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Fundusz Inwestycyjny: Allianz Kumulacyjny Income and Growth Fundusz Inwes tycyjny  
                                     Zamkni ęty (dalej „FIZ”)  

Opis FIZ: 
Celem FIZ jest wzrost wartości aktywów FIZ w wyniku wzrostu wartości lokat. Zgodnie z polityką 
inwestycyjną Allianz Kumulacyjny Income and Growth FIZ inwestuje co najmniej 70% swoich 
aktywów w tytuły uczestnictwa luksemburskiego subfunduszu Allianz Income and Growth 
wydzielonego w ramach funduszu działającego pod nazwą Allianz Global Investors Fund, z 
siedzibą przy 6A, route de Treves; L-2633 Senningerberg. Fundusz master stosuje strategię 
inwestycyjną opartą na trzech filarach: papierach dłużnych wysokodochodowych (obligacje high 
yield), obligacjach zamiennych i akcjach pokrytych opcjami call. FIZ nie gwarantuje osiągnięcia 
celu inwestycyjnego, a polityka inwestycyjna realizowana przez FIZ charakteryzuje się średnim 
stopniem ryzyka. 

Główne parametry FIZ: 

Waluta: PLN 

Opłaty FIZ:  
Szczegółowe informacje na temat kosztów i opłat znajdują się w statucie oraz warunkach emisji, a 
także w Dokumencie zawierającym kluczowe informacje. 
Opłata za zarządzanie: maksymalnie 2% średniej wartości aktywów netto FIZ w skali roku, 
Opłata zmienna: uzależniona od wyników FIZ 

FIZ został utworzony na czas nieoznaczony. 
 

 

Dane TFI Allianz Polska S.A.: 

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka Akcyjna 
ul. Rodziny Hiszpańskich 1 

02-685 Warszawa  
https://www.allianz.pl/ tfi  

KARTA INFORMACYJNA 

Allianz Kumulacyjny Income and Growth FIZ  

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych: TFI Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, 
podmiot który utworzył oraz zarządza funduszem inwestycyjnym Allianz Kumulacyjny Income and 
Growth Fundusz Inwestycyjny Zamknięty  

Ryzyko inwestycyjne FIZ: 

• bardzo niskie 
• niskie 

• średnie 
• wysokie 

• bardzo wysokie 
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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; 

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  – Instrumenty Pochodne, które są 
przedmiotem obrotu poza rynkiem zorganizowanym, a ich treść jest lub może być 
przedmiotem negocjacji między stronami; 
Uczestnik  – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 
osobowości prawnej, które są wskazane w ewidencji jako posiadacze certyfikatów 
inwestycyjnych FIZ; Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. w ramach danego 
Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego nabywa certyfikaty inwestycyjne FIZ stając się 
tym samym Uczestnikiem tego FIZ; 
Ustawa  – ustawa z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu 
alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 56 z późn. zm.). 
 
 

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

1) tytuły uczestnictwa luksemburskiego subfunduszu Allianz Income and Growth 

wydzielonego w ramach funduszu działającego pod nazwą Allianz Global Investors 

Fund co najmniej 70% wartości aktywów FIZ;  

2) depozyty w bankach krajowych, bankach zagranicznych lub instytucjach kredytowych 

oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego od 0-45% wartości aktywów FIZ; 

3) jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, tytuły uczestnictwa 

funduszy zagranicznych, tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania z 

siedzibą za granicą, papiery wartościowe, w tym obligacje, bony skarbowe, certyfikaty 

inwestycyjne, akcje, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, prawa poboru akcji, 

obligacje zamienne na akcje, kwity depozytowe, listy zastawne będące przedmiotem 

publicznej oferty jak i nie będące przedmiotem takiej oferty, od 0 do 45% wartości 

aktywów FIZ;  
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4) waluty;  

5) Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne. 

