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O WIADCZENIE ZARZ DU 

Zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i 

zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. 2018 poz. 1355 z późn. zm.) 
Zarząd Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka Akcyjna przedstawia roczne  

sprawozdanie alternatywnego funduszu inwestycyjnego Allianz Specjalistyczny Fundusz 

Inwestycyjny Otwarty, na które składa się: 
 

1. List do uczestników; 
2. Połączone sprawozdanie finansowe funduszu za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 

2018 roku; 

3. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 
kończący się 31 grudnia 2018 roku; 

4. Sprawozdanie z działalno ci Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty za rok 

2018; 

5. Pozostałe informacje o funduszu wymagane do ujawnienia w sprawozdaniu rocznym zgodnie z 

przepisami prawa i dokumentami funduszu; 

6. Sprawozdania jednostkowe subfunduszy wydzielonych w ramach Allianz Specjalistycznego 

Funduszu Inwestycyjnego Otwartego wraz ze sprawozdaniami niezależnego biegłego 
rewidenta z badania sprawozdań jednostkowych za rok kończący się 31 grudnia 2018 roku; 

7. O wiadczenie depozytariusza.  
 

Robert Hörberg   Sławomir Chwierut Anna Bąkała  

   Prezes Zarządu  Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu 

Towarzystwa Funduszy  Towarzystwa Funduszy  Towarzystwa Funduszy 

Inwestycyjnych Inwestycyjnych Inwestycyjnych 

Allianz Polska S.A. Allianz Polska S.A. Allianz Polska S.A. 

 

 

 

 

 

Katarzyna Witek 

 

   

 

Osoba odpowiedzialna za 

 

 

prowadzenie ksiąg rachunkowych 

 

   

  

   Warszawa, dnia 25 marca 2019 roku  
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LIST ZARZ DU DO UCZESTNIKÓW 

 
Szanowni Państwo, 
 

Przedstawiamy Państwu sprawozdanie finansowe Allianz Specjalistycznego Funduszu 
Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami, zarządzanego przez Towarzystwo 

Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. za 2018 rok. 

Na 31 grudnia 2018 roku w skład funduszu wchodziły następujące subfundusze:  

 Allianz Akcji Rynków Wschodzących,  
 Allianz Artificial Intelligence,  

 Allianz Defensywna Multistrategia,  

 Allianz Dynamiczna Multistrategia, 

 Allianz Obligacji Zmiennokuponowych (do dnia 26.07.2018r. subfundusz funkcjonował 
pod nazwą Dywidendowy Akcji Europejskich), 

 Allianz Europe Equity Growth Select,  

 Allianz Global Metals and Mining,  

 Allianz India Equity,  

 Allianz Małych Spółek Europejskich,  
 Allianz PIMCO Emerging Local Bond,  

 Allianz PIMCO Emerging Markets Bond,  

 Allianz PIMCO Global Bond,  

 Allianz PIMCO Global High Yield Bond,  

 Allianz Trezor (do dnia 30.01.2019r. subfundusz funkcjonował pod nazwą Allianz PIMCO 
Global Investment Grade Credit), 

 Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return,  

 Allianz PIMCO Income, 

 Allianz Structured Return,  

 Allianz US Short Duration High Income Bond,  

 Allianz Zbalansowana Multistrategia. 

W dniu 27 lipca 2018 roku nastąpiła zmiana polityki oraz nazwy subfunduszu Allianz 

Dywidendowy Akcji Europejskich na Allianz Obligacji Zmiennokuponowych. Cel 

inwestycyjny subfunduszu Allianz Obligacji Zmiennokuponowych realizowany jest poprzez 

inwestowanie aktywów w tytuły uczestnictwa funduszu Allianz Global Floating Rate Notes 

Plus, zarządzanego przez Allianz Global Investors. 

W 2018 roku w sferze makroekonomicznej pojawiły się sygnały, że czę ć krajów osiągnęła już 
szczyt cyklu koniunkturalnego, a wiele największych gospodarek wiatowych odnotowało 
znaczące spowolnienie w drugiej połowie roku. W trakcie roku ujawniła się rozbieżno ć w 
tempie wzrostu gospodarczego pomiędzy Stanami Zjednoczonymi oraz pozostałymi 
gospodarkami rozwiniętymi, w miejsce obserwowanej wcze niej zsynchronizowanej ekspansji. 
Dodatkowy impuls wzrostowy gospodarce amerykańskiej dostarczyła prezydencka reforma 
podatkowa, która w znacznym stopniu zamortyzowała obawy o napięcia handlowe. Pozostałe 
państwa pozostawały pod wpływem narastających obaw o kształt przyszłej wymiany handlowej 
oraz serii podwyżek ceł przez strony konfliktu. Negatywne perspektywy dla wzrostu 
gospodarczego potwierdzały się w kolejnych słabszych danych makroekonomicznych zarówno 
w krajach azjatyckich, jak i gospodarkach europejskich. Także rynki wschodzące pozostawały 

pod presją, głównie z uwagi na poważne zawirowania w Argentynie i Turcji. Choć gospodarki 
Emerging Markets wyglądały solidnie a perspektywy wzrostu gospodarczego były 
zdecydowanie lepsze niż dla większo ci rozwiniętych gospodarek, to problemy pojedynczych 

państw zepsuły postrzeganie całej klasy aktywów. Istotnym źródłem niepewno ci były również 
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zmiany na europejskiej scenie politycznej. Wybory we Włoszech, przedłużające się trudno ci z 
utworzeniem rządu, a w drugiej połowie roku konflikt z Komisją Europejską dotyczący 
przyszłego budżetu, zaważyły na sentymencie do wszystkich krajów peryferyjnych strefy euro.  

W 2018 roku na globalnych rynkach instrumentów dłużnych panowała wzmożona zmienno ć. 
Jednym z powodów była pogłębiająca się rozbieżno ć polityk pieniężnych czołowych banków 
centralnych oraz rosnąca niepewno ć związana z globalną sytuacją geopolityczną. 
Zmaterializowały się obawy związane z prezydenturą D.Trumpa, w kontek cie 
protekcjonistycznego nastawienia amerykańskiego prezydenta. Po całym roku eskalacji i 

deeskalacji konfliktu handlowego na linii Stany Zjednoczone - Chiny, na koniec listopada w 

wyniku zawartego na szczycie w Argentynie porozumienia, USA zawiesiły wprowadzenie 
kolejnych ceł i pojawiła się nadzieja na wynegocjowanie trwalszego porozumienia. Podważona 
zmienno ć była też powodowana utrzymującym się napięciem na półwyspie koreańskim, a pod 
koniec rynku obawy inwestorów zaczął budzić scenariusz „twardego Brexitu”. 

W 2018 roku Europejski Bank Centralny utrzymywał łagodne i ostrożne nastawienie w polityce 

monetarnej. W połowie roku wskazał perspektywę zakończenia programu skupu aktywów na 
koniec 2018 roku, co oznaczało wydłużenie o kwartał wobec wcze niejszych założeń, jak 
również ogłosił perspektywę stabilizacji stóp na obecnym poziomie, co najmniej do końca lata 
2019 roku. W obliczu akomodacyjnej polityki pieniężnej EBC, rentowno ci niemieckich 
obligacji pozostały pod wpływem sentymentu rynkowego i czynników związanych z polityką 
wewnętrzną. Rentowno ci 10-letnich obligacji na początku roku prawie podwoiły się, a 
następnie spadły notując w międzyczasie wahania i kończąc rok spadkiem do poziomu 0,24% 
(wobec 0,43% na koniec 2017 roku). Rentowno ci obligacji krajów peryferyjnych (wykluczając 
Włochy), mimo wzrostów wywołanych przez zawirowania polityczne (m.in. wła nie we 
Włoszech), pozostały na relatywnie niskich poziomach w stosunku do historycznych rednich.      

Amerykańska Rezerwa Federalna, kontynuowała zacie nianie polityki monetarnej, dokonując 
czterokrotnego podwyższenia kosztu pieniądza. Jesienią mogli my zaobserwować złagodzenie 
nastawienia Fed w obliczu silnych zawirowań na rynkach finansowych. Ostatnia podwyżka 
nastąpiła na grudniowym posiedzeniu Fed. Podwyżki stóp procentowych powodowały wzrost 
rentowno ci amerykańskich obligacji skarbowych we wszystkich sektorach krzywej 

rentowno ci. Początek czwartego kwartału przyniósł szczyt rentowno ci 10-letnich obligacji 

amerykańskich skarbowych na poziomie około 3,25%, po czym całoroczny wzrost został w 
dużym stopniu zniwelowany w ostatnich dwóch miesiącach roku. Rok 10-letnie treasuries 

zakończyły na poziomie 2,72% (wobec 2,40% na koniec 2017 roku). W całym roku najsilniej 
wzrosły rentowno ci o krótszych terminach zapadalno ci. W konsekwencji amerykańska 
krzywa dochodowo ci uległa dalszemu wypłaszczeniu, co zwiastujące zwykle głębsze 
spowolnienie gospodarcze. Rozbieżno ć polityk głównych banków centralnych spowodowała, 
że różnica pomiędzy rentowno cią niemieckich i amerykańskich obligacji jeszcze bardziej się 
rozszerzyła, osiągając 247 pb na koniec roku.  

W 2018 roku sytuacja na rynku obligacji korporacyjnych uległa znacznemu pogorszeniu, a 
rynek europejskiego długu korporacyjnego był słabszy od amerykańskiego praktycznie przez 
cały rok. Dla większo ci instrumentów, spready kredytowe rosły przez cały okres, przy czym 
szczególnie dotkliwy okazał się czwarty kwartał. Głównym powodem były nasilające się i 
czę ciowo materializujące się obawy o amerykańską i globalną gospodarkę oraz wzmożony 
popyt na bezpieczne aktywa. W ostatnim kwartale najsilniejszego spadku do wiadczyły, 
wcze niej bardzo odporne, amerykańskie obligacje wysokodochodowe (High Yield), dla 
których spready kredytowe rozszerzyły się o blisko 200 pb. Na koniec roku spready powyżej 
stopy skarbowej wynosiły odpowiednio dla rynku amerykańskiego 147 pb dla sektora IG 

(wzrost o 56 pb) i 521 pb dla sektora HY (wzrost o 146 pb). Dla obligacji europejskich 

denominowanych w EUR, spready wyniosły odpowiednio 94 pb dla sektora IG (wzrost o 60 pb) 
i 454 pb dla sektora HY (wzrost o 237 pb).  
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Początek 2018 roku upłynął pod znakiem euforii na rynkach akcji. Rosły również ceny akcji 
polskich spółek, które były wspierane m.in. przez napływ kapitału na rynki wschodzące. W 
lutym sytuacja zaczęła się zmieniać. Na giełdy wróciła zmienno ć. Powodami powrotu 
zmienno ci były m.in.: wzrost stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, wzrost 
rentowno ci obligacji skarbowych (zwłaszcza amerykańskich) i problemy kilku krajów 
rozwijających się. Z czasem tę listę powiększyły obawy o wojnę handlową Stanów 
Zjednoczonych z Chinami. W ostatnich miesiącach 2018 roku ceny akcji spadały. Pierwszą 
przyczyną spadków były obawy o wojnę handlową między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. 
Drugą przyczyną był strach o możliwą recesję w Stanach Zjednoczonych; pod koniec 2018 roku 
sytuacja gospodarcza była bardzo dobra, lecz rynek obligacji skarbowych sugerował, że w ciągu 
kilku kwartałów gospodarka może wyraźnie spowolnić. W ostatnich miesiącach 2018 roku 
traciły zwłaszcza akcje spółek technologicznych. Akcje te były wyceniane już względnie 
wysoko, a inwestorzy osiągnęli spore zyski – dlatego pojawiły się warunki do schłodzenia 
nastrojów wokół tego segmentu. W sumie w całym 2018 roku na zagranicznych rynkach 
dominowały spadki. Amerykański S&P 500 stracił 6,24%, NASDAQ Composite zniżkował 
3,88%, a Russell 2000 – indeks cen akcji małych i rednich spółek – zakończył rok niżej o 
12,18%. Przecena na europejskich rynkach była głębsza: Stoxx 600 Europe, szeroki indeks 
europejskich dużych spółek, stracił 13,24%. Na giełdzie we Frankfurcie, podobnie jak w 

Stanach Zjednoczonych, względnie lepiej zachowywały się kursy akcji spółek 
technologicznych: DAX spadł o 18,26%, MDAX (indeks rednich spółek) zniżkował 17,61%, a 
TecDAX (indeks niemieckich spółek technologicznych) zakończył rok niżej o 3,12%. Spadki 
nie ominęły Japonii: Nikkei 225 stracił 12,08%. 

Na rynkach wschodzących sytuacja nie była tak jednoznaczna, jak na rynkach rozwiniętych. 
Indeks brazylijskich spółek, Bovespa, wzrósł o 15,03% – inwestorzy z nadzieją przywitali 
nowego prezydenta tego kraju. Z kolei Shanghai Composite, szeroki indeks chińskich spółek, 
stracił 24,59% – główną przyczyną były obawy o skutki zatargu celnego ze Stanami 
Zjednoczonymi. 

Akcje związane z surowcami zniżkowały na początku 2018 roku, w obliczu ogólnego osłabienia 
na rynku akcji. W II kwartale wzrosty cen akcji rynków rozwiniętych sprzyjały również 
spółkom surowcowym. Cena ropy Brent zanotowała wzrosty i osiągnęła szczyt powyżej 
$85/baryłkę na początku października, ponieważ perspektywa ponownych sankcji wobec Iranu i 
kryzysu gospodarczego w Wenezueli wywołały obawy o podaż.  W IV kwartale szeroki 
niepokój inwestorów o spowolniającą gospodarkę wiatową, wraz z silniejszym dolarem 
amerykańskim, spowodował spadek cen ropy naftowej i wielu innych surowców. Akcje spółek 
surowcowych również zostały wyprzedane, a główne indeksy akcyjne zanotowały najgorszy 
miesiąc w październiku od ponad trzech lat. 

W 2018 roku stopy zwrotu jednostek uczestnictwa poszczególnych subfunduszy kształtowały 
się następująco: 

 Allianz Akcji Rynków Wschodzących: -23,61% 

 Allianz Artficial Inteligence: -7,62% 

 Allianz Defensywna Multistrategia: -2,84% 

 Allianz Dynamiczna Multistrategia: -9,85% 

 Allianz Obligacji Zmiennokuponowych: -0,29% 

 Allianz Europe Equity Growth Select: -16,66% 

 Allianz Global Metals and Mining: -13,77% 

 Allianz India Equity: -13,04% 

 Allianz Małych Spółek Europejskich: -16,32% 

 Allianz PIMCO Emerging Local Bond: -9,93% 

 Allianz PIMCO Emerging Markets Bond: -6,87% 

 Allianz PIMCO Global Bond: -1,12% 
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 Allianz PIMCO Global High Yield Bond: -4,88% 

 Allianz Trezor: -3,22% 

 Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return: -1,69% 

 Allianz PIMCO Income: -2,44% 

 Allianz Structured Return: -2,53% 

 Allianz US Short Duration High Income Bond: -2,28% 

 Allianz Zbalansowana Multistartegia: -7,40%
1
 

 

Korzystając z okazji chcieliby my Państwu gorąco podziękować za zaufanie, jakim nas 
obdarzyli cie, powierzając swoje oszczędno ci w zarządzanie naszemu Towarzystwu. 
Wyrażając nadzieję, że jeste cie Państwo zadowoleni z uzyskanych przez nas wyników 
inwestycyjnych, zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, aby w pełni sprostać Państwa 
oczekiwaniom w przyszło ci. 

