charakteryzować się będą relatywnie mniejszą zmiennością w stosunku do cen akcji innych spółek. 
Dodatkowo przy doborze instrumentów finansowych o charakterze udziałowym będą uwzględniane takie czynniki jak: 
a) płynność i bezpieczeństwo obrotu na rynku, na którym są notowane, 
b) cel inwestycyjny, 
c) zasady dywersyfikacji określone w punktach powyższych. 

§ 5. W odniesieniu do jednostek uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych, tytułów uczestnictwa funduszy 
zagranicznych, instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą lub certyfikatów inwestycyjnych funduszy 
inwestycyjnych zamkniętych, które są przedmiotem lokat Subfunduszu, zarządzający Subfunduszem stosuje 
następujące kryteria doboru lokat: 

a) adekwatność polityki inwestycyjnej innego funduszu inwestycyjnego otwartego lub funduszu zagranicznego lub 
instytucji wspólnego inwestowania lub funduszu inwestycyjnego zamkniętego do polityki inwestycyjnej Subfunduszu, 

b) osiągane i przewidywane stopy zwrotu, 
c) poziom ryzyka inwestycyjnego, 
d) poziom kosztów obciążających uczestników danego funduszu, 
e) wartość aktywów oraz ocenę ryzyka ograniczeń w odkupieniu jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa lub 

umorzenia certyfikatów inwestycyjnych (możliwość odkupienia jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa lub 
umorzenia certyfikatów inwestycyjnych i wyjście z inwestycji), 

f) bezpieczeństwo zawierania i rozliczania transakcji oraz przechowywania i wykonywania praw z posiadanych 
jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych. 

§ 6. W odniesieniu do depozytów bankowych zarządzający Subfunduszem stosuje następujące kryteria doboru lokat: 
a) wysokość oprocentowania depozytów, 
b) wiarygodność banku. 

Art. 56 [Papiery wartościowe szczególnych grup emitentów] 

§ 1.  Do 100% wartości Aktywów Subfunduszu może być lokowane w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, 
Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego lub przez centralne władze publiczne lub bank centralny 
państwa członkowskiego, Europejski Bank Centralny, Unię Europejską lub Europejski Bank Inwestycyjny albo przez 
organizacje międzynarodowe, pod warunkiem że papiery emitowane, poręczone lub gwarantowane przez te organizacje 
między-narodowe posiadają rating na poziomie inwestycyjnym nadany przez agencję ratingową uznaną przez Europejski 
Bank Centralny w swoich operacjach. 

§ 2.  Do 100% wartości Aktywów Subfunduszu może być lokowane w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane 
przez dowolny podmiot, o którym mowa w §1. 

§ 3.  Łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez podmiot, którego 
papiery wartościowe są poręczane lub gwarantowane przez podmiot określony w §1, depozytów w tym podmiocie oraz 
wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty 
pochodne, zawartych z tym podmiotem, nie może przekroczyć 100% wartości Aktywów Subfunduszu. 

Podrozdział 7 
Postanowienia szczególne dla Pekao PPK 2050 („Subfundusz”) 

Art. 57  [Cel inwestycyjny Subfunduszu] 

§ 1. Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. 
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§ 2. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu określonego w §1. 
§ 3. Subfundusz lokuje środki zgromadzone w PPK zgodnie z interesem Uczestników, dążąc do osiągnięcia bezpieczeństwa 

i efektywności dokonywanych lokat oraz przestrzegając zasad ograniczania ryzyka inwestycyjnego. 
§ 4. Subfundusz przeznaczony jest do lokowania wpłat dokonywanych w ramach PPK dla osób urodzonych w latach 1988 – 

1992. 
§ 5. Datą Docelową Subfunduszu jest 2050 rok. Przyjmuje się, że Data Docelowa została osiągnięta w pierwszym Dniu 

Wyceny w tym roku. 

Art. 58  [Główne lokaty Subfunduszu] 

§ 1. Subfundusz w ramach Części Dłużnej portfela może lokować: 
1) nie mniej niż 70% wartości aktywów w: 

a) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, 
jednostkę samorządu terytorialnego lub przez centralne władze publiczne lub bank centralny państwa 
członkowskiego, Europejski Bank Centralny, Unię Europejską lub Europejski Bank Inwestycyjny albo przez 
organizacje międzynarodowe, pod warunkiem że papiery emitowane, poręczone lub gwarantowane przez te 
organizacje międzynarodowe posiadają rating na poziomie inwestycyjnym nadany przez agencję ratingową 
uznaną przez Europejski Bank Centralny w swoich operacjach, 

b) depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż 180 dni w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych 
w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, pod warunkiem że te instytucje kredytowe 
posiadają rating na poziomie inwestycyjnym nadany przez agencję ratingową uznaną przez Europejski Bank 
Centralny w swoich operacjach; 

2) nie więcej niż 30% wartości aktywów w inne niż wymienione w pkt 1) instrumenty finansowe, przy czym nie więcej 
niż 10% wartości aktywów może być lokowane w instrumenty finansowe, które nie posiadają ratingu inwestycyjnego 
nadanego przez agencję ratingową uznaną przez Europejski Bank Centralny w swoich operacjach. 

§ 2.  Subfundusz w ramach Części Udziałowej portfela może lokować: 
1) nie mniej niż 40% wartości aktywów w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty udziałowe 

emitowane przez spółki publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 512 i 685) wchodzące w skład indeksu WIG20 lub instrumenty pochodne, dla których 
instrumentem bazowym są akcje tych spółek lub indeks WIG20; 

2) nie więcej niż 20% wartości aktywów w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty udziałowe 
emitowane przez spółki publiczne wchodzące w skład indeksu mWIG40 lub instrumenty pochodne, dla których 
instrumentem bazowym są akcje tych spółek lub indeks mWIG40; 

3) nie więcej niż 10% wartości aktywów w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty udziałowe 
emitowane przez spółki publiczne notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie inne niż 
wymienione w pkt 1) i 2) oraz spółki notowane na rynku zorganizowanym w Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
instrumenty pochodne, dla których instrumentem bazowym są akcje tych spółek lub indeksy rynków, na których są 
notowane, oraz w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty udziałowe będące przedmiotem oferty 
publicznej, jeżeli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu 
na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, oraz gdy dopuszczenie do tego obrotu jest zapewnione 
w okresie nie dłuższym niż rok od dnia, w którym po raz pierwszy nastąpi zaoferowanie tych papierów wartościowych; 

4) nie mniej niż 20% wartości aktywów w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty udziałowe będące 
przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym w państwie należącym do OECD innym niż Rzeczpospolita Polska 
lub instrumenty pochodne, dla których instrumentem bazowym są te instrumenty udziałowe lub indeksy tych 
instrumentów. 

Art. 59  [Zasady dywersyfikacji lokat Subfunduszu] 

§ 1. Subfundusz stosuje politykę ograniczania poziomu ryzyka inwestycyjnego w zależności od wieku Uczestnika poprzez 
stopniowe zmniejszanie udziału instrumentów charakteryzujących się najwyższym poziomem ryzyka inwestycyjnego na 
rzecz instrumentów o niższym poziomie ryzyka inwestycyjnego w miarę zbliżania się okresu funkcjonowania do Daty 
Docelowej. 

§ 2. Udziały Części Dłużnej oraz Części Udziałowej w wartości Aktywów Subfunduszu będą kształtowały się następująco: 
1) począwszy od roku, w którym Subfundusz osiągnie Datę Docelową udział Części Udziałowej nie może być większy 

niż 15%, a udział Części Dłużnej nie może być mniejszy niż 85% wartości Aktywów Subfunduszu; 
2) w okresie 5 lat poprzedzających datę, o której mowa w pkt 1), udział Części Udziałowej nie może być mniejszy niż 

10% oraz nie może być większy niż 30%, a udział Części Dłużnej nie może być mniejszy niż 70% oraz większy niż 
90% wartości Aktywów Subfunduszu; w trakcie trwania tego okresu udział Części Udziałowej musi być stopniowo 
zmniejszany na rzecz Części Dłużnej; 

3) w okresie 5 lat poprzedzających datę, o której mowa w pkt 2), udział Części Udziałowej nie może być mniejszy niż 
25% oraz nie może być większy niż 50%, a udział Części Dłużnej nie może być mniejszy niż 50% oraz większy niż 
75% wartości Aktywów Subfunduszu; 
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4) w okresie 10 lat poprzedzających datę, o której mowa w pkt 3), udział Części Udziałowej nie może być mniejszy niż 
40% oraz nie może być większy niż 70%, a udział Części Dłużnej nie może być mniejszy niż 30% oraz większy niż 
60% wartości Aktywów Subfunduszu; 

5) począwszy od dnia utworzenia Subfunduszu, do dnia rozpoczęcia okresu, o którym mowa w pkt 4) udział Części 
Udziałowej nie może być mniejszy, niż 60% oraz nie może być większy niż 80% wartości Aktywów Subfunduszu, 
a udział Części Dłużnej nie może być mniejszy niż 20% i nie może być większy niż 40% wartości Aktywów 
Subfunduszu. 

Art. 60 [Zasady doboru lokat Subfunduszu] 

§ 1. Dobór do portfela inwestycyjnego Subfunduszu poszczególnych rodzajów lokat wskazanych w niniejszym Statucie jest 
uzależniony od decyzji zarządzającego Subfunduszem podejmowanej na podstawie przyjętych kryteriów 
z uwzględnieniem celu inwestycyjnego oraz zasad dywersyfikacji stosowanych przez Subfundusz. 

§ 2. Udział poszczególnych lokat Subfunduszu wchodzących w skład Części Dłużnej oraz w skład Części Udziałowej, może 
ulegać zmianie w zależności od oceny potencjału wzrostowego i dochodowości poszczególnych kategorii lokat; 

§ 3. W odniesieniu do instrumentów finansowych wchodzących w skład Części Dłużnej portfela Subfunduszu zarządzający 
Subfunduszem stosuje następujące kryteria doboru lokat: 
a) rentowność, 
b) odpowiedni poziom wiarygodności kredytowej emitentów z uwzględnieniem ich obecnej i prognozowanej sytuacji 

ekonomicznej z zastosowaniem zewnętrznych systemów ratingowych lub własnych wewnętrznych procedur oceny 
wiarygodności kredytowej, zgodnie z którymi w ocenie zarządzającego emitenci będą w stanie regulować swoje 
zobowiązania wynikające z tytułu wyemitowanych instrumentów finansowych o charakterze dłużnym, 

c) prognozowany kierunek i zasięg zmian stóp procentowych, 
d) bezpieczeństwo zawierania i rozliczania transakcji oraz przechowywania posiadanych instrumentów finansowych 

o charakterze dłużnym, 
e) płynność zapewniająca realizację zobowiązań Subfunduszu oraz umożliwiającą efektywną zmianę struktury portfela 

Subfunduszu. 
§ 4. Wybór instrumentów finansowych wchodzących w skład Części Udziałowej będzie dokonywany głównie w oparciu 

o analizy fundamentalne i analizy wskaźników wyceny rynkowej spółek wchodzących w skład portfela Subfunduszu lub 
spółek będących bazą instrumentów finansowych wchodzących w skład portfela Subfunduszu, a których cena 
w bezpośredni sposób zależy od ceny jednej lub wielu akcji tych spółek. Ocena akcji obejmuje czynniki należące do 
analizy ilościowej jak też jakościowej. W ocenie ilościowej istotne znaczenie będą miały analizy historycznych 
i prognozowanych wartości występujących w sprawozdaniach finansowych obejmujące m.in.: analizą przychodów, 
rentowności, struktury finansowania, płynności oraz analizy porównawczej wskaźników wyceny rynkowej spółek. Wśród 
elementów analizy jakościowej istotne będą między innymi oceny: długoterminowej przewagi konkurencyjnej, pozycji 
rynkowej, ekonomii skali, wartość marki i produktów oferowanych przez daną spółkę, jej kadry zarządzającej, sieci 
dystrybucji, ogólnych perspektyw rozwoju. 
Zarządzający będzie się koncentrować głównie ale nie wyłącznie, na akcjach spółek: 
a) stabilnych z punktu widzenia prowadzonej działalności i osiąganych wyników finansowych, 
b) o ugruntowanej pozycji w danej branży, 
c) generujących dobre i przewidywalne wyniki finansowe, 
d) posiadających duży potencjał wzrostu zysków i przychodów w średnim i długim horyzoncie czasu, 
e) regularnie wypłacających akcjonariuszom dywidendę, 
f) których ceny akcji charakteryzować się będą relatywnie mniejszą zmiennością w stosunku do cen akcji innych spółek. 
Dodatkowo przy doborze instrumentów finansowych o charakterze udziałowym będą uwzględniane takie czynniki jak: 
d) płynność i bezpieczeństwo obrotu na rynku, na którym są notowane, 
a) cel inwestycyjny, 
b) zasady dywersyfikacji określone w punktach powyższych. 

§ 5. W odniesieniu do jednostek uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych, tytułów uczestnictwa funduszy 
zagranicznych, instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą lub certyfikatów inwestycyjnych funduszy 
inwestycyjnych zamkniętych, które są przedmiotem lokat Subfunduszu, zarządzający Subfunduszem stosuje 
następujące kryteria doboru lokat: 
a) adekwatność polityki inwestycyjnej innego funduszu inwestycyjnego otwartego lub funduszu zagranicznego lub 

instytucji wspólnego inwestowania lub funduszu inwestycyjnego zamkniętego do polityki inwestycyjnej Subfunduszu, 
b) osiągane i przewidywane stopy zwrotu, 
c) poziom ryzyka inwestycyjnego, 
d) poziom kosztów obciążających uczestników danego funduszu, 
e) wartość aktywów oraz ocenę ryzyka ograniczeń w odkupieniu jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa lub 

umorzenia certyfikatów inwestycyjnych (możliwość odkupienia jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa lub 
umorzenia certyfikatów inwestycyjnych i wyjście z inwestycji), 

f) bezpieczeństwo zawierania i rozliczania transakcji oraz przechowywania i wykonywania praw z posiadanych 
jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych. 

§ 6. W odniesieniu do depozytów bankowych zarządzający Subfunduszem stosuje następujące kryteria doboru lokat: 
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a) wysokość oprocentowania depozytów, 
b) wiarygodność banku. 

Art. 61 [Papiery wartościowe szczególnych grup emitentów] 

§ 1.  Do 100% wartości Aktywów Subfunduszu może być lokowane w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, 
Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego lub przez centralne władze publiczne lub bank centralny 
państwa członkowskiego, Europejski Bank Centralny, Unię Europejską lub Europejski Bank Inwestycyjny albo przez 
organizacje międzynarodowe, pod warunkiem że papiery emitowane, poręczone lub gwarantowane przez te organizacje 
między-narodowe posiadają rating na poziomie inwestycyjnym nadany przez agencję ratingową uznaną przez Europejski 
Bank Centralny w swoich operacjach.. 

§ 2.  Do 100% wartości Aktywów Subfunduszu może być lokowane w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane 
przez dowolny podmiot, o którym mowa w §1. 

§ 3.  Łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez podmiot, którego 
papiery wartościowe są poręczane lub gwarantowane przez podmiot określony w §1, depozytów w tym podmiocie oraz 
wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty 
pochodne, zawartych z tym podmiotem, nie może przekroczyć 100% wartości Aktywów Subfunduszu. 

Podrozdział 8 
Postanowienia szczególne dla Pekao PPK 2055 („Subfundusz”) 

Art. 62  [Cel inwestycyjny Subfunduszu] 

§ 1. Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. 
§ 2. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu określonego w §1. 
§ 3. Subfundusz lokuje środki zgromadzone w PPK zgodnie z interesem Uczestników, dążąc do osiągnięcia bezpieczeństwa 

i efektywności dokonywanych lokat oraz przestrzegając zasad ograniczania ryzyka inwestycyjnego. 
§ 4. Subfundusz przeznaczony jest do lokowania wpłat dokonywanych w ramach PPK dla osób urodzonych w latach 1993 – 

1997. 
§ 5. Datą Docelową Subfunduszu jest 2055 rok. Przyjmuje się, że Data Docelowa została osiągnięta w pierwszym Dniu 

Wyceny w tym roku. 

Art. 63  [Główne lokaty Subfunduszu] 

§ 1.  Subfundusz w ramach Części Dłużnej portfela może lokować: 
1) nie mniej niż 70% wartości aktywów w: 

a) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, 
jednostkę samorządu terytorialnego lub przez centralne władze publiczne lub bank centralny państwa 
członkowskiego, Europejski Bank Centralny, Unię Europejską lub Europejski Bank Inwestycyjny albo przez 
organizacje międzynarodowe, pod warunkiem że papiery emitowane, poręczone lub gwarantowane przez te 
organizacje międzynarodowe posiadają rating na poziomie inwestycyjnym nadany przez agencję ratingową 
uznaną przez Europejski Bank Centralny w swoich operacjach, 

b) depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż 180 dni w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych 
w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, pod warunkiem że te instytucje kredytowe 
posiadają rating na poziomie inwestycyjnym nadany przez agencję ratingową uznaną przez Europejski Bank 
Centralny w swoich operacjach; 

2) nie więcej niż 30% wartości aktywów w inne niż wymienione w pkt 1) instrumenty finansowe, przy czym nie więcej 
niż 10% wartości aktywów może być lokowane w instrumenty finansowe, które nie posiadają ratingu inwestycyjnego 
nadanego przez agencję ratingową uznaną przez Europejski Bank Centralny w swoich operacjach. 

§ 2.  Subfundusz w ramach Części Udziałowej portfela może lokować: 
1) nie mniej niż 40% wartości aktywów w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty udziałowe 

emitowane przez spółki publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 512 i 685) wchodzące w skład indeksu WIG20 lub instrumenty pochodne, dla których 
instrumentem bazowym są akcje tych spółek lub indeks WIG20; 

2) nie więcej niż 20% wartości aktywów w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty udziałowe 
emitowane przez spółki publiczne wchodzące w skład indeksu mWIG40 lub instrumenty pochodne, dla których 
instrumentem bazowym są akcje tych spółek lub indeks mWIG40; 

3) nie więcej niż 10% wartości aktywów w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty udziałowe 
emitowane przez spółki publiczne notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie inne niż 
wymienione w pkt 1) i 2) oraz spółki notowane na rynku zorganizowanym w Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
instrumenty pochodne, dla których instrumentem bazowym są akcje tych spółek lub indeksy rynków, na których są 
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notowane, oraz w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty udziałowe będące przedmiotem oferty 
publicznej, jeżeli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu 
na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, oraz gdy dopuszczenie do tego obrotu jest zapewnione w 
okresie nie dłuższym niż rok od dnia, w którym po raz pierwszy nastąpi zaoferowanie tych papierów wartościowych; 

4) nie mniej niż 20% wartości aktywów w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty udziałowe będące 
przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym w państwie należącym do OECD innym niż Rzeczpospolita Polska 
lub instrumenty pochodne, dla których instrumentem bazowym są te instrumenty udziałowe lub indeksy tych 
instrumentów. 