2. Dla poszczególnych rodzajów lokat FIZ poza tytułami uczestnictwa luksemburskiego 

subfunduszu Allianz Income and Growth 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, 

2) dla dłużnych papierów wartościowych, Instrumentów Rynku Pieniężnego, listów 

zastawnych 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 

gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski – również 

wiarygodność kredytowa emitenta; 

f) w przypadku obligacji zamiennych – również warunki zamiany obligacji na akcje; 

3) dla walut: 

a) prognozowane zmiany kursów walut obcych względem złotego, 

b) potrzeby zapewnienia płynności przy nabywaniu zagranicznych papierów 

wartościowych;  

4) dla jednostek uczestnictwa, certyfikatów inwestycyjnych i tytułów uczestnictwa:  

a) możliwość efektywniejszej realizacji celu inwestycyjnego FIZ,  

b) możliwość efektywniejszej dywersyfikacji lokat FIZ,  

c) adekwatność polityki inwestycyjnej funduszu inwestycyjnego otwartego, funduszu 

zagranicznego lub instytucji wspólnego inwestowania mającą siedzibę za granicą 

do polityki inwestycyjnej FIZ;  

5) dla depozytów:  

a) oprocentowanie depozytów,  

b) wiarygodność banku;  

6) dla Instrumentów Pochodnych - FIZ może zawierać umowy mające za przedmiot 

Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, pod 

warunkiem że:  

a) takie Instrumenty Pochodne, za wyjątkiem Niewystandaryzowanych Instrumentów 

Pochodnych, są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub na rynku 

zorganizowanym działającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w każdym 
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innym kraju OECD, 

b) umowa ma na celu ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą 

kursów walut w związku z lokatami dokonywanymi przez FIZ,  

c) warunkiem zastosowania Instrumentów Pochodnych jest aby portfel inwestycyjny 

FIZ z uwzględnieniem ekspozycji na instrumentach stanowiących bazę 

utrzymywanych w portfelu FIZ Instrumentów Pochodnych spełniał założenia 

realizowanej polityki inwestycyjnej FIZ, a w szczególności aby nie naruszał 

ograniczeń i limitów inwestycyjnych dotyczących poszczególnych składników lokat 

FIZ. 
3. Papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden 

podmiot, a także wierzytelności wobec tego podmiotu nie mogą stanowić łącznie więcej 
niż 20% wartości aktywów FIZ. Ograniczeń tych nie stosuje się do papierów wartościowych 
emitowanych, gwarantowanych lub poręczanych przez Skarb Państwa, Narodowy Bank 
Polski, państwa należące do OECD albo międzynarodowe instytucje finansowe, których 
członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno z państw należących do 
OECD.  

4. Depozyty w jednym banku krajowym, banku zagranicznym lub instytucji kredytowej nie 
mogą stanowić więcej niż 20% wartości aktywów FIZ. 

5. Waluta obca jednego państwa ani Euro nie może stanowić więcej niż 20% wartości 
aktywów FIZ. 

6. Lokaty w certyfikaty inwestycyjne, jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa 
emitowane przez jeden fundusz inwestycyjny, fundusz zagraniczny lub instytucję 
wspólnego inwestowania (z wyłączeniem inwestycji wskazanych w pkt. 1 ppkt. 1 i pkt. 7) 
nie mogą stanowić więcej niż 45% wartości aktywów FIZ. 

7. Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez 
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych mogą być nabywane przez FIZ pod warunkiem, że 
nie będą stanowiły więcej niż 20% wartości aktywów FIZ. 

8. FIZ może nabywać jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych 
przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. 

9. FIZ może zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych, bankach zagranicznych lub 
instytucjach kredytowych pożyczki lub kredyty, których łączna wysokość liczona łącznie z 
wartością wyemitowanych obligacji nie przekracza 75% wartości aktywów netto FIZ w 
chwili ich zaciągania. 

