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SPRAWOZDANIE 

ALTERNATYWNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO 

PFR PPK SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO 

ZA OKRES OD 18 KWIETNIA 2019 ROKU DO 31 GRUDNIA 2019 ROKU 
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Szanowni Państwo,  

 

 

Sprawozdanie PFR PPK Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego zostało 

sporządzone na podstawie art. 222d ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu 

alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2016 r. poz.1896, z późn. zm.) 

z uwzględnieniem art. 103-107 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (EU) nr. 231/2013 z dnia 19 

grudnia 2012 roku. 

 

Sprawozdanie to obejmuje:  

 

1) Bilans na dzień 31 grudnia 2019 roku; 

 

2) Rachunek zysków i strat za okres od 18 kwietnia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku; 

 

3) Sprawozdanie z działalności funduszu w okresie od 18 kwietnia 2019 roku do 31 grudnia 

2019 roku; 

 

4) Opis istotnych zmian informacji wymienionych w Informacji dla Klienta PFR PPK SFIO 

w okresie od 18 kwietnia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku; 

 

5) Informację dotyczącą sytuacji na koniec okresu objętego sprawozdaniem rocznym oraz 

działalności w okresie objętym sprawozdaniem rocznym spółki nienotowanej na rynku 

regulowanym, nad którą PFR PPK SFIO przejął kontrolę; 

 

6) Informacje obejmujące: 

a)  liczbę pracowników podmiotu, który zarządza funduszem PFR PPK SFIO, 

b)  całkowite kwoty wynagrodzeń wypłaconych przez podmiot, który zarządza PFR PPK 

SFIO, pracownikom, w tym odrębnie, całkowitą kwotę wynagrodzeń wypłaconych 

osobom, o których mowa w art. 47a ust. 1 i art. 70j ust. 1 ustawy, 

c)  kwotę wynagrodzenia dodatkowego wypłaconego ze środków Funduszu; 

 

7) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania 

finansowego Funduszu za okres od 18 kwietnia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wydane 

przez Mac Auditor Sp. z o.o. w dniu 17 kwietnia 2020 roku. 

 

 

Z poważaniem, 

 

 

 

 

 

            Ewa Małyszko       Piotr Kuba                                       Tomasz Orlik 

Prezes Zarządu PFR TFI S.A.   Członek Zarządu PFR TFI S.A.       Członek Zarządu PFR TFI S.A. 
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1) Bilans na dzień 31 grudnia 2019 roku (w tys. zł) 

 

 

POŁĄCZONY BILANS 31.12.2019

I. Aktywa 2

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 0

2. Należności 0

3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0

4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 0

- dłużne papiery wartościowe 0

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 2

- dłużne papiery wartościowe 0

6. Nieruchomości 0

7. Pozostałe aktywa 0

II. Zobowiązania 0

1. Zobowiązania własne subfunduszy 0

2. Zobowiązania proporcjonalne funduszu 0

III. Aktywa netto (I-II) 2

IV. Kapitał funduszu 2

1. Kapitał wpłacony 2

2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) 0

V. Dochody zatrzymane 0

1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 0

2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 0

VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 0

VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 2  
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2) Rachunek zysków i strat za okres od 18 kwietnia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku 

(w tys. zł) 

 

 

POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI 18.04.2019 - 31.12.2019

I. Przychody z lokat 0

1. Dywidendy i inne udziały w zyskach 0

2. Przychody odsetkowe 0

3. Dodatnie saldo różnic kursowych 0

4. Pozostałe 0

II. Koszty funduszu 0

1. Wynagrodzenie dla towarzystwa 0

2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0

3. Opłaty dla depozytariusza 0

4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0

5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0

6. Usługi w zakresie rachunkowości 0

7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0

8. Usługi prawne 0

9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0

10. Koszty odsetkowe 0

11. Ujemne saldo różnic kursowych 0

12. Pozostałe 0

III. Koszty pokrywane przez towarzystwo 0

IV. Koszty funduszu netto (II-III) 0

V. Przychody z lokat netto (I-IV) 0

VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 0

1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 0

- z tytułu różnic kursowych 0

2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 0

- z tytułu różnic kursowych 0

VII. Wynik z operacji 0  
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3)  

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU  

PFR PPK SFIO  

W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM 

OD DNIA 18 KWIETNIA 2019 ROKU DO 31 GRUDNIA 2019 ROKU 

 

 

 

PFR PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty („Funduszu”) jest alternatywnym 

funduszem inwestycyjnym utworzonym przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 

i zarejestrowanym przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy w dniu 

18 kwietnia 2019 roku pod numerem RFI 1642. 