 

 

 

Robert Hörberg Sławomir Chwierut Anna Bąkała 

   

Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu 

TFI Allianz Polska S.A. TFI Allianz Polska S.A. TFI Allianz Polska S.A. 

   

 

 

Warszawa, dnia 25 marca 2019 roku 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie stopy zwrotu obliczone na podstawie warto ci jednostek uczestnictwa klasy 

A z ostatniego dnia oficjalnej wyceny t.j. 28.12.2018r. i 29.12.2017r. 
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POŁ CZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 

2018 ROKU DO 31 GRUDNIA  2018 ROKU 

 

O WIADCZENIE ZARZ DU 
 
Zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowo ci z dnia 29 wrze nia 1994 r. (tekst jednolity Dz. 

U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.) Zarząd Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz 
Polska Spółka Akcyjna przedstawia połączone sprawozdanie finansowe Allianz 
Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, na które składa się: 
1. wprowadzenie do połączonego sprawozdania finansowego; 
2. połączone zestawienie lokat wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku w warto ciach 

zagregowanych w poszczególnych pozycjach w tabeli głównej o warto ci 676 131 tys. 
złotych;  

3. połączony bilans sporządzony na dzień  31 grudnia 2018 roku, który wykazuje aktywa netto 
na sumę 684 524 tys. złotych; 

4. połączony rachunek wyniku z operacji za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 
roku wykazujący stratę z operacji w kwocie 40 346 tys. złotych; 

5. połączone zestawienie zmian w aktywach netto za okres od 1 stycznia 2018 roku do 

31 grudnia 2018 roku, wykazujące zmniejszenie stanu aktywów w okresie 
sprawozdawczym o kwotę 118 646 tys. złotych; 

 

Dane przedstawione w połączonym sprawozdaniu finansowym Funduszu wyrażone zostały w 
tysiącach złotych. 
 

 
Robert Hörberg          Sławomir Chwierut   Anna Bąkała  
 

 

 

 

Prezes Zarządu          Wiceprezes Zarządu  Członek Zarządu 
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Allianz Polska S.A.        Allianz Polska S.A.   Allianz Polska S.A. 

 

 

 

 

 

       Katarzyna Witek 

        

 

       Osoba odpowiedzialna za 

prowadzenie ksiąg rachunkowych 

 

 

 

 

 

 

 

Warszawa, dnia 25 marca 2019 roku 
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WPROWADZENIE 
 

Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty („Fundusz” lub „Allianz SFIO”) jest 
funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami w rozumieniu Ustawy z 

dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami 
inwestycyjnymi (Dz.U. 2018 poz. 1355 z późn. zm.). Fundusz powstał na podstawie decyzji 
Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 26 października 2009 roku o numerze 
DFL/4033/31/36/08/09/U/VI/24-2-1/KM zezwalającej na jego utworzenie. Allianz SFIO został 
wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w 
Warszawie w dniu 8 lutego 2010 roku pod numerem RFi 514.  

 

Fundusz i Subfundusze utworzone zostały na czas nieokre lony. Fundusz nie jest funduszem 
powiązanym.  
 

Na dzień bilansowy w skład Funduszu wchodzą następujące Subfundusze:  
 Subfundusz Allianz Akcji Rynków Wschodzących (data utworzenia: 15.05.2013r., do dnia 

30.12.2014r. roku subfundusz funkcjonował pod nazwą Allianz Total Return, do dnia 
20.07.2017r. subfundusz funkcjonował pod nazwą Allianz Akcji Azjatyckich), 

 Subfundusz Allianz Obligacji Zmiennokuponowych (data utworzenia: 18.01.2016r., do 

dnia 26.07.2018r. subfundusz funkcjonował pod nazwą Dywidendowy Akcji 
Europejskich), 

 Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia (data utworzenia: 18.01.2016r.), 

 Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia (data utworzenia: 18.01.2016r.), 

 Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia (data utworzenia: 18.01.2016r.), 

 Subfundusz Allianz Małych Spółek Europejskich (data utworzenia: 18.01.2016r.; do dnia 
23.02.2016r. subfundusz funkcjonował pod nazwą Allianz Obligacji Rynków 
Wschodzących), 

 Subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select (data utworzenia: 10.06.2016r.; do dnia 

26.07.2016r. subfundusz funkcjonował pod nazwą Allianz Europa Equity Growth Select), 
 Subfundusz Allianz  Artificial Intelligence (data utworzenia: 10.06.2016r; do dnia 

11.10.2017r. subfundusz funkcjonował pod nazwą Allianz Flexi Asia Bond.), 
 Subfundusz Allianz Global Metals and Mining (data utworzenia: 10.06.2016r.; do dnia 

20.05.2017r. subfundusz funkcjonował pod nazwą Allianz US Equity), 
 Subfundusz Allianz India Equity (data utworzenia: 10.06.2016r.; do dnia 26.07.2016r. 

subfundusz funkcjonował pod nazwą Allianz Japan Equity), 
 Subfundusz Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return (data utworzenia: 

10.06.2016r.; do dnia 26.07.2016r. subfundusz funkcjonował pod nazwą Allianz Global 
Dividend), 

 Subfundusz Allianz US Short Duration High Income Bond (data utworzenia: 10.06.2016r.;  

do dnia 26.07.2016r. subfundusz funkcjonował pod nazwą Allianz Income and Growth), 

 Subfundusz Allianz Structured Return (data utworzenia: 10.06.2016r.; do dnia 15.12.2017r.  

subfundusz funkcjonował pod nazwą Allianz Pieniężny Globalny; do dnia 26.07.2016r. 
subfundusz funkcjonował pod nazwą Allianz Convertible Bond), 

 Allianz PIMCO Income (data utworzenia: 08.07.2016r.),  

 Allianz PIMCO Global Bond (data utworzenia: 08.07.2016r.),   

 Allianz PIMCO Global High Yield Bond (data utworzenia: 08.07.2016r.),   

 Allianz Trezor (data utworzenia: 08.07.2016r.; do dnia 30.01.2019r. subfundusz 

funkcjonował pod nazwą Allianz PIMCO Global Investment Grade Credit ; do dnia 
29.09.2016r. subfundusz funkcjonował pod nazwą Allianz PIMCO Investment Grade 
Corporate Bond;) 

 Allianz PIMCO Emerging Local Bond (data utworzenia: 08.07.2016r.), 
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 Allianz PIMCO Emerging Markets Bond (data utworzenia: 08.07.2016r.). 

 

Cel inwestycyjny, specjalizacja i stosowane ograniczenia inwestycyjne 

 

Celami inwestycyjnymi Subfunduszy jest wzrost warto ci aktywów Subfunduszy w wyniku 
wzrostu warto ci lokat. Fundusz dołoży wszelkich starań dla realizacji celów inwestycyjnych 
Subfunduszy, ale nie gwarantuje ich osiągnięcia.  
 

Fundusz realizuje cele inwestycyjne Subfunduszu Allianz Akcji Rynków Wschodz cych  
poprzez inwestowanie w następujące kategorie lokat:  
1. tytuły Uczestnictwa Allianz  Best Styles Emerging Markets Equity  wydzielonego w ramach 

funduszu zagranicznego działającego pod nazwą Allianz Global Investors Fund – co 

najmniej 60% Aktywów Netto Subfunduszu,  
2. akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe i obligacje 

zamienne – od 0 (zera) % do 40 (czterdziestu) % Warto ci Aktywów Netto tego 
Subfunduszu  

3. listy zastawne, obligacje, certyfikaty depozytowe, depozyty, bony skarbowe i Instrumenty 

Rynku Pieniężnego – od 0 (zera) % do 40 (czterdziestu) %  Warto ci Aktywów Netto tego 
Subfunduszu  

4. rodki na rachunkach bankowych od 0 (zera) % do 100% przez okres maksymalnie 20 dni w 
przypadku przebudowywania portfela, 

5. jednostki uczestnictwa - funduszy inwestycyjnych otwartych lub tytuły uczestnictwa 
funduszy zagranicznych innych niż wymieniony w punkcie a) powyżej lub tytuły 
uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą - od 0 (zera) 

% do 35 (trzydziestu pięciu) % Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu. 
 

Fundusz realizuje cele inwestycyjne Subfunduszu Allianz Obligacji Zmiennokuponowych  

poprzez inwestowanie w następujące kategorie lokat:  
1. tytuły uczestnictwa Allianz Global Floating Rote Notes Plus wydzielonego w ramach 

funduszu zagranicznego działającego pod nazwą Allianz Global Investors Fund – od 60 

(sze ćdziesięciu) % Aktywów Netto Subfunduszu  
2. akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, obligacje 

zamienne na akcje i certyfikaty inwestycyjne – od 0 (zera) % do 40 (czterdziestu) %   

Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu, 
3. listy zastawne, obligacje, certyfikaty depozytowe, depozyty, bony skarbowe i Instrumenty 

Rynku Pieniężnego – od 0 (zera) % do 40 (czterdziestu) %   Warto ci Aktywów Netto 
Subfunduszu, 

4. jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub tytuły uczestnictwa funduszy 
zagranicznych innych niż wymieniony w punkcie a) powyżej lub tytuły uczestnictwa 
instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą - od 0 (zera) % do 35 

(trzydziestu pięciu) % Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu. 

 

Fundusz realizuje cele inwestycyjne Subfunduszu Allianz Defensywna Multistrategia poprzez 

inwestowanie w następujące kategorie lokat:  
1. tytuły uczestnictwa Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 wydzielonego w ramach 

funduszu zagranicznego działającego pod nazwą Allianz Global Investors Fund – od 60 

(sze ćdziesięciu) % Aktywów Netto Subfunduszu, 

2. akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, obligacje 

zamienne na akcje i certyfikaty inwestycyjne – od 0 (zera) % do 40 (czterdziestu) %   

Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu, 
3. listy zastawne, obligacje, certyfikaty depozytowe, depozyty, bony skarbowe i Instrumenty 

Rynku Pieniężnego – od 0 (zera) % do 40 (czterdziestu) % Warto ci Aktywów Netto 
Subfunduszu, 
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4. jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych lub tytuły uczestnictwa 
funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania 
mających siedzibę za granicą - od 0 (zera) % do 35 (trzydziestu pięciu) % Warto ci 
Aktywów Netto Subfunduszu. 

 

Fundusz realizuje cele inwestycyjne Subfunduszu Allianz Zbalansowana Multistrategia 

poprzez inwestowanie w następujące kategorie lokat:  
1. tytuły uczestnictwa Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 wydzielonego w ramach 

funduszu zagranicznego działającego pod nazwą Allianz Global Investors Fund – od 60 

(sze ćdziesięciu) % Aktywów Netto Subfunduszu, 

2. akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, obligacje 

zamienne na akcje i certyfikaty inwestycyjne – od 0 (zera) % do 40 (czterdziestu) %   

Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu, 
3. listy zastawne, obligacje, certyfikaty depozytowe, depozyty, bony skarbowe i Instrumenty 

Rynku Pieniężnego – od 0 (zera) % do 40 (czterdziestu) % Warto ci Aktywów Netto 
Subfunduszu, 

4. jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych lub tytuły uczestnictwa 
funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania 
mających siedzibę za granicą - od 0 (zera) % do 35 (trzydziestu pięciu) % Warto ci 
Aktywów Netto Subfunduszu. 

 

Fundusz realizuje cele inwestycyjne Subfunduszu Allianz Dynamiczna Multistrategia poprzez 

inwestowanie w następujące kategorie lokat:  
1. tytuły uczestnictwa Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 75 wydzielonego w ramach 

funduszu zagranicznego działającego pod nazwą Allianz Global Investors Fund – od 60 

(sze ćdziesięciu) % Aktywów Netto Subfunduszu, 

2. akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, obligacje 

zamienne na akcje i certyfikaty inwestycyjne – od 0 (zera) % do 40 (czterdziestu) % 

Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu, 
3. listy zastawne, obligacje, certyfikaty depozytowe, depozyty, bony skarbowe i Instrumenty 

Rynku Pieniężnego – od 0 (zera) % do 40 (czterdziestu) % Warto ci Aktywów Netto 
Subfunduszu, 

4. jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych lub tytuły uczestnictwa 
funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania 
mających siedzibę za granicą - od 0 (zera) % do 35 (trzydziestu pięciu) % Warto ci 
Aktywów Netto Subfunduszu. 

 

Fundusz realizuje cele inwestycyjne Subfunduszu Allianz Małych Spółek Europejskich poprzez 

inwestowanie w następujące kategorie lokat:  
1. Tytuły Uczestnictwa Allianz Europe Small Cap Equity wydzielonego w ramach funduszu 

zagranicznego działającego pod nazwą Allianz Global Investors Fund – od 60 

(sze ćdziesięciu) % Aktywów Netto Subfunduszu, 

2. akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, obligacje 

zamienne na akcje i certyfikaty inwestycyjne – od 0 (zera) % do 40 (czterdziestu) % 

Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu,  
3. listy zastawne, obligacje, certyfikaty depozytowe, depozyty, bony skarbowe i Instrumenty 

Rynku Pieniężnego – od 0 (zera) % do 40 (czterdziestu)  % Warto ci Aktywów Netto 
Subfunduszu, 

4. jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych lub tytuły uczestnictwa 
funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania 
mających siedzibę za granicą - od 0 (zera) % do 35 (trzydziestu pięciu) % Warto ci 
Aktywów Netto Subfunduszu. 
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Fundusz realizuje cele inwestycyjne Subfunduszu  Allianz Europe Equity Growth Select 

poprzez inwestowanie w następujące kategorie lokat:  
1. Tytuły Uczestnictwa luksemburskiego Allianz Europe Equity Growth Select wydzielonego 

w ramach luksemburskiego funduszu zagranicznego działającego pod nazwą Allianz Global 
Investors Fund – od 60 (sze ćdziesięciu) % Aktywów Netto Subfunduszu,  

2.  akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, obligacje 

zamienne na akcje i certyfikaty inwestycyjne – od 0 (zera) % do 35 (trzydziestu pięciu) % 
Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu,  

3. listy zastawne, obligacje, certyfikaty depozytowe, depozyty, bony skarbowe i Instrumenty 

Rynku Pieniężnego – od 0 (zera) % do 35 (trzydziestu pięciu) % Warto ci Aktywów Netto 

Subfunduszu,  

4. jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych lub tytuły uczestnictwa 
funduszy zagranicznych innych niż wymieniony w punkcie a) powyżej lub tytuły 
uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą - od 0 (zera) 

% do 35 (trzydziestu pięciu) % Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu.  
 

