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Nazwa Funduszu Inwestycyjnego: Allianz Discovery Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Firma Zarządzająca: TFI Allianz Polska S.A.

Opis Funduszu:
Fundusz lokując aktywa dąży do osiągania dodatnich stóp zwrotu w skali roku, niezależnie od bieżącej koniunktury 
na rynkach finansowych. Przeznaczony jest dla inwestorów zainteresowanych, przy akceptacji ryzyka inwestycyjnego, 
możliwością osiągnięcia dodatniej stopy zwrotu nawet w okresie spadków na rynkach akcji.

Dane TFI Allianz Polska S.A.:

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.
Rodziny Hiszpańskich 1
02-685 Warszawa
www.allianz.pl/tfi

Waluta: Opłata za zarządzanie: Ryzyko inwestycyjne Funduszu:

PLN 2,5 (dwa i pięć dziesiątych) % Wartości  
Aktywów Netto Funduszu w skali roku wysokie

UFK Europa Allianz Discovery

Polityka inwestycyjna Funduszu:
Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu 
wartości lokat. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.

Fundusz realizuje swój cel inwestycyjny poprzez inwestowanie do 100% Aktywów w jednostki 
uczestnictwa subfunduszu Allianz Discovery Europe Strategy wydzielonego w ramach fundu-
szu zagranicznego działającego pod nazwą Allianz Global Investors Fund z siedzibą przy 6A, 
route de Trèves; L-2633 Senningerberg. Allianz Global Investors Fund jest otwartym funduszem 
inwestycyjnym założonym w Luksemburgu w formie SICAV (Société d’Investissement à Capital 
Variable co oznacza fundusz inwestycyjny o zmiennym kapitale zakładowym). Allianz Global 
Investors Fund podlega przepisom luksemburskiej ustawy o spółkach handlowych z dnia 10 
sierpnia 1915 r. oraz uregulowaniom luksemburskiej Ustawy z dnia 20 grudnia 2002 r. o przed-
siębiorstwach zbiorowego inwestowania, ze zmianami. Podmiotem zarządzającym jest Allianz 
Global Investors Luxembourg S. A. z siedzibą przy 6A, route de Trèves; L-2633 Senningerberg. 
W szczególności Fundusz będzie inwestował w jednostki uczestnictwa Subfunduszu klasy 
I denominowane w EURO (ISIN LU0384030010).

Fundusz może lokować aktywa Funduszu w następujące kategorie lokat:
1) w jednostki uczestnictwa subfunduszu Allianz Discovery Europe Strategy wydzielonego 

w ramach funduszu zagranicznego działającego pod nazwą Allianz Global Investors Fund 
do 100% Wartości Aktywów Funduszu;

2) depozyty w bankach krajowych, bankach zagranicznych lub instytucjach kredytowych, 
Instrumenty Rynku Pieniężnego od 0 do 50% Wartości Aktywów Funduszu;

3) papiery wartościowe, w tym akcje, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, prawa poboru 
akcji, obligacje, obligacje zamienne na akcje, kwity depozytowe, listy zastawne będące 
przedmiotem publicznej oferty jak i nie będące przedmiotem takiej oferty mogą stanowić 
od 0 do 10% Wartości Aktywów Funduszu;

4) waluty;
5) Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne.

Alokacja środków Funduszu w poszczególne kategorie lokat:
Papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden pod-
miot, a także wierzytelności wobec tego podmiotu nie mogą stanowić łącznie więcej niż 
20 (dwadzieścia) % wartości Aktywów Funduszu. Ograniczeń tych nie stosuje się do papie-
rów wartościowych emitowanych, gwarantowanych lub poręczanych przez Skarb Państwa, 
Narodowy Bank Polski, państwa należące do OECD albo międzynarodowe instytucje finan-
sowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno z państw należą-
cych do OECD.

Depozyty w jednym banku krajowym, banku zagranicznym lub instytucji kredytowej, nie 
mogą stanowić więcej niż 20 (dwadzieścia) % wartości Aktywów Funduszu.

Waluta obca jednego państwa ani Euro nie może stanowić więcej niż 20 (dwadzieścia) % war-
tości Aktywów Funduszu.

Waluty oraz Instrumenty Pochodne (w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne), 
nie mogą stanowić łącznie więcej niż 40 (czterdzieści) % wartości Aktywów Funduszu.

Fundusz może zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych, bankach zagranicznych lub instytu-
cjach kredytowych pożyczki lub kredyty, których łączna wysokość liczona łącznie z wartością 
wyemitowanych obligacji nie przekracza 75 (siedemdziesięciu pięciu) % Wartości Aktywów 
Netto Funduszu w chwili ich zaciągania.

Fundusz może dokonywać emisji obligacji w wysokości nieprzekraczającej 15 (piętnaście) % 
Wartości Aktywów Netto Funduszu na dzień poprzedzający dzień podjęcia przez Zgromadzenie 
Inwestorów uchwały o emisji obligacji.