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

 

Główne czynniki ryzyka:   

Ryzyka zwi ązane z polityk ą inwestycyjn ą FIZ, w tym: 

1. Ryzyko zwi ązane z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa oraz certyfikaty 
inwestycyjne, a tak że tytuły uczestnictwa  
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FIZ, nabywając tytuły uczestnictwa luksemburskiego subfunduszu Allianz Income and 
Growth podlega ryzyku związanemu z: polityką inwestycyjną luksemburskiego 
subfunduszu Allianz Income and Growth. Luksemburski subfundusz Allianz Income 
and Growth cechuje się takimi możliwościami i ryzykiem, jakie są związane z 
podstawowymi składnikami jego aktywów czyli z rynkiem obligacji/rynkiem pieniężnym, 
oraz są one dodatkowo zwiększone przez inwestycje akcyjne. Istotną rolę odgrywa 
ryzyko związane z aktywnością luksemburskiego subfunduszu Allianz Income and 
Growth na rynku akcji, szczególne ryzyko charakterystyczne dla strategii akcyjnej 
opartej na długich/krótkich pozycjach, ryzyko depozytowe, ryzyko kontrahenta (ryzyko 
drugiej strony transakcji) oraz ryzyko kredytowe (ryzyko nieuregulowania należności). 
W odniesieniu do długich pozycji na rynku akcji (w przypadku dodatniej ekspozycji 
rynkowej netto) istotną rolę odgrywa ogólne ryzyko rynkowe ze wskazaniem na ryzyko 
przedsiębiorstwa, ryzyko branżowe, ryzyko krajowe i transferowe, ryzyko regionalne, 
ryzyko rynków wschodzących, oraz ryzyko zdolności kredytowej. W przypadku krótkich 
pozycji na rynku akcji (w przypadku ujemnej ekspozycji rynkowej netto) należy 
podkreślić, że powszechnie rosnące rynki, pozytywne wiadomości, oczekiwania i 
zmiany szczególnie dotyczące odpowiednich rynków bądź krajów/regionów, 
odpowiedniej spółki bądź sektora lub innych aspektów, a nawet brak krystalizacji 
ryzyka długich pozycji odgrywa istotną rolę i może mieć – przeciwnie do długich pozycji, 
bardzo silnie niekorzystny wpływ na wartość jednostek subfunduszu docelowego. 
Pozycje krótkie obciążone są ryzykiem teoretycznie nieograniczonej straty. W związku 
z pozycją na rynku akcji zajętą przez luksemburski subfundusz Allianz Income and 
Growth podkreślić należy między innymi, że spadki i wzrosty cen, szczególnie te 
dotykające cały rynek, a potencjalnie w jeszcze większym stopniu bardziej długotrwałe 
trendy, mogą wywrzeć negatywny wpływ na aktywa luksemburskiego subfunduszu 
Allianz Income and Growth. Ryzyko rynku akcji wynika w szczególności z bazowej 
struktury instrumentów pochodnych nabywanych w ramach strategii.  
Ponadto FIZ podejmuje również ryzyko wynikające z samej struktury luksemburskiego 
subfunduszu Allianz Income and Growth czyli wiążące się z jego kapitałem, z 
rozliczeniami, z ograniczoną elastycznością, ryzykiem zmian warunków bazowych, 
warunków umowy, polityki inwestycyjnej i innych zasadniczych aspektów jego 
funkcjonowania, ryzykiem utraty kluczowego personelu, a także ryzykiem poniesienia 
kosztów transakcji na poziomie luksemburskiego subfunduszu Allianz Income and 
Growth i ogólnym ryzykiem związanym z wynikami luksemburskiego subfunduszu 
Allianz Income and Growth.  
Istotne jest, że jednostki uczestnictwa luksemburskiego subfunduszu Allianz Income 
and Growth denominowane są w euro, a więc z ich zakupem powstaje ryzyko 
walutowe.  
Analogiczne ryzyka jak w przypadku inwestycji w tytuły uczestnictwa luksemburskiego 
subfunduszu Allianz Income and Growth wiążą się z inwestycjami w jednostki 
uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne, a także tytuły uczestnictwa emitowane 
przez inne fundusze inwestycyjne, funduszy zagraniczne oraz instytucje wspólnego 
inwestowania.  