Fundusz realizuje cele inwestycyjne Subfunduszu  Allianz Artificial Intelligence poprzez 

inwestowanie w następujące kategorie lokat:  
1. Tytuły Uczestnictwa luksemburskiego Allianz Global Artificial Intelligence wydzielonego w 

ramach luksemburskiego funduszu zagranicznego działającego po nazwą Allianz Global 
Investors Fund – od 60 (sze ćdziesięciu )% Aktywów Netto Subfunduszu, 

2. akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, obligacje 

zamienne na akcje i certyfikaty inwestycyjne – od 0 (zera) % do 40 (czterdziestu) % 

Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu, 
3. listy zastawne, obligacje, certyfikaty depozytowe, depozyty, bony skarbowe i Instrumenty 

Rynku Pieniężnego – od 0 (zera) % do 40 (czterdziestu) % Warto ci Aktywów Netto 
Subfunduszu,  

4. jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych lub tytuły uczestnictwa 
funduszy zagranicznych innych niż wymieniony w punkcie a) powyżej lub tytuły 
uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą - od 0 (zera) 

% do 35 (trzydziestu pięciu) % Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu. 
 

Fundusz realizuje cele inwestycyjne Subfunduszu  Allianz Global Metals and Mining poprzez 

inwestowanie w następujące kategorie lokat:  
1. Tytuły Uczestnictwa luksemburskiego Allianz Global Metals and Mining wydzielonego w 

ramach luksemburskiego funduszu zagranicznego działającego pod nazwą Allianz Global 
Investors Fund – od 60 (sze ćdziesięciu)% Aktywów Netto Subfunduszu, 

2. akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, obligacje 

zamienne na akcje i certyfikaty inwestycyjne – od 0 (zera) % do 40 (czterdziestu) % 

Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu, 
3. listy zastawne, obligacje, certyfikaty depozytowe, depozyty, bony skarbowe i Instrumenty 

Rynku Pieniężnego – od 0 (zera) % do 40 (czterdziestu) % Warto ci Aktywów Netto 
Subfunduszu,  

4. jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych lub tytuły uczestnictwa 
funduszy zagranicznych innych niż wymieniony w punkcie a) powyżej lub tytuły 
uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą - od 0 (zera) 

% do 35 (trzydziestu pięciu) % Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu. 
Fundusz realizuje cele inwestycyjne Subfunduszu Allianz India Equity poprzez inwestowanie w 

następujące kategorie lokat:  
1. Tytuły Uczestnictwa luksemburskiego Allianz India Equity wydzielonego w ramach 

luksemburskiego funduszu zagranicznego działającego pod nazwą Allianz Global Investors 
Fund – od 60 (sze ćdziesięciu) % Aktywów Netto Subfunduszu,  
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2. akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, obligacje 

zamienne na akcje i certyfikaty inwestycyjne – od 0 (zera) % do 40 (czterdziestu) % 

Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu,  

3. listy zastawne, obligacje, certyfikaty depozytowe, depozyty, bony skarbowe i Instrumenty 

Rynku Pieniężnego – od 0 (zera) % do 40 (czterdziestu) % Warto ci Aktywów Netto 
Subfunduszu,  

4. jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych lub tytuły uczestnictwa 
funduszy zagranicznych innych niż wymieniony w punkcie a) powyżej lub tytuły 
uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą - od 0 (zera) 

% do 35 (trzydziestu pięciu) % Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu. 
 

Fundusz realizuje cele inwestycyjne Subfunduszu Allianz PIMCO Global Low Duration Real 

Return poprzez inwestowanie w następujące kategorie lokat:  
1. Tytuły Uczestnictwa zagranicznego PIMCO Investors Series PIMCO Global Low Duration 

Real Return Fund wydzielonego w ramach luksemburskiego funduszu zagranicznego 

działającego pod nazwą PIMCO Funds: Global Investors Series plc –  

od 60 (sze ćdziesięciu) % Aktywów Netto Subfunduszu,  
2. akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, obligacje 

zamienne na akcje i certyfikaty inwestycyjne – od 0 (zera) % do 35 (trzydziestu pięciu) % 
Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu,  

3. listy zastawne, obligacje, certyfikaty depozytowe, depozyty, bony skarbowe i Instrumenty 

Rynku Pieniężnego – od 0 (zera) % do 35 (trzydziestu pięciu) % Warto ci Aktywów Netto 
Subfunduszu, 

4. jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych lub tytuły uczestnictwa 
funduszy zagranicznych innych niż wymieniony w punkcie a) powyżej lub tytuły 
uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą - od 0 (zera) 

% do 35 (trzydziestu pięciu) % Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu. 
 

Fundusz realizuje cele inwestycyjne Subfunduszu Allianz US Short Duration High Income 

Bond poprzez inwestowanie w następujące kategorie lokat:  

1. Tytuły Uczestnictwa luksemburskiego Allianz US Short Duration High Income Bond 
wydzielonego w ramach luksemburskiego funduszu zagranicznego działającego pod nazwą 
Allianz Global Investors Fund – od 60 (sze ćdziesiąt )% Aktywów Netto Subfunduszu,  

2. akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, obligacje 

zamienne na akcje i certyfikaty inwestycyjne – od 0 (zera) % do 40 (czterdziestu) % 

Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu,  
3. listy zastawne, obligacje, certyfikaty depozytowe, depozyty, bony skarbowe i Instrumenty 

Rynku Pieniężnego – od 0 (zera) % do 40 (czterdziestu) %Warto ci Aktywów Netto 
Subfunduszu,  

4. jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych lub tytuły uczestnictwa 
funduszy zagranicznych innych niż wymieniony w punkcie a) powyżej lub tytuły 
uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą - od 0 (zera) 

% do 35 (trzydziestu pięciu) % Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu. 
 

 

 

Fundusz realizuje cele inwestycyjne Subfunduszu Allianz Structured Return poprzez 

inwestowanie w następujące kategorie lokat:  
1. Tytuły Uczestnictwa luksemburskiego Allianz Structured Return wydzielonego w ramach 

luksemburskiego funduszu zagranicznego działającego pod nazwą Allianz Global Investors 
Fund – od 60 (sze ćdziesięciu)%Aktywów Netto Subfunduszu, 
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2. akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, obligacje 

zamienne na akcje i certyfikaty inwestycyjne – od 0 (zera) % do 35 (trzydziestu pięciu) % 
Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu, 

3. listy zastawne, obligacje, certyfikaty depozytowe, depozyty, bony skarbowe i Instrumenty 

Rynku Pieniężnego – od 0 (zera) % do 35 (trzydziestu pięciu) % Warto ci Aktywów Netto 
Subfunduszu, 

4. jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych lub tytuły uczestnictwa 
funduszy zagranicznych innych niż wymieniony w punkcie a) powyżej lub tytuły 
uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą - od 0 (zera) 

% do 35 (trzydziestu pięciu) % Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu. 

 

Fundusz realizuje cele inwestycyjne Subfunduszu Allianz PIMCO Global Bond poprzez 

inwestowanie w następujące kategorie lokat:  
1. Tytuły Uczestnictwa PIMCO Global Investors Series Global Bond Fund wydzielonego w 

ramach funduszu zagranicznego działającego pod nazwą PIMCO Funds: Global Investors 
Series plc -co najmniej 60 (sze ćdziesięciu) % Aktywów Netto Subfunduszu,  

2. akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, obligacje 

zamienne na akcje i certyfikaty inwestycyjne – od 0 (zera) % do 40 (czterdziestu) % 

Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu,  
3. listy zastawne, obligacje, certyfikaty depozytowe, depozyty, bony skarbowe i Instrumenty 

Rynku Pieniężnego – od 0 (zera) % do 40 (czterdziestu) % Warto ci Aktywów Netto 
Subfunduszu,  

4. jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych lub tytuły uczestnictwa 
funduszy zagranicznych innych niż wymieniony w punkcie a) powyżej lub tytuły 
uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą - od 0 (zera) 

% do 35 (trzydziestu pięciu) % Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu.  
 

Fundusz realizuje cele inwestycyjne Subfunduszu Allianz  PIMCO Global High Yield Bond  

poprzez inwestowanie w następujące kategorie lokat:  
1. Tytuły Uczestnictwa PIMCO Global Investors Series Global High Yield Bond Fund 

wydzielonego w ramach funduszu zagranicznego działającego pod nazwą PIMCO Funds: 
Global Investors Series plc – co najmniej 60 (sze ćdziesięciu) % Aktywów Netto 
Subfunduszu,  

2. akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, obligacje 

zamienne na akcje i certyfikaty inwestycyjne – od 0 (zera) % do 40 (czterdziestu) % 

Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu,  
3. listy zastawne, obligacje, certyfikaty depozytowe, depozyty, bony skarbowe i Instrumenty 

Rynku Pieniężnego – od 0 (zera) % do 40 (czterdziestu) % Warto ci Aktywów Netto 
Subfunduszu,  

4. jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych lub tytuły uczestnictwa 
funduszy zagranicznych innych niż wymieniony w punkcie a) powyżej lub tytuły 

uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą - od 0 (zera) 

% do 35 (trzydziestu pięciu) % Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu.  
 

 

 

Fundusz realizuje cele inwestycyjne Subfunduszu Allianz  Trezor poprzez inwestowanie przede 

wszystkim w instrumenty dłużne, emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub 
Narodowy Bank Polski, ale także w inne instrumenty dłużne zapewniające konkurencyjne 
oprocentowanie, emitowane przez inne podmioty o najwyższej wiarygodno ci. Ponadto Allianz 

Trezor inwestuje w instrumenty rynku pieniężnego, listy zastawne oraz depozyty bankowe. 

 

Fundusz realizuje cele inwestycyjne Subfunduszu  Allianz PIMCO Emerging Local Bond  
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poprzez inwestowanie w następujące kategorie lokat:  
1. Tytuły Uczestnictwa PIMCO Global Investors Series Emerging Local Bond Fund 

wydzielonego w ramach funduszu zagranicznego działającego pod nazwą PIMCO Funds: 
Global Investors Series plc - co najmniej 60 (sze ćdziesięciu) % Aktywów Netto 
Subfunduszu,  

2. akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, obligacje 

zamienne na akcje i certyfikaty inwestycyjne – od 0 (zera) % do 40 (czterdziestu) % 

Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu,   
3. listy zastawne, obligacje, certyfikaty depozytowe, depozyty, bony skarbowe i Instrumenty 

Rynku Pieniężnego – od 0 (zera) % do 40 (czterdziestu) % Warto ci Aktywów Netto 
Subfunduszu,  

4. jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych lub tytuły uczestnictwa 
funduszy zagranicznych innych niż wymieniony w punkcie a) powyżej lub tytuły 
uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą - od 0 (zera) 

% do 35 (trzydziestu pięciu) % Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu.  
 

Fundusz realizuje cele inwestycyjne Subfunduszu Allianz PIMCO Emerging Markets Bond 

poprzez inwestowanie w następujące kategorie lokat:  
1. Tytuły Uczestnictwa PIMCO Global Investors Series Emerging Markets Bond Fund 

wydzielonego w ramach funduszu zagranicznego działającego pod nazwą PIMCO Funds: 
Global Investors Series plc – co najmniej 60 (sze ćdziesięciu) % Aktywów Netto 
Subfunduszu,  

2. akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, obligacje 

zamienne na akcje i certyfikaty inwestycyjne – od 0 (zera) % do 40 (czterdziestu) % 

Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu,  
3. listy zastawne, obligacje, certyfikaty depozytowe, depozyty, bony skarbowe i Instrumenty 

Rynku Pieniężnego – od 0 (zera) % do 40 (czterdziestu) % Warto ci Aktywów Netto 
Subfunduszu,  

4. jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych lub tytuły uczestnictwa 

funduszy zagranicznych innych niż wymieniony w punkcie a) powyżej lub tytuły 
uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą - od 0 (zera) 

% do 35 (trzydziestu pięciu) % Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu.  
 

Fundusz realizuje cele inwestycyjne Subfunduszu Allianz PIMCO Income poprzez 

inwestowanie w następujące kategorie lokat:  
1. Tytuły Uczestnictwa PIMCO Global Investors Series Income Fund wydzielonego w ramach 

funduszu zagranicznego działającego pod nazwą PIMCO Funds: Global Investors Series plc-

co najmniej 60 (sze ćdziesięciu) % Aktywów Netto Subfunduszu,  
2. akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, obligacje 

zamienne na akcje i certyfikaty inwestycyjne – od 0 (zera) % do 40 (czterdziestu) % 

Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu,  
3. listy zastawne, obligacje, certyfikaty depozytowe, depozyty, bony skarbowe i Instrumenty 

Rynku Pieniężnego – od 0 (zera) % do 40 (czterdziestu) % Warto ci Aktywów Netto 
Subfunduszu,  

4. jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych lub tytuły uczestnictwa 
funduszy zagranicznych innych niż wymieniony w punkcie a) powyżej lub tytuły 
uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą - od 0 (zera) 

% do 35 (trzydziestu pięciu) % Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu.  
 

Zgodnie z art. 101 ust. 5 Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi 
funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. 2018 poz. 1355 z późn. zm.) maksymalny poziom 
wynagrodzenia za zarządzanie pobierany w subfunduszach wyodrębnionych w ramach Allianz 
Global Investors i PIMCO Funds zaprezentowany został w sprawozdaniach jednostkowych. 
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Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 

 

Fundusz jest zarządzany przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka 
Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Rodziny Hiszpańskich 1 (wpisane do Rejestru 
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, XIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000176359), zwane 

dalej Towarzystwem. Towarzystwo jest spółką prawa polskiego, w której 100% akcji posiada 
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna. 
 

Okres sprawozdawczy  

 
Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. Dane 

porównawcze obejmują okres roczny od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. Dniem 
bilansowym jest 31 grudnia 2018 roku. 

 

Zało enie kontynuowania działalno ci przez Fundusz i Subfundusze 
 

Połączone sprawozdanie finansowe Funduszu zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania 
działalno ci przez Fundusz oraz Subfundusze w dającej się przewidzieć przyszło ci. Zarząd 
Towarzystwa nie stwierdza na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego istnienia faktów i 
okoliczno ci, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwo ci kontynuacji działalno ci przez 
Fundusz oraz Subfundusze w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek 
zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia dotychczasowej 
działalno ci. Na dzień sporządzenia połączonego sprawozdania finansowego Funduszu nie 
wystąpiły przesłanki rozwiązania Funduszu, okre lone przepisami o funduszach inwestycyjnych. 
 

Podmiot, który przeprowadził badanie sprawozdania finansowego 

 
Badanie sprawozdania finansowego Funduszu przeprowadziła PricewaterhouseCoopers sp. z o.o. 
z siedzibą w Warszawie, przy ul. Polnej 11, 00-633 Warszawa, wpisana na listę firm audytorskich 
pod numerem 144. 