Fundusz rozpoczął działalność w dniu 13 grudnia 2019 roku. 

Siedzibą i adresem Funduszu jest siedziba i adres PFR TFI S.A.: ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa. 

Fundusz został utworzony na czas nieograniczony. 

Fundusz jest funduszem z wydzielonymi Subfunduszami, w którym każdy jest Subfunduszem 

zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 

planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2215): 

 

1. PFR PPK 2025 

2. PFR PPK 2030 

3. PFR PPK 2035 

4. PFR PPK 2040 

5. PFR PPK 2045 

6. PFR PPK 2050 

7. PFR PPK 2055 

8. PFR PPK 2060 

 

PRZEGLĄD DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ PRZEGLĄD PORTFELA 

SUBFUNDUSZY 

 

Wszystkie Subfundusze rozpoczęły działalność w drugiej połowie grudnia 2019. 

Ze względu na niewielką wartość aktywów wszystkie Subfundusze, oprócz PFR PPK 2060, lokowały 

środki pieniężne wyłącznie w depozyty bankowe; na dzień bilansowy stanowiły one 100% wartości 

portfela inwestycyjnego Subfunduszy.  

Subfundusz PFR PPK 2060 utrzymywał środki pieniężne na rachunku podstawowym Subfunduszu. 
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ISTOTNE INFORMACJE O STANIE MAJĄTKOWYM I SYTUACJI FINANSOWEJ 

FUNDUSZU 

 

Wartości aktywów netto (WAN), wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa (WANJU), 

główne składniki aktywów na dzień bilansowy poszczególnych Subfunduszy zostały przedstawione 

w poniższej tabeli: 

 

Subfundusz WAN  

(w tys. PLN) 

WANJU Depozyty 

bankowe  

(w tys. PLN) 

Środki 

pieniężne  

(w tys. PLN) 

PFR PPK 2025 0 100,04 0 - 

PFR PPK 2030 0 100,04 0 - 

PFR PPK 2035 0 100,04 0 - 

PFR PPK 2040 0 100,05 0 - 

PFR PPK 2045 0 100,03 0 - 

PFR PPK 2050 0 100,02 0 - 

PFR PPK 2055 0 100,02 0 - 

PFR PPK 2060 0 100,00 - 0 

 

ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ FUNDUSZU, JAKIE 

NASTĄPIŁY W ROKU OBROTOWYM, A TAKŻE PO JEGO ZAKOŃCZENIU, DO DNIA 

ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FIANANSOWEGO 

 

W roku obrotowym nie wystąpiły przypadki: 

• informowania uczestników o korektach wyceny aktywów netto Subfunduszy na jednostkę 

uczestnictwa, 

• zawieszania zbywania lub odkupywania jednostek uczestnictwa lub zawieszenia 

w dokonywaniu wyceny aktywów netto na jednostkę uczestnictwa Subfunduszy, 

• nierozliczenia się transakcji zawieranych przez Subfundusze. 

 

W okresie sprawozdawczym Fundusz nie dokonywał korekt błędów podstawowych mających 

wpływ na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik z operacji i rentowność Funduszu 

i każdego z Subfunduszy. Pod koniec 2019 roku po raz pierwszy pojawiły się wiadomości z Chin 

dotyczące COVID-19 (koronawirusa). W pierwszych miesiącach 2020 roku wirus rozprzestrzenił się 

na całym świecie, a jego negatywny wpływ objął wiele krajów. Zarząd Towarzystwa ściśle 

monitoruje sytuację i szuka sposobów na zminimalizowanie wpływu na Fundusz i Subfundusze, 

jednak wydaje się, że zawirowania na światowych rynkach finansowych i kapitałowych mogą 

w istotnie negatywny sposób wpłynąć na wycenę jednostek uczestnictwa Subfunduszy 

w przyszłości. Towarzystwo uważa taką sytuację za zdarzenie nie powodujące korekt 
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w sprawozdaniu finansowym za rok 2019, lecz za zdarzenie po dacie bilansu wymagające 

dodatkowych ujawnień. Ponieważ sytuacja wciąż się rozwija, Zarząd Towarzystwa uważa, że nie 

jest możliwe przedstawienie precyzyjnych szacunków ilościowych potencjalnego wpływu obecnej 

sytuacji na Fundusz. Ewentualny wpływ zostanie uwzględniony w wycenie aktywów i zobowiązań 

Funduszu w 2020 roku. 

