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OGŁOSZENIE O ZMIANIE  

PROSPEKTU INFORMACYJNEGO  

PFR PPK SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO 

Z DNIA 9 MARCA 2021 R. 

 

PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając jako organ PFR PPK 

Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”), niniejszym ogłasza o dokonaniu 

aktualizacji treści Prospektu Informacyjnego Funduszu („Prospekt”). Dokonane zmiany w treści Prospektu są 

następujące: 

 

1) na stronie tytułowej Prospektu w informacji o dacie sporządzania dodaje się informacje na temat 

niniejszej aktualizacji oraz o dacie sporządzania ostatniego tekstu jednolitego na dzień dokonania 

niniejszej aktualizacji, tj. 9 marca 2021 r.  

 

2) w Rozdziale II w treści pkt 8.4. skreśla się dotychczasową treść ppkt 2), a ppkt 3) – 15) otrzymują 

odpowiednio numery ppkt 2) – 14). 

3) w Rozdziale XV po pkt 9 dodaje się pkt 10 w następującym brzmieniu: 

„10. Informacje wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 

z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym 

rozwojem w sektorze usług finansowych 

 

10.1. Sposób, w jaki ryzyka dla zrównoważonego rozwoju są wprowadzane w podejmowanych 

decyzjach inwestycyjnych 

 

Z uwagi na fakt, że Fundusz jest funduszem zdefiniowanej daty, zasady polityki inwestycyjnej w dużym 

stopniu określone są w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w 

Ustawie oraz Ustawie o PPK. Co do zasady, Fundusz nie uwzględnia odrębnie ryzyk dla 

zrównoważonego rozwoju rozumianych jako sytuację lub warunki środowiskowe, społeczne lub 

związane z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny 

negatywny wpływ na wartość inwestycji. Takie ryzyko stanowi element ryzyka inwestycyjnego, jakie 

jest typowe dla inwestycji na rynku kapitałowym. W chwili obecnej, ryzyko dla zrównoważonego 

rozwoju należy uznać za nieznaczące.  

 

10.2. Wyniki oceny prawdopodobnego wpływu ryzyk dla zrównoważonego rozwoju na zwrot 

z inwestycji w Fundusz  

 

Aktualnie nie jest możliwe jednoznaczne określenie wpływu ewentualnego ryzyka dla zrównoważonego 

rozwoju na zwrot z inwestycji w jednostki uczestnictwa Subfunduszy. Fundusz, prowadząc działalność 

inwestycyjną w ramach poszczególnych Subfunduszy stosuje zasady ograniczania ryzyka 
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inwestycyjnego, które skutkują rozproszeniem ryzyka. W konsekwencji, materializacja ewentualnego 

ryzyka dla zrównoważonego rozwoju nie powinna istotnie wpłynąć na zwrot z inwestycji w 

poszczególne Subfundusze. W chwili obecnej ryzyko dla zrównoważonego rozwoju należy uznać za 

nieznaczące.”. 

 

Pozostałe postanowienia Prospektu pozostają bez zmian. 

Powyższe zmiany Prospektu wchodzą w życie z dniem 9 marca 2021 r. 

 

 

 

 