 

Wskazanie kategorii jednostek uczestnictwa w poszczególnych Subfunduszach i cech je 

ró nicuj cych 

 

Fundusz zbywa i przydziela Jednostki Uczestnictwa następujących kategorii: A, A1, A2 . 
Na dzień bilansowy w Funduszu znajdowały się jednostki uczestnictwa kategorii A oraz A1 i A2.  
Jednostki uczestnictwa kategorii A1 i A2 na dzień bilansowy znajdowały się tylko w subfunduszu 
Allianz SFIO US Short Duration High Income Bond i Allianz SFIO PIMCO Global High Yield 

Bond. 

Jednostki Uczestnictwa kategorii A1 i A2 uprawniają do wypłaty dochodu oraz mogą różnić się 
wysoko cią opłaty za zarządzanie.  
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 TABELA GŁÓWNA  
 

Allianz Specjalistyczny Fundusz 

Inwestycyjny Otwarty  

POŁ CZONE ZESTAWIENIE 
LOKAT 

na dzień 31 grudnia 2018 r.  
(w tys. złotych) 

31.12.2018 31.12.2017 

Warto ć 
według ceny 

nabycia w tys. 

złotych 

Warto ć 
według 

wyceny na 

dzień 
bilansowy w 

tys. złotych 

Procentowy 

udział w 
aktywach 

ogółem 

Warto ć 
według ceny 
nabycia w 

tys. złotych 

Warto ć 
według 

wyceny na 

dzień 
bilansowy w 

tys. złotych 

Procentowy 

udział w 
aktywach 

ogółem 

Akcje 0 0 0,00% 0 0 0,00% 

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00% 0 0 0,00% 

Prawa do akcji 0 0 0,00% 0 0 0,00% 

Prawa poboru 0 0 0,00% 0 0 0,00% 

Kwity depozytowe 0 0 0,00% 0 0 0,00% 

Listy zastawne 0 0 0,00% 0 0 0,00% 

Dłużne papiery warto ciowe 0 0 0,00% 0 0 0,00% 

Instrumenty pochodne 0 1 971 0,28% 0 11 260 1,38% 

Udziały w spółkach z ograniczoną 
odpowiedzialno cią 

0 0 0,00% 0 0 0,00% 

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00% 0 0 0,00% 

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00% 0 0 0,00% 

Tytuły uczestnictwa emitowane przez 
instytucje wspólnego inwestowania 
mające siedzibę za granicą 

689 356 674 160 97,29% 792 035 778 235 95,61% 

Wierzytelno ci 0 0 0,00% 0 0 0,00% 

Weksle 0 0 0,00% 0 0 0,00% 

Depozyty 0 0 0,00% 0 0 0,00% 

Waluty 0 0 0,00% 0 0 0,00% 

Nieruchomo ci 0 0 0,00% 0 0 0,00% 

Statki morskie 0 0 0,00% 0 0 0,00% 

Inne 0 0 0,00% 0 0 0,00% 

Ł cznie 689 356 676 131 97,57% 792 035 789 495 96,99% 
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Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty  

POŁ CZONY BILANS na dzień 31 grudnia 2018  roku (w tys. złotych) 

  31.12.2018 31.12.2017 

I.   AKTYWA 692 954 814 004 

     1. rodki pieniężne i ich ekwiwalenty 13 825 24 220 

     2. Należno ci 2 998 289 

     3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 

     4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0 

        - dłużne papiery wartościowe 0 0 

     5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 676 131 789 495 

       - dłużne papiery wartościowe 0 0 

     6. Nieruchomo ci 0 0 

     7. Pozostałe aktywa 0 0 

II.  ZOBOWI ZANIA 8 430 10 834 

III. AKTYWA  NETTO (I-II) 684 524 803 170 

IV. KAPITAŁ FUNDUSZU 704 990 782 684 

     1. Kapitał wpłacony 1 902 790 1 154 245 

     2. Kapitał wypłacony (wielko ć ujemna) -1 197 800 -371 561 

V.  DOCHODY ZATRZYMANE -6 776 23 064 

     1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -9 683 -1 412 

     2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 2 907 24 476 

VI.  WZROST (SPADEK) WARTO CI LOKAT W ODNIESIENIU DO CENY 
NABYCIA 

-13 690 -2 578 

VII. KAPITAŁ FUNDUSZU I ZAKUMULOWANY WYNIK Z OPERACJI (IV+V+/-
VI) 

684 524 803 170 
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Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 

POŁ CZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI (w tys. złotych) 
za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku  

 
01.01.2018 -

31.12.2018 

01.01.2017 -

31.12.2017 

 I.    PRZYCHODY Z LOKAT 7 771 7 608 

       1. Dywidendy i inne udziały w zyskach 7 222 6 889 

       2. Przychody odsetkowe 97 379 

       3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomo ci 452 0 

       4. Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 

       5. Pozostałe 0 340 

 II.   KOSZTY FUNDUSZU 15 700 9 663 

        1. Wynagrodzenie dla towarzystwa 11 466 7 521 

         2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 

        3. Opłaty dla depozytariusza 560 521 

         4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 250 179 

        5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 

        6. Usługi w zakresie rachunkowo ci 0 0 

        7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 

        8. Usługi prawne 0 0 

        9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 

       10. Koszty odsetkowe 23 0 

       11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomo ci 0 0 

       12. Ujemne saldo różnic kursowych 2 591 639 

       13. Pozostałe, w tym: 810 803 

- opłaty dla agenta transferowego 421 363 

- opłaty za przegląd i badanie sprawozdań finansowych 135 118 

- opłaty za licencje 118 150 

- opłaty bankowe 136 172 

 III.  KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO 264 625 

 IV.  KOSZTY FUNDUSZU NETTO (II-III) 15 436 9 038 

  V.  PRZYCHODY Z LOKAT NETTO (I-IV) -7 665 -1 430 

 VI.  ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) -32 681 21 569 

       1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -21 569 25 497 

           z tytułu różnic kursowych -4 032 -5 689 

  2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -11 112 -3 928 

           z tytułu różnic kursowych 17 876 -26 413 

 VII. WYNIK Z OPERACJI (V+VI) -40 346 20 139 
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Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 

POŁ CZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO (w tys. złotych) 
za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku  

  01.01.2018 -31.12.2018 01.01.2017 -31.12.2017 

 I.   ZMIANA WARTO CI AKTYWÓW NETTO   

      1. Warto ć aktywów netto na koniec okresu poprzedniego 803 170 85 764 

      2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -40 346 20 139 

          a) przychody z lokat netto -7 665 -1 430 

          b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -21 569 25 497 

          c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -11 112 -3 928 

      3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -40 346 20 139 

      4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) -606 -276 

          a) z przychodów z lokat netto -606 0 

          b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 -276 

          c) z przychodów ze zbycia lokat 0 0 

      5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -77 694 697 543 

          a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie z tytułu zbytych  
               jednostek uczestnictwa) 

748 545 1 039 343 

          b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie z tytułu 

               odkupionych jednostek uczestnictwa) 
-826 239 -341 800 

      6. Ł czna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym (3-4+/-5)   -118 646 717 406 

      7. Warto ć aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 684 524 803 170 

      8. rednia warto ć aktywów netto w okresie sprawozdawczym 741 439 479 252 
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI ALTERNATYWNEGO FUNDUSZU 
INWESTYCYJNEGO ZA ROK 2018  

 
1. Podstawowe informacje o Funduszu 

Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty („Fundusz” lub „Allianz SFIO”) jest 
funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami w rozumieniu Ustawy z 

dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami 
inwestycyjnymi (Dz.U. 2018 poz. 1355 z późn. zm.). Fundusz powstał na podstawie decyzji 
Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 26 października 2009 roku o numerze 
DFL/4033/31/36/08/09/U/VI/24-2-1/KM zezwalającej na jego utworzenie. Allianz SFIO został 
wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w 
Warszawie w dniu 8 lutego 2010 roku pod numerem RFi 514.  

 

Fundusz i Subfundusze utworzone zostały na czas nieokre lony. Fundusz nie jest funduszem 
powiązanym.  
 

Na dzień bilansowy w skład Funduszu wchodzą następujące Subfundusze:  
 Subfundusz Allianz Akcji Rynków Wschodzących (data utworzenia: 15.05.2013r., do 

dnia 30.12.2014r. roku subfundusz funkcjonował pod nazwą Allianz Total Return, do 
dnia 20.07.2017r. subfundusz funkcjonował pod nazwą Allianz Akcji Azjatyckich), 

 Subfundusz Allianz Obligacji Zmiennokuponowych (data utworzenia: 18.01.2016r., do 

dnia 26.07.2018r. subfundusz funkcjonował pod nazwą Dywidendowy Akcji 
Europejskich), 

 Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia (data utworzenia: 18.01.2016r.), 

 Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia (data utworzenia: 18.01.2016r.), 

 Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia (data utworzenia: 18.01.2016r.), 

 Subfundusz Allianz Małych Spółek Europejskich (data utworzenia: 18.01.2016r.; do dnia 

23.02.2016r. subfundusz funkcjonował pod nazwą Allianz Obligacji Rynków 
Wschodzących), 

 Subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select (data utworzenia: 10.06.2016r.; do dnia 

26.07.2016r. subfundusz funkcjonował pod nazwą Allianz Europa Equity Growth Select), 
 Subfundusz Allianz  Artificial Intelligence (data utworzenia: 10.06.2016r; do dnia 

11.10.2017r. subfundusz funkcjonował pod nazwą Allianz Flexi Asia Bond.), 
 Subfundusz Allianz Global Metals and Mining (data utworzenia: 10.06.2016r.; do dnia 

20.05.2017r. subfundusz funkcjonował pod nazwą Allianz US Equity), 
 Subfundusz Allianz India Equity (data utworzenia: 10.06.2016r.; do dnia 26.07.2016r. 

subfundusz funkcjonował pod nazwą Allianz Japan Equity), 
 Subfundusz Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return (data utworzenia: 

10.06.2016r.; do dnia 26.07.2016r. subfundusz funkcjonował pod nazwą Allianz Global 
Dividend), 

 Subfundusz Allianz US Short Duration High Income Bond (data utworzenia: 

10.06.2016r.;  do dnia 26.07.2016r. subfundusz funkcjonował pod nazwą Allianz Income 
and Growth), 

 Subfundusz Allianz Structured Return (data utworzenia: 10.06.2016r.; do dnia 

15.12.2017r.  subfundusz funkcjonował pod nazwą Allianz Pieniężny Globalny; do dnia 
26.07.2016r. subfundusz funkcjonował pod nazwą Allianz Convertible Bond), 

 Allianz PIMCO Income (data utworzenia: 08.07.2016r.),  

 Allianz PIMCO Global Bond (data utworzenia: 08.07.2016r.),   

 Allianz PIMCO Global High Yield Bond (data utworzenia: 08.07.2016r.),   
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 Allianz Trezor (data utworzenia: 08.07.2016r.; do dnia 30.01.2019 subfundusz 

funkcjonował pod nazwą Allianz PIMCO Global Investment Grade Credit ; do dnia 
29.09.2016r. subfundusz funkcjonował pod nazwą Allianz PIMCO Investment Grade 
Corporate Bond;) 

 Allianz PIMCO Emerging Local Bond (data utworzenia: 08.07.2016r.), 

 Allianz PIMCO Emerging Markets Bond (data utworzenia: 08.07.2016r.). 

 

2. Sytuacja Finansowa Funduszu 

 
Aktywa netto na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiły  684 524 tys. złotych.  
W 2018 roku Fundusz osiągnął stratę z operacji w kwocie: 40 346 tys. złotych.  
Łączne odpływy netto z Funduszu w 2018 roku wyniosły: 77 694 tys. złotych. 
 
Procentowa zmiana warto ci jednostki uczestnictwa (kategoria A), wg ostatnich wycen w okresach 

sprawozdawczych (28.12.2018r. i 29.12.2017r.) 

Subfundusz Allianz Akcji Rynków Wschodzących -23,61% 

Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia  -2,84% 

Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia  -9,85% 

Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia  -7,40% 

Subfundusz Allianz Małych Spółek Europejskich  -16,32% 

Subfundusz Allianz Obligacji Zmiennokuponowych  -0,29% 

Subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select  -16,66% 

Subfundusz Allianz Artificial Intelligence  -7,62% 

Subfundusz Allianz Global Metals and Mining  -13,77% 

Subfundusz Allianz India Equity  -13,04% 

Subfundusz Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return  -1,69% 

Subfundusz Allianz US Short Duration High Income Bond  -2,28% 

Subfundusz Allianz Structured Return  -2,53% 

Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond  -1,12% 

Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond  -4,88% 

Subfundusz Allianz Trezor  -3,22% 

Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond  -9,93% 

Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond  -6,87% 

Subfundusz Allianz PIMCO Income  -2,44% 

 

3. Zdarzenia istotnie wpływaj ce na działalno ci Funduszu, jakie nast piły w roku 
obrotowym, a tak e po jego zakończeniu  
 

Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Artificial 

Intelligence 
W 2018 roku struktura portfela nie uległa istotnej zmianie. Subfundusz lokował 
przeważającą czę ć aktywów w tytuły uczestnictwa funduszu źródłowego. Pozostała 
czę ć aktywów utrzymywana była na rachunkach bankowych w celu pokrycia potrzeb 

płynno ciowych Subfunduszu oraz w celach zabezpieczenia waluty funduszu 
źródłowego. 
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Na końcu 2018 roku, podstawowym składnikiem lokat Subfunduszu były tytuły 
uczestnictwa funduszu źródłowego. Oprócz nich, w skład aktywów wchodziła głównie 
gotówka, utrzymywana na potrzebę zabezpieczenia przed ryzykiem walutowym. 
Subfundusz utrzymywał też pozycje w instrumentach pochodnych ograniczających 
ryzyko walutowe (w kontraktach forward lub swap). 

W 2018 roku cena jednostki uczestnictwa kategorii A spadła o 7,62%. Najważniejszymi 
czynnikami wpływającymi na osiągnięty wynik były: stopa zwrotu z funduszu 
źródłowego, efekt zabezpieczenia kursowego, koszty. 
Głównym ryzykiem, które ponosi Subfundusz, jest ryzyko związane z ekspozycją na 
ceny akcji spółek technologicznych, zwłaszcza notowanych w Stanach Zjednoczonych. 

 

Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Europe Equity 

Growth Select 
W 2018 roku struktura portfela nie uległa istotnej zmianie. Subfundusz lokował 
przeważającą czę ć aktywów w tytuły uczestnictwa funduszu źródłowego. Pozostała 
czę ć aktywów utrzymywana była na rachunkach bankowych w celu pokrycia potrzeb 
płynno ciowych Subfunduszu oraz w celach zabezpieczenia waluty funduszu 

źródłowego. 
Na końcu 2018 roku, podstawowym składnikiem lokat Subfunduszu były tytuły 
uczestnictwa funduszu źródłowego. Oprócz nich, w skład aktywów wchodziła głównie 
gotówka, utrzymywana na potrzebę zabezpieczenia przed ryzykiem walutowym. 

Subfundusz utrzymywał też pozycje w instrumentach pochodnych ograniczających 
ryzyko walutowe (w kontraktach forward lub swap). 