 

Po dniu bilansowym w istotny sposób wzrosły aktywa Funduszu. W głównej mierze było to 

spowodowane otrzymanymi wpłatami od uczestników. Wartość aktywów netto na dzień 25 marca 

2020 r. wyniosła 1 856 tys. zł.  

Po dniu bilansowym nie wystąpiły inne znaczące zdarzenia nieuwzględnione w prezentowanym 

sprawozdaniu Funduszu. 

 

PRZEWIDYWANY ROZWÓJ FUNDUSZU ORAZ ZAGROŻENIA TEGO ROZWOJU 

 

Działalność inwestycyjna Subfunduszy będzie kontynuowana zgodnie z polityką inwestycyjną 

określoną w Statucie i rozwijana w kolejnych okresach w miarę napływu kolejnych środków 

do Subfunduszy. 

Sytuacja finansowa Subfunduszy w przyszłości uzależniona będzie w dużym stopniu od czynników 

rynkowych. Zdaniem Zarządu PFR TFI S.A. nie występują okoliczności wskazujące na zagrożenie 

kontynuacji działalności Funduszu i Subfunduszy. 

 

AKTUALNA I PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINANSOWA 

 

Obecna sytuacja finansowa Subfunduszy jest dobra. Subfundusze posiadają środki wystarczające  

do regulowania bieżących zobowiązań. Na przyszłą sytuację Subfunduszy największy wpływ będzie 

miała sytuacja na rynkach kapitałowych, na których inwestują Subfundusze. 

 

W pierwszej połowie 2020 roku oczekujemy zwiększonej zmienności na światowych rynkach akcji 

i długu. Początek 2020 roku to przede wszystkim znaczący wzrost niepewności na świecie wywołany 

epidemią koronawirusa, która wybuchła pod koniec 2019 r. w Chinach. Rozprzestrzenienie się 

pandemii we Włoszech i rozlanie na pozostałe kraje europejskie doprowadziło  

do bezprecedensowych działań władz centralnych poszczególnych państw oraz znaczącego wzrostu 

awersji do ryzyka na świecie i w kraju. W wyniku obaw o recesję w gospodarce oraz działań 

mających ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa doszło do gwałtownej przeceny akcji. Główne 

indeksy warszawskiej giełdy spadły od początku roku do 20 marca o ponad 30%. Rentowność 

polskich obligacji 10-letnich ustanowiła na początku marca 2020 r. historyczne minimum  

na poziomie 1,43%, a 5-letnich spadła poniżej 1,2%. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała po raz 

pierwszy od 5 lat o obniżce głównej stopy procentowej o 50 pkt bazowych do 1%. Z kolei Narodowy 

Bank Polski wspierając płynność na rynku finansowym, uruchomił program skupu obligacji 

skarbowych z rynku wtórnego. Rząd przedstawił także program ratunkowy wspierający gospodarkę, 



 
 
 
 
 

8 
ul. Krucza  50, 00-025 Warszawa 

t: +48 22 341 70 00 

e: sekretariat@pfrtfi.pl 

www.pfrtfi.pl 

PFR TFI S.A. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy 

pod numerem KRS 0000486060, NIP: 1070027625 

Kapitał zakładowy 48.000.000 złotych, wpłacony w całości. 

 

 

który ma przeciwdziałać negatywnym skutkom społecznym i gospodarczym walki  

z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. 

Zawirowania na globalnych rynkach finansowych oraz spowolnienie gospodarcze na świecie 

nie pozostanie bez wpływu na tegoroczne stopy zwrotu z poszczególnych klas aktywów. 

 

PRZYJĘTE PRZEZ JEDNOSTKĘ CELE I METODY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM 

FINANSOWYM, ŁĄCZNIE Z METODAMI ZABEZPIECZANIA ISTOTNYCH 

RODZAJÓW PLANOWANYCH TRANSAKCJI, DLA KTÓRYCH STOSOWANA JEST 

RACHUNKOWOŚĆ ZABEZPIECZEŃ 

 

Fundusz jest objęty systemem zarządzania ryzykiem w Towarzystwie zgodnym w szczególności 

z wymogami rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 lipca 2017 roku w sprawie 

sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy 

inwestycyjnych (Dz.U. 2019  roku poz. 1312) oraz rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 

nr 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 roku. 

