PAKIET INFORMACYJNY

BIURO MAKLERSKIE PEKAO
Pakiet informacyjny
Polityka wykonywania zleceń oraz działania
w najlepiej pojętym interesie Klienta

BIURO MAKLERSKIE PEKAO (BM)
PAKIET INFORMACYJNY
SPIS TREŚCI
ROZDZIAŁ I
Informacja o Biurze Maklerskim Pekao ...............................................................................

2

ROZDZIAŁ II
Informacje o instrumentach finansowych i ryzyku ..............................................................

5

ROZDZIAŁ III
Informacje o Êwiadczeniu usługi maklerskiej
wraz ze Êwiadczeniem innej usługi ...................................................................................... 31
ROZDZIAŁ IV
Koszty infrastrukturalne oraz ogólne zasady przyjmowania
i przekazywania Êwiadczeƒ pieni´˝nych, w tym opłat,
prowizji lub Êwiadczeƒ niepieni´˝nych .................................................................................

32

ROZDZIAŁ V
Zach´ty – przyjmowanie albo przekazywanie
przez Biuro Maklerskie Êwiadczeƒ pieni´˝nych i niepieni´˝nych ........................................

34

ROZDZIAŁ VI
Przykładowa informacja o szacunkowych kosztach i opłatach
z tytułu przyjmowania i przekazywania oraz wykonywania zleceƒ
oraz ich wpływie na zwrot z inwestycji, a tak˝e wysokoÊci Êwiadczeƒ
pieni´˝nych (zach´tach) otrzymywanych przez BM, dla reprezentatywnych
(najcz´Êciej wyst´pujàcych w obrocie) instrumentów finansowych ..................................... 34
ROZDZIAŁ VII
Informacje dotyczàce opodatkowania ..................................................................................

45

ROZDZIAŁ VIII
Podstawowe zasady rozpatrywania skarg (reklamacji) .......................................................

46

ROZDZIAŁ IX
Konflikt interesów ................................................................................................................. 47
ROZDZIAŁ X
Polityka klasyfikacji i reklasyfikacji Klienta w Biurze Maklerskim Pekao .............................. 48
Polityka wykonywania zleceƒ oraz działania
w najlepiej poj´tym interesie Klienta w Biurze Maklerskim Pekao ......................................

52

2

ROZDZIAŁ I
INFORMACJA
O BIURZE MAKLERSKIM PEKAO
Nazwa oraz dane teleadresowe
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
– Biuro Maklerskie Pekao (BM/Biuro Maklerskie)
Adres: ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa
Strona internetowa:
www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie
Infolinia: 800 105 800 (połàczenie bezpłatne),
+48 22 591 22 00 (stawka wg taryfy operatora)
Adres e-mailowy BM: bm@pekao.com.pl
Nazwa podmiotu w skład którego wchodzi BM
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z siedzibà w Warszawie (Bank Pekao SA/Bank)
Nazwa organu, który udzielił zezwolenia
na prowadzenie działalności maklerskiej
Bank posiada zezwolenie na Êwiadczenie usług maklerskich wydane przez Komisj´ Nadzoru Finansowego.
DziałalnoÊç Banku podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego ul. Pi´kna 20, 00-549 Warszawa.
J´zyki, w których BM Êwiadczy swoje usługi
BM informuje, ˝e j´zykiem, w którym Klient mo˝e
kontaktowaç si´ z BM i w którym sporzàdzane b´dà
dokumenty oraz przekazywane informacje, jest j´zyk
polski, z zastrze˝eniem zdania nast´pnego.
Je˝eli emitent zagranicznego instrumentu finansowego/producent produktu inwestycyjnego znajdujàcego
si´ w ofercie BM nie opracowało polskiej wersji j´zykowej dokumentu lub informacji nt. tego produktu – BM
przekazuje Klientowi zainteresowanemu tym produktem dokument lub informacje w wersji j´zykowej
opracowanej przez producenta. Ewentualne tłumaczenie cz´Êci lub całoÊci tego dokumentu lub informacji na j´zyk polski mo˝e byç przekazane z opóênieniem,
a w przypadku rozbie˝noÊci pomi´dzy wersjami j´zykowymi i braku odmiennego zastrze˝enia – wersja
polska nie jest wià˝àca.
Sposoby komunikowania się
z Biurem Maklerskim
W zakresie zleceń i dyspozycji:
—