W 2018 roku cena jednostki uczestnictwa kategorii A spadła o 16,66%. 
Najważniejszymi czynnikami wpływającymi na osiągnięty wynik były: stopa zwrotu z 
funduszu źródłowego, efekt zabezpieczenia kursowego, koszty. 
Głównym ryzykiem, które ponosi Subfundusz, jest ryzyko związane z ekspozycją na 
ceny akcji dużych spółek, o wzrostowym profilu wyników finansowych, notowanych na 

rynkach Zachodniej Europy. 

 

Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Defensywna 

Multistrategia 

W 2018 roku struktura portfela nie uległa istotnej zmianie. Subfundusz lokował 
przeważającą czę ć aktywów w tytuły uczestnictwa funduszu źródłowego. Pozostała 
czę ć aktywów utrzymywana była na rachunkach bankowych w celu pokrycia potrzeb 
płynno ciowych Subfunduszu oraz w celach zabezpieczenia waluty funduszu 
źródłowego. 
Na końcu 2018 roku, podstawowym składnikiem lokat Subfunduszu były tytuły 
uczestnictwa funduszu źródłowego. Oprócz nich, w skład aktywów wchodziła głównie 
gotówka, utrzymywana na potrzebę zabezpieczenia przed ryzykiem walutowym. 
Subfundusz utrzymywał też pozycje w instrumentach pochodnych ograniczających 

ryzyko walutowe (w kontraktach forward lub swap). 

W 2018 roku cena jednostki uczestnictwa kategorii A spadła o 2,84%. Najważniejszymi 
czynnikami wpływającymi na osiągnięty wynik były: stopa zwrotu z funduszu 
źródłowego, efekt zabezpieczenia kursowego, koszty. 

Główne ryzyka, które ponosi Fundusz, są związane z inwestowaniem na 
zachodnioeuropejskich rynkach obligacji i akcji. 
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Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamiczna 

Multistrategia 

W 2018 roku struktura portfela nie uległa istotnej zmianie. Subfundusz lokował 
przeważającą czę ć aktywów w tytuły uczestnictwa funduszu źródłowego. Pozostała 
czę ć aktywów utrzymywana była na rachunkach bankowych w celu pokrycia potrzeb 
płynno ciowych Subfunduszu oraz w celach zabezpieczenia waluty funduszu 

źródłowego. 
Na końcu 2018 roku, podstawowym składnikiem lokat Subfunduszu były tytuły 
uczestnictwa funduszu źródłowego. Oprócz nich, w skład aktywów wchodziła głównie 
gotówka, utrzymywana na potrzebę zabezpieczenia przed ryzykiem walutowym. 
Subfundusz utrzymywał też pozycje w instrumentach pochodnych ograniczających 
ryzyko walutowe (w kontraktach forward lub swap). 

W 2018 roku cena jednostki uczestnictwa kategorii A spadła o 9,85%. Najważniejszymi 
czynnikami wpływającymi na osiągnięty wynik były: stopa zwrotu z funduszu 
źródłowego, efekt zabezpieczenia kursowego, koszty. 
Główne ryzyka, które ponosi Fundusz, są związane z inwestowaniem na 
zachodnioeuropejskich rynkach akcji i obligacji. 

 

Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji 

Zmiennokuponowych 
W 2018 roku zmieniła się polityka inwestycyjna tego Subfunduszu. Nazwa 
Subfunduszu Allianz Dywidendowy Akcji Europejskich została zmieniona na Allianz 
Obligacji Zmiennokuponowych, i w związku z tym fundusz źródłowy został zmieniony 

z Allianz European Equity Dividend na Allianz Global Floating Rate Notes Plus. 

Subfundusz lokował przeważającą czę ć aktywów w tytułach uczestnictwa funduszu 
źródłowego. Pozostała czę ć aktywów utrzymywana była na rachunkach bankowych w 
celu pokrycia potrzeb płynno ciowych Subfunduszu oraz w celach zabezpieczenia 
waluty funduszu źródłowego. 
Na końcu 2018 roku, podstawowym składnikiem lokat Subfunduszu były tytuły 
uczestnictwa funduszu źródłowego. Oprócz nich, w skład aktywów wchodziła głównie 
gotówka, utrzymywana na potrzebę zabezpieczenia przed ryzykiem walutowym. 
Subfundusz utrzymywał też pozycje w instrumentach pochodnych ograniczających 
ryzyko walutowe (w kontraktach forward lub swap). 

W 2018 roku cena jednostki uczestnictwa kategorii A spadła o 0,29%. Najważniejszymi 
czynnikami wpływającymi na osiągnięty wynik były: stopa zwrotu z funduszu 
źródłowego, efekt zabezpieczenia kursowego, koszty. 
Głównym ryzykiem, które ponosi Subfundusz, jest ryzyko związane z inwestowaniem 
na rozwiniętych rynkach korporacyjnych obligacji zmiennokuponowych. Ewentualne 

spadki wyceny mogą być skutkiem m.in. rozszerzania się spreadów kredytowych na 
rozwiniętych rynkach obligacji korporacyjnych. 
 

Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz India Equity 

W 2018 roku struktura portfela nie uległa istotnej zmianie. Subfundusz lokował 
przeważającą czę ć aktywów w tytuły uczestnictwa funduszu źródłowego. Pozostała 
czę ć aktywów utrzymywana była na rachunkach bankowych w celu pokrycia potrzeb 
płynno ciowych Subfunduszu oraz w celach zabezpieczenia waluty funduszu 

źródłowego. 
Na końcu 2018 roku, podstawowym składnikiem lokat Subfunduszu były tytuły 
uczestnictwa funduszu źródłowego. Oprócz nich, w skład aktywów wchodziła głównie 
gotówka, utrzymywana na potrzebę zabezpieczenia przed ryzykiem walutowym. 
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Subfundusz utrzymywał też pozycje w instrumentach pochodnych ograniczających 
ryzyko walutowe (w kontraktach forward lub swap). 

W 2018 roku cena jednostki uczestnictwa kategorii A spadła o 13,04%. 
Najważniejszymi czynnikami wpływającymi na osiągnięty wynik były: stopa zwrotu z 
funduszu źródłowego, efekt zabezpieczenia kursowego, koszty. 
Głównym ryzykiem, które ponosi Subfundusz, jest ryzyko związane z ekspozycją na 
ceny akcji spółek notowanych w Indiach. 
 

Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PIMCO 

Emerging Local Bond 
W 2018 roku struktura portfela nie uległa istotnej zmianie. Subfundusz lokował 
przeważającą czę ć aktywów w tytuły uczestnictwa funduszu źródłowego. Pozostała 
czę ć aktywów utrzymywana była na rachunkach bankowych w celu pokrycia potrzeb 
płynno ciowych Subfunduszu oraz w celach zabezpieczenia waluty funduszu 
źródłowego. 
Na końcu 2018 roku, podstawowym składnikiem lokat Subfunduszu były tytuły 
uczestnictwa funduszu źródłowego. Oprócz nich, w skład aktywów wchodziła głównie 
gotówka, utrzymywana na potrzebę zabezpieczenia przed ryzykiem walutowym. 
Subfundusz utrzymywał też pozycje w instrumentach pochodnych ograniczających 
ryzyko walutowe (w kontraktach forward lub swap). 

W 2018 roku cena jednostki uczestnictwa kategorii A spadła o 9,93%. Najważniejszymi 
czynnikami wpływającymi na osiągnięty wynik były: stopa zwrotu z funduszu 
źródłowego, efekt zabezpieczenia kursowego, koszty. 
Główne ryzyka, które ponosi Subfundusz, są związane z inwestowaniem w obligacje 

emitowane przez podmioty z krajów rozwijających się, denominowane w lokalnych 
walutach. Ewentualny spadek warto ci jednostki może być spowodowany m.in. przez 
wzrost rentowno ci obligacji skarbowych emitowanych przez państwa wschodzące oraz 

przez spadek kursów walut krajów wschodzących. 
 

Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PIMCO 

Emerging Markets Bond 
W 2018 roku struktura portfela nie uległa istotnej zmianie. Subfundusz lokował 
przeważającą czę ć aktywów w tytuły uczestnictwa funduszu źródłowego. Pozostała 
czę ć aktywów utrzymywana była na rachunkach bankowych w celu pokrycia potrzeb 
płynno ciowych Subfunduszu oraz w celach zabezpieczenia waluty funduszu 
źródłowego. 
Na końcu 2018 roku, podstawowym składnikiem lokat Subfunduszu były tytuły 
uczestnictwa funduszu źródłowego. Oprócz nich, w skład aktywów wchodziła głównie 
gotówka, utrzymywana na potrzebę zabezpieczenia przed ryzykiem walutowym. 
Subfundusz utrzymywał też pozycje w instrumentach pochodnych ograniczających 
ryzyko walutowe (w kontraktach forward lub swap). 

W 2018 roku cena jednostki uczestnictwa kategorii A spadła o 6,87%. Najważniejszymi 
czynnikami wpływającymi na osiągnięty wynik były: stopa zwrotu z funduszu 
źródłowego, efekt zabezpieczenia kursowego, koszty. 

Głównym ryzykiem, które ponosi Subfundusz, jest ryzyko związane z inwestowaniem 
w obligacje emitowane przez podmioty z krajów rozwijających się. Ewentualny spadek 
warto ci jednostki może być spowodowany m.in. przez wzrost rentowno ci obligacji 
skarbowych emitowanych przez państwa wschodzące. 
 

 



Roczne sprawozdanie Allianz Specjalistyczny Fundusz inwestycyjny Otwarty za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 

grudnia 2018 roku 

 

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.                                                               Strona 24 z 39 

Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PIMCO 

Global Bond 

W 2018 roku struktura portfela nie uległa istotnej zmianie. Subfundusz lokował 
przeważającą czę ć aktywów w tytuły uczestnictwa funduszu źródłowego. Pozostała 
czę ć aktywów utrzymywana była na rachunkach bankowych w celu pokrycia potrzeb 
płynno ciowych Subfunduszu oraz w celach zabezpieczenia waluty funduszu 
źródłowego. 
Na końcu 2018 roku, podstawowym składnikiem lokat Subfunduszu były tytuły 
uczestnictwa funduszu źródłowego. Oprócz nich, w skład aktywów wchodziła głównie 
gotówka, utrzymywana na potrzebę zabezpieczenia przed ryzykiem walutowym. 
Subfundusz utrzymywał też pozycje w instrumentach pochodnych ograniczających 
ryzyko walutowe (w kontraktach forward lub swap). 

W 2018 roku cena jednostki uczestnictwa kategorii A spadła o 1,12%. Najważniejszymi 
czynnikami wpływającymi na osiągnięty wynik były: stopa zwrotu z funduszu 
źródłowego, efekt zabezpieczenia kursowego, koszty. 
Głównym ryzykiem, które ponosi Subfundusz, jest ryzyko związane z ekspozycją na 
ceny obligacji będących przedmiotem obrotu na globalnych rynkach. Ewentualny 
spadek warto ci jednostki może być spowodowany m.in. przez wzrost rentowno ci 
obligacji skarbowych emitowanych przez państwa rozwinięte. 
 

Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PIMCO 

Global High Yield Bond 
W 2018 roku struktura portfela nie uległa istotnej zmianie. Subfundusz lokował 
przeważającą czę ć aktywów w tytuły uczestnictwa funduszu źródłowego. Pozostała 
czę ć aktywów utrzymywana była na rachunkach bankowych w celu pokrycia potrzeb 
płynno ciowych Subfunduszu oraz w celach zabezpieczenia waluty funduszu 
źródłowego. 
Na końcu 2018 roku, podstawowym składnikiem lokat Subfunduszu były tytuły 
uczestnictwa funduszu źródłowego. Oprócz nich, w skład aktywów wchodziła głównie 
gotówka, utrzymywana na potrzebę zabezpieczenia przed ryzykiem walutowym. 
Subfundusz utrzymywał też pozycje w instrumentach pochodnych ograniczających 
ryzyko walutowe (w kontraktach forward lub swap). 

W 2018 roku cena jednostki uczestnictwa kategorii A spadła o 4,88%. Najważniejszymi 
czynnikami wpływającymi na osiągnięty wynik były: stopa zwrotu z funduszu 
źródłowego, efekt zabezpieczenia kursowego, koszty. 
Głównym ryzykiem, które ponosi Subfundusz, jest ryzyko związane z ekspozycją na 
ceny obligacji emitowanych przez podmioty o podwyższonym poziomie ryzyka 
kredytowego. 

 

Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Trezor 
Do dnia 30.01.2019 roku subfundusz funkcjonował pod nazwą Allianz PIMCO Global 
Investment Grade Credit. 

W 2018 roku struktura portfela nie uległa istotnej zmianie. Subfundusz lokował 
przeważającą czę ć aktywów w tytuły uczestnictwa funduszu źródłowego. Pozostała 
czę ć aktywów utrzymywana była na rachunkach bankowych w celu pokrycia potrzeb 
płynno ciowych Subfunduszu. 
Na końcu 2018 roku, podstawowym składnikiem lokat Subfunduszu były tytuły 
uczestnictwa funduszu źródłowego. Oprócz nich, w skład aktywów wchodziła głównie 
gotówka, utrzymywana na potrzebę zabezpieczenia przed ryzykiem walutowym. 
Subfundusz utrzymywał też pozycje w instrumentach pochodnych ograniczających 
ryzyko walutowe (w kontraktach forward lub swap). 
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W 2018 roku cena jednostki uczestnictwa kategorii A spadła o 3,22%. Najważniejszymi 
czynnikami wpływającymi na osiągnięty wynik były: stopa zwrotu z funduszu 
źródłowego, efekt zabezpieczenia kursowego, koszty. 
Głównym ryzykiem, które ponosi Subfundusz, jest ryzyko związane z ekspozycją na 
ceny obligacji emitowanych przez przedsiębiorstwa o względnie niskim poziomie 
ryzyka kredytowego. 

 

Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PIMCO 

Global Low Duration Real Return 

W 2018 roku struktura portfela nie uległa istotnej zmianie. Subfundusz lokował 
przeważającą czę ć aktywów w tytuły uczestnictwa funduszu źródłowego. Pozostała 
czę ć aktywów utrzymywana była na rachunkach bankowych w celu pokrycia potrzeb 
płynno ciowych Subfunduszu oraz w celach zabezpieczenia waluty funduszu 
źródłowego. 
Na końcu 2018 roku, podstawowym składnikiem lokat Subfunduszu były tytuły 
uczestnictwa funduszu źródłowego. Oprócz nich, w skład aktywów wchodziła głównie 
gotówka, utrzymywana na potrzebę zabezpieczenia przed ryzykiem walutowym. 
Subfundusz utrzymywał też pozycje w instrumentach pochodnych ograniczających 
ryzyko walutowe (w kontraktach forward lub swap). 

W 2018 roku cena jednostki uczestnictwa kategorii A spadła o 1,69%. Najważniejszymi 
czynnikami wpływającymi na osiągnięty wynik były: stopa zwrotu z funduszu 
źródłowego, efekt zabezpieczenia kursowego, koszty. 

