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Fundusz Inwestycyjny: EQUES Akumulacji Maj ątku Fundusz Inwestycyjny Zamkni ęty 
(dalej FIZ)  

Opis FIZ: 
Celem FIZ jest wzrost wartości aktywów FIZ w wyniku wzrostu wartości lokat. FIZ prowadzi 
ostrożną politykę inwestycyjną, lokując środki m.in. w krótkoterminowe (bezpieczniejsze) 
obligacje skarbowe oraz hipoteczne listy zastawne. Dodatkowo FIZ wykorzystuje okazje 
rynkowe, zajmując pozycje na rynku akcji. Polityka inwestycyjna zakłada jednak mocno 
ograniczoną ekspozycję na rynek akcji (znacznie niższą niż w funduszach akcyjnych) oraz 
koncentrację na stabilności i powtarzalności wyników.  

Parametry FIZ: 

Waluta: 
PLN 

Opłaty FIZ:  
stała: 2,0% rocznie; 

zmienna: 20% od wzrostu wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny ponad 5% 
w ciągu roku - zasada ”high water mark” (opłata od zysku pobierana tylko w przypadku 

ustanowienia nowych rekordów wartości certyfikatów tzn. gdy wartość inwestycji 
uczestnika Funduszu osiąga nowe maksima, od przyrostu ponad poprzednie maksima) 

Dane EQUES Investment TFI S.A.: 

EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 
Siedziba: ul Chłopska 53, 80-350 Gdańsk 

Oddział w Warszawie: Plac Bankowy 1, 00-139 Warszawa 
http://www.eitfi.pl 

KARTA INFORMACYJNA 

EQUES Akumulacji Maj ątku FIZ 

Ryzyko inwestycyjne FIZ: 

• bardzo niskie 
• niskie 

• średnie 
• wysokie 

• bardzo wysokie 

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych: EQUES Investment TFI S.A.  
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Definicje:  

(zdefiniowane pojęcia zapisane zostały w niniejszej karcie informacyjnej wielką literą) 

Aktywny Rynek  – rynek spełniający łącznie następujące kryteria:  
1) instrumenty, będące przedmiotem obrotu na rynku są jednorodne, 
2) zazwyczaj w każdym czasie występują zainteresowani nabywcy i sprzedawcy, 
3) ceny są podawane do publicznej wiadomości; 

Baza Instrumentów Pochodnych  – papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego 
lub inne prawa majątkowe, a także określone indeksy, kursy walut obcych lub stopy 
procentowe stanowiące podstawę do ustalenia ceny Instrumentu Pochodnego w liczbie 
przypadającej na Instrumenty Pochodne będące przedmiotem lokat dokonanych przez FIZ; 
Baza Towarowych Instrumentów Pochodnych – Towarowe Instrumenty Bazowe w liczbie 
przypadającej na Towarowe Instrumenty Pochodne będące przedmiotem lokat dokonanych 
przez FIZ; 
Dłużne Papiery Warto ściowe  - papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe 
odpowiadające prawom z zaciągnięcia długu, w szczególności obligacje, bony skarbowe, listy 
zastawne i certyfikaty depozytowe; 
Instrumenty Bazowe – papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego lub inne prawa 
majątkowe, a także określone indeksy, kursy walut obcych lub stopy procentowe stanowiące 
podstawę do ustalenia ceny Instrumentu Pochodnego;  
Instrumenty Pochodne – prawa majątkowe, których cena rynkowa bezpośrednio lub 
pośrednio zależy od ceny lub wartości danych papierów wartościowych oraz inne prawa 
majątkowe, których cena rynkowa bezpośrednio lub pośrednio zależy od kształtowania się 
ceny rynkowej walut obcych lub od zmiany wysokości stóp procentowych; 
Instrumenty Rynku Pieni ężnego  - rozumie się przez to papiery wartościowe lub prawa 
majątkowe inkorporujące wyłącznie wierzytelności pieniężne: 

a) o terminie realizacji praw nie dłuższym niż 397 dni liczonym od dnia ich wystawienia 
lub od dnia ich nabycia lub 
b) które regularnie podlegają dostosowaniu do bieżących warunków panujących na 
rynku pieniężnym w okresach nie dłuższych niż 397 dni, lub 
c) których ryzyko inwestycyjne, w tym ryzyko kredytowe i ryzyko stopy procentowej, 
odpowiada ryzyku instrumentów finansowych, o których mowa w lit. a) lub b) 

oraz co do których istnieje podaż i popyt umożliwiające ich nabywanie i zbywanie w sposób 
ciągły na warunkach rynkowych, przy czym przejściowa utrata płynności przez papier 
wartościowy lub prawo majątkowe nie powoduje utraty przez ten papier lub prawo statusu 
Instrumentu Rynku Pieniężnego; 

Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne lub NWP  – Instrumenty Pochodne, które są 
przedmiotem obrotu poza rynkiem zorganizowanym, a ich treść jest lub może być 
przedmiotem negocjacji między stronami; 
Towarowe Instrumenty Bazowe  - oznaczone co do gatunku rzeczy, określone rodzaje 
energii, mierniki i limity wielkości produkcji lub emisji zanieczyszczeń, dopuszczone do obrotu 
na giełdach towarowych, stanowiące podstawę do ustalenia ceny Towarowego Instrumentu 
Pochodnego; 
Towarowe Instrumenty Pochodne  – prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio 
lub pośrednio od oznaczonych co do gatunku rzeczy, określonych rodzajów energii, mierników 
i limitów wielkości produkcji lub emisji zanieczyszczeń, dopuszczonych do obrotu na giełdach 
towarowych; 
Uczestnik  – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 
prawnej (jednakże posiadająca zdolność do nabywania praw i zaciągania zobowiązań we 
własnym imieniu), na rzecz której zapisano w ewidencji uczestników co najmniej jeden 
certyfikat inwestycyjny; Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. w ramach danego 
Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego nabywa certyfikaty inwestycyjne FIZ stając się 
tym samym Uczestnikiem tego FIZ; 
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Udziałowe Papiery Warto ściowe  - akcje oraz inne papiery wartościowe inkorporujące prawa 
majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji, w szczególności prawa do akcji, 
prawa poboru, warranty subskrypcyjne i kwity depozytowe; 
Ustawa  – ustawa z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu 
alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2004 roku, Nr 146, poz. 1546 z późn. 
zm.). 
 
 
 

Polityka inwestycyjna FIZ, kryteria doboru lokat: 
1. FIZ może lokować aktywa w: 

1) papiery wartościowe, 

2) waluty obce, 

3) Instrumenty Rynku Pieniężnego, 

4) Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne; 

5) Towarowe Instrumenty Pochodne, 

- pod warunkiem, że są zbywalne oraz: 

6) depozyty w bankach krajowych, bankach zagranicznych lub instytucjach 

7) jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych 

funduszy inwestycyjnych otwartych, w tym także zarządzanych przez EQUES 

Investment TFI, oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego 

inwestowania mające siedzibę za granicą, 

2. Decyzje dotyczące lokowania aktywów FIZ pomiędzy poszczególne klasy lokat, a także 

regiony geograficzne, podejmowane są w oparciu o analizę fundamentalną i 

makroekonomiczną poszczególnych rynków przy wsparciu analizy technicznej. 

3. Lokowanie aktywów FIZ w poszczególne kategorie lokat opiera się na ocenie: 

1)  w przypadku Dłużnych Papierów Wartościowych, Instrumentów Rynku Pieniężnego 

oraz Instrumentów Pochodnych dla których Instrumentem Bazowym są Dłużne Papiery 

Wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego lub stopy procentowe: prognozowanych 

zmian kształtu krzywej dochodowości; prognozowanych zmian poziomu rynkowych 

stóp procentowych; ryzyka kredytowego emitenta, w tym oczekiwanej zmiany w 

poziomie ryzyka kredytowego; oferowanych zabezpieczeń; stosunku oczekiwanej 

stopy zwrotu do ryzyka inwestycyjnego, 

2) w przypadku Udziałowych Papierów Wartościowych, Instrumentów Pochodnych, dla 

których Instrumentem Bazowym są indeksy giełdowe lub Udziałowe Papiery 

Wartościowe: sytuacji sektora lub branży emitenta; perspektyw wzrostu wyników 

finansowych emitenta; ryzyka działalności emitenta; relacji oczekiwanej stopy zwrotu 

do ponoszonego ryzyka, 

3) w przypadku Towarowych Instrumentów Pochodnych: sytuacji makroekonomicznej – 

prognozowanego wzrostu gospodarczego, stopy inflacji, podaży pieniądza, kursów 

walutowych oraz innych istotnych zmiennych mających wpływ na kształtowanie się cen 

towarów; sytuacji fundamentalnej danego towaru, surowca, produktu rolnego, nośnika 

energii lub powiązanej z nimi branży – bilansu popytu i podaży, handlu 

międzynarodowego, istnienia substytutów, elastyczności popytu na dany towar; 

sytuacji fundamentalnej poszczególnych instrumentów finansowych i określenia 
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stopnia ich korelacji z danym towarem/surowcem,  

