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WYKAZ ZMIAN  
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Dużych Spółek  

wprowadzonych aktualizacją z dnia 30 grudnia 2022 roku 
 
 

 

1. W Rozdziale II „Dane o Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych”: 

 
1) ust. 7 lit. b. otrzymuje brzmienie: 

 
„b. członków Rady Nadzorczej Towarzystwa ze wskazaniem przewodniczącego: 

* Matthias Baltin –Przewodniczący Rady Nadzorczej 

* Petr Sosik -Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 

* Jakub Karnowski - Członek Rady Nadzorczej 

* Jacek Lisowski – Członek Rady Nadzorczej 

* Vojtech Pivny - Członek Rady Nadzorczej”; 

 

 

2) w ust. 9 zaktualizowano listę innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, 
nieobjętych Prospektem. 

 
 
 

2. W Rozdziale VI „Informacje dodatkowe” ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Na podstawie art. 6 ust. 1 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, Towarzystwo przekazuje Inwestorom i Uczestnikom następujące 

informacje. 

5.1. Oświadczenie w związku z Artykułem 3: Przejrzystość strategii dotyczących ryzyka dla 
zrównoważonego rozwoju 

Na podstawie art. 3 ust. 1 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 stanowiący, iż Uczestnicy rynku finansowego publikują informacje na temat swoich 
strategii dotyczących wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie 
podejmowania decyzji inwestycyjnych, TFI Allianz Polska S.A. poniżej przedstawia przedmiotową 
strategię. 

Definicje: 

·         „ryzyko dla zrównoważonego rozwoju” oznacza sytuację lub warunki środowiskowe, społeczne lub 
związane z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny 
negatywny wpływ na wartość inwestycji 



  

 

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-
685 Warszawa, numer KRS: 0000176359, NIP 521-32-59-888, REGON  015555893, kapitał zakładowy: 69 888 000 zł 
(wpłacony w całości) jest jedną ze spółek grupy kapitałowej Allianz w Polsce. 

·         „czynniki zrównoważonego rozwoju” oznaczają kwestie środowiskowe, społeczne i pracownicze, 
kwestie dotyczące poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i przekupstwu. 

 
Strategia dotycząca wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie 
podejmowania decyzji inwestycyjnych 
 
Przez „ryzyka dla zrównoważonego rozwoju” rozumiemy sytuacje lub warunki środowiskowe, które – 
jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość 
inwestycji dokonywanych przez TFI Allianz Polska S.A. w imieniu klientów. Przykładami ryzyk dla 
zrównoważonego rozwoju są: zmiany klimatu, kwestie społeczne, łamanie praw człowieka, korupcja, 
niewłaściwe traktowanie pracowników przez przedsiębiorstwa, w których akcje i obligacje inwestują 
klienci TFI Allianz Polska S.A. za pośrednictwem produktów inwestycyjnych dostarczonych przez TFI 
Allianz Polska S.A. 
TFI Allianz Polska S.A. należy do Grupy Allianz, która jest jednym z inicjatorów „Net-Zero Asset Owner 
Alliance” – wspieranego przez ONZ sojuszu na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Grupa 
Allianz angażuje się w inicjatywy, które mają na celu uwzględnienie w procesie podejmowania decyzji 
inwestycyjnych czynników: środowiskowych, społecznych i nadzorczych (ESG). 

Przy podejmowaniu decyzji dotyczących tworzenia nowych produktów inwestycyjnych, TFI Allianz 
Polska S.A. zamierza uwzględniać ryzyka dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania 
decyzji inwestycyjnych. Jeśli, w opinii TFI Allianz Polska S.A., uwzględnienie ryzyk dla zrównoważonego 
rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych mogłoby, w przypadku danego produktu, 
zauważalnie ograniczyć ryzyko wystąpienia zdarzenia mającego istotny negatywny wpływ na wartość 
inwestycji, TFI Allianz Polska S.A. włączy te ryzyka do procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych. 
Włączenie będzie polegało m.in. na ograniczeniu możliwości inwestowania w papiery wartościowe, 
których cena mogłaby istotnie spaść w przypadku materializacji ryzyka związanego ze zrównoważonym 
rozwojem, a prawdopodobieństwo materializacji ryzyka byłoby wyższe niż przeciętnie dla podobnych 
papierów wartościowych. 

W przypadku istniejących produktów inwestycyjnych, TFI Allianz Polska S.A. zamierza uwzględniać 
ryzyka dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych, jeżeli 
uwzględnienie ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych 
mogłoby, w przypadku danego produktu, zauważalnie ograniczyć ryzyko wystąpienia zdarzenia 
mającego istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji, a jednocześnie włączenie tych ryzyk do 
procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych nie byłoby sprzeczne z ustaleniami z dotychczasowymi 
klientami, nie naruszyłoby zobowiązań, które TFI Allianz Polska S.A. ma wobec dotychczasowych 
klientów, i nie zagroziłoby wypełnieniu obowiązku powierniczego wobec dotychczasowych klientów. W 
przypadku funduszy, których polityka inwestycyjna polega na lokowaniu w tytuły uczestnictwa innego 
funduszu inwestycyjnego („funduszu docelowego”), ryzyka dla zrównoważonego rozwoju mogą być 
wprowadzane do działalności funduszu docelowego (przez zarządzającego funduszem docelowym). 
Zarządzając pozostałą częścią portfela funduszu (inną niż ulokowana w tytułach uczestnictwa 
funduszu docelowego), Towarzystwo nie inwestuje w papiery wartościowe podmiotów wpisanych na 
prowadzoną przez Towarzystwo Listę Wyłączeń. Na Listę Wyłączeń wpisywane są podmioty, których 
działalność może wywierać niekorzystny wpływ na niektóre czynniki zrównoważonego rozwoju. 