Kanały zdalne:
• Internet:
— serwis internetowy:
https://www.pekao24.pl
— aplikacja mobilna (lista systemów
operacyjnych, na które mo˝na pobraç
aplikacj´ dost´pna jest na stronie
www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie)
• Telefon: 800 105 800 (połàczenie bezpłatne)
lub +48 22 591 22 00 (wg taryfy operatora)
– dla połàczeƒ z telefonów komórkowych

i zagranicy, w dni robocze w godzinach
8:00-20:00,
• Faks: + 48 22 821 87 71,
— Inne zdalne kanały komunikacji udost´pnione przez BM,
— OsobiÊcie w Punktach Usług Maklerskich
(PUM) w godzinach ich otwarcia (wykaz
placówek PUM dost´pny jest na stronie
www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie).
W pozostałym zakresie oprócz powyższych również:
— Listownie na adres Biura Maklerskiego.
Usługi, w tym usługi maklerskie,
Êwiadczone przez Biuro Maklerskie
Âwiadczenie przez BM nast´pujàcych usług:
— wykonywania zleceƒ nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dajàcego zlecenie,
— przyjmowania i przekazywania zleceƒ nabycia
lub zbycia instrumentów finansowych,
— przechowywania lub rejestrowania instrumentów
finansowych, w tym prowadzenie rachunków papierów wartoÊciowych, prowadzenie rachunków
derywatów, prowadzenie rachunków pozagiełdowych instrumentów finansowych i rachunków
pieni´˝nych,
— wymiany walutowej, w przypadku gdy jest to
zwiàzane z działalnoÊcià maklerskà,
— dostarczania informacji o notowaniach instrumentów finansowych w czasie rzeczywistym i
innych informacji rynkowych,
— doradztwa inwestycyjnego,
— sporzàdzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze
ogólnym dotyczàcych transakcji w zakresie instrumentów finansowych,
— wnoszenia Êrodków pieni´˝nych na rachunek
lokaty,
nie jest mo˝liwe, je˝eli Klient nie ma zawartej z BM
Umowy Êwiadczenia usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Pekao, z zastrze˝eniem Êwiadczenia na podstawie odr´bnej umowy: usług z zakresu przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych,
tj. przechowywania instrumentów finansowych w formie
dokumentu i prowadzenia rejestru sponsora emisji.
Ponadto na rzecz Klienta b´dàcego emitentem, na podstawie indywidualnych umów, BM mo˝e Êwiadczyç
usługi:
—
—

oferowania instrumentów finansowych,
w wykonaniu zawartych umów o subemisje inwestycyjne i usługowe lub zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze,
je˝eli ich przedmiotem sà instrumenty finansowe,
— nabywania lub zbywania na własny rachunek
instrumentów finansowych,
których ryzyka i charakterystyka sà opisywane w odr´bnych dokumentach, indywidualnie sporzàdzanych
do danej umowy.
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Zasady ochrony aktywów Klientów
Biuro Maklerskie jest uczestnikiem prowadzonego
przez Krajowy Depozyt Papierów WartoÊciowych S.A.
(KDPW) obowiàzkowego systemu rekompensat,
którego celem jest zapewnienie Klientom wypłat Êrodków pieni´˝nych oraz zrekompensowanie wartoÊci
utraconych instrumentów finansowych w przypadku:
—

ogłoszenia upadłoÊci domu maklerskiego,

—

prawomocnego oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłoÊci ze wzgl´du na to, ˝e majàtek
domu maklerskiego nie wystarcza na zaspokojenie kosztów post´powania lub

—

stwierdzenia przez Komisj´ Nadzoru Finansowego, ˝e dom maklerski nie jest w stanie, z powodów ÊciÊle zwiàzanych z sytuacjà finansowà,
wykonaç cià˝àcych na nim zobowiàzaƒ wynikajàcych z roszczeƒ Klientów i nie jest mo˝liwe ich
wykonanie w najbli˝szym czasie.