4) w przypadku walut obcych oraz Instrumentów Pochodnych, dla których Instrumentem 

Bazowym są waluty obce: bilansu płatniczego kraju, w którym waluta obca stanowi 

środek płatniczy; finansów publicznych kraju, w którym waluta obca stanowi środek 

płatniczy; prognozowanych zmian poziomu rynkowych stóp procentowych w kraju, w 

którym waluta obca stanowi środek płatniczy, 

5) w przypadku jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych mających 

siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, certyfikatów inwestycyjnych funduszy 

inwestycyjnych zamkniętych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, tytułów uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne oraz tytułów 

uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę 

za granicą: oczekiwanych stóp zwrotu tych funduszy inwestycyjnych otwartych, 

funduszy inwestycyjnych zamkniętych, funduszy zagranicznych lub instytucji 

wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą (w oparciu o przewidywane 

zachowanie klas aktywów, na które te fundusze i instytucje wspólnego inwestowania 

dają ekspozycję), ze szczególnym uwzględnieniem horyzontu czasowego inwestycji 

oraz relacji zysku do ryzyka charakteryzującej historyczne stopy zwrotu tych funduszy 

inwestycyjnych otwartych, funduszy inwestycyjnych zamkniętych, funduszy 

zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą, 

6) w przypadku depozytów: oferowanego oprocentowania oraz wiarygodności banku 

krajowego, banku zagranicznego lub instytucji kredytowej, w której depozyt ma zostać 

złożony. 

 
Zasady dywersyfikacji lokat FIZ: 
1. FIZ stosuje zasady dywersyfikacji lokat i inne ograniczenia inwestycyjne określone w 

Ustawie dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych. 
2. Udziałowe Papiery Wartościowe w portfelu inwestycyjnym FIZ mogą stanowić od 0% do 

65% wartości aktywów FIZ, przy czym zakładany szacunkowy udział tych papierów 
wartościowych w portfelu inwestycyjnym FIZ będzie zmienny i zależny od oceny 
perspektyw rozwoju sytuacji na rynkach akcji. 

3. Dłużne Papiery Wartościowe w portfelu inwestycyjnym FIZ mogą stanowić od 0% do 100% 
wartości aktywów FIZ, przy czym zakładany szacunkowy udział Dłużnych Papierów 
Wartościowych w portfelu inwestycyjnym FIZ będzie zmienny i zależny od oceny 
perspektyw rozwoju sytuacji na rynku obligacji, jak również perspektyw na pozostałych 
rynkach, na których FIZ może dokonywać inwestycji. 

4. Waluty Obce mogą stanowić od 0% do 100% wartości aktywów FIZ. Faktyczny udział 
pozycji w walutach obcych o charakterze zabezpieczającym będzie zależny od udziału 
zabezpieczanych lokat w portfelu inwestycyjnym FIZ. FIZ może zabezpieczać całość 
ryzyka kursowego, część tego ryzyka bądź też postanowić o niezabezpieczaniu ryzyka 
kursowego. Faktyczny udział pozycji w walutach obcych o charakterze inwestycyjnym w 
portfelu inwestycyjnym FIZ będzie zmienny, przy czym należy oczekiwać, że przez 
większość czasu waluty obce nie będą stanowić głównego składnika lokat FIZ.  
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5. Udział Instrumentów Pochodnych oraz Towarowych Instrumentów Pochodnych w portfelu 
inwestycyjnym FIZ może podlegać istotnym fluktuacjom i wahać się w przedziale 
wynikającym z limitu ekspozycji AFI określonym dla metody brutto oraz zaangażowania na 
poziomie od 0% do 400% wartości aktywów netto FIZ. 

6. Instrumenty Rynku Pieniężnego mogą stanowić od 0 do 100% wartości aktywów FIZ, przy 
czym inwestycje w Instrumenty Rynku Pieniężnego będą dokonywane pomocniczo, w celu 
alokacji środków niezainwestowanych w pozostałe kategorie lokat, także w przypadku gdy 
w ocenie EQUES Investment TFI wystąpi znaczące ryzyko dekoniunktury na pozostałych 
rynkach, na których FIZ może dokonywać inwestycji.  

7. Depozyty mogą stanowić od 0 do 100% wartości aktywów FIZ, przy czym inwestycje w 
depozyty będą dokonywane pomocniczo, w celu alokacji środków niezainwestowanych w 
pozostałe kategorie lokat. 

8. Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne mogą stanowić od 0 do 100% wartości 
aktywów FIZ. 

9. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę 
za granicą mogą stanowić od 0 do 100% wartości aktywów FIZ. 

10. FIZ może lokować swoje aktywa w akcje nie będące przedmiotem obrotu na rynkach 
posiadających status rynków regulowanych lub rynków zorganizowanych. 

11. FIZ może zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych, instytucjach kredytowych lub 
bankach zagranicznych, pożyczki i kredyty o łącznej wysokości nieprzekraczającej 75% 
wartości aktywów netto w chwili zawarcia umowy pożyczki lub kredytu, z zastrzeżeniem 
pkt. 13. 

12. FIZ może dokonywać emisji obligacji w wysokości nieprzekraczającej 15% wartości 
aktywów netto na dzień poprzedzający dzień podjęcia przez Zgromadzenie Inwestorów 
uchwały o emisji obligacji. 

13. W przypadku wyemitowania przez FIZ obligacji, łączna wartość zaciągniętych pożyczek i 
kredytów oraz wyemitowanych obligacji nie może przekraczać 75% wartości aktywów 
netto. 

 

Czynniki ryzyka zwi ązane z polityk ą inwestycyjn ą FIZ oraz otoczeniem, w jakim FIZ 
prowadzi działalno ść: 

Ryzyko rynkowe 

Ryzyko rynkowe oznacza możliwość spadku wartości certyfikatów inwestycyjnych FIZ w 
wyniku niekorzystnych zmian cen rynkowych instrumentów wchodzących w skład portfela 
inwestycyjnego FIZ. Czynniki ryzyka związane z poszczególnymi rynkami, na których FIZ 
może dokonywać inwestycji, zostały opisane poniżej. Dla FIZ najistotniejszym źródłem ryzyka 
rynkowego jest ryzyko rynku akcji.  
 
Ryzyko rynku akcji 
Ryzyko rynku akcji oznacza możliwość spadku wartości certyfikatów inwestycyjnych FIZ w 
wyniku spadku cen akcji wchodzących w skład portfela inwestycyjnego FIZ lub cen 
Instrumentów Pochodnych będących przedmiotem umów zawartych przez FIZ opartych o 
akcje albo indeksy giełdowe. Na ryzyko rynku akcji składają się ryzyko systematyczne całego 
rynku akcji i ryzyko specyficzne poszczególnych emitentów. Ryzyko systematyczne jest 
determinowane czynnikami o charakterze makroekonomicznym i tym samym wpływ na nie 
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mają zmiany podstawowych parametrów opisujących ogólny stan gospodarki, takich jak. 
tempo wzrostu gospodarczego, stopa inflacji, deficyt budżetowy, poziom bezrobocia, stopa 
procentowa i inne agregaty polityki pieniężnej. Ryzyko specyficzne związane jest z 
inwestowaniem w akcje poszczególnych emitentów. Wpływ na nie mają m.in. perspektywy 
rozwoju, bieżące i prognozowane wyniki prowadzonej działalności gospodarczej, pozostałe 
wskaźniki finansowe, w tym struktura finansowania, jakość organów zarządzających, struktura 
akcjonariatu i plany ewentualnych jej zmian. 
 
Ryzyko rynku towarów 
Polityka inwestycyjna FIZ dopuszcza dokonywanie inwestycji na rynkach towarowych za 
pośrednictwem Towarowych Instrumentów Pochodnych. Zmiany cen Towarowych 
Instrumentów Pochodnych zależą od zmian cen towarów giełdowych (oznaczone co do 
gatunku rzeczy, określone rodzaje energii, mierniki i limity wielkości produkcji lub emisji 
zanieczyszczeń, dopuszczone do obrotu na giełdach towarowych) stanowiących Bazę danego 
Towarowego Instrumentu Pochodnego. Ceny rynkowe towarów giełdowych mogą podlegać 
znaczącym wahaniom zarówno z powodów fundamentalnych (zmiany przewidywanego 
popytu na dany towar, jego podaży, globalnego poziomu zapasów itp.), jak i z przyczyn o 
charakterze technicznym (aktywność spekulacyjna). Ryzyko związane z zawieraniem umów 
których przedmiotem są Towarowe Instrumenty Pochodne oznacza możliwość spadku 
wartości certyfikatów Inwestycyjnych FIZ w wyniku zmian cen niekorzystnych z punktu 
widzenia pozycji zajmowanych przez FIZ w Towarowych Instrumentach Pochodnych. 
 