Art. 64  [Zasady dywersyfikacji lokat Subfunduszu] 

§ 1. Subfundusz stosuje politykę ograniczania poziomu ryzyka inwestycyjnego w zależności od wieku Uczestnika poprzez 
stopniowe zmniejszanie udziału instrumentów charakteryzujących się najwyższym poziomem ryzyka inwestycyjnego na 
rzecz instrumentów o niższym poziomie ryzyka inwestycyjnego w miarę zbliżania się okresu funkcjonowania do Daty 
Docelowej. 

§ 2. Udziały Części Dłużnej oraz Części Udziałowej w wartości Aktywów Subfunduszu będą kształtowały się następująco: 
1) począwszy od roku, w którym Subfundusz osiągnie Datę Docelową udział Części Udziałowej nie może być większy 

niż 15%, a udział Części Dłużnej nie może być mniejszy niż 85% wartości Aktywów Subfunduszu; 
2) w okresie 5 lat poprzedzających datę, o której mowa w pkt 1), udział Części Udziałowej nie może być mniejszy niż 

10% oraz nie może być większy niż 30%, a udział Części Dłużnej nie może być mniejszy niż 70% oraz większy niż 
90% wartości Aktywów Subfunduszu; w trakcie trwania tego okresu udział Części Udziałowej musi być stopniowo 
zmniejszany na rzecz Części Dłużnej; 

3) w okresie 5 lat poprzedzających datę, o której mowa w pkt 2), udział Części Udziałowej nie może być mniejszy niż 
25% oraz nie może być większy niż 50%, a udział Części Dłużnej nie może być mniejszy niż 50% oraz większy niż 
75% wartości Aktywów Subfunduszu; 

4) w okresie 10 lat poprzedzających datę, o której mowa w pkt 3), udział Części Udziałowej nie może być mniejszy niż 
40% oraz nie może być większy niż 70%, a udział Części Dłużnej nie może być mniejszy niż 30% oraz większy niż 
60% wartości Aktywów Subfunduszu; 

5) począwszy od dnia utworzenia Subfunduszu, do dnia rozpoczęcia okresu, o którym mowa w pkt 4) udział Części 
Udziałowej nie może być mniejszy, niż 60% oraz nie może być większy niż 80% wartości Aktywów Subfunduszu, 
a udział Części Dłużnej nie może być mniejszy niż 20% i nie może być większy niż 40% wartości Aktywów 
Subfunduszu. 

Art. 65  [Zasady doboru lokat Subfunduszu] 

§ 1. Dobór do portfela inwestycyjnego Subfunduszu poszczególnych rodzajów lokat wskazanych w niniejszym Statucie jest 
uzależniony od decyzji zarządzającego Subfunduszem podejmowanej na podstawie przyjętych kryteriów 
z uwzględnieniem celu inwestycyjnego oraz zasad dywersyfikacji stosowanych przez Subfundusz. 

§ 2. Udział poszczególnych lokat Subfunduszu wchodzących w skład Części Dłużnej oraz w skład Części Udziałowej, może 
ulegać zmianie w zależności od oceny potencjału wzrostowego i dochodowości poszczególnych kategorii lokat. 

§ 3. W odniesieniu do instrumentów finansowych wchodzących w skład Części Dłużnej portfela Subfunduszu zarządzający 
Subfunduszem stosuje następujące kryteria doboru lokat: 
a) rentowność, 
b) odpowiedni poziom wiarygodności kredytowej emitentów z uwzględnieniem ich obecnej i prognozowanej sytuacji 

ekonomicznej z zastosowaniem zewnętrznych systemów ratingowych lub własnych wewnętrznych procedur oceny 
wiarygodności kredytowej, zgodnie z którymi w ocenie zarządzającego emitenci będą w stanie regulować swoje 
zobowiązania wynikające z tytułu wyemitowanych instrumentów finansowych o charakterze dłużnym, 

c) prognozowany kierunek i zasięg zmian stóp procentowych, 
d) bezpieczeństwo zawierania i rozliczania transakcji oraz przechowywania posiadanych instrumentów finansowych 

o charakterze dłużnym, 
e) płynność zapewniająca realizację zobowiązań Subfunduszu oraz umożliwiającą efektywną zmianę struktury portfela 

Subfunduszu. 
§ 4. Wybór instrumentów finansowych wchodzących w skład Części Udziałowej będzie dokonywany głównie w oparciu 

o analizy fundamentalne i analizy wskaźników wyceny rynkowej spółek wchodzących w skład portfela Subfunduszu lub 
spółek będących bazą instrumentów finansowych wchodzących w skład portfela Subfunduszu, a których cena 
w bezpośredni sposób zależy od ceny jednej lub wielu akcji tych spółek. Ocena akcji obejmuje czynniki należące do 
analizy ilościowej jak też jakościowej. W ocenie ilościowej istotne znaczenie będą miały analizy historycznych 
i prognozowanych wartości występujących w sprawozdaniach finansowych obejmujące m.in.: analizą przychodów, 
rentowności, struktury finansowania, płynności oraz analizy porównawczej wskaźników wyceny rynkowej spółek. Wśród 
elementów analizy jakościowej istotne będą między innymi oceny: długoterminowej przewagi konkurencyjnej, pozycji 
rynkowej, ekonomii skali, wartość marki i produktów oferowanych przez daną spółkę, jej kadry zarządzającej, sieci 
dystrybucji, ogólnych perspektyw rozwoju. 
Zarządzający będzie się koncentrować głównie ale nie wyłącznie, na akcjach spółek: 
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a) stabilnych z punktu widzenia prowadzonej działalności i osiąganych wyników finansowych, 
b) o ugruntowanej pozycji w danej branży, 
c) generujących dobre i przewidywalne wyniki finansowe, 
d) posiadających duży potencjał wzrostu zysków i przychodów w średnim i długim horyzoncie czasu, 
e) regularnie wypłacających akcjonariuszom dywidendę, 
f) których ceny akcji charakteryzować się będą relatywnie mniejszą zmiennością w stosunku do cen akcji innych spółek. 
Dodatkowo przy doborze instrumentów finansowych o charakterze udziałowym będą uwzględniane takie czynniki jak: 
a) płynność i bezpieczeństwo obrotu na rynku, na którym są notowane, 
b) cel inwestycyjny, 
c) zasady dywersyfikacji określone w punktach powyższych. 

§ 5. W odniesieniu do jednostek uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych, tytułów uczestnictwa funduszy 
zagranicznych, instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą lub certyfikatów inwestycyjnych funduszy 
inwestycyjnych zamkniętych, które są przedmiotem lokat Subfunduszu, zarządzający Subfunduszem stosuje 
następujące kryteria doboru lokat: 

a) adekwatność polityki inwestycyjnej innego funduszu inwestycyjnego otwartego lub funduszu zagranicznego lub 
instytucji wspólnego inwestowania lub funduszu inwestycyjnego zamkniętego do polityki inwestycyjnej Subfunduszu, 

b) osiągane i przewidywane stopy zwrotu, 
c) poziom ryzyka inwestycyjnego, 
d) poziom kosztów obciążających uczestników danego funduszu, 
e) wartość aktywów oraz ocenę ryzyka ograniczeń w odkupieniu jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa lub 

umorzenia certyfikatów inwestycyjnych (możliwość odkupienia jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa lub 
umorzenia certyfikatów inwestycyjnych i wyjście z inwestycji), 

f) bezpieczeństwo zawierania i rozliczania transakcji oraz przechowywania i wykonywania praw z posiadanych 
jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych. 

§ 6. W odniesieniu do depozytów bankowych zarządzający Subfunduszem stosuje następujące kryteria doboru lokat: 
a) wysokość oprocentowania depozytów, 
b) wiarygodność banku. 

Art. 66 [Papiery wartościowe szczególnych grup emitentów] 

§ 1.  Do 100% wartości Aktywów Subfunduszu może być lokowane w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, 
Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego lub przez centralne władze publiczne lub bank centralny 
państwa członkowskiego, Europejski Bank Centralny, Unię Europejską lub Europejski Bank Inwestycyjny albo przez 
organizacje międzynarodowe, pod warunkiem że papiery emitowane, poręczone lub gwarantowane przez te organizacje 
między-narodowe posiadają rating na poziomie inwestycyjnym nadany przez agencję ratingową uznaną przez Europejski 
Bank Centralny w swoich operacjach.. 

§ 2.  Do 100% wartości Aktywów Subfunduszu może być lokowane w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane 
przez dowolny podmiot, o którym mowa w §1. 

§ 3.  Łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez podmiot, którego 
papiery wartościowe są poręczane lub gwarantowane przez podmiot określony w §1, depozytów w tym podmiocie oraz 
wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty 
pochodne, zawartych z tym podmiotem, nie może przekroczyć 100% wartości Aktywów Subfunduszu. 

Podrozdział 9 
Postanowienia szczególne dla Pekao PPK 2060 („Subfundusz”) 

Art. 67  [Cel inwestycyjny Subfunduszu] 

§ 1. Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. 
§ 2. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu określonego w §1. 
§ 3. Subfundusz lokuje środki zgromadzone w PPK zgodnie z interesem Uczestników, dążąc do osiągnięcia bezpieczeństwa 

i efektywności dokonywanych lokat oraz przestrzegając zasad ograniczania ryzyka inwestycyjnego. 
§ 4. Subfundusz przeznaczony jest do lokowania wpłat dokonywanych w ramach PPK dla osób urodzonych w latach 1998 – 

2002. 
§ 5. Datą Docelową Subfunduszu jest 2060 rok. Przyjmuje się, że Data Docelowa została osiągnięta w pierwszym Dniu 

Wyceny w tym roku. 

Art. 68  [Główne lokaty Subfunduszu] 

§ 1.  Subfundusz w ramach Części Dłużnej portfela może lokować: 
1) nie mniej niż 70% wartości aktywów w: 
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a) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, 
jednostkę samorządu terytorialnego lub przez centralne władze publiczne lub bank centralny państwa 
członkowskiego, Europejski Bank Centralny, Unię Europejską lub Europejski Bank Inwestycyjny albo przez 
organizacje międzynarodowe, pod warunkiem że papiery emitowane, poręczone lub gwarantowane przez te 
organizacje międzynarodowe posiadają rating na poziomie inwestycyjnym nadany przez agencję ratingową 
uznaną przez Europejski Bank Centralny w swoich operacjach, 

b) depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż 180 dni w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych 
w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, pod warunkiem że te instytucje kredytowe 
posiadają rating na poziomie inwestycyjnym nadany przez agencję ratingową uznaną przez Europejski Bank 
Centralny w swoich operacjach; 

2) nie więcej niż 30% wartości aktywów w inne niż wymienione w pkt 1) instrumenty finansowe, przy czym nie więcej 
niż 10% wartości aktywów może być lokowane w instrumenty finansowe, które nie posiadają ratingu inwestycyjnego 
nadanego przez agencję ratingową uznaną przez Europejski Bank Centralny w swoich operacjach. 

§ 2.  Subfundusz w ramach Części Udziałowej portfela może lokować: 
1) nie mniej niż 40% wartości aktywów w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty udziałowe 

emitowane przez spółki publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 512 i 685) wchodzące w skład indeksu WIG20 lub instrumenty pochodne, dla których 
instrumentem bazowym są akcje tych spółek lub indeks WIG20; 

2) nie więcej niż 20% wartości aktywów w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty udziałowe 
emitowane przez spółki publiczne wchodzące w skład indeksu mWIG40 lub instrumenty pochodne, dla których 
instrumentem bazowym są akcje tych spółek lub indeks mWIG40; 

3) nie więcej niż 10% wartości aktywów w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty udziałowe 
emitowane przez spółki publiczne notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie inne niż 
wymienione w pkt 1) i 2) oraz spółki notowane na rynku zorganizowanym w Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
instrumenty pochodne, dla których instrumentem bazowym są akcje tych spółek lub indeksy rynków, na których są 
notowane, oraz w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty udziałowe będące przedmiotem oferty 
publicznej, jeżeli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu 
na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, oraz gdy dopuszczenie do tego obrotu jest zapewnione 
w okresie nie dłuższym niż rok od dnia, w którym po raz pierwszy nastąpi zaoferowanie tych papierów wartościowych; 

4) nie mniej niż 20% wartości aktywów w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty udziałowe będące 
przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym w państwie należącym do OECD innym niż Rzeczpospolita Polska 
lub instrumenty pochodne, dla których instrumentem bazowym są te instrumenty udziałowe lub indeksy tych 
instrumentów. 

Art. 69  [Zasady dywersyfikacji lokat Subfunduszu] 

§ 1. Subfundusz stosuje politykę ograniczania poziomu ryzyka inwestycyjnego w zależności od wieku Uczestnika poprzez 
stopniowe zmniejszanie udziału instrumentów charakteryzujących się najwyższym poziomem ryzyka inwestycyjnego na 
rzecz instrumentów o niższym poziomie ryzyka inwestycyjnego w miarę zbliżania się okresu funkcjonowania do Daty 
Docelowej. 

§ 2. Udziały Części Dłużnej oraz Części Udziałowej w wartości Aktywów Subfunduszu będą kształtowały się następująco: 
1) począwszy od roku, w którym Subfundusz osiągnie Datę Docelową udział Części Udziałowej nie może być większy 

niż 15%, a udział Części Dłużnej nie może być mniejszy niż 85% wartości Aktywów Subfunduszu; 
2) w okresie 5 lat poprzedzających datę, o której mowa w pkt 1), udział Części Udziałowej nie może być mniejszy niż 

10% oraz nie może być większy niż 30%, a udział Części Dłużnej nie może być mniejszy niż 70% oraz większy niż 
90% wartości Aktywów Subfunduszu; w trakcie trwania tego okresu udział Części Udziałowej musi być stopniowo 
zmniejszany na rzecz Części Dłużnej; 

3) w okresie 5 lat poprzedzających datę, o której mowa w pkt 2), udział Części Udziałowej nie może być mniejszy niż 
25% oraz nie może być większy niż 50%, a udział Części Dłużnej nie może być mniejszy niż 50% oraz większy niż 
75% wartości Aktywów Subfunduszu; 

4) w okresie 10 lat poprzedzających datę, o której mowa w pkt 3), udział Części Udziałowej nie może być mniejszy niż 
40% oraz nie może być większy niż 70%, a udział Części Dłużnej nie może być mniejszy niż 30% oraz większy niż 
60% wartości Aktywów Subfunduszu; 

5) począwszy od dnia utworzenia Subfunduszu, do dnia rozpoczęcia okresu, o którym mowa w pkt 4) udział Części 
Udziałowej nie może być mniejszy, niż 60% oraz nie może być większy niż 80% wartości Aktywów Subfunduszu, 
a udział Części Dłużnej nie może być mniejszy niż 20% i nie może być większy niż 40% wartości Aktywów 
Subfunduszu. 



Statut Pekao PPK Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego 34 

Art. 70  [Zasady doboru lokat Subfunduszu] 

§ 1. Dobór do portfela inwestycyjnego Subfunduszu poszczególnych rodzajów lokat wskazanych w niniejszym Statucie jest 
uzależniony od decyzji zarządzającego Subfunduszem podejmowanej na podstawie przyjętych kryteriów 
z uwzględnieniem celu inwestycyjnego oraz zasad dywersyfikacji stosowanych przez Subfundusz. 

§ 2. Udział poszczególnych lokat Subfunduszu wchodzących w skład Części Dłużnej oraz w Skład Części Udziałowej, może 
ulegać zmianie w zależności od oceny potencjału wzrostowego i dochodowości poszczególnych kategorii lokat. 

§ 3. W odniesieniu do instrumentów finansowych wchodzących w skład Części Dłużnej portfela Subfunduszu zarządzający 
Subfunduszem stosuje następujące kryteria doboru lokat: 
a) rentowność, 
b) odpowiedni poziom wiarygodności kredytowej emitentów z uwzględnieniem ich obecnej i prognozowanej sytuacji 

ekonomicznej z zastosowaniem zewnętrznych systemów ratingowych lub własnych wewnętrznych procedur oceny 
wiarygodności kredytowej, zgodnie z którymi w ocenie zarządzającego emitenci będą w stanie regulować swoje 
zobowiązania wynikające z tytułu wyemitowanych instrumentów finansowych o charakterze dłużnym, 

c) prognozowany kierunek i zasięg zmian stóp procentowych, 
d) bezpieczeństwo zawierania i rozliczania transakcji oraz przechowywania posiadanych instrumentów finansowych 

o charakterze dłużnym, 
e) płynność zapewniająca realizację zobowiązań Subfunduszu oraz umożliwiającą efektywną zmianę struktury portfela 

Subfunduszu. 
§ 4. Wybór instrumentów finansowych wchodzących w skład Części Udziałowej będzie dokonywany głównie w oparciu 

o analizy fundamentalne i analizy wskaźników wyceny rynkowej spółek wchodzących w skład portfela Subfunduszu lub 
spółek będących bazą instrumentów finansowych wchodzących w skład portfela Subfunduszu, a których cena 
w bezpośredni sposób zależy od ceny jednej lub wielu akcji tych spółek. Ocena akcji obejmuje czynniki należące do 
analizy ilościowej jak też jakościowej. W ocenie ilościowej istotne znaczenie będą miały analizy historycznych 
i prognozowanych wartości występujących w sprawozdaniach finansowych obejmujące m.in.: analizą przychodów, 
rentowności, struktury finansowania, płynności oraz analizy porównawczej wskaźników wyceny rynkowej spółek. Wśród 
elementów analizy jakościowej istotne będą między innymi oceny: długoterminowej przewagi konkurencyjnej, pozycji 
rynkowej, ekonomii skali, wartość marki i produktów oferowanych przez daną spółkę, jej kadry zarządzającej, sieci 
dystrybucji, ogólnych perspektyw rozwoju. 
Zarządzający będzie się koncentrować głównie ale nie wyłącznie, na akcjach spółek: 
a) stabilnych z punktu widzenia prowadzonej działalności i osiąganych wyników finansowych, 
b) o ugruntowanej pozycji w danej branży, 
c) generujących dobre i przewidywalne wyniki finansowe, 
d) posiadających duży potencjał wzrostu zysków i przychodów w średnim i długim horyzoncie czasu, 
e) regularnie wypłacających akcjonariuszom dywidendę, 
f) których ceny akcji charakteryzować się będą relatywnie mniejszą zmiennością w stosunku do cen akcji innych spółek. 
Dodatkowo przy doborze instrumentów finansowych o charakterze udziałowym będą uwzględniane takie czynniki jak: 
a) płynność i bezpieczeństwo obrotu na rynku, na którym są notowane, 
b) cel inwestycyjny, 
c) zasady dywersyfikacji określone w punktach powyższych. 