System rekompensat zabezpiecza wypłat´ Êrodków
Klientów do wysokoÊci równowartoÊci w złotych 3.000
EUR – w 100% wartoÊci Êrodków obj´tych systemem
rekompensat oraz 90% nadwy˝ki ponad t´ kwot´, z tym
˝e górna granica Êrodków obj´tych systemem rekompensat wynosi równowartoÊç w złotych 22.000 EUR.
Powy˝sze wartoÊci okreÊlajà maksymalnà wysokoÊç
roszczeƒ Klientów, bez wzgl´du na to, w jakiej wysokoÊci
i na ilu rachunkach posiadali Êrodki w Biurze Maklerskim
lub z ilu wierzytelnoÊci przysługujà im nale˝noÊci.
Szczegółowe zasady funkcjonowania systemu
rekompensat okreÊlone sà w Dziale V ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi – „Zabezpieczanie interesów inwestorów. System rekompensat”.
Ârodki pieni´˝ne Klientów deponowane sà w Banku Pekao S.A. Biuro Maklerskie mo˝e zdeponowaç Êrodki
pieni´˝ne Klientów w innych bankach krajowych lub zagranicznych. Ârodki pieni´˝ne Klientów deponowane sà
odr´bnie od Êrodków pieni´˝nych Biura Maklerskiego.
W celu zapewnienia ochrony Êrodków pieni´˝nych
Klientów Biura Maklerskiego, Biuro Maklerskie dokonuje
okresowej oceny podmiotów, w których zostały zdeponowane Êrodki pieni´˝ne Klientów oraz sposobu
Êwiadczenia usług przez te podmioty.
W odniesieniu do zagranicznych instrumentów finansowych oraz walut obcych b´dàcych w posiadaniu Klientów Biura Maklerskiego, które Biuro Maklerskie rejestruje na rachunkach inwestycyjnych Klientów, Biuro Maklerskie korzysta z usług podmiotów przechowujàcych
zagraniczne instrumenty finansowe oraz prowadzàcych
rachunki pieni´˝ne w walutach obcych (Êrodki pieni´˝ne)
na podstawie odr´bnych umów zawartych z Biurem
Maklerskim („Podmiot Przechowujàcy”).
Biuro Maklerskie dokłada nale˝ytej starannoÊci, ˝eby
Podmiot Przechowujàcy rejestrował zagraniczne instrumenty finansowe oraz Êrodki pieni´˝ne nale˝àce
do Klientów Biura Maklerskiego odr´bnie od instrumentów finansowych oraz Êrodków pieni´˝nych nale˝àcych do tego podmiotu lub Biura Maklerskiego, chyba

˝e przepisy prawa obowiàzujàce na danym rynku zagranicznym na to nie zezwalajà.
Biuro Maklerskie zastrzega, ˝e Podmiot Przechowujàcy
oraz Broker (podmiot, który zobowiàzał si´ do zawierania umów kupna i sprzeda˝y zagranicznych instrumentów finansowych na podstawie zleceƒ zło˝onych
przez BM), w celu wykonywania usług na rzecz Biura
Maklerskiego, mogà we własnym zakresie i według
własnego wyboru korzystaç z usług podmiotów trzecich, z którymi Biuro Maklerskie nie ma relacji umownej. Zagraniczne instrumenty finansowe lub Êrodki
pieni´˝ne Klientów Biura Maklerskiego mogà zostaç
przekazane przez Podmiot Przechowujàcy do przechowywania innemu podmiotowi przechowujàcemu
(Sub-Powiernik). W zwiàzku z powy˝szym, BM nie
mo˝e zagwarantowaç, ˝e zagraniczne instrumenty
finansowe lub Êrodki pieni´˝ne Klientów zostanà zarejestrowane odr´bnie od aktywów innych Klientów lub
innych Klientów Podmiotu Przechowujàcego.
Zwa˝ywszy, ˝e Podmiot Przechowujàcy mo˝e rejestrowaç zagraniczne instrumenty finansowe oraz
Êrodki pieni´˝ne nale˝àce do Klientów Biura Maklerskiego
na rachunku lub rachunkach zbiorczych prowadzonych
dla BM, a tak˝e ˝e w krajach, w których Podmiot Przechowujàcy lub Sub-Powiernik Êwiadczy swoje usługi
na rzecz BM obowiàzujà odmienne zasady dotyczàce
Êrodków nale˝nych lub gwarantowanych Klientom takiego podmiotu, Biuro Maklerskie niniejszym informuje
Klientów o zidentyfikowanych ryzykach zwiàzanych
z takim sposobem przechowywania zagranicznych instrumentów finansowych oraz Êrodków pieni´˝nych:
— w przypadku ogłoszenia upadłoÊci Podmiotu
Przechowujàcego lub Sub-Powiernika, zagraniczne instrumenty finansowe oraz Êrodki pieni´˝ne mogà nie zostaç wydzielone z masy
upadłoÊciowej Podmiotu Przechowujàcego lub
Sub-Powiernika i tym samym mogà nie podlegaç ochronie przed wierzycielami Podmiotu
Przechowujàcego lub Sub-Powiernika,
— w przypadku ogłoszenia upadłoÊci Podmiotu
Przechowujàcego lub Sub-Powiernika, wartoÊç
Êrodków gwarantowanych poszczególnym Klientom Biura Maklerskiego mo˝e byç ograniczona do
proporcjonalnego udziału wartoÊci zagranicznych instrumentów finansowych nale˝àcych do
poszczególnych Klientów w wartoÊci wszystkich
zagranicznych instrumentów finansowych zarejestrowanych na danym rachunku zbiorczym,
— w przypadku ogłoszenia upadłoÊci Banku Pekao S.A., zagraniczne instrumenty finansowe
przechowywane na rachunku zbiorczym prowadzonym dla BM, mogà nie podlegaç ochronie przed wierzycielami Banku Pekao S.A.,
—