Głównym ryzykiem, które ponosi Subfundusz, jest ryzyko związane z ekspozycją na 
ceny obligacji charakteryzujących się niskim poziomem ryzyka stopy procentowej, 
potencjalnie korzystających na wzro cie inflacji, emitowanych m.in. przez podmioty ze 

Stanów Zjednoczonych i Europy Zachodniej. 
 

Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PIMCO 

Income 
W 2018 roku struktura portfela nie uległa istotnej zmianie. Subfundusz lokował 
przeważającą czę ć aktywów w tytuły uczestnictwa funduszu źródłowego. Pozostała 
czę ć aktywów utrzymywana była na rachunkach bankowych w celu pokrycia potrzeb 
płynno ciowych Subfunduszu oraz w celach zabezpieczenia waluty funduszu 
źródłowego. 
Na końcu 2018 roku, podstawowym składnikiem lokat Subfunduszu były tytuły 
uczestnictwa funduszu źródłowego. Oprócz nich, w skład aktywów wchodziła głównie 
gotówka, utrzymywana na potrzebę zabezpieczenia przed ryzykiem walutowym. 
Subfundusz utrzymywał też pozycje w instrumentach pochodnych ograniczających 

ryzyko walutowe (w kontraktach forward lub swap). 

W 2018 roku cena jednostki uczestnictwa kategorii A spadła o 2,44%. Najważniejszymi 
czynnikami wpływającymi na osiągnięty wynik były: stopa zwrotu z funduszu 
źródłowego, efekt zabezpieczenia kursowego, koszty. 

Głównym ryzykiem, które ponosi Subfundusz, jest ryzyko związane z ekspozycją na 
ceny obligacji będących przedmiotem obrotu na globalnych rynkach. Ewentualny 
spadek warto ci jednostki może być spowodowany m.in. przez wzrost rentowno ci 
obligacji skarbowych emitowanych przez państwa rozwinięte. 
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Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynków 
Wschodz cych 

W 2018 roku struktura portfela nie uległa istotnej zmianie. Subfundusz lokował 
przeważającą czę ć aktywów w tytuły uczestnictwa funduszu źródłowego. Pozostała 
czę ć aktywów utrzymywana była na rachunkach bankowych w celu pokrycia potrzeb 
płynno ciowych Subfunduszu oraz w celach zabezpieczenia waluty funduszu 
źródłowego. 
Na końcu 2018 roku, podstawowym składnikiem lokat Subfunduszu były tytuły 
uczestnictwa funduszu źródłowego. Oprócz nich, w skład aktywów wchodziła głównie 
gotówka, utrzymywana na potrzebę zabezpieczenia przed ryzykiem walutowym. 
Subfundusz utrzymywał też pozycje w instrumentach pochodnych ograniczających 
ryzyko walutowe (w kontraktach forward lub swap). 

W 2018 roku cena jednostki uczestnictwa kategorii A spadła o 23,61%. 
Najważniejszymi czynnikami wpływającymi na osiągnięty wynik były: stopa zwrotu z 
funduszu źródłowego, efekt zabezpieczenia kursowego, koszty. 
Głównym ryzykiem, które ponosi Subfundusz, jest ryzyko związane z ekspozycją na 
ceny akcji na rynkach wschodzących. 
 

Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Global Metals 

and Mining 
W 2018 roku struktura portfela nie uległa istotnej zmianie. Subfundusz lokował 
przeważającą czę ć aktywów w tytuły uczestnictwa funduszu źródłowego. Pozostała 
czę ć aktywów utrzymywana była na rachunkach bankowych w celu pokrycia potrzeb 
płynno ciowych Subfunduszu oraz w celach zabezpieczenia waluty funduszu 

źródłowego. 
Na końcu 2018 roku, podstawowym składnikiem lokat Subfunduszu były tytuły 
uczestnictwa funduszu źródłowego. Oprócz nich, w skład aktywów wchodziła głównie 
gotówka, utrzymywana na potrzebę zabezpieczenia przed ryzykiem walutowym. 
Subfundusz utrzymywał też pozycje w instrumentach pochodnych ograniczających 
ryzyko walutowe (w kontraktach forward lub swap). 

W 2018 roku cena jednostki uczestnictwa kategorii A spadła o 13,77%. 
Najważniejszymi czynnikami wpływającymi na osiągnięty wynik były: stopa zwrotu z 

funduszu źródłowego, efekt zabezpieczenia kursowego, koszty. 
Głównym ryzykiem, które ponosi Subfundusz, jest ryzyko związane z ekspozycją na 
ceny akcji spółek zajmujących się wydobyciem rud metali i produkcją metali. 

 

Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Małych 
Spółek Europejskich 
W 2018 roku struktura portfela nie uległa istotnej zmianie. Subfundusz lokował 
przeważającą czę ć aktywów w tytuły uczestnictwa funduszu źródłowego. Pozostała 
czę ć aktywów utrzymywana była na rachunkach bankowych w celu pokrycia potrzeb 

płynno ciowych Subfunduszu oraz w celach zabezpieczenia waluty funduszu 
źródłowego. 
Na końcu 2018 roku, podstawowym składnikiem lokat Subfunduszu były tytuły 
uczestnictwa funduszu źródłowego. Oprócz nich, w skład aktywów wchodziła głównie 
gotówka, utrzymywana na potrzebę zabezpieczenia przed ryzykiem walutowym. 
Subfundusz utrzymywał też pozycje w instrumentach pochodnych ograniczających 
ryzyko walutowe (w kontraktach forward lub swap). 

W 2018 roku cena jednostki uczestnictwa kategorii A spadła o 16,32%. 
Najważniejszymi czynnikami wpływającymi na osiągnięty wynik były: stopa zwrotu z 
funduszu źródłowego, efekt zabezpieczenia kursowego, koszty. 
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Głównym ryzykiem, które ponosi Subfundusz, jest ryzyko związane z ekspozycją na 
ceny akcji małych spółek notowanych na rynkach Zachodniej Europy. 

 

Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Structured 

Return 

W 2018 roku struktura portfela nie uległa istotnej zmianie. Subfundusz lokował 
przeważającą czę ć aktywów w tytuły uczestnictwa funduszu źródłowego. Pozostała 
czę ć aktywów utrzymywana była na rachunkach bankowych w celu pokrycia potrzeb 
płynno ciowych Subfunduszu oraz w celach zabezpieczenia waluty funduszu 
źródłowego. 
Na końcu 2018 roku, podstawowym składnikiem lokat Subfunduszu były tytuły 
uczestnictwa funduszu źródłowego. Oprócz nich, w skład aktywów wchodziła głównie 
gotówka, utrzymywana na potrzebę zabezpieczenia przed ryzykiem walutowym. 
Subfundusz utrzymywał też pozycje w instrumentach pochodnych ograniczających 
ryzyko walutowe (w kontraktach forward lub swap). 

W 2018 roku cena jednostki uczestnictwa kategorii A spadła o 2,53%. Najważniejszymi 
czynnikami wpływającymi na osiągnięty wynik były: stopa zwrotu z funduszu 
źródłowego, efekt zabezpieczenia kursowego, koszty. 

Głównym ryzykiem, które ponosi Subfundusz, jest ryzyko związane z ekspozycją na 
zmienno ć cen akcji – nagły wzrost oczekiwanej zmienno ci na rynkach akcji może 
doprowadzić do spadku warto ci jednostki Subfunduszu. 
 

Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz US Short 

Duration High Income Bond 
W 2018 roku struktura portfela nie uległa istotnej zmianie. Subfundusz lokował 
przeważającą czę ć aktywów w tytuły uczestnictwa funduszu źródłowego. Pozostała 
czę ć aktywów utrzymywana była na rachunkach bankowych w celu pokrycia potrzeb 
płynno ciowych Subfunduszu oraz w celach zabezpieczenia waluty funduszu 
źródłowego. 
Na końcu 2018 roku, podstawowym składnikiem lokat Subfunduszu były tytuły 
uczestnictwa funduszu źródłowego. Oprócz nich, w skład aktywów wchodziła głównie 
gotówka, utrzymywana na potrzebę zabezpieczenia przed ryzykiem walutowym. 
Subfundusz utrzymywał też pozycje w instrumentach pochodnych ograniczających 
ryzyko walutowe (w kontraktach forward lub swap). 

W 2018 roku cena jednostki uczestnictwa kategorii A spadła o 2,28%. Najważniejszymi 
czynnikami wpływającymi na osiągnięty wynik były: stopa zwrotu z funduszu 
źródłowego, efekt zabezpieczenia kursowego, koszty. 
Głównym ryzykiem, które ponosi Subfundusz, jest ryzyko związane z ekspozycją na 
ceny obligacji denominowanych w dolarze amerykańskim, emitowanych przez 
podmioty o podwyższonym poziomie ryzyka kredytowego, charakteryzujących się 
względnie krótkim okresem do wykupu i niskim ryzykiem stopy procentowej. 
 

Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zbalansowana 

Multistrategia 

W 2018 roku struktura portfela nie uległa istotnej zmianie. Subfundusz lokował 
przeważającą czę ć aktywów w tytuły uczestnictwa funduszu źródłowego. Pozostała 
czę ć aktywów utrzymywana była na rachunkach bankowych w celu pokrycia potrzeb 
płynno ciowych Subfunduszu oraz w celach zabezpieczenia waluty funduszu 
źródłowego. 
Na końcu 2018 roku, podstawowym składnikiem lokat Subfunduszu były tytuły 
uczestnictwa funduszu źródłowego. Oprócz nich, w skład aktywów wchodziła głównie 
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gotówka, utrzymywana na potrzebę zabezpieczenia przed ryzykiem walutowym. 
Subfundusz utrzymywał też pozycje w instrumentach pochodnych ograniczających 
ryzyko walutowe (w kontraktach forward lub swap). 

W 2018 roku cena jednostki uczestnictwa kategorii A spadła o 7,40%. Najważniejszymi 
czynnikami wpływającymi na osiągnięty wynik były: stopa zwrotu z funduszu 
źródłowego, efekt zabezpieczenia kursowego, koszty. 
Główne ryzyka, które ponosi Fundusz, są związane z inwestowaniem na 

zachodnioeuropejskich rynkach akcji i obligacji. 

 
4. Przewidywany rozwój Funduszu 

 
Aktywa Funduszu powinny rosnąć zarówno z powodu wzrostu warto ci jednostek 
uczestnictwa poszczególnych subfunduszy, jak i z powodu napływów. W długim 
terminie oczekuje się, że wzrost warto ci jednostek uczestnictwa będzie powiązany z 
ryzykiem: będzie największy w przypadku subfunduszy posiadających ekspozycję na 
ceny akcji i najmniejszy w przypadku subfunduszy charakteryzujących się niskim 
ryzykiem, eksponowanych głównie na poziom stóp procentowych. Bardzo dobra 
sytuacja finansowa wszystkich funduszy – w tym wysoka płynno ć portfeli – powinna 

się utrzymywać. 
 

5. Opis czynników ryzyka Funduszu 
 

Opis ryzyka związanego z inwestowaniem w Jednostki Uczestnictwa, w tym ryzyka 
inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną Funduszu. 

 

1) opis ryzyka inwestycyjnego zwi zanego z polityk  inwestycyjn  Funduszu, z 

uwzgl dnieniem strategii zarz dzania i szczególnych strategii inwestycyjnych 
stosowanych w odniesieniu do inwestycji na okre lonym obszarze 
geograficznym, w okre lonej bran y lub sektorze gospodarczym albo w 
odniesieniu do okre lonej kategorii lokat, albo w celu odzwierciedlenia indeksu 
akcji lub dłu nych papierów warto ciowych: 
a) Ryzyko rynkowe; 

 Inwestowanie w papiery warto ciowe wiąże się z konieczno cią poniesienia 
ryzyka rynkowego wynikającego z faktu, że ceny papierów warto ciowych 
podlegają ogólnym tendencjom rynkowym panującym w kraju i na wiecie. 

b) Ryzyko kredytowe; 
 Ryzyko kredytowe związane jest z możliwo cią trwałej lub czasowej utraty przez 

emitentów zdolno ci do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, w tym 
również z trwałą lub czasową niemożno cią zapłaty odsetek od zobowiązań. 
Sytuacja taka może mieć miejsce w następstwie pogorszenia się kondycji 
finansowej emitenta spowodowanego zarówno czynnikami wewnętrznymi 
emitenta, jak i uwarunkowaniami zewnętrznymi (parametry ekonomiczne, 
otoczenie prawne itp.). Pogorszenie się kondycji finansowej emitenta znajduje 
swoje odzwierciedlenie w spadku cen dłużnych papierów warto ciowych 
wyemitowanych przez ten podmiot, a także może prowadzić do spadku cen akcji 
tego podmiotu. 

 W skład tej kategorii ryzyka wchodzi również ryzyko związane z obniżeniem 
ratingu kredytowego emitenta przez agencję ratingową i wynikający z niego 

spadek cen dłużnych papierów warto ciowych będący następstwem wymaganej 
przez inwestorów wyższej premii za ryzyko. 
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c) Ryzyko niewypłacalno ci gwaranta; 
 Ryzyko to związane jest z tym, że w przypadku niewypłacalno ci emitenta 

wystąpi jednocze nie niewypłacalno ć gwaranta. Możliwa jest wówczas utrata 
znacznych Aktywów Subfunduszu. 

d) Ryzyko rozliczenia; 

 Ryzyko wynikające z możliwo ci nieterminowego rozliczenia lub braku 
rozliczenia transakcji dotyczących składników portfela inwestycyjnego 
Funduszu. Nieterminowe rozliczenie lub brak rozliczenia transakcji może w 
przypadku negatywnego zachowania się cen papierów warto ciowych wpływać 
na spadki warto ci Jednostki Uczestnictwa. Dodatkowo nieterminowe rozliczenia 
lub brak rozliczeń transakcji może powodować konieczno ć poniesienia przez 
Subfundusz kosztów kar umownych wynikających z zawartych przez Fundusz 
umów. 

e) Ryzyko płynno ci; 
 Ryzyko to wynika z możliwo ci wystąpienia sytuacji, w której nie jest możliwe 

dokonanie transakcji instrumentami finansowymi bez istotnego wpływu na ich 
cenę.  

f) Ryzyko walutowe; 
 W przypadku dokonywania przez Fundusz inwestycji na rynkach zagranicznych, 

inwestycji w papiery warto ciowe lub tytuły uczestnictwa denominowane w 
walutach obcych, a także inwestycji w tytuły uczestnictwa funduszy 

inwestujących w papiery warto ciowe denominowane w walutach obcych, 
dodatkowym czynnikiem ryzyka jest poziom kursów walutowych. Wahania 
kursu złotego względem walut obcych mogą przekładać się na wahania warto ci 
Jednostki Uczestnictwa. 