Ryzyko stóp procentowych 
Ryzyko stóp procentowych oznacza możliwość spadku wartości certyfikatów inwestycyjnych 
FIZ na skutek wzrostu stóp procentowych. Wartość instrumentów dłużnych jest odwrotnie 
uzależniona od stopy procentowej. Oznacza to, że wzrost stopy procentowej wywołuje spadek 
wartości lub cen instrumentów dłużnych, zaś spadek stopy procentowej wywołuje wzrost 
wartości lub cen instrumentów dłużnych. Źródłami ryzyka stopy procentowej są wszystkie 
czynniki powodujące istotne i nieoczekiwane zmiany jej poziomu, zaliczyć tu można wzrost 
stopy inflacji (bieżącej lub prognozowanej) przekładający się na zmianę oczekiwań co do 
przyszłej polityki pieniężnej banku centralnego, wszystkie inne zmiany parametrów 
makroekonomicznych mogących świadczyć o presji płacowej lub cenowej w gospodarce, a 
także pozostałe zdarzenia mające wpływ na przepływ kapitału na rynku instrumentów 
dłużnych, takich jak chociażby pogorszenie oceny przez inwestorów przyszłej sytuacji fiskalnej 
kraju.  
W przypadku zobowiązań FIZ, oprocentowanych zmienną stopą procentową, wzrost stopy 
procentowej może wywołać wzrost wysokości odsetek płaconych od zobowiązań FIZ i co za 
tym idzie – spowodować spadek wartości certyfikatów inwestycyjnych FIZ. 
 
Ryzyko kredytowe 
Ryzyko kredytowe oznacza możliwość spadku wartości certyfikatów inwestycyjnych FIZ w 
wyniku pogorszenia wiarygodności kredytowej emitenta powodującej spadek cen albo 
częściową lub całkowitą utratę wartości przez instrumenty dłużne (Dłużne Papiery 
Wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego) będące przedmiotem lokat FIZ. 
Pogorszenie wiarygodności kredytowej jest następstwem pogorszenia perspektyw rozwoju 
emitenta z przyczyn leżących po stronie emitenta jak i obiektywnych zmian warunków 
otoczenia rynkowego, ekonomicznego, prawnego, technicznego w jakich działa emitent lub 
jego branża, ale także wszelkich innych istotnych zdarzeń, w tym także zdarzeń 
jednorazowych oraz zdarzeń losowych, których następstwem jest zmniejszenie zdolności 
emitenta do regulacji zobowiązań zarówno bieżących jak i przyszłych. 
Ryzyko kredytowe oznacza również możliwość spadku wartości certyfikatów inwestycyjnych 
FIZ w wyniku niewywiązywania się ze swoich zobowiązań przez kontrahentów, z którymi 
zostały zawarte przez FIZ umowy dotyczące papierów wartościowych lub Instrumentów 
Pochodnych jeśli transakcje te nie są objęte systemem gwarantowania rozliczeń.  
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Ryzyko d źwigni finansowej 
Ryzyko dźwigni finansowej oznacza możliwość spadku wartości certyfikatów inwestycyjnych 
FIZ w wyniku stosowania mechanizmu dźwigni (pożyczania kapitału w celu jego dalszej 
inwestycji). Dźwignia finansowa stosowana jest dla zwielokrotnienia zysków i działa w 
przypadku osiągania stopy zwrotu z inwestycji przewyższającej koszt pożyczonego kapitału. 
W przypadku nietrafnych decyzji inwestycyjnych lub wszelkich innych zdarzeń powodujących, 
że stopa zwrotu z lokat FIZ jest niższa od stopu oprocentowania pożyczonego kapitału 
stosowanie dźwigni finansowej prowadzi do zwielokrotnienia strat w porównaniu do inwestycji, 
które nie korzystają z tego mechanizmu. Ryzyko dźwigni finansowej występuje w 
szczególności w przypadku zaciągania przez FIZ kredytów lub pożyczek, lokat w Instrumenty 
Pochodne w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne oraz nabywania przez FIZ 
tytułów uczestnictwa w takich funduszach portfelowych (ETF – Exchange Traded Funds), które 
zawierają w swej konstrukcji mechanizm dźwigni finansowej. 
 