Fundusz zobowiązany jest dostosować strukturę portfela inwestycyjnego Funduszu do wyma-
gań określonych w Ustawie oraz Statucie w terminie 12 (dwunastu) miesięcy od dnia utwo-
rzenia Funduszu.

Kryteria doboru lokat:
Głównym kryterium, którym kieruje się Fundusz w odniesieniu do wszystkich rodzajów lokat 
Funduszu, jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w długim horyzoncie inwestycyjnym.

Proporcje między lokatami Aktywów Funduszu, w ramach limitów inwestycyjnych, uzależ-
nione są od decyzji podejmowanych przez Fundusz na podstawie oceny bieżącej i prognozo-
wanej sytuacji na rynku instrumentów finansowych stanowiących przedmiot lokat Funduszu.

Dla poszczególnych rodzajów lokat Funduszu przyjmuje się następujące kryteria ich doboru:
1) dla akcji, praw do akcji, praw poboru, warrantów subskrypcyjnych i kwitów depozytowych:

a) prognozowany wzrost wartości instrumentu finansowego w ujęciu nominalnym lub 
relatywnym, tj. w porównaniu z innymi podobnymi instrumentami finansowymi lub 
w porównaniu do stopy zwrotu z indeksu giełdowego,

b) prognozowane perspektywy wzrostu wyników finansowych emitenta,
c) ryzyko działalności emitenta,
d) w przypadku praw poboru – również relacja ceny prawa poboru do aktualnej ceny akcji 

danej spółki,
e) w przypadku obligacji zamiennych – również warunki zamiany obligacji na akcje;

2) dla Instrumentów Rynku Pieniężnego i obligacji zamiennych:
a) prognozowane zmiany poziomu rynkowych stóp procentowych,
b) prognozowane zmiany kształtu krzywej dochodowości,
c) stosunek oczekiwanej stopy zwrotu do ryzyka inwestycyjnego,
d) wpływ na średni okres do wykupu całego portfela inwestycyjnego,
e) w przypadku instrumentów dłużnych innych niż emitowane, poręczone lub gwaranto-

wane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski – również wiarygodność kredy-
towa emitenta;

3) dla walut:
a) prognozowane zmiany kursów walut obcych względem złotego,
b) potrzeby zapewnienia płynności przy nabywaniu zagranicznych papierów 

wartościowych;
4) dla depozytów:

a) oprocentowanie depozytów,
b) wiarygodność banku.

UFK Europa Allianz Discovery to Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa stanowią Certyfikaty Inwestycyjne Allianz 
Discovery Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (dalej: Fundusz).

Poniżej znajdują się najważniejsze informacje dotyczące Allianz Discovery Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.

KARTA INFORMACYJNA
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Niniejszy dokument opracowany przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. z siedzibą we Wrocławiu ma charakter wyłącznie poglądowy, nie stanowiący oferty w rozumieniu ustawy z dnia 
23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j.: Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.). Dokument w szczególności nie stanowi oferty certyfikatów inwestycyjnych Funduszu ani nie został sporządzony celem promocji 
Funduszu.
Niniejszy dokument oraz zawarte w nim prognozy oparto na informacjach pozyskanych z uznanych za wiarygodne źródeł, dokładając należytej staranności, aby informacje zamieszczone w niniejszym 
dokumencie były rzetelne, niemniej jednak stanowią one wyłącznie wyraz poglądów jego autora i oparte zostały na stanie wiedzy aktualnym na dzień jego sporządzenia i nie można zagwarantować ich 
poprawności, kompletności i aktualności. Niniejszy dokument nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestowaniem w certyfikaty inwestycyjne emitowane przez 
Allianz TFI S.A. Pomimo dołożenia należytej staranności przy sporządzaniu niniejszego dokumentu Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. nie może zapewnić, że prezentowane opinie okażą się 
trafne, a sytuacja na rynku nie ulegnie zmianie. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego. Niniejszy dokument nie może być wykorzystywany w innych celach niż cele reklamowe.

Ryzyka związane z inwestycją w Fundusz:
Do głównych czynników ryzyka należą:
A. Ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Fundusz prowadzi działalność:

 � ryzyko makroekonomiczne,
 � ryzyko zmian otoczenia prawnego Funduszu,
 � ryzyko branżowe,
 � ryzyko specyficznej spółki,
 � ryzyko zaburzeń w działalności instytucji finansowych.

B. Ryzyka związane z działalnością Funduszu:
 � Ryzyka związane z przyjętą polityką inwestycyjną:

   ryzyko rynkowe (ryzyko stopy procentowej, ryzyko cen akcji, ryzyko walutowe, ryzyko 
kredytowe), ryzyko płynności instrumentów finansowych stanowiących przedmiot lokat 
Funduszu, ryzyko kontrahenta, ryzyko koncentracji aktywów, ryzyko dźwigni kapita-
łowej, ryzyko instrumentu bazowego dla inwestycji w instrumenty pochodne, ryzyko 
selekcji instrumentów finansowych.