 

Pozostałe pozycje sprawozdania z działalności jednostki przewidywane przez art. 49 ustawy z dnia 

29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2018 roku, poz. 395, z późniejszymi zmianami) 

nie występują. 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZMIAN, O KTÓRYCH MOWA W ART. 105 

ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) NR 231/2013 Z DNIA  

19.12.2012 R. UZUPEŁNIAJĄCE DYREKTYWĘ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

I RADY 2011/61/UE W ODNIESIENIU DO ZWOLNIEŃ, OGÓLNYCH WARUNKÓW 

DOTYCZĄCYCH PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI, DEPOZYTARIUSZY, DŹWIGNI 

FINANSOWEJ, PRZEJRZYSTOŚCI I NADZORU 

 

W okresie sprawozdawczym, do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego nie wystąpiły istotne 

zmiany informacji wymienionych w art. 23 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami 

inwestycyjnymi i zmiany dyrektyw 2003/41/WE i 2009/65/WE oraz rozporządzeń (WE) nr 

1060/2009 i (UE) nr 1095/2010. 
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PRZEGLĄD WYNIKÓW OSIĄGNIĘTYCH PRZEZ SUBFUNDUSZE 

 

Subfundusze od dnia 13 grudnia 2019 do 31 grudnia 2019 wypracowały następujące nominalne stopy 

zwrotu: 

 

Subfundusz Stopa zwrotu 

PFR PPK 2025 0,04% 

PFR PPK 2030 0,04% 

PFR PPK 2035 0,04% 

PFR PPK 2040 0,05% 

PFR PPK 2045 0,03% 

PFR PPK 2050 0,02% 

PFR PPK 2055 0,02% 

PFR PPK 2060 0,00% 

 

 

GŁÓWNE CZYNNIKI RYZYKA I ZAGROŻENIA DLA DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU 

 

Subfundusze są narażone przede wszystkim na: 

 

1) ryzyko rynkowe – związane z ogólnym stanem koniunktury na rynku papierów 

wartościowych, 

2) ryzyko kredytowe – związane z możliwością niewykonania zobowiązań przez podmiot, 

z którym Fundusz zawiera umowy lub transakcje, 

3) ryzyko rozliczenia – związane z ryzykiem kontrahenta, dotyczy możliwości nieterminowego 

rozliczenia transakcji przez kontrahenta, 

4) ryzyko płynności – związane z możliwością wystąpienia sytuacji, w której dokonanie 

transakcji papierami wartościowymi bez znaczącego wpływu na ich cenę nie jest możliwe,  

5) ryzyko walutowe – związane ze zmiennością kursów walut; 

6) ryzyko związane z przechowywaniem aktywów – związane z możliwością zaprzestania 

lub ograniczenia przez Depozytariusza lub subdepozytariusza działalności polegającej 

na przechowywaniu aktywów Subfunduszu,  

7) ryzyko związane z koncentracją aktywów lub rynków – związane z możliwością lokowania 

aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe lub inne instrumenty finansowe emitowane 

przez niewielką liczbę emitentów lub emitentów działających na jednym rynku,  

8) ryzyko prawne – związane z możliwością występowania zmian w systemie prawnym, w tym 

podatkowym, które mogą negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie podmiotów 

gospodarczych, w tym emitentów papierów wartościowych, 
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9) ryzyko makroekonomiczne – związane z wpływem koniunktury gospodarczej w kraju oraz 

na świecie na ceny rynkowe instrumentów finansowych oraz zmianą wskaźników 

makroekonomicznych takich jak np. tempo wzrostu gospodarczego oraz poziom inflacji, 

1.1. Opis ryzyka związanego z uczestnictwem w Subfunduszach, w tym w szczególności 

ryzyka: 

1) ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa, 

z uwzględnieniem czynników mających wpływ na poziom ryzyka związanego z inwestycją 

Subfundusz będzie dążył do zrealizowania celu inwestycyjnego określonego w Statucie, 

niemniej jednak nie gwarantuje jego osiągnięcia. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia 

przez Uczestnika określonej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa, co może 

być związane z wymienionymi czynnikami ryzyka, w tym z zawarciem przez Subfundusz 

określonych umów oraz ze szczególnymi warunkami zawartych przez Subfundusz 

transakcji. 

