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02-685 Warszawa

Półroczna struktura aktywów na dzień 30.12.2022

Kategoria lokaty Udział w 
wartości 
aktywów 

(%)

Udział w wartości 
aktywów (zł)

L.P. Poszczególne kategorie lokat: 99,72 33 177 423 854,06
1 Obligacje, bony i inne papiery wartościowe, emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i 

kredyty, udzielane tym podmiotom
0,00 0,00

2 Obligacje, bony i inne papiery wartościowe, emitowane przez rządy lub banki centralne państw, o których mowa w art. 141 
ust. 4 ustawy, a także pożyczki i kredyty, udzielane tym podmiotom

0,00 0,00

3 Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez 
Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także depozyty, kredyty i pożyczki, gwarantowane lub poręczane przez te 
podmioty

0,00 0,00

4 Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez  
rządy lub banki centralne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, a także depozyty, kredyty i pożyczki, 
gwarantowane lub poręczane przez te podmioty

0,00 0,00

5 Depozyty bankowe w walucie polskiej w bankach lub instytucjach kredytowych, mających siedzibę i prowadzących 
działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym w państwach, o których mowa 
w art. 141 ust. 4 ustawy

4,01 1 333 000 000,00

6 Depozyty denominowane w walutach państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, w bankach lub instytucjach 
kredytowych, mających siedzibę i prowadzących działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad 
rynkiem finansowym w państwach, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy

0,00 0,00

7 Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz obligacje zamienne na akcje 
tych spółek, a także notowane na tym rynku prawa poboru i prawa do akcji

80,05 26 633 743 464,92

ASSECO POLAND S.A. 1,73 574 138 891,30
ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. 1,17 388 470 507,83
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. 1,01 336 699 820,50
BANK MILLENNIUM S.A. 1,12 371 601 149,05
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. 3,48 1 157 812 629,11
BUDIMEX S.A. 1,84 610 661 126,32
CD PROJEKT S.A. 1,18 392 339 146,56
CYFROWY POLSAT S.A. 1,46 486 384 432,48
DINO POLSKA S.A. 1,71 570 212 648,00
GRUPA KĘTY S.A. 1,65 550 363 361,40
ING BANK ŚLĄSKI S.A. 5,56 1 849 829 438,68
INTER CARS S.A. 2,32 772 715 033,35
KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. 4,02 1 336 103 112,31
KRUK S.A. 1,33 442 549 267,94
LPP S.A. 3,48 1 159 159 426,96
MBANK S.A. 1,46 484 869 914,46
ORANGE POLSKA S.A. 1,32 440 035 547,43
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. 1,59 529 372 496,21
POLENERGIA S.A. 1,36 453 480 027,86
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 8,94 2 975 695 592,01
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. 8,27 2 752 404 101,78
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. 4,37 1 455 227 800,63

8 Akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 0,00 0,00
9 Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska oraz obligacje zamienne 

na akcje tych spółek, a także notowane na tych rynkach prawa poboru i prawa do akcji
9,61 3 198 450 977,48

10 Akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, o których mowa w art. 
141 ust. 4 ustawy

0,00 0,00

11 Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte 0,00 0,00
12 Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania typu zamkniętego, mające siedzibę na terytorium 

państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy
0,00 0,00

13 Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte 0,00 0,00
14 Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania typu otwartego, mające siedzibę na terytorium 

państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy
0,00 0,00

15 Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, będące przedmiotem oferty publicznej, emitowane przez jednostki samorządu 
terytorialnego lub ich związki

0,00 0,00

16 Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej, emitowane przez właściwe regionalne 
lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy

0,00 0,00

17 Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej, emitowane przez jednostki 
samorządu terytorialnego lub ich związki

0,00 0,00

18 Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej, emitowane przez właściwe 
regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy

0,00 0,00

19 Obligacje przychodowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach 0,03 10 134 961,84
20 Dłużne papiery wartościowe, których emitent może ograniczyć swoją odpowiedzialność za zobowiązania z nich wynikające 

do kwoty przychodów lub wartości majątku przedsięwzięcia, do których obligatariuszowi służy prawo pierwszeństwa przed 
innymi wierzycielami emitenta i których emitentami mogą być podmioty mające siedzibę na terytorium państw, o których 
mowa w art. 141 ust. 4 ustawy

0,00 0,00

21 Obligacje będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej emitowane przez inne podmioty niż 
jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej 
wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu

0,00 0,00

22 Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, emitowane przez mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podmioty inne niż jednostki samorządu 
terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej i 
ewentualnemu oprocentowaniu

0,00 0,00

23 Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, o których mowa w 
art. 141 ust. 4 ustawy, emitowane przez inne podmioty niż właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o 
których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej 
i ewentualnemu oprocentowaniu

0,00 0,00

24 Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, o których 
mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, emitowane przez inne podmioty niż właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne 
państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości 
nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu

0,00 0,00

25 Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, dla których podmiotami zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są spółki 
notowane na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w 
pkt 21 i 22

3,34 1 112 669 179,80

Zgodnie z art. 193 ust. 4 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 2342, zwanej dalej 
Ustawą) Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna przekazuje informację roczną o wartości i udziale poszczególnych kategorii lokat w aktywach  
Drugiego Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego według wyceny na dzień 30 grudnia 2022 r.
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26 Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 15 i 21

0,00 0,00

27 Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, o których mowa w 
art. 141 ust. 4 ustawy, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 16 i 23

0,00 0,00

28 Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, dla których podmiotami zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są spółki 
notowane na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska, inne niż papiery wartościowe, o których 
mowa w pkt 23 i 24

0,00 0,00

29 Listy zastawne 0,56 185 045 434,64
30 Dłużne papiery wartościowe emitowane przez instytucję kredytową, mającą siedzibę na terytorium państw, o których mowa 

w art. 141 ust. 4 ustawy, która podlega szczególnemu nadzorowi publicznemu mającemu na celu ochronę posiadaczy tych 
papierów wartościowych, pod warunkiem że kwoty uzyskane z emisji tych papierów wartościowych są inwestowane przez 
emitenta w aktywa, które do dnia wykupu zapewniają spełnienie wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych 
papierów wartościowych oraz w przypadku niewypłacalności emitenta zapewniają pierwszeństwo w odzyskaniu wszystkich 
świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych

0,00 0,00

31 Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczone do 
obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

0,00 0,00

32 Kwity depozytowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska 0,00 0,00
33 Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 

1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym
0,00 0,00

34 Obligacje inne niż wymienione w pkt 33, bankowe papiery wartościowe lub listy zastawne, emitowane przez Bank 
Gospodarstwa Krajowego

2,12 704 379 835,38

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. - BGK0223 - 19/02/2023 1,51 502 415 511,25
Pozostałe kategorie aktywów 0,28 94 028 148,89

35 Środki pieniężne 0,04 13 359 512,61
36 Należności 0,24 80 668 636,28

* W wyniku zaokrągleń poszczególnych pozycji danej kategorii do dwóch miejsc po przecinku może wystąpić różnica pomiędzy sumą ich udziałów a udziałem całej kategorii w 
aktywach Funduszu
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