§ 5. W odniesieniu do jednostek uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych, tytułów uczestnictwa funduszy 
zagranicznych, instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą lub certyfikatów inwestycyjnych funduszy 
inwestycyjnych zamkniętych, które są przedmiotem lokat Subfunduszu, zarządzający Subfunduszem stosuje 
następujące kryteria doboru lokat: 

a) adekwatność polityki inwestycyjnej innego funduszu inwestycyjnego otwartego lub funduszu zagranicznego lub 
instytucji wspólnego inwestowania lub funduszu inwestycyjnego zamkniętego do polityki inwestycyjnej Subfunduszu, 

b) osiągane i przewidywane stopy zwrotu, 
c) poziom ryzyka inwestycyjnego, 
d) poziom kosztów obciążających uczestników danego funduszu, 
e) wartość aktywów oraz ocenę ryzyka ograniczeń w odkupieniu jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa lub 

umorzenia certyfikatów inwestycyjnych (możliwość odkupienia jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa lub 
umorzenia certyfikatów inwestycyjnych i wyjście z inwestycji), 

f) bezpieczeństwo zawierania i rozliczania transakcji oraz przechowywania i wykonywania praw z posiadanych 
jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych. 

§ 6. W odniesieniu do depozytów bankowych zarządzający Subfunduszem stosuje następujące kryteria doboru lokat: 
a) wysokość oprocentowania depozytów, 
b) wiarygodność banku. 

Art. 71 [Papiery wartościowe szczególnych grup emitentów] 

§ 1.  Do 100% wartości Aktywów Subfunduszu może być lokowane w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, 
Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego lub przez centralne władze publiczne lub bank centralny 
państwa członkowskiego, Europejski Bank Centralny, Unię Europejską lub Europejski Bank Inwestycyjny albo przez 
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organizacje międzynarodowe, pod warunkiem że papiery emitowane, poręczone lub gwarantowane przez te organizacje 
między-narodowe posiadają rating na poziomie inwestycyjnym nadany przez agencję ratingową uznaną przez Europejski 
Bank Centralny w swoich operacjach. 

§ 2.  Do 100% wartości Aktywów Subfunduszu może być lokowane w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane 
przez dowolny podmiot, o którym mowa w §1. 

§ 3.  Łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez podmiot, którego 
papiery wartościowe są poręczane lub gwarantowane przez podmiot określony w §1, depozytów w tym podmiocie oraz 
wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty 
pochodne, zawartych z tym podmiotem, nie może przekroczyć 100% wartości Aktywów Subfunduszu. 

Podrozdział 10 
Postanowienia szczególne dla Pekao PPK 2065 („Subfundusz”) 

Art. 72  [Cel inwestycyjny Subfunduszu] 

§ 1. Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. 
§ 2. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu określonego w §1. 
§ 3. Subfundusz lokuje środki zgromadzone w PPK zgodnie z interesem Uczestników, dążąc do osiągnięcia bezpieczeństwa 

i efektywności dokonywanych lokat oraz przestrzegając zasad ograniczania ryzyka inwestycyjnego. 
§ 4. Subfundusz przeznaczony jest do lokowania wpłat dokonywanych w ramach PPK dla osób urodzonych w latach 2003 – 

2007. 
§ 5. Datą Docelową Subfunduszu jest 2065 rok. Przyjmuje się, że Data Docelowa została osiągnięta w pierwszym Dniu 

Wyceny w tym roku. 

Art. 73  [Główne lokaty Subfunduszu] 

§ 1.  Subfundusz w ramach Części Dłużnej portfela może lokować: 
1) nie mniej niż 70% wartości aktywów w: 

a) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, 
jednostkę samorządu terytorialnego lub przez centralne władze publiczne lub bank centralny państwa 
członkowskiego, Europejski Bank Centralny, Unię Europejską lub Europejski Bank Inwestycyjny albo przez 
organizacje międzynarodowe, pod warunkiem że papiery emitowane, poręczone lub gwarantowane przez te 
organizacje międzynarodowe posiadają rating na poziomie inwestycyjnym nadany przez agencję ratingową 
uznaną przez Europejski Bank Centralny w swoich operacjach, 

b) depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż 180 dni w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych 
w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, pod warunkiem że te instytucje kredytowe 
posiadają rating na poziomie inwestycyjnym nadany przez agencję ratingową uznaną przez Europejski Bank 
Centralny w swoich operacjach; 

2) nie więcej niż 30% wartości aktywów w inne niż wymienione w pkt 1) instrumenty finansowe, przy czym nie więcej 
niż 10% wartości aktywów może być lokowane w instrumenty finansowe, które nie posiadają ratingu inwestycyjnego 
nadanego przez agencję ratingową uznaną przez Europejski Bank Centralny w swoich operacjach. 

§ 2.  Subfundusz w ramach Części Udziałowej portfela może lokować: 
1) nie mniej niż 40% wartości aktywów w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty udziałowe 

emitowane przez spółki publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 512 i 685) wchodzące w skład indeksu WIG20 lub instrumenty pochodne, dla których 
instrumentem bazowym są akcje tych spółek lub indeks WIG20; 

2) nie więcej niż 20% wartości aktywów w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty udziałowe 
emitowane przez spółki publiczne wchodzące w skład indeksu mWIG40 lub instrumenty pochodne, dla których 
instrumentem bazowym są akcje tych spółek lub indeks mWIG40; 

3) nie więcej niż 10% wartości aktywów w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty udziałowe 
emitowane przez spółki publiczne notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie inne niż 
wymienione w pkt 1) i 2) oraz spółki notowane na rynku zorganizowanym w Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
instrumenty pochodne, dla których instrumentem bazowym są akcje tych spółek lub indeksy rynków, na których są 
notowane, oraz w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty udziałowe będące przedmiotem oferty 
publicznej, jeżeli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu 
na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, oraz gdy dopuszczenie do tego obrotu jest zapewnione w 
okresie nie dłuższym niż rok od dnia, w którym po raz pierwszy nastąpi zaoferowanie tych papierów wartościowych; 

4) nie mniej niż 20% wartości aktywów w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty udziałowe będące 
przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym w państwie należącym do OECD innym niż Rzeczpospolita Polska 
lub instrumenty pochodne, dla których instrumentem bazowym są te instrumenty udziałowe lub indeksy tych 
instrumentów. 
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Art. 74  [Zasady dywersyfikacji lokat Subfunduszu] 

§ 1. Subfundusz stosuje politykę ograniczania poziomu ryzyka inwestycyjnego w zależności od wieku Uczestnika poprzez 
stopniowe zmniejszanie udziału instrumentów charakteryzujących się najwyższym poziomem ryzyka inwestycyjnego na 
rzecz instrumentów o niższym poziomie ryzyka inwestycyjnego w miarę zbliżania się okresu funkcjonowania do Daty 
Docelowej. 

§ 2. Udziały Części Dłużnej oraz Części Udziałowej w wartości Aktywów Subfunduszu będą kształtowały się następująco: 
1) począwszy od roku, w którym Subfundusz osiągnie Datę Docelową udział Części Udziałowej nie może być większy 

niż 15%, a udział Części Dłużnej nie może być mniejszy niż 85% wartości Aktywów Subfunduszu; 
2) w okresie 5 lat poprzedzających datę, o której mowa w pkt 1), udział Części Udziałowej nie może być mniejszy niż 

10% oraz nie może być większy niż 30%, a udział Części Dłużnej nie może być mniejszy niż 70% oraz większy niż 
90% wartości Aktywów Subfunduszu; w trakcie trwania tego okresu udział Części Udziałowej musi być stopniowo 
zmniejszany na rzecz Części Dłużnej; 

3) w okresie 5 lat poprzedzających datę, o której mowa w pkt 2), udział Części Udziałowej nie może być mniejszy niż 
25% oraz nie może być większy niż 50%, a udział Części Dłużnej nie może być mniejszy niż 50% oraz większy niż 
75% wartości Aktywów Subfunduszu; 

4) w okresie 10 lat poprzedzających datę, o której mowa w pkt 3), udział Części Udziałowej nie może być mniejszy niż 
40% oraz nie może być większy niż 70%, a udział Części Dłużnej nie może być mniejszy niż 30% oraz większy niż 
60% wartości Aktywów Subfunduszu; 

5) począwszy od dnia utworzenia Subfunduszu, do dnia rozpoczęcia okresu, o którym mowa w pkt 4) udział Części 
Udziałowej nie może być mniejszy, niż 60% oraz nie może być większy niż 80% wartości Aktywów Subfunduszu, 
a udział Części Dłużnej nie może być mniejszy niż 20% i nie może być większy niż 40% wartości Aktywów 
Subfunduszu. 

Art. 75  [Zasady doboru lokat Subfunduszu] 

§ 1. Dobór do portfela inwestycyjnego Subfunduszu poszczególnych rodzajów lokat wskazanych w niniejszym Statucie jest 
uzależniony od decyzji zarządzającego Subfunduszem podejmowanej na podstawie przyjętych kryteriów 
z uwzględnieniem celu inwestycyjnego oraz zasad dywersyfikacji stosowanych przez Subfundusz. 

§ 2. Udział poszczególnych lokat Subfunduszu wchodzących w skład Części Dłużnej oraz w skład Części Udziałowej, może 
ulegać zmianie w zależności od oceny potencjału wzrostowego i dochodowości poszczególnych kategorii lokat. 

§ 3. W odniesieniu do instrumentów finansowych wchodzących w skład Części Dłużnej portfela Subfunduszu zarządzający 
Subfunduszem stosuje następujące kryteria doboru lokat: 
a) rentowność, 
b) odpowiedni poziom wiarygodności kredytowej emitentów z uwzględnieniem ich obecnej i prognozowanej sytuacji 

ekonomicznej z zastosowaniem zewnętrznych systemów ratingowych lub własnych wewnętrznych procedur oceny 
wiarygodności kredytowej, zgodnie z którymi w ocenie zarządzającego emitenci będą w stanie regulować swoje 
zobowiązania wynikające z tytułu wyemitowanych instrumentów finansowych o charakterze dłużnym, 

c) prognozowany kierunek i zasięg zmian stóp procentowych, 
d) bezpieczeństwo zawierania i rozliczania transakcji oraz przechowywania posiadanych instrumentów finansowych 

o charakterze dłużnym, 
e) płynność zapewniająca realizację zobowiązań Subfunduszu oraz umożliwiającą efektywną zmianę struktury portfela 

Subfunduszu. 
§ 4. Wybór instrumentów finansowych wchodzących w skład Części Udziałowej będzie dokonywany głównie w oparciu 

o analizy fundamentalne i analizy wskaźników wyceny rynkowej spółek wchodzących w skład portfela Subfunduszu lub 
spółek będących bazą instrumentów finansowych wchodzących w skład portfela Subfunduszu, a których cena 
w bezpośredni sposób zależy od ceny jednej lub wielu akcji tych spółek. Ocena akcji obejmuje czynniki należące do 
analizy ilościowej jak też jakościowej. W ocenie ilościowej istotne znaczenie będą miały analizy historycznych 
i prognozowanych wartości występujących w sprawozdaniach finansowych obejmujące m.in.: analizą przychodów, 
rentowności, struktury finansowania, płynności oraz analizy porównawczej wskaźników wyceny rynkowej spółek. Wśród 
elementów analizy jakościowej istotne będą między innymi oceny: długoterminowej przewagi konkurencyjnej, pozycji 
rynkowej, ekonomii skali, wartość marki i produktów oferowanych przez daną spółkę, jej kadry zarządzającej, sieci 
dystrybucji, ogólnych perspektyw rozwoju. 
Zarządzający będzie się koncentrować głównie ale nie wyłącznie, na akcjach spółek: 
a) stabilnych z punktu widzenia prowadzonej działalności i osiąganych wyników finansowych, 
b) o ugruntowanej pozycji w danej branży, 
c) generujących dobre i przewidywalne wyniki finansowe, 
d) posiadających duży potencjał wzrostu zysków i przychodów w średnim i długim horyzoncie czasu, 
e) regularnie wypłacających akcjonariuszom dywidendę, 
f) których ceny akcji charakteryzować się będą relatywnie mniejszą zmiennością w stosunku do cen akcji innych spółek. 
Dodatkowo przy doborze instrumentów finansowych o charakterze udziałowym będą uwzględniane takie czynniki jak: 
a) płynność i bezpieczeństwo obrotu na rynku, na którym są notowane, 
b) cel inwestycyjny, 
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c) zasady dywersyfikacji określone w punktach powyższych. 
§ 5. W odniesieniu do jednostek uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych, tytułów uczestnictwa funduszy 

zagranicznych, instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą lub certyfikatów inwestycyjnych funduszy 
inwestycyjnych zamkniętych, które są przedmiotem lokat Subfunduszu, zarządzający Subfunduszem stosuje 
następujące kryteria doboru lokat: 

a) adekwatność polityki inwestycyjnej innego funduszu inwestycyjnego otwartego lub funduszu zagranicznego lub 
instytucji wspólnego inwestowania lub funduszu inwestycyjnego zamkniętego do polityki inwestycyjnej Subfunduszu, 

b) osiągane i przewidywane stopy zwrotu, 
c) poziom ryzyka inwestycyjnego, 
d) poziom kosztów obciążających uczestników danego funduszu, 
e) wartość aktywów oraz ocenę ryzyka ograniczeń w odkupieniu jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa lub 

umorzenia certyfikatów inwestycyjnych (możliwość odkupienia jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa lub 
umorzenia certyfikatów inwestycyjnych i wyjście z inwestycji), 

f) bezpieczeństwo zawierania i rozliczania transakcji oraz przechowywania i wykonywania praw z posiadanych 
jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych. 

§ 6. W odniesieniu do depozytów bankowych zarządzający Subfunduszem stosuje następujące kryteria doboru lokat: 
a) wysokość oprocentowania depozytów, 
b) wiarygodność banku. 

Art. 76 [Papiery wartościowe szczególnych grup emitentów] 

§ 1.  Do 100% wartości Aktywów Subfunduszu może być lokowane w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, 
Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego lub przez centralne władze publiczne lub bank centralny 
państwa członkowskiego, Europejski Bank Centralny, Unię Europejską lub Europejski Bank Inwestycyjny albo przez 
organizacje międzynarodowe, pod warunkiem że papiery emitowane, poręczone lub gwarantowane przez te organizacje 
między-narodowe posiadają rating na poziomie inwestycyjnym nadany przez agencję ratingową uznaną przez Europejski 
Bank Centralny w swoich operacjach. 

§ 2.  Do 100% wartości Aktywów Subfunduszu może być lokowane w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane 
przez dowolny podmiot, o którym mowa w §1. 

§ 3.  Łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez podmiot, którego 
papiery wartościowe są poręczane lub gwarantowane przez podmiot określony w §1, depozytów w tym podmiocie oraz 
wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty 
pochodne, zawartych z tym podmiotem, nie może przekroczyć 100% wartości Aktywów Subfunduszu. 

Rozdział IV 
Wycena Aktywów Subfunduszy 

Art. 77 [Dzień Wyceny] 

§ 1.  Fundusz dokonuje wyceny Aktywów Funduszu oraz Aktywów każdego z Subfunduszy, wyliczenia zobowiązań 
Funduszu oraz zobowiązań każdego z Subfunduszy, ustalenia Wartości Aktywów Netto Funduszu, Wartości Aktywów 
Netto Subfunduszu, Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa oraz ceny zbywania 
i odkupywania Jednostki Uczestnictwa danego Subfunduszu w Dniu Wyceny, określonym zgodnie z § 2. 

§ 2.  Dniem Wyceny jest każdy dzień, w którym odbywają się sesje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 
§ 3.  Jeżeli dany dzień nie spełnia warunków określonych w § 2, Dniem Wyceny jest najbliższy dzień spełniający te warunki. 
§ 4.  Na potrzeby wyceny Aktywów Funduszu i ustalania zobowiązań Funduszu wskazuje się godzinę 23:30 czasu 

warszawskiego, jako godzinę, na którą określa się ostatnie dostępne kursy. 

Art. 78 [Metody i zasady wyceny] 

§ 1. Zasady co do 
1) miejsca, czasu ogłaszania wyników wyceny Jednostek Uczestnictwa Subfunduszy oraz sprawozdań finansowych 

Funduszu,  
2) metod i zasad dokonywania wyceny aktywów Funduszu, ustalania Wartości Aktywów netto Subfunduszu na 

jednostkę uczestnictwa i prowadzenia ksiąg rachunkowych  
określone są w Prospekcie Informacyjnym oraz są zgodne z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy 
inwestycyjnych. 

Rozdział V 
Koszty 

Art. 78a  [Zasady ponoszenia kosztów przez subfundusz Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro (w niniejszym artykule 
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zwany „Subfunduszem”)] 

§ 1. 1. Fundusz pokrywa z aktywów Subfunduszu wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem, 
zgodnie z § 3 oraz następujące koszty Funduszu związane z działalnością Subfunduszu: 
1) prowizje i opłaty na rzecz firm inwestycyjnych lub banków, z których Fundusz korzysta, zawierając transakcje w 

ramach lokowania aktywów, w takim zakresie, w jakim dotyczą proporcjonalnie składników Aktywów 
Subfunduszu; 

2) prowizje i opłaty związane z umowami i transakcjami Funduszu, zawieranymi w ramach lokowania Aktywów 
Subfunduszu; 

3) prowizje i opłaty związane z przechowywaniem Aktywów Subfunduszu; 
4) prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych, z których usług Fundusz korzysta w ramach 

lokowania Aktywów Subfunduszu; 
5) wynagrodzenie Depozytariusza; 
6) związane z prowadzeniem Subrejestru Uczestników Subfunduszu; 
7) podatki i opłaty, wymagane w związku z działalnością Funduszu, w tym opłaty za zezwolenia, jeżeli obowiązek 

ich poniesienia wynika z przepisów prawa; 
8) ogłoszeń wymaganych w związku z działalnością Funduszu, postanowieniami Statutu lub przepisami prawa; 
9) druku i publikacji materiałów informacyjnych Funduszu wymaganych przepisami prawa; 
10) likwidacji Funduszu lub Subfunduszu; 
11) wynagrodzenie likwidatora Subfunduszu. 

2. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 5) i 6), będą pokrywane z aktywów Subfunduszu do wysokości: 
1) 0,5% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu, w danym roku kalendarzowym - gdy Wartość Aktywów 

Netto Subfunduszu nie jest wyższa niż 10 000 000 zł; 
2) sumy kwoty 50 000 zł i 0,05% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu ponad kwotę 10 000 000 zł - gdy 

Wartość Aktywów Netto Subfunduszu, jest wyższa niż 10 000 000 zł. 
3. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 11), mogą być pokrywane z Aktywów Subfunduszu w wysokości nie wyższej niż 

0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku. 
4. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 1)-6) i 8)-10), nie mogą odbiegać od przyjętych w obrocie zwykłych kosztów 

wykonywania tego rodzaju usług. 
§ 2.  1. W księgach Subfunduszu codziennie tworzona jest rezerwa na wybrane koszty Subfunduszu wskazane w § 1, z 

wyłączeniem kosztów likwidacji i wynagrodzenia likwidatora. Rezerwa tworzona jest w wysokości uzasadnionej i ma na 
celu zapewnienie współmierności kosztów do okresu, którego faktycznie dotyczą. Rozliczenie następuje z dołu w 
okresach miesięcznych lub kwartalnych.  
2. Towarzystwo może podjąć decyzję o pokrywaniu części lub całości określonych opłat i prowizji wskazanych w § 1. 