Ryzyko zwi ązane z transakcjami krótkiej sprzeda ży 
Krótka sprzedaż jest specyficznym rodzajem transakcji umożliwiającym wykorzystanie 
spadków cen papierów wartościowych. Otwarcie pozycji polega na tym, że sprzedaje się 
uprzednio pożyczone papiery wartościowe. Zamknięcie pozycji polega na tym, że papiery 
wartościowe nabywa się, a następnie zwraca podmiotowi, od którego zostały pożyczone. 
Transakcja przynosi zysk, jeżeli papiery wartościowe będące przedmiotem krótkiej sprzedaży 
zostały odkupione po cenie niższej od ceny, po której zostały wcześniej sprzedane. W 
przeciwnym przypadku transakcja przynosi stratę.  
Z transakcjami krótkiej sprzedaży może wiązać się ryzyko polegające na tym, że podmiot, od 
którego papiery wartościowe zostały pożyczone może zażądać ich zwrotu (jeżeli umowa 
pożyczki zawarta z tym podmiotem na to zezwala), zmuszając tym samym FIZ do zamknięcia 
pozycji w niekorzystnym momencie, co może mieć negatywny wpływ na stopę zwrotu z takiej 
lokaty, a tym samym na wartość certyfikatów inwestycyjnych FIZ. 
 
Ryzyko walutowe 
Polityka inwestycyjna FIZ dopuszcza dokonywanie inwestycji w waluty obce, w instrumenty 
denominowane w walutach obcych oraz otwieranie pozycji w Instrumentach Pochodnych, dla 
których Instrumentem Bazowym jest waluta obca. 
Ryzyko walutowe oznacza możliwość spadku wartości certyfikatów inwestycyjnych FIZ w 
wyniku wzrostu kursu złotego w stosunku do walut obcych, w których notowane lub 
denominowane są składniki portfela inwestycyjnego FIZ lub w wyniku spadku kursu złotego w 
stosunku do walut obcych, w których wyrażone są zobowiązania FIZ. 
 
Ryzyko rozliczenia 
Ryzyko rozliczenia oznacza możliwość spadku wartości certyfikatów inwestycyjnych FIZ na 
skutek błędnego lub opóźnionego rozliczenia transakcji zawartej przez FIZ. Błędne lub 
opóźnione rozliczenie transakcji powoduje odchylenie składu portfela inwestycyjnego FIZ od 
składu pożądanego przez EQUES Investment TFI, co może okazać się niekorzystne dla FIZ. 
Błędne lub opóźnione rozliczenie transakcji może także prowadzić do obciążenia FIZ 
dodatkowymi kosztami lub kwotami kar umownych, regulaminowych lub innych wynikających 
z transakcji zawartych przez FIZ oraz z warunków działania na poszczególnych rynkach 
regulowanych. FIZ może zostać obciążony dodatkowymi kosztami i karami, o których mowa w 
zdaniu poprzednim także w przypadku gdy winy za błędne lub opóźnione rozliczenie nie 
ponosi, szczególnie w przypadku gdy następstwem błędnego lub opóźnionego rozliczenia 
będzie brak możliwości rozliczenia innych transakcji FIZ. Ryzyko rozliczenia występuje przede 
wszystkim przy zawieraniu transakcji niegwarantowanych przez izby rozliczeniowe. 
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Ryzyko płynno ści 
Ryzyko płynności oznacza możliwość spadku wartości certyfikatów inwestycyjnych FIZ w 
wyniku niemożności zbycia składników portfela inwestycyjnego FIZ w terminach 
umożliwiających obsługę zobowiązań FIZ lub prawidłową realizację polityki lub strategii 
inwestycyjnej FIZ prowadzącej do konieczności zbywania składników aktywów FIZ po cenach 
niższych od aktualnych cen rynkowych lub do niekorzystnego wpływu na poziom cen 
rynkowych. Ryzyko płynności ma istotne znaczenie przy dokonywaniu przez FIZ inwestycji w 
instrumenty, których wolumen lub wartość obrotu nie jest wysoki albo instrumenty nie będące 
przedmiotem obrotu na zorganizowanym rynku. 
 
Ryzyko zwi ązane z przechowywaniem aktywów 
Ryzyko związane z przechowywaniem aktywów oznacza możliwość spadku wartości 
certyfikatów inwestycyjnych FIZ w wyniku błędu depozytariusza lub subdepozytariuszy 
(podmiotów, które na podstawie umowy z depozytariuszem przechowują część aktywów) lub 
w wyniku niewypłacalności depozytariusza lub subdepozytariuszy w zakresie w jakim aktywa 
nie są gwarantowane przez strony trzecie lub nie podlegają ochronie z mocy ustawy.  
 