 
2. Ryzyko zwi ązane z inwestowaniem w akcje, prawa do akcji, warra nty 

subskrypcyjne, prawa poboru akcji, kwity depozytowe   
Inwestowanie w papiery wartościowe, szczególnie takie jakimi są akcje, wiąże się z 
koniecznością poniesienia ryzyka rynkowego wynikającego z faktu, że ceny papierów 
wartościowych podlegają ogólnym tendencjom rynkowym panującym w kraju i na 
świecie.  
W przypadku niekorzystnego kształtowania się kursów akcji, FIZ może ponieść stratę 
na części aktywów zainwestowanych w te papiery wartościowe (ryzyko rynkowe).  
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W celu zminimalizowania wystąpienia tego ryzyka dla poszczególnych rodzajów lokat 
FIZ przyjmuje się następujące kryteria ich doboru:  

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.  
 

3. Ryzyko zwi ązane z inwestowaniem w dłu żne papiery warto ściowe, Instrumenty 
Rynku Pieni ężnego, listy zastawne, obligacje zamienne  
Inwestycje w instrumenty dłużne obarczone są następującymi rodzajami ryzyka:  

a) ryzyko niewypłacalności emitenta – FIZ ogranicza ryzyko niewypłacalności 
emitenta inwestując w papiery dłużne emitowane lub gwarantowane przez 
podmioty o dużej zdolności do obsługi zobowiązań,  

b) ryzyko stopy procentowej – jest związane ze zmianą cen instrumentów 
dłużnych o stałej stopie procentowej przy zmianie rynkowej stopy procentowej,  

c) ryzyko płynności – polega na braku możliwości sprzedaży w krótkim okresie 
instrumentów dłużnych po cenach odzwierciedlających realną wartość lokat.  

W przypadku niekorzystnego kształtowania się kursów papierów dłużnych, FIZ może 
ponieść stratę na części aktywów zainwestowanych w papiery dłużne (ryzyko 
rynkowe). 

 
4. Ryzyko zwi ązane z lokowaniem aktywów FIZ w depozyty  

Lokowanie środków w depozyty wiąże się z ryzykiem niewypłacalności banku lub 
instytucji kredytowej, której powierza się środki.  
W przypadku niewypłacalności banku krajowego, banku zagranicznego lub instytucji 
kredytowej, w których FIZ ulokował depozyty, FIZ może ponieść stratę na części 
aktywów ulokowanych w depozytach (ryzyko kredytowe).  

 
5. Ryzyko zwi ązane z inwestowaniem w instrumenty pochodne  

FIZ, w celu sprawnego zarządzania portfelem, może zawierać umowy mające za 
przedmiot Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty 
Pochodne.  
Z lokatami w Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty 
Pochodne, związane są następujące rodzaje ryzyka:  

a) ryzyko rynkowe związane ze zmiennością notowań tych instrumentów,;  
b) ryzyko rynkowe bazy Instrumentu Pochodnego, związane z niekorzystnymi 

zmianami poziomu lub zmienności kursów instrumentów finansowych 
będących bazą Instrumentu Pochodnego;  

c) ryzyko rozliczenia transakcji, związane z możliwością występowania błędów 
lub opóźnień w rozliczeniach transakcji, których przedmiotem są Instrumenty 
Pochodne;  

d) ryzyko kontrahenta – ryzyko wynikające z możliwości niewywiązania się ze 
swoich zobowiązań przez kontrahenta, z którym FIZ będzie zawierał umowy, 
których przedmiotem są Instrumenty Pochodne;  