§ 3.  1. Towarzystwo otrzymuje za zarządzanie Subfunduszem wynagrodzenie, zwane dalej Wynagrodzeniem, na które 
składa się: 

1) wynagrodzenie ustalane proporcjonalnie do Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w każdym Dniu Wyceny 
(zwane dalej „Wynagrodzeniem Stałym”), 

2) wynagrodzenie zmienne, ustalane od wzrostu wartości Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu w każdym Dniu 
Wyceny ponad określony poziom odniesienia (zwane dalej „Wynagrodzeniem Zmiennym”). 

2. Wynagrodzenie Stałe nalicza się zgodnie z następującymi zasadami: 
1) Wynagrodzenie Stałe naliczane jest na każdy dzień, w wysokości określonej procentowo w skali roku, liczonej 

od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z ostatniego Dnia Wyceny; 
2) Maksymalna stawka Wynagrodzenia Stałego, liczonego dla Subfunduszu od wartości jego Aktywów Netto 

wynosi 0,5 % w skali roku; 
3) Wynagrodzenie Stałe rozliczane jest za każdy miesiąc i przekazywane ze środków Subfunduszu nie później niż 

piętnastego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który przysługuje. 
3. Wynagrodzenie Zmienne nalicza się przy spełnieniu wymogów wskazanych w przepisach, w szczególności w art. 49 

ust. 3-4a Ustawy PPK, zgodnie z następującymi zasadami: 
1) Maksymalna stawka Wynagrodzenia Zmiennego wynosi 0,1 % liczone od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu 

w skali roku; 
2) Szczegółowe zasady naliczeń Wynagrodzenia Zmiennego, w tym stopa referencyjna, określone zostają w 

przepisach wykonawczych do Ustawy PPK. 
4. Towarzystwo może zaniechać naliczania i pobierania oraz obniżyć stawkę Wynagrodzenia Stałego lub 

Wynagrodzenia Zmiennego – poniżej stawki maksymalnej określonej w niniejszym paragrafie. 
§ 4.  Fundusz obciąża Subfundusz kosztami związanymi z działalnością na rzecz Subfunduszu, przy czym zobowiązania 

związane z Subfunduszem obciążają tylko Subfundusz, zgodnie z następującymi zasadami: 
1) jeżeli obowiązek pokrycia kosztów obciąża kilka subfunduszy łącznie i nie jest możliwe ustalenie części, która 

obciąża Subfundusz, partycypację Subfunduszu w tych kosztach oblicza się na podstawie stosunku Wartości 
Aktywów Netto Subfunduszu do sumy wartości Aktywów Netto wszystkich subfunduszy, na których ciąży obowiązek 
pokrycia tych kosztów, chyba że w Statucie wskazane jest inny sposób partycypacji; 

2) zobowiązania, które dotyczą całego Funduszu – bez wskazania obciążenia kosztami Subfunduszu - obciążają 
Subfundusz proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto Funduszu; 
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3) w przypadku zawarcia przez Fundusz umowy dotyczącej nabycia lub zbycia składników lokat więcej niż jednego 
subfunduszu wydzielonego w Funduszu, koszty takiej transakcji obciążają Subfundusz proporcjonalnie do udziału 
wartości nabytych lub zbytych na rzecz Subfunduszu składników lokat w wartości składników lokat nabytych lub 
zbytych w ramach tej transakcji ogółem. 

§ 5 Koszty związane z działalnością Funduszu i Subfunduszu niewymienione w powyższych paragrafach, pokrywane są 
przez Towarzystwo. 

§ 6 W przypadkach określonych w przepisach będą mieć zastosowanie dodatkowe zasady dotyczące ponoszonych przez 
Fundusz kosztów, w tym m.in.: 
1. Zgodnie z Ustawą, do czasu osiągnięcia przez Subfundusz Wartości Aktywów Netto 2 000 000 zł Towarzystwo 

pokrywa koszty: 
1) wynagrodzenia depozytariusza, 
2) prowadzenia Subrejestru Uczestników Subfunduszu, 
3) ogłoszeń wymaganych w związku z działalnością Funduszu postanowieniami Statutu lub przepisami prawa, 
4) druku i publikacji materiałów informacyjnych Funduszu wymaganych przepisami prawa. 

2. Zgodnie z art. 49 ust. 5 do 10 Ustawy PPK, w określonych przypadkach wynagrodzenie za zarządzanie będzie 
pomniejszone – odpowiednio do wskaźnika udziału funduszy zdefiniowanej daty zarządzanych przez Towarzystwo 
oraz inne odpowiednie podmioty z grupy kapitałowej Towarzystwa w odniesieniu do całego rynku – zgodnie z 
kwartalnymi informacjami udostępnianymi przez Komisję. 

3. Subfundusz nie jest obciążany wynagrodzeniem stałym od części aktywów Subfunduszu zainwestowanej w jednostki 
uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo lub podmiot z 
grupy kapitałowej Towarzystwa. 

Art. 79  [Zasady ponoszenia kosztów przez subfundusz Pekao PPK 2025 (w niniejszym artykule zwany 
„Subfunduszem”)] 

§ 1.  1. Fundusz pokrywa z aktywów Subfunduszu wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem, zgodnie 
z § 3 oraz następujące koszty Funduszu związane z działalnością Subfunduszu: 
1) prowizje i opłaty na rzecz firm inwestycyjnych lub banków, z których Fundusz korzysta, zawierając transakcje 

w ramach lokowania aktywów, w takim zakresie, w jakim dotyczą proporcjonalnie składników Aktywów 
Subfunduszu; 

2) prowizje i opłaty związane z umowami i transakcjami Funduszu, zawieranymi w ramach lokowania Aktywów 
Subfunduszu; 

3) prowizje i opłaty związane z przechowywaniem Aktywów Subfunduszu; 
4) prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych, z których usług Fundusz korzysta 

w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu; 
5) wynagrodzenie Depozytariusza; 
6) związane z prowadzeniem Subrejestru Uczestników Subfunduszu; 
7) podatki i opłaty, wymagane w związku z działalnością Funduszu, w tym opłaty za zezwolenia, jeżeli obowiązek 

ich poniesienia wynika z przepisów prawa; 
8) ogłoszeń wymaganych w związku z działalnością Funduszu, postanowieniami Statutu lub przepisami prawa; 
9) druku i publikacji materiałów informacyjnych Funduszu wymaganych przepisami prawa; 
10) likwidacji Funduszu lub Subfunduszu; 
11) wynagrodzenie likwidatora Subfunduszu. 

2. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 5) i 6), będą pokrywane z aktywów Subfunduszu do wysokości: 
1) 0,5% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu, w danym roku kalendarzowym - gdy Wartość Aktywów 

Netto Subfunduszu nie jest wyższa niż 10 000 000 zł; 
2) sumy kwoty 50 000 zł i 0,05% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu ponad kwotę 10 000 000 zł - 

gdy Wartość Aktywów Netto Subfunduszu, jest wyższa niż 10 000 000 zł. 
3. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 11), mogą być pokrywane z Aktywów Subfunduszu w wysokości nie wyższej 

niż 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku. 
4. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 1)-6) i 8)-10), nie mogą odbiegać od przyjętych w obrocie zwykłych kosztów 

wykonywania tego rodzaju usług. 
§ 2.  1. W księgach Subfunduszu codziennie tworzona jest rezerwa na wybrane koszty Subfunduszu wskazane w § 1, 

z wyłączeniem kosztów likwidacji i wynagrodzenia likwidatora. Rezerwa tworzona jest w wysokości uzasadnionej 
i ma na celu zapewnienie współmierności kosztów do okresu, którego faktycznie dotyczą. Rozliczenie następuje 

z dołu w okresach miesięcznych lub kwartalnych.  

2. Towarzystwo może podjąć decyzję o pokrywaniu części lub całości określonych opłat i prowizji wskazanych w § 1. 
§ 3.  1.  Towarzystwo otrzymuje za zarządzanie Subfunduszem wynagrodzenie, zwane dalej Wynagrodzeniem, na które 

składa się:  
1) wynagrodzenie ustalane proporcjonalnie do Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w każdym Dniu Wyceny 

(zwane dalej „Wynagrodzeniem Stałym”),  
2) wynagrodzenie zmienne, ustalane od wzrostu wartości Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu w każdym Dniu 

Wyceny ponad określony poziom odniesienia (zwane dalej „Wynagrodzeniem Zmiennym”).  
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2.  Wynagrodzenie Stałe nalicza się zgodnie z następującymi zasadami:  
1) Wynagrodzenie Stałe naliczane jest na każdy dzień, w wysokości określonej procentowo w skali roku, liczonej 

od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z ostatniego Dnia Wyceny;  
2) Maksymalna stawka Wynagrodzenia Stałego, liczonego dla Subfunduszu od wartości jego Aktywów Netto 

wynosi 0,5 % w skali roku;  
3) Wynagrodzenie Stałe rozliczane jest za każdy miesiąc i przekazywane ze środków Subfunduszu nie później 

niż piętnastego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który przysługuje;  
3.  Wynagrodzenie Zmienne naliczane jest w każdym Dniu Wyceny zgodnie z następującymi zasadami:  

1) Maksymalna stawka Wynagrodzenia Zmiennego wynosi 0,1 % liczone od Wartości Aktywów Netto 
Subfunduszu w skali roku;  

2) Wynagrodzenie Zmienne należne jest Towarzystwu pod warunkiem: 
a) realizacji dodatniej stopy zwrotu Subfunduszu za dany rok, 
b) osiągnięcia w danym roku stopy zwrotu przez Subfundusz przewyższającej stopę referencyjną, o której 

mowa w Ustawie PPK, ustalaną zgodnie z przepisami wykonawczymi do Ustawy PPK;  
3) Wynagrodzenie Zmienne naliczane jest w formie rezerwy przez cały rok, w wysokości oszacowanej przy 

weryfikacji założeń określonych w pkt 2) (rezerwa jest odpowiednio tworzona lub rozwiązywana). Rozliczenie 
następuje wraz w rozliczeniem Wynagrodzenia Stałego za grudzień;  

4) Szczegółowe zasady naliczeń Wynagrodzenia Zmiennego, w tym stopa referencyjna określone zostają 
w przepisach wykonawczych do Ustawy PPK.  

4. Towarzystwo może zaniechać naliczania i pobierania oraz obniżyć stawkę Wynagrodzenia Stałego lub 
Wynagrodzenia Zmiennego – poniżej stawki maksymalnej określonej w niniejszym paragrafie.  

§ 4 Fundusz obciąża Subfundusz kosztami związanymi z działalnością na rzecz Subfunduszu, przy czym zobowiązania 
związane z Subfunduszem obciążają tylko Subfundusz, zgodnie z następującymi zasadami:  
1) jeżeli obowiązek pokrycia kosztów obciąża kilka subfunduszy łącznie i nie jest możliwe ustalenie części, która 

obciąża Subfundusz, partycypację Subfunduszu w tych kosztach oblicza się na podstawie stosunku Wartości 
Aktywów Netto Subfunduszu do sumy wartości Aktywów Netto wszystkich subfunduszy, na których ciąży 
obowiązek pokrycia tych kosztów, chyba że w Statucie wskazane jest inny sposób partycypacji;  

2) zobowiązania, które dotyczą całego Funduszu – bez wskazania obciążenia kosztami Subfunduszu - obciążają 
Subfundusz proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto 
Funduszu;  

3) w przypadku zawarcia przez Fundusz umowy dotyczącej nabycia lub zbycia składników lokat więcej niż 
jednego subfunduszu wydzielonego w Funduszu, koszty takiej transakcji obciążają Subfundusz 
proporcjonalnie do udziału wartości nabytych lub zbytych na rzecz Subfunduszu składników lokat w wartości 
składników lokat nabytych lub zbytych w ramach tej transakcji ogółem.  

§ 5 Koszty związane z działalnością Funduszu i Subfunduszu niewymienione w powyższych paragrafach, pokrywane są 
przez Towarzystwo.  

§ 6 W przypadkach określonych w przepisach będą mieć zastosowanie dodatkowe zasady dotyczące ponoszonych przez 
Fundusz kosztów, w tym m.in.:  

1. Zgodnie z Ustawą, do czasu osiągnięcia przez Subfundusz Wartości Aktywów Netto 2 000 000 zł Towarzystwo 
pokrywa koszty:  
1) wynagrodzenia depozytariusza,  
2) prowadzenia Subrejestru Uczestników Subfunduszu, 
3) ogłoszeń wymaganych w związku z działalnością Funduszu postanowieniami Statutu lub przepisami prawa,  
4) druku i publikacji materiałów informacyjnych Funduszu wymaganych przepisami prawa.  

2. Zgodnie z art. 49 ust. 5 do 10 Ustawy PPK, w określonych przypadkach wynagrodzenie za zarządzanie będzie 
pomniejszone – odpowiednio do wskaźnika udziału funduszy zdefiniowanej daty zarządzanych przez Towarzystwo 
oraz inne odpowiednie podmioty z grupy kapitałowej Towarzystwa w odniesieniu do całego rynku – zgodnie 
z kwartalnymi informacjami udostępnianymi przez Komisję.  

3. Subfundusz nie jest obciążany wynagrodzeniem stałym od części aktywów Subfunduszu zainwestowanej 
w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo 
lub podmiot z grupy kapitałowej Towarzystwa.  

Art. 80  [Zasady ponoszenia kosztów przez subfundusz Pekao PPK 2030 (w niniejszym artykule zwany 
„Subfunduszem”)]  

§ 1.  1. Fundusz pokrywa z aktywów Subfunduszu wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem, zgodnie 
z § 3 oraz następujące koszty Funduszu związane z działalnością Subfunduszu: 
1) prowizje i opłaty na rzecz firm inwestycyjnych lub banków, z których Fundusz korzysta, zawierając transakcje 

w ramach lokowania aktywów, w takim zakresie, w jakim dotyczą proporcjonalnie składników Aktywów 
Subfunduszu; 

2) prowizje i opłaty związane z umowami i transakcjami Funduszu, zawieranymi w ramach lokowania Aktywów 
Subfunduszu; 

3) prowizje i opłaty związane z przechowywaniem Aktywów Subfunduszu ; 
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4) prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych, z których usług Fundusz korzysta 
w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu; 

5) wynagrodzenie Depozytariusza; 
6) związane z prowadzeniem Subrejestru Uczestników Subfunduszu; 
7) podatki i opłaty, wymagane w związku z działalnością Funduszu, w tym opłaty za zezwolenia, jeżeli obowiązek 

ich poniesienia wynika z przepisów prawa; 
8) ogłoszeń wymaganych w związku z działalnością Funduszu, postanowieniami Statutu lub przepisami prawa; 
9) druku i publikacji materiałów informacyjnych Funduszu wymaganych przepisami prawa; 
10) likwidacji Funduszu lub Subfunduszu; 
11) wynagrodzenie likwidatora Subfunduszu. 

2. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 5) i 6), będą pokrywane z aktywów Subfunduszu do wysokości: 
1) 0,5% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu, w danym roku kalendarzowym - gdy Wartość Aktywów 

Netto Subfunduszu nie jest wyższa niż 10 000 000 zł; 
2) sumy kwoty 50 000 zł i 0,05% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu ponad kwotę 10 000 000 zł - 

gdy Wartość Aktywów Netto Subfunduszu, jest wyższa niż 10 000 000 zł. 
3. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 11), mogą być pokrywane z Aktywów Subfunduszu w wysokości nie wyższej 

niż 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku. 
4. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 1)-6) i 8)-10), nie mogą odbiegać od przyjętych w obrocie zwykłych kosztów 

wykonywania tego rodzaju usług. 
§ 2.  1. W księgach Subfunduszu codziennie tworzona jest rezerwa na wybrane koszty Subfunduszu wskazane w § 1, 

z wyłączeniem kosztów likwidacji i wynagrodzenia likwidatora. Rezerwa tworzona jest w wysokości uzasadnionej 
i ma na celu zapewnienie współmierności kosztów do okresu, którego faktycznie dotyczą. Rozliczenie następuje 

z dołu w okresach miesięcznych lub kwartalnych.  

2. Towarzystwo może podjąć decyzję o pokrywaniu części lub całości określonych opłat i prowizji wskazanych w § 1.  
§ 3.  1.  Towarzystwo otrzymuje za zarządzanie Subfunduszem wynagrodzenie, zwane dalej Wynagrodzeniem, na które 

składa się:  
1) wynagrodzenie ustalane proporcjonalnie do Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w każdym Dniu Wyceny 

(zwane dalej „Wynagrodzeniem Stałym”),  
2) wynagrodzenie zmienne, ustalane od wzrostu wartości Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu w każdym Dniu 

Wyceny ponad określony poziom odniesienia (zwane dalej „Wynagrodzeniem Zmiennym”).  
2.  Wynagrodzenie Stałe nalicza się zgodnie z następującymi zasadami:  

1) Wynagrodzenie Stałe naliczane jest na każdy dzień, w wysokości określonej procentowo w skali roku, liczonej 
od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z ostatniego Dnia Wyceny;  

2) Maksymalna stawka Wynagrodzenia Stałego, liczonego dla Subfunduszu od wartości jego Aktywów Netto 
wynosi 0,5 % w skali roku;  

3) Wynagrodzenie Stałe rozliczane jest za każdy miesiąc i przekazywane ze środków Subfunduszu nie później 
niż piętnastego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który przysługuje;  

3.  Wynagrodzenie Zmienne naliczane jest w każdym Dniu Wyceny zgodnie z następującymi zasadami:  
1) Maksymalna stawka Wynagrodzenia Zmiennego wynosi 0,1 % liczone od Wartości Aktywów Netto 

Subfunduszu w skali roku;  
2) Wynagrodzenie Zmienne należne jest Towarzystwu pod warunkiem: 

a) realizacji dodatniej stopy zwrotu Subfunduszu za dany rok, 
b) osiągnięcia w danym roku stopy zwrotu przez Subfundusz przewyższającej stopę referencyjną, o której 

mowa w Ustawie PPK, ustalaną zgodnie z przepisami wykonawczymi do Ustawy PPK; 
3) Wynagrodzenie Zmienne naliczane jest w formie rezerwy przez cały rok, w wysokości oszacowanej przy 

weryfikacji założeń określonych w pkt 2) (rezerwa jest odpowiednio tworzona lub rozwiązywana). Rozliczenie 
następuje wraz w rozliczeniem Wynagrodzenia Stałego za grudzień; 

4) Szczegółowe zasady naliczeń Wynagrodzenia Zmiennego, w tym stopa referencyjna określone zostają 
w przepisach wykonawczych do Ustawy PPK. 

4. Towarzystwo może zaniechać naliczania i pobierania oraz obniżyć stawkę Wynagrodzenia Stałego lub 
Wynagrodzenia Zmiennego – poniżej stawki maksymalnej określonej w niniejszym paragrafie.  