 Dodatkowo poziom kursów walutowych, jako jeden z głównych parametrów 
makroekonomicznych, może wpływać na atrakcyjno ć inwestycyjną oraz ceny 
krajowych papierów warto ciowych, szczególnie w przypadku gwałtownych 
zmian kursów walutowych. Wówczas zmiany cen papierów warto ciowych na 

rynku będą wpływały na zmiany warto ci Jednostki Uczestnictwa. 
g) Ryzyko zwi zane z inwestycjami w inne fundusze 
 Z uwagi na możliwo ć dokonywania na rachunek Subfunduszy lokat w jednostki 

uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez 
fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za 
granicą, z inwestycjami tymi wiążą się okre lone kategorie ryzyka 
charakterystyczne dla danego funduszu lub instytucji wspólnego inwestowania. 
Towarzystwo oraz Fundusz nie mają wpływu na sposób zarządzania oraz nie 
mają dostępu do aktualnego składu portfela inwestycyjnego w tym do informacji 
na temat aktualnego poziomu ryzyka inwestycyjnego tych podmiotów. Może 
więc zdarzyć się, że decyzje inwestycyjne funduszy lub instytucji wspólnego 
inwestowania będą oddziaływać na Fundusz bezpo rednio, co w rezultacie może 
powodować wahania (w tym spadki) warto ci Jednostek Uczestnictwa 
Subfunduszy. 

 Odkupywanie tytułów uczestnictwa czy certyfikatów przez fundusze lub 
instytucje wspólnego inwestowania, w które zainwestował Fundusz może 
podlegać ograniczeniom. W przypadku, gdy odkupywanie tytułów uczestnictwa 
zostaje zawieszone lub jest opóźnione, Fundusz będzie zmuszony do 
pozostawienia zainwestowanych rodków w danym funduszy lub instytucji 

wspólnego inwestowania przez okres dłuższy niż zamierzony, a zainwestowane 
przez niego rodki nadal będą podlegać ryzykom wła ciwym dla tego funduszu 
lub instytucji wspólnego inwestowania. Je li fundusz lub instytucja wspólnego 
inwestowania zostaną zlikwidowane lub je li podmiot zarządzający będzie miał 



Roczne sprawozdanie Allianz Specjalistyczny Fundusz inwestycyjny Otwarty za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 

grudnia 2018 roku 

 

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.                                                               Strona 30 z 39 

prawo do ogłoszenia obligatoryjnego odkupu tytułów uczestnictwa i skorzysta z 
takiego prawa, Subfundusz nie będzie miał możliwo ci dalszego utrzymywania 
swoich rodków zainwestowanych w funduszu lub instytucji wspólnego 
inwestowania. To samo dotyczy sytuacji, gdy fundusz lub instytucja wspólnego 
inwestowania połączy się z innym funduszem. W takim przypadku Fundusz 

automatycznie stanie się posiadaczem jednostek w innym funduszu. Powyższe 
względy mogą przesądzić o poniesieniu straty przez inwestora. 

h) Ryzyko zwi zane z przechowywaniem aktywów; 
 Zgodnie z Ustawą do prowadzenia rejestru aktywów Subfunduszy zobowiązany 

jest niezależny od Towarzystwa Depozytariusz. Może wystąpić sytuacja, będąca 
wynikiem błędu leżącego po stronie Depozytariusza lub innych zdarzeń 
związanych z przechowywaniem aktywów, na które Towarzystwo nie ma 
wpływu, a mająca negatywny wpływ na warto ć Aktywów Funduszu. 

i) Ryzyko zwi zane z koncentracj  aktywów lub rynków; 
 Ryzyko to związane jest z nadmiernym zaangażowaniem w jeden lub kilka 

instrumentów finansowych lub sektor rynku, co może spowodować 
skumulowaną stratę w przypadku niekorzystnych zmian cen posiadanych 

instrumentów finansowych lub zmian na rynku danego sektora. 
j) Ryzyko zwi zane z inwestowaniem w inne fundusze 
 Polityka inwestycyjna dopuszcza możliwo ć lokowania aktywów Subfunduszyu 

w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje 

wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą. Z inwestycjami w opisane 
instrumenty związany jest szereg ryzyk, w szczególno ci ryzyko polityczne, 
gospodarcze, podatkowe specyficzne dla danego kraju lub rejonu geograficznego, 

będące miejscem lokowania rodków przez poszczególne fundusze. W momencie 
podejmowanie decyzji przez Fundusz nie jest znany skład portfela 
inwestycyjnego danego funduszu, jego poziom zaangażowania w poszczególne 
klasy aktywów, a w rezultacie implikowane podwyższone ryzyko inwestycyjne 

oraz możliwo ć spadku warto ci jednostek Subfunduszy. 

 

2) Opis ryzyka zwi zanego z uczestnictwem w Funduszu, w tym w szczególno ci: 
a) Ryzyko nieosi gni cia oczekiwanego zwrotu z inwestycji w Jednostki 

Uczestnictwa, z uwzgl dnieniem czynników maj cych wpływ na poziom 
ryzyka zwi zanego z inwestycj ;  

 Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Funduszu, a także 
okre lonej stopy zwrotu z dokonanej przez Uczestnika Funduszu inwestycji w 
Jednostki Uczestnictwa. Inwestycje na rynku kapitałowym obarczone są 
ryzykiem, które może powodować wahania warto ci Jednostek Uczestnictwa. 
Stopa zwrotu Subfunduszu jest związana także z wła ciwym zarządzaniem i 
podejmowanymi przez Towarzystwo decyzjami inwestycyjnymi. Uczestnicy 

Funduszu powinni wziąć pod uwagę bezpo redni wpływ decyzji inwestycyjnych 
na rentowno ć ich inwestycji. 

b) Ryzyko wyst pienia szczególnych okoliczno ci, na wyst pienie których 
Uczestnik Funduszu nie ma wpływu lub ma ograniczony wpływ; 

 Towarzystwo, jako organ Funduszu, jest uprawnione do podejmowania w 

imieniu Funduszu działań okre lonych w Statucie, przy czym Uczestnik 
Funduszu nie ma wpływu na fakt podjęcia bądź niepodjęcia tych działań. 
Ponadto mogą wystąpić inne okoliczno ci, na które Uczestnik Funduszu nie 
będzie miał wpływu, a które w znaczący sposób mogą wpływać na opłacalno ć 
dokonanej inwestycji, w szczególno ci takie jak:  
 Otwarcie likwidacji Funduszu lub Subfunduszu 
 Fundusz ulega rozwiązaniu, a Subfundusze ulegają likwidacji po 

wystąpieniu przesłanek okre lonych w Statucie. Uczestnik Funduszu nie 
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ma wpływu na wystąpienie przesłanek rozwiązania Funduszu ani 
likwidacji Subfunduszy.  

 Przej cie zarz dzania Funduszem przez inne towarzystwo funduszy 

inwestycyjnych 
 Inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, może, bez zgody 

Uczestników Funduszu, na podstawie umowy zawartej z Towarzystwem 

przejąć zarządzanie Funduszem. Z chwilą wej cia w życie zmian w 
Statucie dotyczących oznaczenia towarzystwa funduszy inwestycyjnych 
zarządzającego Funduszem, Towarzystwo przejmujące zarządzanie 
Funduszem wstępuje w prawa i obowiązki Towarzystwa będącego 
dotychczas organem Funduszu,  

 Zmiana Depozytariusza lub innego podmiotu obsługuj cego Fundusz 
 Depozytariusz i inne podmioty obsługujące Fundusz, wykonują swoje 

czynno ci na podstawie umów zawartych z Funduszem. Zmiana tych 

umów, a także zmiana podmiotów z którymi umowy są zawarte, nie 
wymaga zgody Uczestników Funduszu. 

 Poł czenie Funduszu z innym funduszem inwestycyjnym 
 Połączenie Funduszu z innym funduszem inwestycyjnym, w tym 

połączenie Subfunduszu z innym subfunduszem może mieć wpływ na 
warto ć Jednostek Uczestnictwa. Połączenie Funduszu z innym funduszem 
inwestycyjnym, w tym połączenie Subfunduszu z innym subfunduszem nie 
wymaga zgody Uczestników Funduszu.  

 Przekształcenie Funduszu w fundusz inwestycyjny otwarty 

 Fundusz jest specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym w 

rozumieniu Ustawy. Istnieje ryzyko, że Fundusz zostanie przekształcony w 
fundusz inwestycyjny otwarty. Przekształcenia Funduszu dokonuje 
Towarzystwo przez zmianę statutu Funduszu, na co Uczestnik Funduszu 

nie ma wpływu.  
 Zmiana polityki inwestycyjnej Subfunduszu 
 Zmiany w zakresie polityki inwestycyjnej Subfunduszu mogą skutkować 

zmianą profilu ryzyka Subfunduszu. Zmiana polityki inwestycyjnej 
Subfunduszu nie wymaga zgody Uczestników.  

c) Ryzyko inflacji; 
  Z punktu widzenia Uczestnika Funduszu należy podkre lić, że poziom inflacji 

ma zasadniczy wpływ na wielko ć realnej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki 
Uczestnictwa. Może się zdarzyć, że z uwagi na wysoki poziom inflacji realna 
stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa okaże się ujemna, pomimo 
tego, że nominalna stopa zwrotu z inwestycji w te Jednostki Uczestnictwa będzie 
dodatnia. W związku z tym Uczestnik Funduszu narażony jest na ryzyko utraty 
realnej warto ci inwestycji. 

d) Ryzyko zwi zane z regulacjami prawnymi dotycz cymi Funduszu, w 
szczególno ci w zakresie prawa podatkowego; 

  Jednym z najważniejszych czynników prowadzenia działalno ci gospodarczej 
jest otoczenie prawne. Niekorzystne zmiany w regulacjach prawnych (m.in. w 

systemie podatkowym, w systemie obrotu gospodarczego, w systemie obrotu 

papierami warto ciowymi) mogą negatywnie wpływać na atrakcyjno ć 
inwestycyjną instrumentów finansowych a tym samym na ich ceny.  

  Dodatkowo należy podkre lić, że zmiany w systemie prawnym, w tym w 

systemie obrotu gospodarczego oraz w systemie podatkowym mogą 
niekorzystnie wpływać na inwestycje Uczestników Funduszu. W takim wypadku 
Uczestnik Funduszu narażony jest na możliwo ć ponoszenia dodatkowych 
obciążeń, które w sposób znaczący mogą negatywnie wpływać na realizowane 
przez Uczestnika Funduszu stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa. 
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6. Opis sposobu zarz dzania ryzykiem 

 

W Towarzystwie, zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu 
alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, wdrożono system zarządzania ryzykiem, 
podlegający corocznej ocenie przez biegłego rewidenta. Ustanowiony został Wydział 
Zarządzania Ryzykiem oraz powołany Dyrektor Zarządzania Ryzykiem podległy 
bezpo rednio Wiceprezesowi Zarządu odpowiedzialnemu za pion finansowy. Usytuowanie  

komórki dedykowanej do zarządzania ryzykiem wyklucza jakąkolwiek podległo ć z 
departamentami zarządzającymi aktywami. W Towarzystwie funkcjonuje Komitet Ryzyka. 
 

Wdrożone zostały następujące regulacje wewnętrzne związane z zarządzaniem ryzykiem: 
1. Polityka zarządzania ryzykiem w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych Allianz 

Polska S.A., 

2. Procedura pomiaru ryzyka i zarządzania nim, w tym ograniczenia ryzyka, na które są 
lub mogą być narażone fundusze inwestycyjne zarządzane przez TFI Allianz Polska 

S.A., a także przestrzegania limitów całkowitej ekspozycji Funduszu w przypadku 
funduszu inwestycyjnego otwartego oraz ekspozycji AFI, dźwigni finansowej Funduszu 
w przypadku alternatywnego funduszu inwestycyjnego i limitów ryzyka kontrahenta. 

Załącznik nr 1 do Polityki, 
3. Procedury zarządzania ryzykiem płynno ci Funduszy zarządzanych przez TFI Allianz 

Polska S.A. Załącznik nr 2 do Polityki, 
4. Procedura wyboru metody pomiaru całkowitej ekspozycji Funduszu w przypadku 

funduszu inwestycyjnego otwartego zarządzanego przez Towarzystwo Funduszy 
Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. Załącznik nr 3 do Polityki, 

5. Regulamin Komitetu Ryzyka w TFI Allianz Polska S.A., 

6. Instrukcja w sprawie przeprowadzania badania ”Analizy Kluczowych Ryzyk” w TFI 
Allianz Polska S.A. (TRA), 

7. Instrukcja w sprawie identyfikacji oraz raportowania zdarzeń ryzyka operacyjnego w 

TFI Allianz Polska S.A. 

 

Jednym z elementów procesu zarządzania ryzykiem w Towarzystwie jest system limitów 
inwestycyjnych.  W celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego we wszystkich zarządzanych 
przez Towarzystwo funduszach inwestycyjnych obowiązują limity „ustawowe”, wynikające 
z ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami 
inwestycyjnymi. Statuty funduszy definiują dodatkowe ograniczenia inwestycyjne 

okre lone w zasadach polityki inwestycyjnej oraz szczegółowych zasadach dywersyfikacji 
lokat, w tym w kryteriach doboru lokat i innych ograniczeniach inwestycyjnych. Ponadto 

wprowadzono, zgodnie z Polityką Zarządzania Ryzykiem, zestaw limitów wewnętrznych. 
Proces kontroli limitów inwestycyjnych odbywa się w trybie on-line oraz w off-line. Tryb 

on-line polega na sprawdzeniu poziomu wykorzystania limitów w momencie wprowadzania 
zlecenia inwestycyjnego do systemu. Tryb off-line polega na kontroli limitów na koniec 
dnia księgowego, po zaksięgowaniu raportów agenta transferowego. Naliczenie limitów 
przeprowadzane jest przez Wydział Zarządzania Ryzykiem, a następnie wyniki 
konfrontowane są z analogiczną analizą wykonaną przez Depozytariusza. W trakcie 

monitorowania limitów sprawdzana jest zgodno ć działalno ci inwestycyjnej z wszystkimi 
ograniczeniami przypisanymi do danego funduszu (ustawowe, statutowe, wewnętrzne). 
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Przeglądy sytemu zarządzania ryzykiem, zgodnie z regulacjami wewnętrznymi, 

wykonywane są w okresach półrocznych. Raporty z przeglądów, wraz z wnioskami i 
opisem zmian, prezentowane są podczas posiedzeń Komitetu Ryzyka po zakończeniu roku 
oraz po zakończeniu półrocza. 
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OPIS ISTOTNYCH ZMIAN INFORMACJI WYMIENIONYCH W INFORMACJI DLA 

KLIENTA ALTERNATYWNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAISTNIAŁYCH 
W TRAKCIE ROKU 2018  

 

Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Artificial Intelligence 

W dniu 14 lutego 2018 roku nastąpiła aktualizacja roczna (aktualizacja stóp zwrotu i opłat 
bieżących za rok 2017). W dniu 14 listopada 2018 roku nastąpiła zmiana SRRI. 
 

Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Europe Equity 

Growth Select 

W dniu 14 lutego 2018 roku nastąpiła aktualizacja roczna (aktualizacja stóp zwrotu i opłat 
bieżących za rok 2017). 
 

Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Defensywna 

Multistrategia 

W dniu 14 lutego 2018 roku nastąpiła aktualizacja roczna (aktualizacja stóp zwrotu i opłat 
bieżących za rok 2017). 
 

Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamiczna 

Multistrategia 

W dniu 14 lutego 2018 roku nastąpiła aktualizacja roczna (aktualizacja stóp zwrotu i opłat 
bieżących za rok 2017). 
 

Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji 

Zmiennokuponowych  
W dniu 14 lutego 2018 roku nastąpiła aktualizacja roczna (aktualizacja stóp zwrotu i opłat 
bieżących za rok 2017). W dniu 27 lipca 2018 roku nastąpiła zmiana nazwy i polityki 
inwestycyjnej (wcze niej Allianz Dywidendowy Akcji Europejskich). W dniu 31 sierpnia 2018 

roku nastąpiła zmiana SRRI. 
 

Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz India Equity 
W dniu 14 lutego 2018 roku nastąpiła aktualizacja roczna (aktualizacja stóp zwrotu i opłat 
bieżących za rok 2017). 
 

Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PIMCO Emerging 

Local Bond 
W dniu 14 lutego 2018 roku nastąpiła aktualizacja roczna (aktualizacja stóp zwrotu i opłat 
bieżących za rok 2017). 
 

Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PIMCO Emerging 

Markets Bond 
W dniu 14 lutego 2018 roku nastąpiła aktualizacja roczna (aktualizacja stóp zwrotu i opłat 
bieżących za rok 2017). 

 

Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PIMCO Global Bond 
W dniu 14 lutego 2018 roku nastąpiła aktualizacja roczna (aktualizacja stóp zwrotu i opłat 
bieżących za rok 2017). 
 

Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PIMCO Global High 

Yield Bond 
W dniu 14 lutego 2018 roku nastąpiła aktualizacja roczna (aktualizacja stóp zwrotu i opłat 
bieżących za rok 2017). 
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Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Trezor 
W dniu 14 lutego 2018 roku nastąpiła aktualizacja roczna (aktualizacja stóp zwrotu i opłat 
bieżących za rok 2017). 
 

Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PIMCO Global Low 

Duration Real Return 
W dniu 14 lutego 2018 roku nastąpiła aktualizacja roczna (aktualizacja stóp zwrotu i opłat 
bieżących za rok 2017). 
 

Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PIMCO Income 

W dniu 14 lutego 2018 roku nastąpiła aktualizacja roczna (aktualizacja stóp zwrotu i opłat 
bieżących za rok 2017). 
 

Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynków 
Wschodz cych 

W dniu 14 lutego 2018 roku nastąpiła aktualizacja roczna (aktualizacja stóp zwrotu i opłat 
bieżących za rok 2017). W dniu 30 maja 2018 roku nastąpiła zmiana zalecanego horyzontu 

inwestycyjnego. 

 

Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Global Metals and 

Mining 
W dniu 14 lutego 2018 roku nastąpiła aktualizacja roczna (aktualizacja stóp zwrotu i opłat 
bieżących za rok 2017). 
 

Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Małych Spółek 
Europejskich 
W dniu 14 lutego 2018 roku nastąpiła aktualizacja roczna (aktualizacja stóp zwrotu i opłat 
bieżących za rok 2017). 
 

Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Structured Return 
W dniu 14 lutego 2018 roku nastąpiła aktualizacja roczna (aktualizacja stóp zwrotu i opłat 
bieżących za rok 2017). 
 

Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz US Short Duration 

High Income Bond 
W dniu 14 lutego 2018 roku nastąpiła aktualizacja roczna (aktualizacja stóp zwrotu i opłat 
bieżących za rok 2017). W dniu 30 maja 2018 roku nastąpiła zmiana zalecanego horyzontu 
inwestycyjnego. 

 

Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zbalansowana 

Multistrategia 
W dniu 14 lutego 2018 roku nastąpiła aktualizacja roczna (aktualizacja stóp zwrotu i opłat 
bieżących za rok 2017). 
 
INFORMACJA DOTYCZ CA SYTUACJI NA KONIEC OKRESU OBJ TEGO 
SPRAWOZDANIEM ROCZNYM ORAZ DZIAŁALNO CI W OKRESIE OBJ TYM 
SPRAWOZDANIEM ROCZNYM  SPÓŁKI NIENOTOWANEJ NA RYNKU 
REGULOWANYM, NAD KTÓR  FUNDUSZ PRZEJ Ł KONTROL  

 
Nie dotyczy. 
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INFORMACJA O WYNAGRODZENIACH WYPŁACONYCH PRZEZ TFI I LICZBIE 

PRACOWNIKÓW TFI 

 

1) Całkowity koszt wynagrodzeń w 2018 roku       8 558 785,87 

2) Całkowity koszt wynagrodzeń osób z art. 47a w 2018 roku 4 961 141,37 

3) rednia liczba osób w spółce w 2018 roku   

Osoby 62,87 

Etaty 36,22 

4) Stan na 31.12.2018 r.   

Osoby 67 

Etaty 35,51 

 

 
POZOSTAŁE INFORMACJE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 222 B USTAWY O 
FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH I ZARZ DZANIU ALTERNATYWNYMI 

FUNDUSZAMI INWESTYCYJNYMI 

 
1. Udział procentowy aktywów, które są przedmiotem specjalnych ustaleń w związku z ich 

niepłynno cią 

Nie dotyczy. 

2. Zmiany regulacji wewnętrznych dotyczących zarządzania płynno cią 

Brak. 

3. Aktualny profil ryzyka oraz systemy zarządzania ryzykiem stosowane przez podmiot nim 

zarządzający 

Profil ryzyka oraz system zarządzania ryzykiem opisany został w Sprawozdaniu z 
działalno ci AFI, w punktach: 
1. Opis czynników ryzyka Funduszu 

2. Opis sposobu zarządzania ryzykiem 

4. Zmiany maksymalnego poziomu dźwigni finansowej AFI, który może być stosowany w 
ich imieniu, oraz prawie do ponownego wykorzystania zabezpieczeń lub gwarancji 
udzielonej na podstawie porozumienia dotyczącego dźwigni finansowej AFI 
W roku 2018 nie było zmian maksymalnego poziomu dźwigni finansowej AFI ani nie były 
zawierane porozumienia dotyczące dźwigni finansowej. 
W dniu 1 wrze nia 2017 roku Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 
zawarł z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. umowę o limit kredytowy w kwocie 6 000 000 

PLN z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalno ci. Limit kredytowy przyznany 
jest na cały Fundusz. Od kwoty wykorzystanego limitu bank pobiera odsetki wg zmiennej 
stopy procentowej, obliczonej na bazie WIBOR 1M z każdego dnia oraz marży banku 

(0,75% p.a.). W dniu 26 lipca 2018 roku podpisany został aneks, w którym kwota limitu 
kredytowego na Fundusz zwiększona została do 8 000 000 PLN. 

5. Łączna wysoko ć zastosowanej dźwigni finansowej AFI 

Ekspozycja AFI  -metoda zaanga owania* 
Warto ć aktualna 

w złotych 

Warto ć 
poprzednia w 

złotych 

Warto ć 
maksymalna w 

złotych 

Allianz SFIO Subfundusz Akcji Rynków 
Wschodzących  3 717 913,27 3 699 756,64 7 332 400,52 

Allianz SFIO Defensywna Multistrategia  3 047 512,49 2 929 174,50 5 892 731,30 

Allianz SFIO Zbalansowana Multistrategia  3 784 204,31 3 775 159,32 7 499 096,46 

Allianz SFIO Dynamiczna Multistrategia  5 303 198,75 5 273 322,20 10 531 247,14 

Allianz SFIO Małych Spółek Europejskich  8 520 351,64 8 247 120,07 17 083 089,06 

Allianz SFIO Obligacji Zmiennokuponowych  17 748 044,76 17 400 819,98 35 419 936,08 
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*Dane na dzień ostatniej wyceny oficjalnej 28.12.2018r. 
 

 

INFORMACJE UJAWNIANE NA PODSTAWIE ROZPORZ DZENIA PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2015/2365 Z DANI 25 LISTOPADA 2015 R. W 

SPRAWIE PRZEJRZYSTO CI TRANSAKCJI FINANSOWYCH Z U YCIEM 
PAPIERÓW WARTO CIOWYCH I PONOWNEGO WYKORZYSTANIA ZMIANY 
ROZPORZ DZENIA (UE) NR 648/2012 (DZ.URZ. UE L 337/1 Z 23.12.2015) 

 

Definicje i skróty 

Transakcja finansowana z użyciem papierów warto ciowych, TFUPW - transakcje, o których 
mowa w art. 3 pkt 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 z dnia 
25 listopada 2015 r. w sprawie przejrzysto ci transakcji finansowanych z użyciem papierów 
warto ciowych i ponownego wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 648/2012 (Dz. 
Urz. UE L 337/1 z 23.12.2015) 

SWAP Przychodu Całkowitego - transakcje, o których mowa w art. 3 pkt 18 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie 

przejrzysto ci transakcji finansowanych z użyciem papierów warto ciowych i ponownego 
wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 337/1 z 
23.12.2015)  

Dokonując lokat Aktywów, Fundusz:  
 Może stosować Transakcje finansowane z Użyciem Papierów Warto ciowych 

(TFUPW) 

 Nie będzie stosował transakcji typu swap przychodu całkowitego 

 

Dane dotycz ce transakcji finansowanych z u yciem papierów warto ciowych 
Na dzień bilansowy i w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły Transakcje finansowane z 
Użyciem Papierów Warto ciowych. 
 

Dane dotycz ce koncentracji:  
— 10 największych wystawców zabezpieczeń we wszystkich transakcjach finansowanych z 
użyciem papierów warto ciowych (w podziale na wolumeny papierów warto ciowych i 
towarów otrzymanych jako zabezpieczenie według nazwy/nazwiska wystawcy): nie dotyczy,  
— 10 najważniejszych kontrahentów odrębnie dla poszczególnych rodzajów transakcji 
finansowanych z użyciem papierów warto ciowych (nazwisko/nazwa kontrahenta oraz 
wolumen brutto transakcji pozostających do rozliczenia): nie dotyczy. 

 

Allianz SFIO Europe Equity Growth Select  13 683 046,71 13 281 371,23 27 204 580,12 

Allianz SFIO Artificial Intelligence  20 484 386,96 20 212 946,78 40 965 753,80 

Allianz SFIO Global Metals and Mining  15 563 623,40 15 696 750,14 31 039 516,14 

Allianz SFIO India Equity  7 738 660,73 7 674 607,24 15 404 767,10 

Allianz SFIO PIMCO Global Low Duration Real 

Return  
3 645 127,97 3 633 313,86 7 302 958,68 

Allianz SFIO US Short Duration High Income Bond  78 993 818,50 79 007 553,20 158 584 806,12 

Allianz SFIO Structured Return  29 371 710,88 29 208 421,04 58 511 637,98 

Allianz SFIO PIMCO Global Bond  10 529 801,44 10 467 372,41 21 117 542,68 

Allianz SFIO PIMCO Global High Yield Bond  59 560 160,05 60 175 378,64 120 639 324,38 

Allianz SFIO Trezor  4 576 489,13 4 617 090,80 9 337 873,48 

Allianz SFIO PIMCO Emerging Local Bond  59 249 934,70 58 879 220,97 118 928 076,92 

Allianz SFIO PIMCO Income  260 719 394,61 259 820 335,53 517 721 259,68 

Allianz SFIO PIMCO Emerging Markets Bond  79 390 168,94 78 178 070,81 156 404 772,80 
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Zbiorcze dane dotycz ce transakcji odr bnie dla poszczególnych rodzajów transakcji 
finansowanych z u yciem papierów warto ciowych w roku 2018. 

 

Rodzaj transakcji 

finansowanych z u yciem 
papierów warto ciowych  

Rodzaj i jako ć 
zabezpieczeń 

Waluta 

zabezpieczeń 

Kraj siedziby 

kontrahenta 

Rozliczenie i 

rozrachunek 

Okres 

zapadalno ci 
transakcji 

Repo n/d n/d n/d n/d n/d 

Reverse repo n/d n/d n/d n/d n/d 

Buy-sell-back n/d n/d n/d n/d n/d 

Sell-buy-back n/d n/d n/d n/d n/d 

Udzielenie pożyczki 
papierów warto ciowych 

n/d n/d n/d n/d n/d 

Zaciągnięcie pożyczki 
papierów warto ciowych 

n/d n/d n/d n/d n/d 

Z obowiązkiem 
uzupełnienia 
zabezpieczenia 

kredytowego 

n/d n/d n/d n/d n/d 

 

Dane dotycz ce rentowno ci i kosztów dla ka dego rodzaju transakcji finansowanych z 

u yciem papierów warto ciowych  
 

Rodzaj transakcji finansowanych z u yciem papierów warto ciowych Przychody Koszty 

Repo n/d n/d 

Reverse repo n/d n/d 

Buy-sell-back n/d n/d 

Sell-buy-back n/d n/d 

Udzielenie pożyczki papierów warto ciowych n/d n/d 

Zaciągnięcie pożyczki papierów warto ciowych n/d n/d 

Z obowiązkiem uzupełnienia zabezpieczenia kredytowego n/d n/d 

Cało ć dochodów generowanych z TFUPW jest przekazywana do Funduszu. 
W związku z zawieraniem TFUPW Fundusz może ponosić wyłącznie koszty przewidziane zapisami 
statutu Funduszu.  

Papiery warto ciowe nabyte przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, wycenia się, począwszy od 
dnia zawarcia umowy kupna, metodą skorygowanej ceny nabycia oszacowanej przy zastosowaniu 
efektywnej stopy procentowej.  

Zobowiązania z tytułu zbycia papierów warto ciowych, przy zobowiązaniu się Funduszu do odkupu, 
wycenia się, począwszy od dnia zawarcia umowy sprzedaży, metodą korekty różnicy pomiędzy ceną 
odkupu, a ceną sprzedaży, przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 

 

Przechowywanie zabezpieczeń otrzymanych przez przedsi biorstwo zbiorowego 
inwestowania w ramach transakcji finansowanych z u yciem papierów warto ciowych  
Zabezpieczania otrzymane przez Fundusz przechowywane są na rachunkach bankowych i 

rachunkach papierów warto ciowych Funduszu w banku pełniącym funkcję depozytariusza 
Funduszu. 

 

Przechowywanie zabezpieczeń udzielonych przez przedsi biorstwo zbiorowego 
inwestowania w ramach transakcji finansowanych z u yciem papierów warto ciowych 
Zabezpieczania udzielone przez Fundusz przechowywane są na rachunkach bankowych i 
rachunkach papierów warto ciowych wskazanych przez kontrahenta. 
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Dane dotycz ce ponownego wykorzystania zabezpieczeń gotówkowych:  
rodki pieniężne otrzymane przez Fundusz w ramach transakcji finansowych z użyciem 

papierów warto ciowych lokowane są w taki sam sposób, jak pozostałe aktywa tego 

Subfunduszu. Wynik osiągnięty z tego tytułu wyznaczany jest poprzez oszacowanie wyniku 
Subfunduszu przypadającego na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym, 

przypadającego na rodki pieniężne otrzymane w ramach tych transakcji w czasie ich trwania. 
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