e) ryzyko płynności, związane z brakiem możliwości, w odpowiednio krótkim 
czasie, zamknięcia pozycji w Instrumentach Pochodnych bez znaczącego 
negatywnego wpływu na wartość aktywów netto FIZ;  

f) ryzyko operacyjne związane z zawodnością systemów informatycznych i 
wewnętrznych systemów kontrolnych;  
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g) ryzyko dźwigni finansowej, tj. ryzyko, że w przypadku nietrafnych decyzji 
inwestycyjnych stosowanie Instrumentów Pochodnych może prowadzić do 
zwielokrotnienia strat w porównaniu do pozostałych lokat FIZ.  

 
6. Ryzyko walutowe  

Ryzyko walutowe związane jest z inwestycjami w tytuły uczestnictwa luksemburskiego 
subfunduszu Allianz Income and Growth denominowane w dolarach amerykańskich, w 
euro i innych walutach oraz depozyty wyrażone w walutach obcych i polega na 
możliwości aprecjacji waluty krajowej w trakcie trwania lokaty, w wyniku czego stopa 
zwrotu wyrażona w walucie krajowej może być niższa od stopy zwrotu wyrażonej w 
walucie obcej. W celu zminimalizowania wystąpienia tego ryzyka dla tego rodzaju lokat 
FIZa przyjmuje się następujące kryteria ich doboru:  

a) prognozowane zmiany kursów walut obcych względem złotego,  
b) stosowanie instrumentów finansowych umożliwiających ograniczanie ryzyka 

walutowego.  
 

7. Ryzyko makroekonomiczne  
Ryzyko makroekonomiczne związane jest z inwestycjami we wszystkie klasy aktywów. 
Polega na możliwości poniesienia przez FIZ straty na części aktywów, spowodowanej 
pogorszeniem się sytuacji makroekonomicznej danego kraju, w szczególności tempa 
wzrostu gospodarczego, stopnia nierównowagi makroekonomicznej, deficytu 
budżetowego, handlowego i obrotów bieżących, wielkości popytu konsumpcyjnego, 
poziomu inwestycji, kształtowania się poziomu depozytów i kredytów sektora 
bankowego, wielkości zadłużenia krajowego, sytuacji na rynku pracy, wielkości i 
kształtowaniem się poziomu inflacji oraz sytuacji geopolitycznej. Przed podjęciem 
decyzji inwestycyjnej dotyczącej instrumentów finansowych FIZ uwzględnia ryzyko 
makroekonomiczne jako jeden z czynników mających wpływ na efektywność 
zarządzania aktywami.  

 
8. Ryzyko koncentracji sektorowej i geograficznej  

Ryzyko koncentracji sektorowej polega na możliwości poniesienia przez FIZ straty na 
wycenie części aktywów, spowodowanej pogorszeniem się sytuacji branży w której 
działają emitenci instrumentów finansowych, stanowiących składnik aktywów FIZ. 
Dotyczy to konkurencyjności branży, zmiany popytu na produkty podmiotów 
działających w branży, nowe technologie, otoczenie prawne. Ryzyko koncentracji 
geograficznej polega na możliwości poniesienia przez FIZ straty na wycenie części 
aktywów, spowodowanej pogorszeniem się sytuacji makroekonomicznej regionów lub 
państw w których działalność gospodarczą prowadzą emitenci instrumentów 
finansowych, stanowiących składnik aktywów FIZ. Przed podjęciem decyzji 
inwestycyjnej dotyczącej instrumentów finansowych FIZ uwzględnia aspekt 
dywersyfikacji sektorowej i geograficznej portfela.  