2) ryzyko związane z zawarciem określonych umów 

Zawarcie umów mających za przedmiot Instrumenty Pochodne, w tym 

Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, może spowodować wystąpienie 

następujących ryzyk: 

a) ryzyko rynkowe – związane z możliwością poniesienia strat w wyniku zmian 

parametrów rynkowych, takich jak ceny papierów wartościowych, stopy 

procentowe, kursy walut i indeksy giełdowe. Ze względu na efekt dźwigni 

finansowej, możliwość zajmowania krótkiej pozycji oraz stopnia skomplikowania 

wyceny takiego instrumentu, ryzyko to jest wyższe niż w przypadku instrumentów 

stanowiących bazę tych instrumentów; 

b) ryzyko niewłaściwego zabezpieczania pozycji będące skutkiem wykorzystania 

przez Subfundusz niewłaściwego instrumentu zabezpieczającego lub użycia go 

w sposób niewłaściwy (tym samym stosowana przez Fundusz strategia może 

spowodować straty); 

c) ryzyko braku płynności koniecznej do zawarcia transakcji jednocześnie 

na pozycjach zabezpieczanych i zabezpieczających; 

d) ryzyko niedopasowania pozycji zabezpieczanej i zabezpieczającej (z powodu 

błędnej oceny zależności pomiędzy pozycją zabezpieczaną a instrumentem 

zabezpieczającym, w szczególności wynikającą ze zmiany wielkości pozycji 

zabezpieczanej); 

e) ryzyko bazowe – związane z możliwością zaistnienia rozbieżności zmian cen 

aktywów bazowych i cen instrumentu pochodnego;  

f) ryzyko niewypłacalności izby rozliczeniowej – związane z możliwością 

poniesienia strat w wyniku niewypełnienia zobowiązań przez izbę rozliczeniową 

(jeżeli instrument pochodny jest przez nią rozliczany); 



 
 
 
 
 

11 
ul. Krucza  50, 00-025 Warszawa 

t: +48 22 341 70 00 

e: sekretariat@pfrtfi.pl 

www.pfrtfi.pl 

PFR TFI S.A. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy 

pod numerem KRS 0000486060, NIP: 1070027625 

Kapitał zakładowy 48.000.000 złotych, wpłacony w całości. 

 

 

g) ryzyko modelu wyceny – związane z zastosowaniem nieadekwatnego modelu 

wyceny niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych; 

h) ryzyko kontrahenta – związane z niewywiązywaniem się przez kontrahenta 

z zobowiązań wynikających z transakcji na instrumentach pochodnych; 

ze względu na występowanie dźwigni finansowej, w przypadku inwestycji 

w instrumenty pochodne strata może przewyższyć wartość zainwestowanych 

w nie Aktywów;  

i) ryzyko dźwigni finansowej – związane z możliwością poniesienia straty 

przewyższającej wartość aktywów zainwestowanych w instrumenty pochodne 

w przypadku niewniesienia depozytu zabezpieczającego lub wniesienia go 

w wysokości niższej niż wartość bazy instrumentu pochodnego. 

3) ryzyko związane ze szczególnymi warunkami transakcji zawartych przez Subfundusz 

Niestandardowe transakcje zawierane przez Subfundusz mogą powodować dodatkowe 

ryzyka i koszty z nimi związane.  

4) ryzyko związane z udzielonymi gwarancjami 

Subfundusz nie udziela gwarancji. 

5) ryzyko wystąpienia szczególnych okoliczności, na wystąpienie których uczestnik funduszu 

nie ma wpływu lub ma ograniczony wpływ: 

a) otwarcie likwidacji Funduszu lub Subfunduszu 

Fundusz może zostać rozwiązany, a Subfundusze mogą być likwidowane 

w przypadkach określonych w Statucie. 

b) przejęcie zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo 

Na podstawie umowy zawartej z Towarzystwem, inne towarzystwo funduszy 

inwestycyjnych może przejąć zarządzanie Funduszem bez zgody Uczestników 

Funduszu. Towarzystwo przejmujące zarządzanie wstępuje w prawa i obowiązki 

Towarzystwa będącego dotychczas organem Funduszu. 

c) przejęcie zarządzania funduszem przez spółkę zarządzającą albo zarządzającego z UE 

Zgodnie z polskim prawem Towarzystwo w drodze umowy zawartej w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności, może za zgodą Zgromadzenia Uczestników, przekazać 

zarządzającemu z UE prowadzącemu działalność na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej zarządzanie Funduszem i prowadzenie jego spraw. 