Ryzyko zwi ązane z koncentracj ą aktywów lub rynków 
Ryzyko związane z koncentracją aktywów lub rynków oznacza możliwość spadku wartości 
certyfikatów inwestycyjnych FIZ w wyniku stosunkowo niewielkich, niekorzystnych zmian cen 
lub wartości danej kategorii lokat lub danego rynku w przypadku koncentracji działalności 
inwestycyjnej FIZ w tej kategorii lokat lub na tym rynku. 
 
Ryzyko inwestowania w jednostki uczestnictwa, certy fikaty inwestycyjne, tytuły 
uczestnictwa 
Ryzyko inwestowania w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych 
mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 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 oznacza możliwość 
spadku wartości certyfikatów inwestycyjnych FIZ w wyniku niekorzystnych zmian cen lub 
wartości aktywów netto przypadających na te jednostki, certyfikaty i tytuły uczestnictwa. 
Ryzyko to ma charakter wtórny, a jego podstawowym źródłem są kategorie lokat w które lokuje 
fundusz lub instytucja emitująca jednostki, certyfikaty lub tytuły uczestnictwa w zależności od 
jej polityki inwestycyjnej zastosowanie mogą mieć niektóre lub wszystkie czynniki wymienione 
w tym rozdziale. Ponadto inwestowanie w jednostki, certyfikaty i tytuły uczestnictwa związane 
jest z ryzykiem niekorzystnego wpływu na wartość takich lokat wynikającą z braku wpływu na 
strukturę portfela lokat i podejmowane decyzje inwestycyjne przez zarządzających tymi 
funduszami oraz instytucjami wspólnego inwestowania, brakiem wpływu na zmiany 
zarządzających, zmiany strategii inwestycyjnej czy stylu zarządzania daną instytucją. Ten 
rodzaj inwestycji związany jest również z ryzykiem wyceny lokat danego funduszu lub instytucji 
wspólnego inwestowania w sposób odmienny niż dokonywana przez FIZ, gdy nabywa te 
instrumenty bezpośrednio. 
 
Ryzyko zwi ązane z zawieraniem umów, których przedmiotem s ą Instrumenty Pochodne 
Ryzyko związane z zawieraniem umów których przedmiotem są Instrumenty Pochodne 
oznacza możliwość spadku wartości certyfikatów inwestycyjnych FIZ w wyniku zmian cen 
niekorzystnych z punktu widzenia pozycji zajmowanych przez FIZ w Instrumentach 
Pochodnych. Na ryzyko Instrumentów Pochodnych mogą składają się: ryzyko Bazy 
Instrumentu Pochodnego (w zależności od instrumentu stanowiącego Bazę Instrumentu 
Pochodnego mogą to być niektóre lub wszystkie czynniki ryzyka wymienione w niniejszym 
rozdziale); ryzyko odchylenia wyceny Instrumentu Pochodnego od wyceny Instrumentu 
Bazowego; ryzyko niedopasowania pozycji zabezpieczanej i zabezpieczającej. Zawarcie 
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umowy mającej za przedmiot Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne wiąże się 
dodatkowo z ryzykiem kontrahenta. 
 
Ryzyko zwi ązane ze zmianami prawnymi lub podatkowymi 
Ryzyko związane ze zmianami prawnymi lub podatkowymi oznacza możliwość spadku 
wartości certyfikatów inwestycyjnych FIZ w następstwie zmian prawnych w zakresie regulacji, 
którym podlegają emitenci instrumentów finansowych wchodzących w skład portfela 
inwestycyjnego FIZ, w szczególności, w przypadku instytucji wspólnego inwestowania, istnieje 
ryzyko prawne zmian w regulacjach prawa krajowego właściwego według miejsca siedziby 
instytucji wspólnego inwestowania odnoszących się do katalogu dopuszczalnych lokat oraz do 
limitów inwestycyjnych. Istnieje ryzyko zmiany w zakresie opodatkowania inwestycji w tytuły 
uczestnictwa funduszy zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania. W przypadku 
wprowadzenia lub zmiany wysokości opodatkowania funduszy zagranicznych lub instytucji 
wspólnego inwestowania zmiany te mogą skutkować obniżeniem stóp zwrotu z inwestycji, co 
w konsekwencji będzie przekładać się na wartość certyfikatów inwestycyjnych FIZ. Istnieje 
ryzyko niedostosowania działalności FIZ do zmian przepisów prawa podatkowego w państwie 
obcym oraz ryzyko niekorzystnej wykładni przepisów podatkowych państwa obcego przez 
organy podatkowe w odniesieniu do FIZ. 
 
