
OGŁOSZENIE O ZMIANIE REGULAMINU PRACOWNICZEGO PLANU KAPITAŁOWEGO 

GENERALI HORYZONT SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY 

ZARZĄDZANEGO PRZEZ GENERALI INVESTMENTS TFI S.A.  

Z DNIA 30 LISTOPADA 2020 R. 

 

Niniejszym, Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o 

zmianach Regulaminu Pracowniczego Planu Kapitałowego Generali Horyzont SFIO. Zmiany 

są następujące: 

1. W treści § 1 ust.3 dodaje się nowy pkt 9 w następującym brzmieniu:  

„9) Generali Horyzont 2065.” 

2. Zmianie ulega treść załącznika nr 1 Regulaminu w zakresie dodania opisu warunków 

gromadzenia środków i zarzadzania nimi przez Generali Horyzont 2065 w 

następującym brzmieniu: 

„Subfundusz Generali Horyzont 2065 

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku 

wzrostu wartości lokat. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.  

 

Subfundusz jest subfunduszem zdefiniowanej daty w rozumieniu Ustawy, czyli 

subfunduszem, którego polityka inwestycyjna uwzględnia dążenie do ograniczania ryzyka 

inwestycyjnego w zależności od wieku Uczestnika oraz zmienia się w czasie odpowiednio 

do zmiany wieku Uczestnika. 

 

Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu dążąc do zapewnienia bezpieczeństwa i rentowności 

dokonywanych lokat jak również mając na względzie konieczność ograniczania poziomu 

ryzyka inwestycyjnego w zależności od okresu jaki pozostał do osiągnięcia Zdefiniowanej 

Daty. 

 

Zdefiniowaną datą Subfunduszu jest 2065 rok i jest on przeznaczony dla Pracowników 

urodzonych w latach 2003-2007.  

W ramach prowadzonych działań inwestycyjnych Fundusz, działając na rzecz 

Subfunduszu może lokować Aktywa Subfunduszu w rodzaje lokat zaliczanych do Części 

Dłużnej i Części Udziałowej, a w szczególności: 

1) instrumenty rynku pieniężnego, o których mowa w Ustawie o funduszach 

inwestycyjnych; 

2) obligacje, bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe; 



3) inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające 

prawom z zaciągnięcia długu; 

4) depozyty bankowe; 

5) akcje, prawa poboru, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe; 

6) inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające 

prawom wynikającym z akcji; 

7) instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, o których 

mowa w Ustawie o funduszach inwestycyjnych; 

8) jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych 

funduszy inwestycyjnych otwartych, certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych 

zamkniętych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytuły 

uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne w rozumieniu Ustawy o 

funduszach inwestycyjnych oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje 

wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą. 

 

Proporcje między lokatami Aktywów Subfunduszu w Część Dłużną oraz Część Udziałową 

w ramach limitów o których mowa w art. 98 Statutu, uzależnione są od decyzji 

podejmowanych przez Fundusz działający na rachunek Subfunduszu na podstawie analizy 

prognozowanej sytuacji na poszczególnych rynkach Instrumentów Dłużnych oraz 

Instrumentów Udziałowych oraz możliwości wzrostu wartości rynkowej poszczególnych 

Instrumentów Dłużnych oraz Instrumentów Udziałowych.  

 

Udział Części Udziałowej i Części Dłużnej w Aktywach Subfunduszu będzie zmienny w 

poszczególnych okresach funkcjonowania Subfunduszu i będzie wynosić: 

1) do 31 grudnia 2044 r. całkowita wartość lokat Subfunduszu w kategorie lokat 

stanowiących:  

a) Część Udziałową może wynosić od 60 do 80% Wartości Aktywów Subfunduszu;   

b)  Część Dłużną może wynosić od 20 do 40% Wartości Aktywów Subfunduszu  

2) od dnia 1 stycznia 2045 r. do 31 grudnia 2054 r. całkowita wartość lokat Subfunduszu 

w kategorie lokat stanowiących:  

a) Część Udziałową może wynosić od 40 do 70% Wartości Aktywów Subfunduszu;   

b)  Część Dłużną może wynosić od 30 do 60% Wartości Aktywów Subfunduszu  

3) od dnia 1 stycznia 2055 r. do 31 grudnia 2059 r. całkowita wartość lokat Subfunduszu 

w kategorie lokat stanowiących:  



a) Część Udziałową może wynosić od 25 do 50% Wartości Aktywów Subfunduszu;   

b) Część Dłużną może wynosić od 50 do 75% Wartości Aktywów Subfunduszu;   

4) od 1 stycznia 2060 r. do dnia 31 grudnia 2064 r. całkowita wartość lokat Subfunduszu 

w kategorie lokat stanowiących:   

a) Część Udziałową może wynosić od 10 do 30% Wartości Aktywów Subfunduszu;  

b) Część Dłużną może wynosić od 70 do 90% Wartości Aktywów Subfunduszu  

- w trakcie trwania tego okresu udział Części Udziałowej musi być stopniowo 

zmniejszany na rzecz Części Dłużnej;   

5) od 1 stycznia 2065 r. całkowita wartość lokat Subfunduszu w kategorie lokat 

stanowiących:   

a) Część Udziałową może wynosić od 0 do 15% Wartości Aktywów Subfunduszu;   

b) Część Dłużną może wynosić od 85 do 100% Wartości Aktywów Subfunduszu.   

Przy obliczaniu udziału Części Udziałowej i Części Dłużnej w Aktywach Subfunduszu 

uwzględnia się faktyczną ekspozycję pośrednią uzyskaną za pośrednictwem funduszy i 

instytucji wspólnego inwestowania, w których jednostki uczestnictwa, certyfikaty 

inwestycyjne lub tytuły uczestnictwa inwestowane są Aktywa Subfunduszu, na podstawie 

ostatnio dostępnych Funduszowi danych oraz ekspozycję uzyskaną przy zastosowaniu 

instrumentów pochodnych. 

Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej Subfunduszu Generali Horyzont 2065 został 

zamieszczony w Rozdziale XX Statutu.” 

 

Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian. 

Zmiany wchodzą w życie 01.01.2021r. 