d) zmiana depozytariusza lub podmiotu obsługującego fundusz 

Fundusz może zmienić depozytariusza lub inny podmiot obsługujący Fundusz 

lub Subfundusz bez zgody Uczestników. 

e) połączenie Funduszu z innym funduszem 

Towarzystwo może podjąć decyzję o połączeniu Funduszu z innym funduszem 

inwestycyjnym zarządzanym przez Towarzystwo. Połączenie następuje po wydaniu 
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zgody Komisji na połączenie. Połączenie następuje przez przeniesienie majątku 

funduszu przejmowanego do funduszu przejmującego oraz przydzielenie uczestnikom 

funduszu przejmowanego jednostek uczestnictwa funduszu przejmującego w zamian 

za jednostki uczestnictwa funduszu przejmowanego. 

f) zmiana polityki inwestycyjnej  

Towarzystwo może zmienić Statut w odniesieniu do polityki inwestycyjnej Funduszu. Zmiana 

Statutu wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia dokonania ogłoszenia o zmianie Statutu. 

6) inflacja 

Z punktu widzenia Uczestnika należy podkreślić, że poziom inflacji ma zasadniczy wpływ 

na wielkość realnej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa. Może się zdarzyć, 

że z uwagi na wysoki poziom inflacji realna stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki 

Uczestnictwa okaże się ujemna, mimo że nominalna stopa zwrotu inwestycji w Jednostki 

Uczestnictwa będzie dodatnia. W związku z tym Uczestnik narażony jest na ryzyko utraty 

realnej wartości inwestycji. 

7) ryzyko związane z regulacjami prawnymi dotyczącymi Funduszu, w szczególności 

w zakresie prawa podatkowego 

Zmiany w systemie prawnym mogą niekorzystnie wpływać na inwestycje Uczestników, 

którzy narażeni są na możliwość ponoszenia dodatkowych obciążeń mogących negatywnie 

wpływać na realizowane przez Uczestnika stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki 

Uczestnictwa. 

8) Ryzyko operacyjne 

Ryzyko operacyjne polega na istnieniu zagrożenia wystąpienia straty na skutek 

nieadekwatności lub zawodności procesów wewnętrznych, zawodności ludzi, systemów 

lub na skutek działania czynników zewnętrznych, w tym takich zdarzeń jak klęski naturalne 

czy ataki terrorystyczne. 
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4) Opis istotnych zmian informacji wymienionych w Informacji dla Klienta PFR PPK 

SFIO w okresie od 18 kwietnia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. 

 

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły żadne istotne zmiany informacji wymienionych 

w Informacji dla Klienta PFR PPK Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. 

 

5) Informacja dotycząca sytuacji na koniec okresu objętego sprawozdaniem rocznym 

oraz działalności w okresie objętym sprawozdaniem rocznym spółki nienotowanej 

na rynku regulowanym, nad którą PFR PPK SFIO przejął kontrolę. 

 

Na koniec okresu sprawozdawczego fundusz PFR PPK SFIO nie posiadał w swoim portfelu spółek 

nienotowanych na rynku regulowanym nad którymi przejął kontrolę. 

 

6) Informacje obejmujące: 

 

a)  liczbę pracowników podmiotu, który zarządza funduszem PFR PPK SFIO: 

 

PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na dzień 31 grudnia 2019 roku zatrudniało 

66 osób w tym 3 Członków Zarządu.  

 

b)  całkowite kwoty wynagrodzeń wypłaconych przez podmiot, który zarządza PFR PPK 

SFIO, pracownikom, w tym odrębnie, całkowitą kwotę wynagrodzeń wypłaconych osobom,  

o których mowa w art. 47a ust. 1 i art. 70j ust. 1 ustawy. 

 

W okresie od 18 kwietnia 2019 roku do końca grudnia 2019 roku Towarzystwo poniosło koszty 

z tytułu wynagrodzeń w części przypadającej na Fundusz PFR PPK SFIO w łącznej kwocie 1 634 

tys. zł, w tym 342 tys. zł z tytułu wynagrodzeń osób o których mowa w art. 47a ust.1 i art. 70j ust 1 

ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. 

 

c)  kwotę wynagrodzenia dodatkowego wypłaconego ze środków Funduszu. 

 

W okresie od dnia 18 kwietnia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku nie dokonywano wypłat 

wynagrodzenia dodatkowego ze środków Funduszu. 
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7) Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego alternatywnego 

funduszu inwestycyjnego. 
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