Ryzyko zmian w regulacjach prawnych dotycz ących FIZ, w szczególno ści w zakresie 
prawa podatkowego 
Ryzyko to wiąże się z możliwością zmian uregulowań prawnych dotyczących zasad 
funkcjonowania rynku kapitałowego oraz zasad opodatkowania zysków kapitałowych. Istnieje 
możliwość wprowadzenia regulacji, które utrudnią lub uniemożliwią realizację przez FIZ 
zakładanej polityki inwestycyjnej, co może niekorzystnie wpłynąć na stopę zwrotu z inwestycji. 
Ponadto istnieje możliwość zwiększenia obciążeń podatkowych przychodów osiąganych z 
tytułu uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, które spowoduje zmniejszenie opłacalności 
inwestowania w oferowane certyfikaty inwestycyjne.  
 
Ryzyko siły nabywczej (inflacji) 
Inflacja polega na spadku wartości nabywczej środków pieniężnych. Inflacja sprawia, że realna 
stopa zwrotu (z uwzględnieniem wartości nabywczej złotego) z inwestycji może okazać się 
istotnie niższa od nominalnej stopy zwrotu (bez uwzględnienia wartości nabywczej złotego), 
szczególnie w przypadku nieoczekiwanego wzrostu wskaźnika inflacji w czasie trwania 
inwestycji. 
 
Czynniki ryzyka zwi ązane z okoliczno ściami, na wyst ąpienie których uczestnik nie ma 
wpływu lub ma ograniczony wpływ: 
 
Ryzyko otwarcia likwidacji funduszu 
W przypadkach określonych w Statucie FIZ może nastąpić otwarcie likwidacji FIZ. Likwidacja 
FIZ polega na zbyciu aktywów FIZ, ściągnięciu należności FIZ, zaspokojeniu wierzycieli FIZ 
oraz umorzeniu certyfikatów inwestycyjnych przez wypłatę uzyskanych środków pieniężnych. 
Z uwagi na charakter dokonywanych przez FIZ inwestycji, nie można wykluczyć, że w trakcie 
likwidacji składniki portfela inwestycyjnego FIZ będą zbywane po cenie niższej niż ich wartość 
godziwa, co może prowadzić do spadku wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny. Z 
dniem otwarcia likwidacji FIZ zaprzestaje wykupywania certyfikatów inwestycyjnych oraz 
wypłacania dochodów, co wiąże się z zablokowaniem środków zainwestowanych w certyfikaty 
inwestycyjne do czasu zakończenia likwidacji FIZ. 
 
Ryzyko wyceny aktywów funduszu 
Aktywa FIZ wyceniane są a zobowiązania FIZ ustalane są według wiarygodnie oszacowanej 
wartości godziwej. Z uwagi na charakter dokonywanych przez FIZ inwestycji, istnieje jednak 
ryzyko, że dokonana zgodnie z tymi założeniami wycena, zwłaszcza instrumentów 
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nienotowanych na aktywnym rynku, może odbiegać od ich rzeczywistej wartości. W takim 
przypadku wartość aktywów netto, a tym samym wartość aktywów netto na certyfikat 
inwestycyjny może odbiegać od rynkowej wartości netto składników portfela inwestycyjnego 
FIZ. Ryzyko to jest szczególnie istotne w odniesieniu do wycen aktywów FIZ oraz wartość 
aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w dniach wykupu. 
 
Ryzyko zmiany polityki inwestycyjnej funduszu 
EQUES Investment TFI może w każdym czasie dokonać zmiany celu inwestycyjnego lub 
zasad polityki inwestycyjnej FIZ na odmienne od obowiązujących w momencie składania 
zapisu na oferowane certyfikaty inwestycyjne. Zmiana celu inwestycyjnego lub polityki 
inwestycyjnej FIZ wymaga dokonania ogłoszenia o zmianie Statutu w zakresie dotyczącym 
celu inwestycyjnego lub zasad polityki inwestycyjnej FIZ oraz upływu terminu 3 miesięcy od 
dnia dokonania ogłoszenia o zmianie. Uczestnik nie ma wpływu na decyzję EQUES 
Investment TFI o zmianie polityki inwestycyjnej FIZ. 
 
Inne ryzyka zwi ązane z okoliczno ściami, na wyst ąpienie których uczestnik nie ma 
wpływu lub ma ograniczony wpływ 
Następujące zdarzenia związane z działalnością FIZ mogą mieć również niekorzystny wpływ 
na wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: przejęcie zarządzania FIZ przez inne 
towarzystwo funduszy inwestycyjnych, zmiana depozytariusza. 
 