 

5.2. Oświadczenie na podstawie art. 7 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 

Wprowadzenie 
Na podstawie art. 7 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 TFI Allianz Polska S.A. informuje, iż niniejszy produkt finansowy bierze pod 
uwagę główne niekorzystne skutki decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju. 
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Główne niekorzystne skutki dla zrównoważonego rozwoju są takimi skutkami dokonywania inwestycji, 
które negatywnie wpływają na czynniki zrównoważonego rozwoju (np. prowadzą do niszczenia 
środowiska naturalnego, korupcji czy nieetycznego traktowania pracowników) – nawet jeżeli nie 
wpływają na wartość inwestycji. 
 
Strategia określania, hierarchizacji i pomiaru głównych niekorzystnych skutków dla zrównoważonego 
rozwoju 
TFI Allianz Polska S.A. zarządzając subfunduszami niniejszego produktu określa i hierarchizuje główne 
niekorzystne skutki dla zrównoważonego rozwoju biorąc pod uwagę m.in.: możliwość zidentyfikowania 
podmiotów wywierających niekorzystny wpływ na czynniki zrównoważonego rozwoju, ograniczoną 
dostępność danych dotyczących wielu potencjalnych niekorzystnych skutków dla zrównoważonego 
rozwoju, własną ocenę znaczenia danego potencjalnego niekorzystnego skutku dla zrównoważonego 
rozwoju, i praktykę uznawania danego potencjalnego niekorzystnego skutku dla zrównoważonego 
rozwoju za jeden z głównych niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju. 

Opis głównych niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju i wszelkich podjętych 
w odniesieniu do nich działań 

Subfundusze niniejszego produktu finansowego, których polityka inwestycyjna opiera się na 
podejmowaniu aktywnych decyzji przez TFI Allianz Polska S.A., nie dokonują nowych inwestycji w akcje i 
obligacje, jeśli – zgodnie z wiedzą TFI Allianz Polska S.A. – spółka, która je wyemitowała, spełnia jeden z 
następujących warunków: 

• osiąga przynajmniej 20% przychodów z węgla energetycznego (w związku z działalnością 
polegającą na wydobyciu węgla lub wytwarzaniu energii), 

• osiąga przynajmniej 20% przychodów z produkcji jakiejkolwiek broni, 
• osiąga przynajmniej 20% przychodów z produkcji lub dystrybucji tytoniu lub wyrobów 

tytoniowych, 
• osiąga przynajmniej 20% przychodów z wydobycia ropy lub gazu w sposób uznawany za 

potencjalnie wyjątkowo szkodliwy (piaski bitumiczne, Arktyka, Antarktyka), 
• uczestniczy w produkcji kontrowersyjnych rodzajów broni (miny lądowe, amunicja lub bomby 

kasetowe, broń chemiczna, broń biologiczna), 
• planuje zwiększenie mocy w wytwarzaniu energii elektrycznej z węgla o 0,3 gigawata lub więcej, 
• łamie zasady określone przez pakt ONZ „United Nations Global Compact”. 

Jeśli informacje potrzebne do oceny spełnienia powyższych warunków (np. wielkość przychodów  
z węgla energetycznego) nie są dostępne, TFI Allianz Polska S.A. posługuje się własnymi szacunkami. 
Przez przychody rozumie się przychody grupy kapitałowej, w której dana spółka jest podmiotem 
dominującym, określane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. 

Powyższa lista może zmieniać się m.in. w zależności od udziału spółek spełniających wymienione 
warunki w indeksach odniesienia (benchmarkach) funduszy. Powodem zmiany może być też dostępność 
danych umożliwiających uwzględnienie kolejnych głównych niekorzystnych skutków decyzji 
inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju. 

Polityki dotyczące zaangażowania 

Zasady dotyczące zaangażowania uczestnictwa w walnych zebraniach akcjonariuszy są określone przez 
„Politykę zaangażowania funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo Funduszy 
Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. w spółki notowane na rynku regulowanym”, której treść jest dostępna 
na stronie internetowej TFI Allianz Polska S.A. 

Kodeksy odpowiedzialnego prowadzenia działalności gospodarczej oraz standardy w zakresie due 
diligence i sprawozdawczości 
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TFI Allianz Polska S.A. jest częścią Grupy Allianz, która angażuje się w liczne inicjatywy zorientowane na 
zrównoważony rozwój, reprezentując w nich także inne podmioty będące częścią Grupy. Allianz SE od 
2011 roku jest sygnatariuszem Zasad odpowiedzialnego inwestowania ustalonych przez Organizację 
Narodów Zjednoczonych (Principles for Responsible Investment). Allianz SE od 2002 roku jest 
sygnatariuszem United Nations Global Compact, zbioru zasad dotyczących m.in. praw człowieka i zasad 
pracy. Allianz SE jest też jednym z założycieli i członków Asset Owner Alliance, grupy dążącej do 
zarządzania aktywami należącymi do swoich członków w taki sposób, aby do 2050 roku osiągnąć 
neutralność w emisji gazów cieplarnianych. 

Informacja o publikowanych od stycznia 2023 r. raportach okresowych 

Od stycznia 2023 roku w raportach rocznych funduszu będzie dostępna informacja o głównych 
niekorzystnych skutkach decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju. 

 

5.3. Ujawnienia dla subfunduszy niespełniających wymogów art. 8 lub 9 SFDR 
        

Inwestycje w ramach Funduszu nie uwzględniają unijnych kryteriów dotyczących 

zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej.” 

 

 

 