 � Ryzyka związane z działalnością operacyjną Funduszu:
  ryzyko operacyjne.

 � Ryzyka związane z uczestnictwem w Funduszu:
   ryzyko ograniczonego wpływu Uczestników na funkcjonowanie Funduszu, ryzyko 

zmiany Statutu Funduszu, ryzyko płynności Certyfikatów Inwestycyjnych, ryzyko zwią-
zane z możliwością przeprowadzenia kolejnych Emisji Certyfikatów Inwestycyjnych, 
ryzyko niedojścia do skutku emisji Certyfikatów Inwestycyjnych, ryzyko przedłużenia 
subskrypcji Certyfikatów Inwestycyjnych, ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanej stopy 
zwrotu z inwestycji w Certyfikaty Inwestycyjne, ryzyko wyboru Funduszu niezgodnego 
z profilem inwestora, ryzyko związane z ograniczeniami zbywalności Certyfikatów 
Inwestycyjnych.

Ryzyka związane z nabywaniem przez Fundusz instrumentów pochodnych, w tym 
również niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych oraz towarowych 
instrumentów pochodnych:

 � ryzyko rynkowe związane ze zmiennością notowań tych instrumentów, przy czym 
w celu pomiaru tego ryzyka Fundusz określa wartość pozycji w bazie Instrumentów 
Pochodnych w sposób określony w Rozporządzeniu w sprawie instrumentów pochod-
nych oraz uwzględnia ją przy stosowaniu limitów inwestycyjnych;

 � ryzyko rynkowe bazy Instrumentu Pochodnego, związane z niekorzystnymi zmianami 
poziomu lub zmienności kursów instrumentów finansowych będących bazą Instrumentu 
Pochodnego, przy czym w celu pomiaru tego ryzyka Fundusz określa wartość pozycji 
w bazie Instrumentów Pochodnych w sposób określony w Rozporządzeniu w sprawie 
instrumentów pochodnych oraz uwzględnia ją przy stosowaniu limitów inwestycyjnych;

 � ryzyko rozliczenia transakcji, związane z możliwością występowania błędów lub opóź-
nień w rozliczeniach transakcji, których przedmiotem są Instrumenty Pochodne, przy 
czym w celu pomiaru tego ryzyka Fundusz dokonuje pomiaru ilości błędnie rozliczonych 
transakcji w stosunku do całkowitej ilości transakcji na danym Instrumencie Pochodnym;

 � ryzyko kontrahenta – ryzyko wynikające z możliwości niewywiązania się ze swoich zobo-
wiązań przez kontrahenta, z którym Fundusz będzie zawierał umowy, których przedmio-
tem są Instrumenty Pochodne, przy czym wartość ryzyka kontrahenta stanowi wartość 
ustalonego przez Fundusz niezrealizowanego zysku na transakcjach z tym kontrahen-
tem, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne;

 � ryzyko płynności, związane z brakiem możliwości, w odpowiednio krótkim czasie, 
zamknięcia pozycji w Instrumentach Pochodnych bez znaczącego negatywnego 
wpływu na Wartość Aktywów Netto Funduszu, przy czym w celu pomiaru tego ryzyka 
Fundusz w odniesieniu do Instrumentów Pochodnych dokonuje pomiaru stosunku wiel-
kości pozycji w danym Instrumencie Pochodnym do średnich dziennych obrotów ryn-
kowych na tym Instrumencie, a w przypadku Niewystandaryzowanych Instrumentów 
Pochodnych ryzyko płynności będzie mierzone poprzez analizę umów w zakresie moż-
liwości realizacji transakcji zamykającej przed terminem realizacji transakcji wskazanym 
w umowie dotyczącej Niewystandaryzowanego Instrumentu Pochodnego;

 � ryzyko operacyjne związane z zawodnością systemów informatycznych i wewnętrz-
nych systemów kontrolnych, przy czym w celu pomiaru tego ryzyka Fundusz dokonuje 
pomiaru ilości zdarzeń związanych z wystąpieniem danego ryzyka w określonym prze-
dziale czasowym;

 � ryzyko dźwigni finansowej, tj. ryzyko, że w przypadku nietrafnych decyzji inwestycyj-
nych stosowanie Instrumentów Pochodnych może prowadzić do zwielokrotnienia 
strat w porównaniu do pozostałych lokat Funduszu, przy czym w celu pomiaru ryzyka 
dźwigni finansowej Fundusz określa wartość pozycji w bazie Instrumentów Pochodnych 
w sposób określony w Rozporządzeniu w sprawie instrumentów pochodnych oraz 
uwzględnia ją przy stosowaniu limitów inwestycyjnych.