 
Pozostałe czynniki ryzyka: 
 
Ryzyko operacyjne  
Ryzyko operacyjne polega na możliwości poniesienia strat w wyniku niewłaściwych lub 
zawodnych procesów wewnętrznych, błędów ludzkich, czy błędów systemowych.  
W szczególności, zawodny proces lub błąd ludzki może spowodować błędne lub opóźnione 
zrealizowanie bądź rozliczenie transakcji. Błędne działanie systemów może przejawiać się 
zawieszeniem systemów komputerowych. Istnieje także ryzyko w postaci możliwości 
poniesienia strat w wyniku zajścia niekorzystnych zdarzeń zewnętrznych, takich jak klęski 
naturalne czy ataki terrorystyczne. Towarzystwo stara się ograniczać ryzyko operacyjne 
poprzez stosowanie odpowiednich systemów i procedur wewnętrznych. 
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Ryzyko prawne  
Ryzyko prawne jest to ryzyko zmian otoczenia, w którym działa FIZ, na które FIZ nie ma 
wpływu. Dla wyników działania FIZ istotne jest, aby warunki prawne nie uległy zmianie w 
okresie trwania FIZ. Dotyczy to w szczególności przepisów regulujących zasady 
opodatkowania zysków z inwestycji, zarówno z punktu widzenia FIZ, jak i jego Uczestników, 
limity inwestycyjne oraz zakres inwestycji przewidzianych dla funduszy inwestycyjnych 
zamkniętych, a także stosowane zasady wyceny. Zmiana którejkolwiek z zasad 
funkcjonowania może mieć istotny wpływ na rentowność FIZ. W szczególności ważne są 
zmiany, które mogą prowadzić do:  
– zwiększenia kosztów działalności pokrywanych z aktywów FIZ,  
– wprowadzenia obciążeń podatkowych związanych z inwestycjami dokonywanymi przez FIZ, 
co w efekcie może obniżyć rzeczywistą stopę zwrotu z dokonanych inwestycji.  
 
Ryzyko ograniczonego wpływu na zarz ądzanie FIZ  
Zgodnie z Ustawą i statutem FIZ, Towarzystwo, które jest organem FIZ, zarządza nim i 
reprezentuje go w stosunkach z osobami trzecimi. Uczestnicy FIZ nie mają wpływu na 
zarządzanie FIZ, w tym podejmowanie decyzji inwestycyjnych i jego reprezentację. 
Niezależnie od faktu, że w FIZ funkcjonuje Zgromadzenie Inwestorów, podmiotem 
zarządzającym FIZ jest Towarzystwo. Natomiast FIZ udostępnia ogłoszenia i informacje 
zgodnie z prawem i statutem FIZ co umożliwia Uczestnikom ocenę działalności FIZ.  
 
Ryzyko kontrahentów FIZ  
FIZ prowadząc działalność korzysta z usług różnych kontrahentów, m.in. depozytariusza, 
brokerów, księgowości, czy biegłych rewidentów. Istnieje ryzyko nie wywiązania się lub 
niepełnego wywiązania się kontrahentów z podjętych zobowiązań. FIZ stara się ograniczać 
przedmiotowe ryzyko poprzez dobór do współpracy wiarygodnych kontrahentów oraz 
ustalanie odpowiednich sposobów współpracy z kontrahentami.  
 
Ryzyko rozwi ązania FIZ w trakcie jego trwania  
Zgodnie z Ustawą i statutem FIZ może być rozwiązany w trakcie jego trwania decyzją 
Zgromadzenia Inwestorów. Decyzja taka będzie miała wpływ na realizację polityki 
inwestycyjnej i osiągnięcie celu inwestycyjnego.  
 
Ryzyko niedoj ścia emisji do skutku  
Zaistnienie jednej z przyczyn niedojścia emisji do skutku, spowoduje, że osobom, które 
dokonały zapisu na certyfikaty inwestycyjne FIZ oraz dokonały na nie wpłaty, nie zostaną one 
przydzielone, w związku z czym nie będą mogły dysponować wpłaconymi środkami 
pieniężnymi do czasu otrzymania zwrotu dokonanych wpłat.  
 