§ 4 Fundusz obciąża Subfundusz kosztami związanymi z działalnością na rzecz Subfunduszu, przy czym zobowiązania 
związane z Subfunduszem obciążają tylko Subfundusz, zgodnie z następującymi zasadami:  
1) jeżeli obowiązek pokrycia kosztów obciąża kilka subfunduszy łącznie i nie jest możliwe ustalenie części, która 

obciąża Subfundusz, partycypację Subfunduszu w tych kosztach oblicza się na podstawie stosunku Wartości 
Aktywów Netto Subfunduszu do sumy wartości Aktywów Netto wszystkich subfunduszy, na których ciąży 
obowiązek pokrycia tych kosztów, chyba że w Statucie wskazane jest inny sposób partycypacji;  

2) zobowiązania, które dotyczą całego Funduszu – bez wskazania obciążenia kosztami Subfunduszu - obciążają 
Subfundusz proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto 
Funduszu;  

3) w przypadku zawarcia przez Fundusz umowy dotyczącej nabycia lub zbycia składników lokat więcej niż jednego 
subfunduszu wydzielonego w Funduszu, koszty takiej transakcji obciążają Subfundusz proporcjonalnie do udziału 
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wartości nabytych lub zbytych na rzecz Subfunduszu składników lokat w wartości składników lokat nabytych lub 
zbytych w ramach tej transakcji ogółem.  

§ 5 Koszty związane z działalnością Funduszu i Subfunduszu niewymienione w powyższych paragrafach, pokrywane są 
przez Towarzystwo.  

§ 6 W przypadkach określonych w przepisach będą mieć zastosowanie dodatkowe zasady dotyczące ponoszonych przez 
Fundusz kosztów, w tym m.in.:  
1. Zgodnie z Ustawą, do czasu osiągnięcia przez Subfundusz Wartości Aktywów Netto 2 000 000 zł Towarzystwo 

pokrywa koszty:  
1) wynagrodzenia depozytariusza,  
2) prowadzenia Subrejestru Uczestników Subfunduszu, 
3) ogłoszeń wymaganych w związku z działalnością Funduszu postanowieniami Statutu lub przepisami prawa,  
4) druku i publikacji materiałów informacyjnych Funduszu wymaganych przepisami prawa.  

2. Zgodnie z art. 49 ust. 5 do 10 Ustawy PPK, w określonych przypadkach wynagrodzenie za zarządzanie będzie 
pomniejszone – odpowiednio do wskaźnika udziału funduszy zdefiniowanej daty zarządzanych przez Towarzystwo 
oraz inne odpowiednie podmioty z grupy kapitałowej Towarzystwa w odniesieniu do całego rynku – zgodnie 
z kwartalnymi informacjami udostępnianymi przez Komisję.  

3. Subfundusz nie jest obciążany wynagrodzeniem stałym od części aktywów Subfunduszu zainwestowanej 
w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo 
lub podmiot z grupy kapitałowej Towarzystwa.  

Art. 81  [Zasady ponoszenia kosztów przez subfundusz Pekao PPK 2035 (w niniejszym artykule zwany 
„Subfunduszem”)] 

§ 1.  1. Fundusz pokrywa z aktywów Subfunduszu wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem, zgodnie z 
§ 3 oraz następujące koszty Funduszu związane z działalnością Subfunduszu: 

1) prowizje i opłaty na rzecz firm inwestycyjnych lub banków, z których Fundusz korzysta, zawierając transakcje 
w ramach lokowania aktywów, w takim zakresie, w jakim dotyczą proporcjonalnie składników Aktywów 
Subfunduszu; 

2) prowizje i opłaty związane z umowami i transakcjami Funduszu, zawieranymi w ramach lokowania Aktywów 
Subfunduszu; 

3) prowizje i opłaty związane z przechowywaniem Aktywów Subfunduszu;  
4) prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych, z których usług Fundusz korzysta 

w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu; 
5) wynagrodzenie Depozytariusza; 
6) związane z prowadzeniem Subrejestru Uczestników Subfunduszu; 
7) podatki i opłaty, wymagane w związku z działalnością Funduszu, w tym opłaty za zezwolenia, jeżeli 

obowiązek ich poniesienia wynika z przepisów prawa; 
8) ogłoszeń wymaganych w związku z działalnością Funduszu, postanowieniami Statutu lub przepisami prawa; 
9) druku i publikacji materiałów informacyjnych Funduszu wymaganych przepisami prawa; 
10) likwidacji Funduszu lub Subfunduszu; 
11) wynagrodzenie likwidatora Subfunduszu. 

2. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 5) i 6), będą pokrywane z aktywów Subfunduszu do wysokości: 
1) 0,5% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu, w danym roku kalendarzowym - gdy Wartość Aktywów 

Netto Subfunduszu nie jest wyższa niż 10 000 000 zł; 
2) sumy kwoty 50 000 zł i 0,05% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu ponad kwotę 10 000 000 zł 

- gdy Wartość Aktywów Netto Subfunduszu, jest wyższa niż 10 000 000 zł. 
3. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 11), mogą być pokrywane z Aktywów Subfunduszu w wysokości nie wyższej 

niż 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku. 
4. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 1)-6) i 8)-10), nie mogą odbiegać od przyjętych w obrocie zwykłych kosztów 

wykonywania tego rodzaju usług. 
§ 2.  1. W księgach Subfunduszu codziennie tworzona jest rezerwa na wybrane koszty Subfunduszu wskazane w § 1, 

z wyłączeniem kosztów likwidacji i wynagrodzenia likwidatora. Rezerwa tworzona jest w wysokości uzasadnionej 
i ma na celu zapewnienie współmierności kosztów do okresu, którego faktycznie dotyczą. Rozliczenie następuje 

z dołu w okresach miesięcznych lub kwartalnych.  

2. Towarzystwo może podjąć decyzję o pokrywaniu części lub całości określonych opłat i prowizji wskazanych w § 1.  
§ 3.  1.  Towarzystwo otrzymuje za zarządzanie Subfunduszem wynagrodzenie, zwane dalej Wynagrodzeniem, na które 

składa się:  
1) wynagrodzenie ustalane proporcjonalnie do Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w każdym Dniu Wyceny 

(zwane dalej „Wynagrodzeniem Stałym”),  
2) wynagrodzenie zmienne, ustalane od wzrostu wartości Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu w każdym Dniu 

Wyceny ponad określony poziom odniesienia (zwane dalej „Wynagrodzeniem Zmiennym”).  
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2.  Wynagrodzenie Stałe nalicza się zgodnie z następującymi zasadami:  
1) Wynagrodzenie Stałe naliczane jest na każdy dzień, w wysokości określonej procentowo w skali roku, liczonej 

od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z ostatniego Dnia Wyceny;  
2) Maksymalna stawka Wynagrodzenia Stałego, liczonego dla Subfunduszu od wartości jego Aktywów Netto 

wynosi 0,5 % w skali roku;  
3) Wynagrodzenie Stałe rozliczane jest za każdy miesiąc i przekazywane ze środków Subfunduszu nie później 

niż piętnastego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który przysługuje;  
3.  Wynagrodzenie Zmienne naliczane jest w każdym Dniu Wyceny zgodnie z następującymi zasadami:  

1) Maksymalna stawka Wynagrodzenia Zmiennego wynosi 0,1 % liczone od Wartości Aktywów Netto 
Subfunduszu w skali roku;  

2) Wynagrodzenie Zmienne należne jest Towarzystwu pod warunkiem:  
a) realizacji dodatniej stopy zwrotu Subfunduszu za dany rok,  
b) osiągnięcia w danym roku stopy zwrotu przez Subfundusz przewyższającej stopę referencyjną, o której 

mowa w Ustawie PPK, ustalaną zgodnie z przepisami wykonawczymi wydanymi do Ustawy PPK. 
3) Wynagrodzenie Zmienne naliczane jest w formie rezerwy przez cały rok, w wysokości oszacowanej przy 

weryfikacji założeń określonych w pkt 2) (rezerwa jest odpowiednio tworzona lub rozwiązywana). Rozliczenie 
następuje wraz w rozliczeniem Wynagrodzenia Stałego za grudzień;  

4) Szczegółowe zasady naliczeń Wynagrodzenia Zmiennego, w tym stopa referencyjna określone zostają 
w przepisach wykonawczych do Ustawy PPK.  

4. Towarzystwo może zaniechać naliczania i pobierania oraz obniżyć stawkę Wynagrodzenia Stałego lub 
Wynagrodzenia Zmiennego – poniżej stawki maksymalnej określonej w niniejszym paragrafie.  

§ 4 Fundusz obciąża Subfundusz kosztami związanymi z działalnością na rzecz Subfunduszu, przy czym zobowiązania 
związane z Subfunduszem obciążają tylko Subfundusz, zgodnie z następującymi zasadami:  
1) jeżeli obowiązek pokrycia kosztów obciąża kilka subfunduszy łącznie i nie jest możliwe ustalenie części, która 

obciąża Subfundusz, partycypację Subfunduszu w tych kosztach oblicza się na podstawie stosunku Wartości 
Aktywów Netto Subfunduszu do sumy wartości Aktywów Netto wszystkich subfunduszy, na których ciąży 
obowiązek pokrycia tych kosztów, chyba że w Statucie wskazane jest inny sposób partycypacji;  

2) zobowiązania, które dotyczą całego Funduszu – bez wskazania obciążenia kosztami Subfunduszu - obciążają 
Subfundusz proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto 
Funduszu;  

3) w przypadku zawarcia przez Fundusz umowy dotyczącej nabycia lub zbycia składników lokat więcej niż jednego 
subfunduszu wydzielonego w Funduszu, koszty takiej transakcji obciążają Subfundusz proporcjonalnie do udziału 
wartości nabytych lub zbytych na rzecz Subfunduszu składników lokat w wartości składników lokat nabytych lub 
zbytych w ramach tej transakcji ogółem.  

§ 5 Koszty związane z działalnością Funduszu i Subfunduszu niewymienione w powyższych paragrafach, pokrywane są 
przez Towarzystwo.  

§ 6 W przypadkach określonych w przepisach będą mieć zastosowanie dodatkowe zasady dotyczące ponoszonych przez 
Fundusz kosztów, w tym m.in.:  
1. Zgodnie z Ustawą, do czasu osiągnięcia przez Subfundusz Wartości Aktywów Netto 2 000 000 zł Towarzystwo 

pokrywa koszty:  
1) wynagrodzenia depozytariusza,  
2) prowadzenia Subrejestru Uczestników subfunduszu, 
3) ogłoszeń wymaganych w związku z działalnością Funduszu postanowieniami Statutu lub przepisami prawa,  
4) druku i publikacji materiałów informacyjnych Funduszu wymaganych przepisami prawa.  

2. Zgodnie z art. 49 ust. 5 do 10 Ustawy PPK, w określonych przypadkach wynagrodzenie za zarządzanie będzie 
pomniejszone – odpowiednio do wskaźnika udziału funduszy zdefiniowanej daty zarządzanych przez Towarzystwo 
oraz inne odpowiednie podmioty z grupy kapitałowej Towarzystwa w odniesieniu do całego rynku – zgodnie 
z kwartalnymi informacjami udostępnianymi przez Komisję.  

3. Subfundusz nie jest obciążany wynagrodzeniem stałym od części aktywów Subfunduszu zainwestowanej 
w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo 
lub podmiot z grupy kapitałowej Towarzystwa.  

Art.82  [Zasady ponoszenia kosztów przez subfundusz Pekao PPK 2040 (w niniejszym artykule zwany 
„Subfunduszem”)] 

§ 1.  1. Fundusz pokrywa z aktywów Subfunduszu wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem, zgodnie z 
§ 3 oraz następujące koszty Funduszu związane z działalnością Subfunduszu: 

1) prowizje i opłaty na rzecz firm inwestycyjnych lub banków, z których Fundusz korzysta, zawierając transakcje 
w ramach lokowania aktywów, w takim zakresie, w jakim dotyczą proporcjonalnie składników Aktywów 
Subfunduszu; 

2) prowizje i opłaty związane z umowami i transakcjami Funduszu, zawieranymi w ramach lokowania Aktywów 
Subfunduszu; 

3) prowizje i opłaty związane z przechowywaniem Aktywów Subfunduszu ; 
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4) prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych, z których usług Fundusz korzysta 
w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu; 

5) wynagrodzenie Depozytariusza; 
6) związane z prowadzeniem Subrejestru Uczestników Subfunduszu; 
7) podatki i opłaty, wymagane w związku z działalnością Funduszu, w tym opłaty za zezwolenia, jeżeli 

obowiązek ich poniesienia wynika z przepisów prawa; 
8) ogłoszeń wymaganych w związku z działalnością Funduszu postanowieniami Statutu lub przepisami prawa; 
9) druku i publikacji materiałów informacyjnych Funduszu wymaganych przepisami prawa; 
10) likwidacji Funduszu lub Subfunduszu; 
11) wynagrodzenie likwidatora Subfunduszu. 

2. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 5) i 6), będą pokrywane z aktywów Subfunduszu do wysokości: 
1) 0,5% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu, w danym roku kalendarzowym - gdy Wartość Aktywów 

Netto Subfunduszu nie jest wyższa niż 10 000 000 zł; 
2) sumy kwoty 50 000 zł i 0,05% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu ponad kwotę 10 000 000 zł 

- gdy Wartość Aktywów Netto Subfunduszu, jest wyższa niż 10 000 000 zł. 
3. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 11), mogą być pokrywane z Aktywów Subfunduszu w wysokości nie wyższej 

niż 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku. 
4. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 1)-6) i 8)-10), nie mogą odbiegać od przyjętych w obrocie zwykłych kosztów 

wykonywania tego rodzaju usług. 
§ 2.  1. W księgach Subfunduszu codziennie tworzona jest rezerwa na wybrane koszty Subfunduszu wskazane w § 1, 

z wyłączeniem kosztów likwidacji i wynagrodzenia likwidatora. Rezerwa tworzona jest w wysokości uzasadnionej i 
ma na celu zapewnienie współmierności kosztów do okresu, którego faktycznie dotyczą. Rozliczenie następuje z 

dołu w okresach miesięcznych lub kwartalnych.  

2. Towarzystwo może podjąć decyzję o pokrywaniu części lub całości określonych opłat i prowizji wskazanych w § 1.  
§ 3.  1.  Towarzystwo otrzymuje za zarządzanie Subfunduszem wynagrodzenie, zwane dalej Wynagrodzeniem, na które 

składa się:  
1) wynagrodzenie ustalane proporcjonalnie do Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w każdym Dniu Wyceny 

(zwane dalej „Wynagrodzeniem Stałym”),  
2) wynagrodzenie zmienne, ustalane od wzrostu wartości Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu w każdym Dniu 

Wyceny ponad określony poziom odniesienia (zwane dalej „Wynagrodzeniem Zmiennym”).  
2.  Wynagrodzenie Stałe nalicza się zgodnie z następującymi zasadami:  

1) Wynagrodzenie Stałe naliczane jest na każdy dzień, w wysokości określonej procentowo w skali roku, liczonej 
od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z ostatniego Dnia Wyceny;  

2) Maksymalna stawka Wynagrodzenia Stałego, liczonego dla Subfunduszu od wartości jego Aktywów Netto 
wynosi 0,5 % w skali roku;  

3) Wynagrodzenie Stałe rozliczane jest za każdy miesiąc i przekazywane ze środków Subfunduszu nie później 
niż piętnastego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który przysługuje; 

3.  Wynagrodzenie Zmienne naliczane jest w każdym Dniu Wyceny zgodnie z następującymi zasadami:  
1) Maksymalna stawka Wynagrodzenia Zmiennego wynosi 0,1 % liczone od Wartości Aktywów Netto 

Subfunduszu w skali roku;  
2) Wynagrodzenie Zmienne należne jest Towarzystwu pod warunkiem:  

a) realizacji dodatniej stopy zwrotu Subfunduszu za dany rok,  
b) osiągnięcia w danym roku stopy zwrotu przez Subfundusz przewyższającej stopę referencyjną, o której 

mowa w Ustawie PPK, ustalaną zgodnie z przepisami wykonawczymi wydanymi do Ustawy PPK. 
3) Wynagrodzenie Zmienne naliczane jest w formie rezerwy przez cały rok, w wysokości oszacowanej przy 

weryfikacji założeń określonych w pkt 2) (rezerwa jest odpowiednio tworzona lub rozwiązywana). Rozliczenie 
następuje wraz w rozliczeniem Wynagrodzenia Stałego za grudzień;  

4) Szczegółowe zasady naliczeń Wynagrodzenia Zmiennego, w tym stopa referencyjna określone zostają 
w przepisach wykonawczych do Ustawy PPK.  

4. Towarzystwo może zaniechać naliczania i pobierania oraz obniżyć stawkę Wynagrodzenia Stałego lub 
Wynagrodzenia Zmiennego – poniżej stawki maksymalnej określonej w niniejszym paragrafie.  

§ 4 Fundusz obciąża Subfundusz kosztami związanymi z działalnością na rzecz Subfunduszu, przy czym zobowiązania 
związane z Subfunduszem obciążają tylko Subfundusz, zgodnie z następującymi zasadami:  
1) jeżeli obowiązek pokrycia kosztów obciąża kilka subfunduszy łącznie i nie jest możliwe ustalenie części, która 

obciąża Subfundusz, partycypację Subfunduszu w tych kosztach oblicza się na podstawie stosunku Wartości 
Aktywów Netto Subfunduszu do sumy wartości Aktywów Netto wszystkich subfunduszy, na których ciąży 
obowiązek pokrycia tych kosztów, chyba że w Statucie wskazane jest inny sposób partycypacji;  

2) zobowiązania, które dotyczą całego Funduszu – bez wskazania obciążenia kosztami Subfunduszu - obciążają 
Subfundusz proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto 
Funduszu;  

3) w przypadku zawarcia przez Fundusz umowy dotyczącej nabycia lub zbycia składników lokat więcej niż jednego 
subfunduszu wydzielonego w Funduszu, koszty takiej transakcji obciążają Subfundusz proporcjonalnie do udziału 
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wartości nabytych lub zbytych na rzecz Subfunduszu składników lokat w wartości składników lokat nabytych lub 
zbytych w ramach tej transakcji ogółem.  

§ 5 Koszty związane z działalnością Funduszu i Subfunduszu niewymienione w powyższych paragrafach, pokrywane są 
przez Towarzystwo.  

§ 6 W przypadkach określonych w przepisach będą mieć zastosowanie dodatkowe zasady dotyczące ponoszonych przez 
Fundusz kosztów, w tym m.in.:  
1. Zgodnie z Ustawą, do czasu osiągnięcia przez Subfundusz Wartości Aktywów Netto 2 000 000 zł Towarzystwo 

pokrywa koszty:  
1) wynagrodzenia depozytariusza,  
2) prowadzenia Subrejestru Uczestników subfunduszu, 
3) ogłoszeń wymaganych w związku z działalnością Funduszu postanowieniami Statutu lub przepisami prawa, 
4) druku i publikacji materiałów informacyjnych Funduszu wymaganych przepisami prawa. 

2. Zgodnie z art. 49 ust. 5 do 10 Ustawy PPK, w określonych przypadkach wynagrodzenie za zarządzanie będzie 
pomniejszone – odpowiednio do wskaźnika udziału funduszy zdefiniowanej daty zarządzanych przez Towarzystwo 
oraz inne odpowiednie podmioty z grupy kapitałowej Towarzystwa w odniesieniu do całego rynku – zgodnie 
z kwartalnymi informacjami udostępnianymi przez Komisję.  