Ryzyko nieprzydzielenia certyfikatów inwestycyjnych  FIZ  
Zaistnienie jednej z przyczyn nieprzydzielenia certyfikatów inwestycyjnych FIZ, spowoduje, że 
osobom, które dokonały zapisu na te certyfikaty oraz dokonały na nie wpłaty nie zostaną one 
przydzielone lub nie zostaną przydzielone w liczbie wynikającej z zapisu, w związku z czym 
nie będą mogły dysponować wpłaconymi środkami pieniężnymi do czasu otrzymania zwrotu 
dokonanych wpłat.  
 
Ryzyko braku płynno ści certyfikatów inwestycyjnych FIZ 
Ze względu na fakt, że certyfikaty inwestycyjne FIZ nie są i nie będą przedmiotem notowań i 
obrotu na rynku zorganizowanym istnieje ryzyko, że obrót tymi certyfikatami może być bardzo 
ograniczony, wskutek czego ich posiadacze nie będą mogli ich zbywać w dowolnie wybranym 
momencie i po satysfakcjonującej ich cenie. W takim przypadku jedynym sposobem na wyjście 
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z inwestycji będzie przedstawienie certyfikatów inwestycyjnych FIZ do wykupienia przez FIZ 
w jednym z terminów określonych w statucie.  
 
Ryzyko przeprowadzenia kolejnych emisji certyfikató w inwestycyjnych FIZ  
Ryzyko przeprowadzenia kolejnych certyfikatów inwestycyjnych FIZ polega na tym, że w 
przypadku kolejnych emisji certyfikatów inwestycyjnych FIZ, środki pozyskane przez FIZ mogą 
być ulokowane na mniej korzystnych warunkach niż dotychczasowe. Może to wynikać z 
uwarunkowań rynkowych w trakcie kolejnych emisji.  
 
Ryzyko zwi ązane ze stosowaniem d źwigni finansowej AFI  
Ryzyko związane ze stosowaniem dźwigni finansowej AFI polega na zastosowaniu każdej 
metody, za pomocą której FIZ zwiększa ekspozycję poprzez pożyczanie środków pieniężnych 
lub papierów wartościowych lub dźwignię finansową związaną z inwestycjami w instrumenty 
pochodne. FIZ kontroluje ryzyko dźwigni finansowej AFI poprzez bieżący monitoring 
ekspozycji AFI.  
 
 
Ryzyko zmiany warunków emisji certyfikatów inwestyc yjnych FIZ 
Istnieje ryzyko, iż warunki emisji ulegną zmianie w trakcie przeprowadzenia emisji. Informacje 
o zmianie danych zawartych w warunkach emisji, w okresie ich ważności, będą dostępne w 
formie wydruku w miejscach przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne FIZ.  
 
Ryzyko wykupu certyfikatów inwestycyjnych FIZ 
Certyfikaty danej emisji będą wykupywane zgodnie z zasadami opisanymi w statucie 
funduszu. Wykup certyfikatów inwestycyjnych FIZ nastąpić może wyłącznie w przypadku, gdy 
lokaty FIZ stanowiące: tytuły uczestnictwa fundusz inwestycyjnych lub instytucji wspólnego 
inwestowania, papiery wartościowe notowane na rynku regulowanym, Instrumenty Rynku 
Pieniężnego i depozyty pozwalają na wypłatę środków z tytułu umorzenia certyfikatów 
inwestycyjnych FIZ w związku z ich wykupem.  
 
Ryzyko zmiany statutu funduszu  
Zgodnie z Ustawą zmiana statutu funduszu obejmująca zmianę postanowień w zakresie 
wskazania jego celu inwestycyjnego lub zasad polityki inwestycyjnej FIZ wymaga ogłoszenia i 
wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Fundusz publikuje ogłoszenia w 
sprawie zmian statutu na stronie internetowej www.allianz.pl/tfi. Zmiany statutu w zakresie, o 
którym mowa powyżej nie wymagają zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. 