3. Subfundusz nie jest obciążany wynagrodzeniem stałym od części aktywów Subfunduszu zainwestowanej 
w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo 
lub podmiot z grupy kapitałowej Towarzystwa.  

Art.83  [Zasady ponoszenia kosztów przez subfundusz Pekao PPK 2045 (w niniejszym artykule zwany 
„Subfunduszem”)] 

§ 1.  1. Fundusz pokrywa z aktywów Subfunduszu wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem, zgodnie z 
§ 3 oraz następujące koszty Funduszu związane z działalnością Subfunduszu: 

1) prowizje i opłaty na rzecz firm inwestycyjnych lub banków, z których Fundusz korzysta, zawierając transakcje 
w ramach lokowania aktywów, w takim zakresie, w jakim dotyczą proporcjonalnie składników Aktywów 
Subfunduszu; 

2) prowizje i opłaty związane z umowami i transakcjami Funduszu, zawieranymi w ramach lokowania Aktywów 
Subfunduszu; 

3) prowizje i opłaty związane z przechowywaniem Aktywów Subfunduszu ; 
4) prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych, z których usług Fundusz korzysta 

w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu; 
5) wynagrodzenie Depozytariusza; 
6) związane z prowadzeniem Subrejestru Uczestników Subfunduszu; 
7) podatki i opłaty, wymagane w związku z działalnością Funduszu, w tym opłaty za zezwolenia, jeżeli 

obowiązek ich poniesienia wynika z przepisów prawa; 
8) ogłoszeń wymaganych w związku z działalnością Funduszu postanowieniami Statutu lub przepisami prawa; 
9) druku i publikacji materiałów informacyjnych Funduszu wymaganych przepisami prawa; 
10) likwidacji Funduszu lub Subfunduszu; 
11) wynagrodzenie likwidatora Subfunduszu. 

2. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 5) i 6), będą pokrywane z aktywów Subfunduszu do wysokości: 
1) 0,5% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu, w danym roku kalendarzowym - gdy Wartość Aktywów 

Netto Subfunduszu nie jest wyższa niż 10 000 000 zł; 
2) sumy kwoty 50 000 zł i 0,05% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu ponad kwotę 10 000 000 zł 

- gdy Wartość Aktywów Netto Subfunduszu, jest wyższa niż 10 000 000 zł. 
3. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 11), mogą być pokrywane z Aktywów Subfunduszu w wysokości nie wyższej 

niż 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku. 
4. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 1)-6) i 8)-10), nie mogą odbiegać od przyjętych w obrocie zwykłych kosztów 

wykonywania tego rodzaju usług. 
§ 2.  1. W księgach Subfunduszu codziennie tworzona jest rezerwa na wybrane koszty Subfunduszu wskazane w § 1, 

z wyłączeniem kosztów likwidacji i wynagrodzenia likwidatora. Rezerwa tworzona jest w wysokości uzasadnionej 
i ma na celu zapewnienie współmierności kosztów do okresu, którego faktycznie dotyczą. Rozliczenie następuje 

z dołu w okresach miesięcznych lub kwartalnych.  

2. Towarzystwo może podjąć decyzję o pokrywaniu części lub całości określonych opłat i prowizji wskazanych w § 1.  
§ 3.  1.  Towarzystwo otrzymuje za zarządzanie Subfunduszem wynagrodzenie, zwane dalej Wynagrodzeniem, na które 

składa się:  
1) wynagrodzenie ustalane proporcjonalnie do Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w każdym Dniu Wyceny 

(zwane dalej „Wynagrodzeniem Stałym”),  
2) wynagrodzenie zmienne, ustalane od wzrostu wartości Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu w każdym Dniu 

Wyceny ponad określony poziom odniesienia (zwane dalej „Wynagrodzeniem Zmiennym”).  
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2.  Wynagrodzenie Stałe nalicza się zgodnie z następującymi zasadami:  
1) Wynagrodzenie Stałe naliczane jest na każdy dzień, w wysokości określonej procentowo w skali roku, liczonej 

od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z ostatniego Dnia Wyceny;  
2) Maksymalna stawka Wynagrodzenia Stałego, liczonego dla Subfunduszu od wartości jego Aktywów Netto 

wynosi 0,5 % w skali roku;  
3) Wynagrodzenie Stałe rozliczane jest za każdy miesiąc i przekazywane ze środków Subfunduszu nie później 

niż piętnastego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który przysługuje;  
3.  Wynagrodzenie Zmienne naliczane jest w każdym Dniu Wyceny zgodnie z następującymi zasadami:  

1) Maksymalna stawka Wynagrodzenia Zmiennego wynosi 0,1 % liczone od Wartości Aktywów Netto 
Subfunduszu w skali roku;  

2) Wynagrodzenie Zmienne należne jest Towarzystwu pod warunkiem:  
a) realizacji dodatniej stopy zwrotu Subfunduszu za dany rok,  
b) osiągnięcia w danym roku stopy zwrotu przez Subfundusz przewyższającej stopę referencyjną, o której 

mowa w Ustawie PPK, ustalaną zgodnie z przepisami wykonawczymi do Ustawy PPK. 
3) Wynagrodzenie Zmienne naliczane jest w formie rezerwy przez cały rok, w wysokości oszacowanej przy 

weryfikacji założeń określonych w pkt 2) (rezerwa jest odpowiednio tworzona lub rozwiązywana). Rozliczenie 
następuje wraz w rozliczeniem Wynagrodzenia Stałego za grudzień;  

4) Szczegółowe zasady naliczeń Wynagrodzenia Zmiennego, w tym stopa referencyjna określone zostają 
w przepisach wykonawczych do Ustawy PPK.  

4. Towarzystwo może zaniechać naliczania i pobierania oraz obniżyć stawkę Wynagrodzenia Stałego lub 
Wynagrodzenia Zmiennego – poniżej stawki maksymalnej określonej w niniejszym paragrafie.  

§ 4 Fundusz obciąża Subfundusz kosztami związanymi z działalnością na rzecz Subfunduszu, przy czym zobowiązania 
związane z Subfunduszem obciążają tylko Subfundusz, zgodnie z następującymi zasadami:  
1) jeżeli obowiązek pokrycia kosztów obciąża kilka subfunduszy łącznie i nie jest możliwe ustalenie części, która 

obciąża Subfundusz, partycypację Subfunduszu w tych kosztach oblicza się na podstawie stosunku Wartości 
Aktywów Netto Subfunduszu do sumy wartości Aktywów Netto wszystkich subfunduszy, na których ciąży 
obowiązek pokrycia tych kosztów, chyba że w Statucie wskazane jest inny sposób partycypacji;  

2) zobowiązania, które dotyczą całego Funduszu – bez wskazania obciążenia kosztami Subfunduszu - obciążają 
Subfundusz proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto 
Funduszu;  

3) w przypadku zawarcia przez Fundusz umowy dotyczącej nabycia lub zbycia składników lokat więcej niż jednego 
subfunduszu wydzielonego w Funduszu, koszty takiej transakcji obciążają Subfundusz proporcjonalnie do udziału 
wartości nabytych lub zbytych na rzecz Subfunduszu składników lokat w wartości składników lokat nabytych lub 
zbytych w ramach tej transakcji ogółem.  

§ 5 Koszty związane z działalnością Funduszu i Subfunduszu niewymienione w powyższych paragrafach, pokrywane są 
przez Towarzystwo.  

§ 6 W przypadkach określonych w przepisach będą mieć zastosowanie dodatkowe zasady dotyczące ponoszonych przez 
Fundusz kosztów, w tym m.in.:  
1. Zgodnie z Ustawą, do czasu osiągnięcia przez Subfundusz Wartości Aktywów Netto 2 000 000 zł Towarzystwo 

pokrywa koszty:  
1) wynagrodzenia depozytariusza,  
2) prowadzenia Subrejestru Uczestników subfunduszu, 
3) ogłoszeń wymaganych w związku z działalnością Funduszu postanowieniami Statutu lub przepisami prawa,  
4) druku i publikacji materiałów informacyjnych Funduszu wymaganych przepisami prawa.  

2. Zgodnie z art. 49 ust. 5 do 10 Ustawy PPK, w określonych przypadkach wynagrodzenie za zarządzanie będzie 
pomniejszone – odpowiednio do wskaźnika udziału funduszy zdefiniowanej daty zarządzanych przez Towarzystwo 
oraz inne odpowiednie podmioty z grupy kapitałowej Towarzystwa w odniesieniu do całego rynku – zgodnie 
z kwartalnymi informacjami udostępnianymi przez Komisję.  

3. Subfundusz nie jest obciążany wynagrodzeniem stałym od części aktywów Subfunduszu zainwestowanej 
w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo 
lub podmiot z grupy kapitałowej Towarzystwa.  

Art. 84  [Zasady ponoszenia kosztów przez subfundusz Pekao PPK 2050 (w niniejszym artykule zwany 
„Subfunduszem”)] 

§ 1.  1. Fundusz pokrywa z aktywów Subfunduszu wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem, zgodnie z 
§ 3 oraz następujące koszty Funduszu związane z działalnością Subfunduszu: 

1) prowizje i opłaty na rzecz firm inwestycyjnych lub banków, z których Fundusz korzysta, zawierając transakcje 
w ramach lokowania aktywów, w takim zakresie, w jakim dotyczą proporcjonalnie składników Aktywów 
Subfunduszu; 

2) prowizje i opłaty związane z umowami i transakcjami Funduszu, zawieranymi w ramach lokowania Aktywów 
Subfunduszu; 

3) prowizje i opłaty związane z przechowywaniem Aktywów Subfunduszu ; 
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4) prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych, z których usług Fundusz korzysta 
w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu; 

5) wynagrodzenie Depozytariusza; 
6) związane z prowadzeniem Subrejestru Uczestników Subfunduszu; 
7) podatki i opłaty, wymagane w związku z działalnością Funduszu, w tym opłaty za zezwolenia, jeżeli 

obowiązek ich poniesienia wynika z przepisów prawa; 
8) ogłoszeń wymaganych w związku z działalnością Funduszu postanowieniami Statutu lub przepisami prawa; 
9) druku i publikacji materiałów informacyjnych Funduszu wymaganych przepisami prawa; 
10) likwidacji Funduszu lub Subfunduszu; 
11) wynagrodzenie likwidatora Subfunduszu. 

2. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 5) i 6), będą pokrywane z aktywów Subfunduszu do wysokości: 
1) 0,5% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu, w danym roku kalendarzowym - gdy Wartość Aktywów 

Netto Subfunduszu nie jest wyższa niż 10 000 000 zł; 
2) sumy kwoty 50 000 zł i 0,05% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu ponad kwotę 10 000 000 zł 

- gdy Wartość Aktywów Netto Subfunduszu, jest wyższa niż 10 000 000 zł. 
3. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 11), mogą być pokrywane z Aktywów Subfunduszu w wysokości nie wyższej 

niż 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku. 
4. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 1)-6) i 8)-10), nie mogą odbiegać od przyjętych w obrocie zwykłych kosztów 

wykonywania tego rodzaju usług. 
§ 2.  1. W księgach Subfunduszu codziennie tworzona jest rezerwa na wybrane koszty Subfunduszu wskazane w § 1, 

z wyłączeniem kosztów likwidacji i wynagrodzenia likwidatora. Rezerwa tworzona jest w wysokości uzasadnionej 
i ma na celu zapewnienie współmierności kosztów do okresu, którego faktycznie dotyczą. Rozliczenie następuje 

z dołu w okresach miesięcznych lub kwartalnych.  

2. Towarzystwo może podjąć decyzję o pokrywaniu części lub całości określonych opłat i prowizji wskazanych w § 1.  
§ 3.  1.  Towarzystwo otrzymuje za zarządzanie Subfunduszem wynagrodzenie, zwane dalej Wynagrodzeniem, na które 

składa się:  
1) wynagrodzenie ustalane proporcjonalnie do Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w każdym Dniu Wyceny 

(zwane dalej „Wynagrodzeniem Stałym”),  
2) wynagrodzenie zmienne, ustalane od wzrostu wartości Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu w każdym Dniu 

Wyceny ponad określony poziom odniesienia (zwane dalej „Wynagrodzeniem Zmiennym”).  
2.  Wynagrodzenie Stałe nalicza się zgodnie z następującymi zasadami:  

1) Wynagrodzenie Stałe naliczane jest na każdy dzień, w wysokości określonej procentowo w skali roku, liczonej 
od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z ostatniego Dnia Wyceny;  

2) Maksymalna stawka Wynagrodzenia Stałego, liczonego dla Subfunduszu od wartości jego Aktywów Netto 
wynosi 0,5 % w skali roku;  

3) Wynagrodzenie Stałe rozliczane jest za każdy miesiąc i przekazywane ze środków Subfunduszu nie później 
niż piętnastego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który przysługuje;  

3.  Wynagrodzenie Zmienne naliczane jest w każdym Dniu Wyceny zgodnie z następującymi zasadami:  
1) Maksymalna stawka Wynagrodzenia Zmiennego wynosi 0,1 % liczone od Wartości Aktywów Netto 

Subfunduszu w skali roku;  
2) Wynagrodzenie Zmienne należne jest Towarzystwu pod warunkiem:  

a) realizacji dodatniej stopy zwrotu Subfunduszu za dany rok,  
b) osiągnięcia w danym roku stopy zwrotu przez Subfundusz przewyższającej stopę referencyjną, o której 

mowa w Ustawie PPK, ustalaną zgodnie z przepisami wykonawczymi do Ustawy PPK. 
3) Wynagrodzenie Zmienne naliczane jest w formie rezerwy przez cały rok, w wysokości oszacowanej przy 

weryfikacji założeń określonych w pkt 2) (rezerwa jest odpowiednio tworzona lub rozwiązywana). Rozliczenie 
następuje wraz w rozliczeniem Wynagrodzenia Stałego za grudzień;  

4) Szczegółowe zasady naliczeń Wynagrodzenia Zmiennego, w tym stopa referencyjna określone zostają 
w przepisach wykonawczych do Ustawy PPK.  

4. Towarzystwo może zaniechać naliczania i pobierania oraz obniżyć stawkę Wynagrodzenia Stałego lub 
Wynagrodzenia Zmiennego – poniżej stawki maksymalnej określonej w niniejszym paragrafie.  

§ 4 Fundusz obciąża Subfundusz kosztami związanymi z działalnością na rzecz Subfunduszu, przy czym zobowiązania 
związane z Subfunduszem obciążają tylko Subfundusz, zgodnie z następującymi zasadami:  
1) jeżeli obowiązek pokrycia kosztów obciąża kilka subfunduszy łącznie i nie jest możliwe ustalenie części, która 

obciąża Subfundusz, partycypację Subfunduszu w tych kosztach oblicza się na podstawie stosunku Wartości 
Aktywów Netto Subfunduszu do sumy wartości Aktywów Netto wszystkich subfunduszy, na których ciąży 
obowiązek pokrycia tych kosztów, chyba że w Statucie wskazane jest inny sposób partycypacji;  

2) zobowiązania, które dotyczą całego Funduszu – bez wskazania obciążenia kosztami Subfunduszu - obciążają 
Subfundusz proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto 
Funduszu;  

3) w przypadku zawarcia przez Fundusz umowy dotyczącej nabycia lub zbycia składników lokat więcej niż 
jednego subfunduszu wydzielonego w Funduszu, koszty takiej transakcji obciążają Subfundusz 
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proporcjonalnie do udziału wartości nabytych lub zbytych na rzecz Subfunduszu składników lokat w wartości 
składników lokat nabytych lub zbytych w ramach tej transakcji ogółem.  

§ 5 Koszty związane z działalnością Funduszu i Subfunduszu niewymienione w powyższych paragrafach, pokrywane są 
przez Towarzystwo.  

§ 6 W przypadkach określonych w przepisach będą mieć zastosowanie dodatkowe zasady dotyczące ponoszonych przez 
Fundusz kosztów, w tym m.in.:  
1. Zgodnie z Ustawą, do czasu osiągnięcia przez Subfundusz Wartości Aktywów Netto 2 000 000 zł Towarzystwo 

pokrywa koszty:  
1) wynagrodzenia depozytariusza,  
2) prowadzenia Subrejestru Uczestników subfunduszu, 
3) ogłoszeń wymaganych w związku z działalnością Funduszu postanowieniami Statutu lub przepisami prawa,  
4) druku i publikacji materiałów informacyjnych Funduszu wymaganych przepisami prawa.  

2. Zgodnie z art. 49 ust. 5 do 10 Ustawy PPK, w określonych przypadkach wynagrodzenie za zarządzanie będzie 
pomniejszone – odpowiednio do wskaźnika udziału funduszy zdefiniowanej daty zarządzanych przez Towarzystwo 
oraz inne odpowiednie podmioty z grupy kapitałowej Towarzystwa w odniesieniu do całego rynku – zgodnie 
z kwartalnymi informacjami udostępnianymi przez Komisję.  

3. Subfundusz nie jest obciążany wynagrodzeniem stałym od części aktywów Subfunduszu zainwestowanej 
w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo 
lub podmiot z grupy kapitałowej Towarzystwa.  

Art. 85  [Zasady ponoszenia kosztów przez subfundusz Pekao PPK 2055 (w niniejszym artykule zwany 
„Subfunduszem”)] 

§ 1.  1. Fundusz pokrywa z aktywów Subfunduszu wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem, zgodnie z 
§ 3 oraz następujące koszty Funduszu związane z działalnością Subfunduszu: 

1) prowizje i opłaty na rzecz firm inwestycyjnych lub banków, z których Fundusz korzysta, zawierając transakcje 
w ramach lokowania aktywów, w takim zakresie, w jakim dotyczą proporcjonalnie składników Aktywów 
Subfunduszu; 

2) prowizje i opłaty związane z umowami i transakcjami Funduszu, zawieranymi w ramach lokowania Aktywów 
Subfunduszu; 

3) prowizje i opłaty związane z przechowywaniem Aktywów Subfunduszu ; 
4) prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych, z których usług Fundusz korzysta 

w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu; 
5) wynagrodzenie Depozytariusza; 
6) związane z prowadzeniem Subrejestru Uczestników Subfunduszu; 
7) podatki i opłaty, wymagane w związku z działalnością Funduszu, w tym opłaty za zezwolenia, jeżeli 

obowiązek ich poniesienia wynika z przepisów prawa; 
8) ogłoszeń wymaganych w związku z działalnością Funduszu postanowieniami Statutu lub przepisami prawa; 
9) druku i publikacji materiałów informacyjnych Funduszu wymaganych przepisami prawa; 
10) likwidacji Funduszu lub Subfunduszu; 
11) wynagrodzenie likwidatora Subfunduszu. 

2. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 5) i 6), mogą być pokrywane z aktywów Subfunduszu do wysokości: 
1) 0,5% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu, w danym roku kalendarzowym - gdy Wartość Aktywów 

Netto Subfunduszu nie jest wyższa niż 10 000 000 zł; 
2) sumy kwoty 50 000 zł i 0,05% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu ponad kwotę 10 000 000 zł 

- gdy Wartość Aktywów Netto Subfunduszu, jest wyższa niż 10 000 000 zł. 
3. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 11), mogą być pokrywane z Aktywów Subfunduszu w wysokości nie wyższej 

niż 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku. 
4. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 1)-6) i 8)-10), nie mogą odbiegać od przyjętych w obrocie zwykłych kosztów 

wykonywania tego rodzaju usług. 
§ 2.  1. W księgach Subfunduszu codziennie tworzona jest rezerwa na wybrane koszty Subfunduszu wskazane w § 1, 

z wyłączeniem kosztów likwidacji i wynagrodzenia likwidatora. Rezerwa tworzona jest w wysokości uzasadnionej 
i ma na celu zapewnienie współmierności kosztów do okresu, którego faktycznie dotyczą. Rozliczenie następuje 

z dołu w okresach miesięcznych lub kwartalnych.  

2. Towarzystwo może podjąć decyzję o pokrywaniu części lub całości określonych opłat i prowizji wskazanych w § 1.  
§ 3.  1.  Towarzystwo otrzymuje za zarządzanie Subfunduszem wynagrodzenie, zwane dalej Wynagrodzeniem, na które 

składa się:  
1) wynagrodzenie ustalane proporcjonalnie do Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w każdym Dniu Wyceny 

(zwane dalej „Wynagrodzeniem Stałym”),  
2) wynagrodzenie zmienne, ustalane od wzrostu wartości Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu w każdym Dniu 

Wyceny ponad określony poziom odniesienia (zwane dalej „Wynagrodzeniem Zmiennym”).  
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2.  Wynagrodzenie Stałe nalicza się zgodnie z następującymi zasadami:  
1) Wynagrodzenie Stałe naliczane jest na każdy dzień, w wysokości określonej procentowo w skali roku, liczonej 

od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z ostatniego Dnia Wyceny;  
2) Maksymalna stawka Wynagrodzenia Stałego, liczonego dla Subfunduszu od wartości jego Aktywów Netto 

wynosi 0,5 % w skali roku;  
3) Wynagrodzenie Stałe rozliczane jest za każdy miesiąc i przekazywane ze środków Subfunduszu nie później 

niż piętnastego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który przysługuje;  
3.  Wynagrodzenie Zmienne naliczane jest w każdym Dniu Wyceny zgodnie z następującymi zasadami:  

1) Maksymalna stawka Wynagrodzenia Zmiennego wynosi 0,1 % liczone od Wartości Aktywów Netto 
Subfunduszu w skali roku;  

2) Wynagrodzenie Zmienne należne jest Towarzystwu pod warunkiem:  
a) realizacji dodatniej stopy zwrotu Subfunduszu za dany rok,  
b) osiągnięcia w danym roku stopy zwrotu przez Subfundusz przewyższającej stopę referencyjną, o której 

mowa w Ustawie PPK, ustalaną zgodnie z przepisami wykonawczymi do Ustawy PPK. 
3) Wynagrodzenie Zmienne naliczane jest w formie rezerwy przez cały rok, w wysokości oszacowanej przy 

weryfikacji założeń określonych w pkt 2) (rezerwa jest odpowiednio tworzona lub rozwiązywana). Rozliczenie 
następuje wraz w rozliczeniem Wynagrodzenia Stałego za grudzień;  

4) Szczegółowe zasady naliczeń Wynagrodzenia Zmiennego, w tym stopa referencyjna określone zostają 
w przepisach wykonawczych do Ustawy PPK.  

4. Towarzystwo może zaniechać naliczania i pobierania oraz obniżyć stawkę Wynagrodzenia Stałego lub 
Wynagrodzenia Zmiennego – poniżej stawki maksymalnej określonej w niniejszym paragrafie.  

§ 4 Fundusz obciąża Subfundusz kosztami związanymi z działalnością na rzecz Subfunduszu, przy czym zobowiązania 
związane z Subfunduszem obciążają tylko Subfundusz, zgodnie z następującymi zasadami:  
1) jeżeli obowiązek pokrycia kosztów obciąża kilka subfunduszy łącznie i nie jest możliwe ustalenie części, która 

obciąża Subfundusz, partycypację Subfunduszu w tych kosztach oblicza się na podstawie stosunku Wartości 
Aktywów Netto Subfunduszu do sumy wartości Aktywów Netto wszystkich subfunduszy, na których ciąży 
obowiązek pokrycia tych kosztów, chyba że w Statucie wskazane jest inny sposób partycypacji;  

2) zobowiązania, które dotyczą całego Funduszu – bez wskazania obciążenia kosztami Subfunduszu - obciążają 
Subfundusz proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto 
Funduszu;  

3) w przypadku zawarcia przez Fundusz umowy dotyczącej nabycia lub zbycia składników lokat więcej niż 
jednego subfunduszu wydzielonego w Funduszu, koszty takiej transakcji obciążają Subfundusz 
proporcjonalnie do udziału wartości nabytych lub zbytych na rzecz Subfunduszu składników lokat w wartości 
składników lokat nabytych lub zbytych w ramach tej transakcji ogółem.  

§ 5 Koszty związane z działalnością Funduszu i Subfunduszu niewymienione w powyższych paragrafach, pokrywane są 
przez Towarzystwo.  

§ 6 W przypadkach określonych w przepisach będą mieć zastosowanie dodatkowe zasady dotyczące ponoszonych przez 
Fundusz kosztów, w tym m.in.:  

1. Zgodnie z Ustawą, do czasu osiągnięcia przez Subfundusz Wartości Aktywów Netto 2 000 000 zł Towarzystwo 
pokrywa koszty:  

1) wynagrodzenia depozytariusza,  
2) prowadzenia Subrejestru Uczestników subfunduszu, 
3) ogłoszeń wymaganych w związku z działalnością Funduszu postanowieniami Statutu lub przepisami prawa,  
4) druku i publikacji materiałów informacyjnych Funduszu wymaganych przepisami prawa.  

2. Zgodnie z art. 49 ust. 5 do 10 Ustawy PPK, w określonych przypadkach wynagrodzenie za zarządzanie będzie 
pomniejszone – odpowiednio do wskaźnika udziału funduszy zdefiniowanej daty zarządzanych przez Towarzystwo 
oraz inne odpowiednie podmioty z grupy kapitałowej Towarzystwa w odniesieniu do całego rynku – zgodnie 
z kwartalnymi informacjami udostępnianymi przez Komisję.  

3. Subfundusz nie jest obciążany wynagrodzeniem stałym od części aktywów Subfunduszu zainwestowanej 
w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo 
lub podmiot z grupy kapitałowej Towarzystwa.  

Art. 86  [Zasady ponoszenia kosztów przez subfundusz Pekao PPK 2060 (w niniejszym artykule zwany 
„Subfunduszem”)] 

§ 1.  1. Fundusz pokrywa z aktywów Subfunduszu wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem, zgodnie z 
§ 3 oraz następujące koszty Funduszu związane z działalnością Subfunduszu: 

1) prowizje i opłaty na rzecz firm inwestycyjnych lub banków, z których Fundusz korzysta, zawierając 
transakcje w ramach lokowania aktywów, w takim zakresie, w jakim dotyczą proporcjonalnie składników 
Aktywów Subfunduszu; 

2) prowizje i opłaty związane z umowami i transakcjami Funduszu, zawieranymi w ramach lokowania 
Aktywów Subfunduszu; 

3) prowizje i opłaty związane z przechowywaniem Aktywów Subfunduszu ; 
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4) prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych, z których usług Fundusz korzysta 
w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu; 

5) wynagrodzenie Depozytariusza; 
6) związane z prowadzeniem Subrejestru Uczestników Subfunduszu; 
7) podatki i opłaty, wymagane w związku z działalnością Funduszu, w tym opłaty za zezwolenia, jeżeli 

obowiązek ich poniesienia wynika z przepisów prawa; 
8) ogłoszeń wymaganych w związku z działalnością Funduszu postanowieniami Statutu lub przepisami 

prawa; 
9) druku i publikacji materiałów informacyjnych Funduszu wymaganych przepisami prawa; 
10) likwidacji Funduszu lub Subfunduszu; 
11) wynagrodzenie likwidatora Subfunduszu. 

2. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 5) i 6), będą pokrywane z aktywów Subfunduszu do wysokości: 
1) 0,5% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu, w danym roku kalendarzowym - gdy Wartość 

Aktywów Netto Subfunduszu nie jest wyższa niż 10 000 000 zł; 
2) sumy kwoty 50 000 zł i 0,05% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu ponad kwotę 10 000 000 zł 

- gdy Wartość Aktywów Netto Subfunduszu, jest wyższa niż 10 000 000 zł. 
3. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 11), mogą być pokrywane z Aktywów Subfunduszu w wysokości nie wyższej 

niż 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku. 
4. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 1)-6) i 8)-10), nie mogą odbiegać od przyjętych w obrocie zwykłych kosztów 

wykonywania tego rodzaju usług. 
§ 2.  1. W księgach Subfunduszu codziennie tworzona jest rezerwa na wybrane koszty Subfunduszu wskazane w § 1, 

z wyłączeniem kosztów likwidacji i wynagrodzenia likwidatora. Rezerwa tworzona jest w wysokości uzasadnionej 
i ma na celu zapewnienie współmierności kosztów do okresu, którego faktycznie dotyczą. Rozliczenie następuje 

z dołu w okresach miesięcznych lub kwartalnych.  

2. Towarzystwo może podjąć decyzję o pokrywaniu części lub całości określonych opłat i prowizji wskazanych w § 1.  
§ 3.  1.  Towarzystwo otrzymuje za zarządzanie Subfunduszem wynagrodzenie, zwane dalej Wynagrodzeniem, na które 

składa się:  
1) wynagrodzenie ustalane proporcjonalnie do Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w każdym Dniu Wyceny 

(zwane dalej „Wynagrodzeniem Stałym”),  
2) wynagrodzenie zmienne, ustalane od wzrostu wartości Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu w każdym Dniu 

Wyceny ponad określony poziom odniesienia (zwane dalej „Wynagrodzeniem Zmiennym”).  
2.  Wynagrodzenie Stałe nalicza się zgodnie z następującymi zasadami:  

1) Wynagrodzenie Stałe naliczane jest na każdy dzień, w wysokości określonej procentowo w skali roku, liczonej 
od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z ostatniego Dnia Wyceny;  

2) Maksymalna stawka Wynagrodzenia Stałego, liczonego dla Subfunduszu od wartości jego Aktywów Netto 
wynosi 0,5 % w skali roku;  

3) Wynagrodzenie Stałe rozliczane jest za każdy miesiąc i przekazywane ze środków Subfunduszu nie później 
niż piętnastego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który przysługuje;  

3.  Wynagrodzenie Zmienne naliczane jest w każdym Dniu Wyceny zgodnie z następującymi zasadami:  
1) Maksymalna stawka Wynagrodzenia Zmiennego wynosi 0,1 % liczone od Wartości Aktywów Netto 

Subfunduszu w skali roku;  
2) Wynagrodzenie Zmienne należne jest Towarzystwu pod warunkiem:  

a) realizacji dodatniej stopy zwrotu Subfunduszu za dany rok,  
b) osiągnięcia w danym roku stopy zwrotu przez Subfundusz przewyższającej stopę referencyjną, o której 

mowa w Ustawie PPK, ustalaną zgodnie z przepisami wykonawczymi do Ustawy PPK. 
3) Wynagrodzenie Zmienne naliczane jest w formie rezerwy przez cały rok, w wysokości oszacowanej przy 

weryfikacji założeń określonych w pkt 2) (rezerwa jest odpowiednio tworzona lub rozwiązywana). Rozliczenie 
następuje wraz w rozliczeniem Wynagrodzenia Stałego za grudzień;  

4) Szczegółowe zasady naliczeń Wynagrodzenia Zmiennego, w tym stopa referencyjna określone zostają 
w przepisach wykonawczych do Ustawy PPK.  

4. Towarzystwo może zaniechać naliczania i pobierania oraz obniżyć stawkę Wynagrodzenia Stałego lub 
Wynagrodzenia Zmiennego – poniżej stawki maksymalnej określonej w niniejszym paragrafie.  

§ 4 Fundusz obciąża Subfundusz kosztami związanymi z działalnością na rzecz Subfunduszu, przy czym zobowiązania 
związane z Subfunduszem obciążają tylko Subfundusz, zgodnie z następującymi zasadami:  
1) jeżeli obowiązek pokrycia kosztów obciąża kilka subfunduszy łącznie i nie jest możliwe ustalenie części, która 

obciąża Subfundusz, partycypację Subfunduszu w tych kosztach oblicza się na podstawie stosunku Wartości 
Aktywów Netto Subfunduszu do sumy wartości Aktywów Netto wszystkich subfunduszy, na których ciąży 
obowiązek pokrycia tych kosztów, chyba że w Statucie wskazane jest inny sposób partycypacji;  

2) zobowiązania, które dotyczą całego Funduszu – bez wskazania obciążenia kosztami Subfunduszu - obciążają 
Subfundusz proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto 
Funduszu;  

3) w przypadku zawarcia przez Fundusz umowy dotyczącej nabycia lub zbycia składników lokat więcej niż 
jednego subfunduszu wydzielonego w Funduszu, koszty takiej transakcji obciążają Subfundusz 
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proporcjonalnie do udziału wartości nabytych lub zbytych na rzecz Subfunduszu składników lokat w wartości 
składników lokat nabytych lub zbytych w ramach tej transakcji ogółem.  

§ 5 Koszty związane z działalnością Funduszu i Subfunduszu niewymienione w powyższych paragrafach, pokrywane są 
przez Towarzystwo.  

§ 6 W przypadkach określonych w przepisach będą mieć zastosowanie dodatkowe zasady dotyczące ponoszonych przez 
Fundusz kosztów, w tym m.in.:  

1. Zgodnie z Ustawą, do czasu osiągnięcia przez Subfundusz Wartości Aktywów Netto 2 000 000 zł Towarzystwo 
pokrywa koszty:  

1) wynagrodzenia depozytariusza,  
2) prowadzenia Subrejestru Uczestników Subfunduszu, 
3) ogłoszeń wymaganych w związku z działalnością Funduszu postanowieniami Statutu lub przepisami prawa,  
4) druku i publikacji materiałów informacyjnych Funduszu wymaganych przepisami prawa.  

2. Zgodnie z art. 49 ust. 5 do 10 Ustawy PPK, w określonych przypadkach wynagrodzenie za zarządzanie będzie 
pomniejszone – odpowiednio do wskaźnika udziału funduszy zdefiniowanej daty zarządzanych przez Towarzystwo 
oraz inne odpowiednie podmioty z grupy kapitałowej Towarzystwa w odniesieniu do całego rynku – zgodnie 
z kwartalnymi informacjami udostępnianymi przez Komisję.  

3. Subfundusz nie jest obciążany wynagrodzeniem stałym od części aktywów Subfunduszu zainwestowanej 
w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo 
lub podmiot z grupy kapitałowej Towarzystwa. 

Art. 87  [Zasady ponoszenia kosztów przez subfundusz Pekao PPK 2065 (w niniejszym artykule zwany 
„Subfunduszem”)] 

§ 1.  1. Fundusz pokrywa z aktywów Subfunduszu wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem, zgodnie 
z § 3 oraz następujące koszty Funduszu związane z działalnością Subfunduszu: 

1) prowizje i opłaty na rzecz firm inwestycyjnych lub banków, z których Fundusz korzysta, zawierając transakcje 
w ramach lokowania aktywów, w takim zakresie, w jakim dotyczą proporcjonalnie składników Aktywów 
Subfunduszu; 

2) prowizje i opłaty związane z umowami i transakcjami Funduszu, zawieranymi w ramach lokowania Aktywów 
Subfunduszu; 

3) prowizje i opłaty związane z przechowywaniem Aktywów Subfunduszu ; 
4) prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych, z których usług Fundusz korzysta 

w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu; 
5) wynagrodzenie Depozytariusza; 
6) związane z prowadzeniem Subrejestru Uczestników Subfunduszu; 
7) podatki i opłaty, wymagane w związku z działalnością Funduszu, w tym opłaty za zezwolenia, jeżeli 

obowiązek ich poniesienia wynika z przepisów prawa; 
8) ogłoszeń wymaganych w związku z działalnością Funduszu postanowieniami Statutu lub przepisami prawa; 
9) druku i publikacji materiałów informacyjnych Funduszu wymaganych przepisami prawa; 
10) likwidacji Funduszu lub Subfunduszu; 
11) wynagrodzenie likwidatora Subfunduszu. 

2. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 5) i 6), mogą być pokrywane z aktywów Subfunduszu do wysokości: 
1) 0,5% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu, w danym roku kalendarzowym - gdy Wartość Aktywów 

Netto Subfunduszu nie jest wyższa niż 10 000 000 zł; 
2) sumy kwoty 50 000 zł i 0,05% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu ponad kwotę 10 000 000 zł 

- gdy Wartość Aktywów Netto Subfunduszu, jest wyższa niż 10 000 000 zł. 
3. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 11), mogą być pokrywane z Aktywów Subfunduszu w wysokości nie wyższej 

niż 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku. 
4. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 1)-6) i 8)-10), nie mogą odbiegać od przyjętych w obrocie zwykłych kosztów 

wykonywania tego rodzaju usług. 
§ 2.  1. W księgach Subfunduszu codziennie tworzona jest rezerwa na wybrane koszty Subfunduszu wskazane w § 1, 

z wyłączeniem kosztów likwidacji i wynagrodzenia likwidatora. Rezerwa tworzona jest w wysokości uzasadnionej 
i ma na celu zapewnienie współmierności kosztów do okresu, którego faktycznie dotyczą. Rozliczenie następuje 

z dołu w okresach miesięcznych lub kwartalnych.  

2. Towarzystwo może podjąć decyzję o pokrywaniu części lub całości określonych opłat i prowizji wskazanych w § 1.  
§ 3.  1.  Towarzystwo otrzymuje za zarządzanie Subfunduszem wynagrodzenie, zwane dalej Wynagrodzeniem, na które 

składa się:  
1) wynagrodzenie ustalane proporcjonalnie do Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w każdym Dniu Wyceny 

(zwane dalej „Wynagrodzeniem Stałym”),  
2) wynagrodzenie zmienne, ustalane od wzrostu wartości Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu w każdym Dniu 

Wyceny ponad określony poziom odniesienia (zwane dalej „Wynagrodzeniem Zmiennym”).  
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2.  Wynagrodzenie Stałe nalicza się zgodnie z następującymi zasadami:  
1) Wynagrodzenie Stałe naliczane jest na każdy dzień, w wysokości określonej procentowo w skali roku, liczonej 

od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z ostatniego Dnia Wyceny;  
2) Maksymalna stawka Wynagrodzenia Stałego, liczonego dla Subfunduszu od wartości jego Aktywów Netto 

wynosi 0,5 % w skali roku;  
3) Wynagrodzenie Stałe rozliczane jest za każdy miesiąc i przekazywane ze środków Subfunduszu nie później 

niż piętnastego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który przysługuje;  
3.  Wynagrodzenie Zmienne naliczane jest w każdym Dniu Wyceny zgodnie z następującymi zasadami:  

1) Maksymalna stawka Wynagrodzenia Zmiennego wynosi 0,1 % liczone od Wartości Aktywów Netto 
Subfunduszu w skali roku;  

2) Wynagrodzenie Zmienne należne jest Towarzystwu pod warunkiem:  
a) realizacji dodatniej stopy zwrotu Subfunduszu za dany rok,  
b) osiągnięcia w danym roku stopy zwrotu przez Subfundusz przewyższającej stopę referencyjną, o której 

mowa w Ustawie PPK, ustalaną zgodnie z przepisami wykonawczymi do Ustawy PPK. 
3) Wynagrodzenie Zmienne naliczane jest w formie rezerwy przez cały rok, w wysokości oszacowanej przy 

weryfikacji założeń określonych w pkt 2) (rezerwa jest odpowiednio tworzona lub rozwiązywana). Rozliczenie 
następuje wraz w rozliczeniem Wynagrodzenia Stałego za grudzień;  

4) Szczegółowe zasady naliczeń Wynagrodzenia Zmiennego, w tym stopa referencyjna określone zostają 
w przepisach wynikających z przepisów wykonawczych do Ustawy PPK.  

4. Towarzystwo może zaniechać naliczania i pobierania oraz obniżyć stawkę Wynagrodzenia Stałego lub 
Wynagrodzenia Zmiennego – poniżej stawki maksymalnej określonej w niniejszym paragrafie.  

§ 4 Fundusz obciąża Subfundusz kosztami związanymi z działalnością na rzecz Subfunduszu, przy czym zobowiązania 
związane z Subfunduszem obciążają tylko Subfundusz, zgodnie z następującymi zasadami:  
1) jeżeli obowiązek pokrycia kosztów obciąża kilka subfunduszy łącznie i nie jest możliwe ustalenie części, która 

obciąża Subfundusz, partycypację Subfunduszu w tych kosztach oblicza się na podstawie stosunku Wartości 
Aktywów Netto Subfunduszu do sumy wartości Aktywów Netto wszystkich subfunduszy, na których ciąży 
obowiązek pokrycia tych kosztów, chyba że w Statucie wskazane jest inny sposób partycypacji;  

2) zobowiązania, które dotyczą całego Funduszu – bez wskazania obciążenia kosztami Subfunduszu - obciążają 
Subfundusz proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto 
Funduszu;  

3) w przypadku zawarcia przez Fundusz umowy dotyczącej nabycia lub zbycia składników lokat więcej niż 
jednego subfunduszu wydzielonego w Funduszu, koszty takiej transakcji obciążają Subfundusz 
proporcjonalnie do udziału wartości nabytych lub zbytych na rzecz Subfunduszu składników lokat w wartości 
składników lokat nabytych lub zbytych w ramach tej transakcji ogółem.  

§ 5 Koszty związane z działalnością Funduszu i Subfunduszu niewymienione w powyższych paragrafach, pokrywane są 
przez Towarzystwo.  

§ 6 W przypadkach określonych w przepisach będą mieć zastosowanie dodatkowe zasady dotyczące ponoszonych przez 
Fundusz kosztów, w tym m.in.:  

1. Zgodnie z Ustawą, do czasu osiągnięcia przez Subfundusz Wartości Aktywów Netto 2 000 000 zł Towarzystwo 
pokrywa koszty:  

1) wynagrodzenia depozytariusza,  
2) prowadzenia Subrejestru Uczestników Subfunduszu, 
3) ogłoszeń wymaganych w związku z działalnością Funduszu postanowieniami Statutu lub przepisami prawa,  
4) druku i publikacji materiałów informacyjnych Funduszu wymaganych przepisami prawa.  

2. Zgodnie z art. 49 ust. 5 do 10 Ustawy PPK, w określonych przypadkach wynagrodzenie za zarządzanie będzie 
pomniejszone – odpowiednio do wskaźnika udziału funduszy zdefiniowanej daty zarządzanych przez Towarzystwo 
oraz inne odpowiednie podmioty z grupy kapitałowej Towarzystwa w odniesieniu do całego rynku – zgodnie 
z kwartalnymi informacjami udostępnianymi przez Komisję.  

3. Subfundusz nie jest obciążany wynagrodzeniem stałym od części aktywów Subfunduszu zainwestowanej 
w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo 
lub podmiot z grupy kapitałowej Towarzystwa.  

Rozdział VI 
Szczególne prawa Uczestników 

Art. 88 [Szczególne prawa Uczestników] 

§ 1.  Uczestnikowi przysługują uprawnienia określone w Ustawie, Ustawie PPK, Prospekcie Informacyjnym oraz 
w niniejszym Statucie. 

§ 2. Poza uprawnieniami określonymi w § 1, po spełnieniu warunków i w trybie określonym w Prospekcie Informacyjnym, 
Uczestnikowi przysługują następujące uprawnienia: 
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1) składania zleceń i uzyskiwania informacji o Funduszu z wykorzystaniem udostępnionych przez Towarzystwo 
usługi telefonicznej oraz systemu informatycznego; 

2) dokonanie zamiany Jednostek Uczestnictwa jednego Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa innego 
Subfunduszu; 

3) składania reklamacji związanych z uczestnictwem w Funduszu; 
4) ustanawiania pełnomocników do składania oświadczeń woli związanych z uczestnictwem w Subfunduszach; 
5) anulowania żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa, które nie zostało zrealizowane przez Fundusz 

z powodu zawieszenia odkupywania Jednostek Uczestnictwa. 

Rozdział VII 
Obowiązki informacyjne 

Art. 89 [Obowiązki informacyjne wobec Uczestników] 

§ 1.  Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Fundusz bezpłatnie udostępnia Kluczowe Informacje dla Inwestorów oraz 
informację dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego. 

§ 2. Fundusz jest obowiązany dostarczyć Uczestnikowi Funduszu bezpłatnie, na jego żądanie, połączone roczne 
i półroczne sprawozdanie finansowe Funduszu, sprawozdania jednostkowe Subfunduszy, Prospekt Informacyjny wraz 
z aktualnymi informacjami o zmianach w tym prospekcie, Kluczowe Informacje dla Inwestorów oraz informację dla 
klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego. 

§ 3.  Fundusz w terminie do ostatniego dnia lutego każdego roku, przekazuje Uczestnikowi, w postaci elektronicznej 
pozwalającej na utrwalenie jej treści na Trwałym Nośniku lub na wniosek Uczestnika w postaci papierowej, roczną 
informację o wysokości środków, o wysokości wpłat, dopłat rocznych, wpłaty powitalnej dokonanych na jego Konto 
w poprzednim roku kalendarzowym oraz o innych transakcjach zrealizowanych na Koncie Uczestnika w poprzednim 
roku kalendarzowym. 

§ 4.  Do Funduszu nie stosuje się art. 91 ust. 1 Ustawy. 
§ 5.  Fundusz przekazuje Uczestnikowi, w postaci elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku 

lub na wniosek Uczestnika w postaci papierowej, informację o warunkach wypłaty środków zgromadzonych na jego 
Koncie, w pierwszym kwartale roku kalendarzowego, w którym Uczestnik osiągnie 60 rok życia. 

§ 6.  W przypadku złożenia dyspozycji wypłaty transferowej Fundusz sporządza informację dotyczącą Konta, Uczestnika 
i Pracodawcy, zgodnie z art. 104 Ustawy o PPK. Wraz z dokonaniem wypłaty transferowej Fundusz przekazuje ją 
Uczestnikowi lub osobie, na której rzecz wypłata transferowa jest dokonywana oraz instytucji finansowej, do której 
wypłata transferowa jest dokonywana. Fundusz przekazuje także informacje przygotowane na podstawie art. 104 
Ustawy o PPK przez inne instytucje finansowe, które otrzymał w czasie uczestnictwa Uczestnika w Funduszu. 

§ 7. W przypadku złożenia dyspozycji wypłaty Fundusz przekazuje Uczestnikowi informacje, o których mowa w art. 104 
ust. 2 pkt 1-6 Ustawy o PPK, oraz informację o wysokości wypłaty, a w przypadku wypłaty ratalnej - informację o liczbie 
i wysokości rat. 

Art. 90 [Ogłoszenia Funduszu] 

§ 1.  Na stronie internetowej www.pekaotfi.pl Fundusz publikuje: 
1) Prospekt Informacyjny; 
2) Kluczowe Informacje dla Inwestorów; 
3) aktualne informacje o zmianach w Prospekcie Informacyjnym lub w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów lub 

w informacji dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego; 
4) roczne połączone sprawozdanie finansowe Funduszu wraz z rocznymi jednostkowymi sprawozdaniami 

finansowymi Subfunduszy; 
5) półroczne połączone sprawozdanie finansowe Funduszu wraz z półrocznymi jednostkowymi sprawozdaniami 

finansowymi Subfunduszy; 
6) zmiany Statutu wraz z informacją o terminie wejścia w życie tych zmian; 
7) Wartość Aktywów Netto każdego z Subfunduszy na Jednostkę Uczestnictwa; 
8) cenę zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa każdego z Subfunduszy; 
9) informację o zmniejszeniu się Wartości Aktywów Netto Funduszu poniżej poziomu 2.500.000 zł; 
10) informację dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego; 
11) politykę wynagrodzeń; 
12) pozostałe informacje związane z uczestnictwem w Subfunduszach. 

§ 2.  W dzienniku „Gazeta Giełdy Parkiet” Fundusz dokonuje ogłoszeń w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. 
W przypadku, gdyby dziennik „Gazeta Giełdy Parkiet” przestał być wydawany, do czasu dokonania zmiany niniejszego 
statutu w zakresie wskazania nowego pisma przeznaczonego do ogłoszeń Funduszy, ogłoszenia, o których mowa 
w zdaniu poprzednim, będą publikowane w dzienniku „Gazeta Wyborcza”. 
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Rozdział VIII 
Zasady odpowiedzialności 

Art. 91 [Siła wyższa] 

Towarzystwo nie będzie ponosić odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie postanowień niniejszego 
statutu, które nastąpiło wskutek siły wyższej w postaci katastrofalnych zjawisk przyrody, nadzwyczajnych zaburzeń życia 
zbiorowego (działania wojenne, zamieszki wewnętrzne, niezgodne z prawem strajki) czy też innych nadzwyczajnych zdarzeń 
zewnętrznych, których nie można było przewidzieć, a nawet gdyby można było je przewidzieć, którym nie można było zapobiec 
pomimo zachowania należytej staranności. 
 

Art. 92 [Ograniczenie odpowiedzialności] 

§ 1.  Towarzystwo nie będzie odpowiedzialne wobec Uczestnika za żadne szkody, w tym utracone korzyści, niewłaściwe 
wykonanie lub niewykonanie swoich obowiązków, wynikające z: 
1) wiernego wypełnienia dyspozycji Uczestnika; 
2) niewykonania dyspozycji, która została wydana bez zachowania warunków określonych w umowach zawartych 

z Funduszem lub Towarzystwem 
3) niewykonania dyspozycji Uczestnika z powodu wad transmisji niezależnych od Towarzystwa; 
4) okoliczności niezależnych od Towarzystwa (włączając: wojnę, trzęsienie ziemi, powódź, zalanie, strajk, zamach 

terrorystyczny, sabotaż, pożar, zmiany w polskim prawie lub decyzje polskich władz odnoszące się do 
obowiązków Towarzystwa lub Funduszu). 

§ 2. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niekorzystne dla Uczestnika następstwa ujawnienia przez 
niego hasła służącego do identyfikacji Uczestnika osobom trzecim. 

§ 3. Jeżeli do utraty instrumentu finansowego stanowiącego aktywo Funduszu doszło w sytuacji, o której mowa w art. 81i 
ust. 3 Ustawy, Depozytariusz może uwolnić się od odpowiedzialności wobec Funduszu za utratę tego instrumentu 
finansowego przez podmiot, któremu powierzył wykonywanie czynności na podstawie umowy, o której mowa w art. 81i 
ust. 1 Ustawy. 

Rozdział IX 
Likwidacja Subfunduszu 

Art. 93 [Przesłanki likwidacji Subfunduszu] 

§ 1. Fundusz może dokonać likwidacji Subfunduszu, na podstawie decyzji Towarzystwa, jeżeli zachodzi jedna 
z następujących przesłanek: 
1) Fundusz dokonał zbycia wszystkich lokat wchodzących w skład portfela inwestycyjnego Subfunduszu; 
2) Wartość Aktywów Netto Subfunduszu spadła poniżej 2.000.000 zł, 
- o ile nie jest to sprzeczne z Ustawą PPK, w szczególności w zakresie wymagań dotyczących liczby Funduszy 

Zdefiniowanej Daty, o których mowa w Rozdziale 6 Ustawy PPK. 

§ 2. Fundusz dokonuje likwidacji Subfunduszu po osiągnięciu przez niego Docelowej Daty, którego wartość aktywów netto 
spadła poniżej 2 000 000 zł, jeżeli nie jest możliwe połączenie z innym Funduszem Zdefiniowanej Daty na zasadach 
określonych w art. 90 Ustawy PPK, z zastrzeżeniem § 5 oraz § 6. 

§ 3. Otwarcie likwidacji następuje z dniem wystąpienia którejkolwiek z przesłanek, o których mowa w § 2 oraz z dniem 
podjęcia decyzji Towarzystwa w przypadku § 1. 

§ 4. Zarząd Towarzystwa niezwłocznie podejmuje uchwałę w sprawie wyznaczenia likwidatora Subfunduszu. Likwidatorem 
Subfunduszu może być Towarzystwo lub Depozytariusz.  

§ 5. Subfundusz, który osiągnął swoją Docelową Datę, oraz którego wartość aktywów netto spadła poniżej 2 000 000 zł, 
w terminie 7 dni od dnia wystąpienia tego zdarzenia, ogłasza w sposób wskazany w statutach łączących się Subfunduszy 
o zamiarze połączenia z innym Subfunduszem, który osiągnął swoją Docelową Datę. 

§ 6. W przypadku gdy nie jest możliwe połączenie, o którym mowa w § 5, Subfundusz, o którym mowa w § 5, nie ulega 
rozwiązaniu albo nie następuje otwarcie likwidacji Subfunduszu, jeżeli na wniosek Towarzystwa złożony w terminie 7 dni 
od dnia wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 1, organ nadzoru udzieli zgody na połączenie tego Subfunduszu 
z innym Subfunduszem Zdefiniowanej Daty, który osiągnie swoją Docelową Datę w ciągu 5 lat od dnia wystąpienia 
zdarzenia, o którym mowa w § 5. 

Art. 94 [Tryb, zasady i warunki likwidacji Subfunduszu] 

§ 1. Likwidacja Subfunduszu następuje na zasadach określonych w Ustawie oraz Ustawie PPK po dokonaniu ogłoszenia 
o likwidacji w sposób określony w art. 90 § 1. O dokonaniu ogłoszenia Towarzystwo informuje Komisję, 
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Depozytariusza, podmioty pośredniczące w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu oraz inne 
podmioty, którym Towarzystwo powierzyło wykonywanie swoich obowiązków. 

§ 2. Z dniem rozpoczęcia likwidacji Subfunduszu, Fundusz nie może zbywać Jednostek Uczestnictwa tego Subfunduszu, 
a także odkupywać Jednostek Uczestnictwa tego Subfunduszu. 

§ 3. Likwidacja Subfunduszu polega na zbyciu jego aktywów, ściągnięciu jego należności, zaspokojeniu wierzycieli 
Subfunduszu oraz umorzeniu Jednostek Uczestnictwa tego Subfunduszu przez wypłatę uzyskanych środków 
pieniężnych Uczestnikom Subfunduszu proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich Jednostek Uczestnictwa 
Subfunduszu. 

§ 4. Uczestnicy likwidowanego Subfunduszu mogą nabyć Jednostki Uczestnictwa innego istniejącego Subfunduszu za 
środki uzyskane z umarzanych Jednostek Uczestnictwa likwidowanego Subfunduszu. 

§ 5. Środki pieniężne, których wypłata nie była możliwa, przekazywane są do depozytu sądowego. 
§ 6. O dokonaniu czynności, o których mowa w § 3 i § 5, likwidator niezwłocznie powiadamia Komisję. 
§ 7. W trybie, o którym mowa w niniejszym rozdziale, nie można zlikwidować wszystkich Subfunduszy. 
§ 8. Uchwała zarządu Towarzystwa o likwidacji ostatniego istniejącego Subfunduszu stanowi przesłankę rozwiązania 

Funduszu. 
§ 9. W przypadku otwarcia likwidacji Subfunduszu Towarzystwo powiadamia Pracodawcę o otwarciu likwidacji.  

Rozdział X 
Rozwiązanie Funduszu 

Art. 95  [Przesłanki rozwiązania] 

§ 1.  Fundusz ulega rozwiązaniu w przypadkach wskazanych w Ustawie o PPK.  
§ 2.  Rozwiązanie Funduszu może nastąpić pod warunkiem, że  

1) nie jest możliwe połączenie z innym funduszem zdefiniowanej daty lub subfunduszem zdefiniowanej daty 
wydzielonym w funduszu inwestycyjnym z wydzielonymi subfunduszami zarządzanym przez Towarzystwo, na 
zasadach wynikających z Ustawy PPK; 

2) Komisja odmówiła zgody na połączenie Funduszu z innym Funduszem Zdefiniowanej Daty lub Subfunduszem 
Zdefiniowanej Daty wydzielonym w funduszu inwestycyjnym z wydzielonymi subfunduszami zarządzanym przez 
Towarzystwo. 

§ 3.  Rozwiązanie Funduszu następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Z dniem rozpoczęcia likwidacji Fundusz zaprzestaje 
zbywania oraz odkupywania Jednostek Uczestnictwa.  

§ 4.  Fundusz powiadamia o otwarciu likwidacji podmioty zatrudniające, z którymi zawarł umowy o zarządzanie PPK. 
Powiadomienie powinno zawierać informację o firmie i siedzibie likwidatora funduszu inwestycyjnego lub subfunduszu 
lub informację o firmie i siedzibie likwidatora funduszu emerytalnego. 

§ 5.  Likwidacja Funduszu polega na zbyciu jego Aktywów, ściągnięciu należności Funduszu, zaspokojeniu wierzycieli 
Funduszu i umorzeniu Jednostek Uczestnictwa przez wypłatę uzyskanych środków pieniężnych na zasadach 
wynikających z Ustawy PPK.  

Art. 96 [Tryb likwidacji] 

§ 1.  Rozwiązanie Funduszu następuje po przeprowadzeniu likwidacji w trybie określonym w Ustawie oraz Ustawie PPK.  
§ 2.  Likwidatorem Funduszu jest Depozytariusz. Wynagrodzenie likwidatora Funduszu określa się zgodnie z odpowiednimi 

postanowieniami Rozdziału V. 
§ 3.  Informację o wystąpieniu przyczyn rozwiązania Funduszu Towarzystwo niezwłocznie publikuje w sposób określony 

w art. 90 w § 1. 

Rozdział XI 
Przepisy przejściowe i końcowe 

Art. 97 [Wejście w życie Statutu] 

Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych. 
 