dochodzenie roszczeƒ, w tym uzyskanie praw
lub po˝ytków z zagranicznych instrumentów finansowych, mo˝e byç uzale˝nione od ujawnienia
to˝samoÊci finalnego beneficjenta tych instrumentów finansowych, do czego potrzebna jest pisemna
zgoda Klienta BM (w przypadku braku zgody – dochodzenie roszczeƒ mo˝e byç utrudnione lub niemo˝liwe, co mo˝e spowodowaç dalsze straty).
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Biuro Maklerskie ponosi odpowiedzialnoÊç z tytułu
wyboru Podmiotu Przechowujàcego lub wyboru SubPowiernika przez Podmiot Przechowujàcy. W celu
zapewnienia ochrony zagranicznych instrumentów
finansowych Klientów, Biuro Maklerskie dokonuje okresowej oceny Podmiotu Przechowujàcego oraz sposobu
Êwiadczenia usług przez Podmiot Przechowujàcy.
Biuro Maklerskie informuje, ˝e posługuje si´ kodem
LEI (Legal Entity Identifier): 5493000LKS7B3UTF7H35.
Informacja na temat zgodnoÊci Banku
Pekao S.A. z FATCA (Foreign Account Tax
Compliance Act)
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 paêdziernika 2015 r. o wykonywaniu Umowy mi´dzy Rzàdem
Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania mi´dzynarodowych obowiàzków podatkowych
oraz wdro˝enia ustawodawstwa FATCA, Bank Pekao
S.A., jako raportujàca polska instytucja finansowa,
jest obowiàzany do stosowania procedur zapewniajàcych identyfikacj´ rachunków finansowych i ich posiadaczy podlegajàcych raportowaniu na cele FATCA oraz identyfikacj´ wyłàczonych instytucji finansowych wraz z płatnoÊciami wykonywanymi do tych
instytucji. Bank ma równie˝ obowiàzek przekazywania informacji o w/w Klientach, rachunkach, instytucjach i płatnoÊciach do Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej lub organu przez niego upowa˝nionego.
Bank Pekao S.A. dokonał rejestracji w IRS (Urzàd
Skarbowy Stanów Zjednoczonych) pod nast´pujàcymi danymi:
—

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna,

—

Numer GIIN (Globalny Numer Identyfikacji
PoÊrednika): GIIN. SL7SHD.00000.LE.616,

BM jest specjalistycznà jednostkà organizacyjnà Banku Pekao S.A. i wykonuje obowiàzki Banku zwiàzane
z FATCA w zakresie rachunków inwestycyjnych prowadzonych przez BM.
Informacja na temat zgodnoÊci Banku
Pekao S.A. z CRS (Common Reporting
Standard)
Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi paƒstwami nakłada na polskie instytucje finansowe obowiàzki majàce na celu
okreÊlenie rezydencji podatkowej Klientów. Bank jako
raportujàca instytucja finansowa jest zobowiàzany do
ustalenia rezydencji Klientów oraz do raportowania
do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej tych
spoÊród nich, którzy zostanà zidentyfikowani jako
rezydenci paƒstw uczestniczàcych.

lub regulaminach stanowiàcych integralnà cz´Êç tych
umów.
Informacja o wprowadzeniu
zasad zarzàdzania produktami
W zwiàzku z ustawà z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi oraz rozporzàdzeniem
Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie
trybu i warunków post´powania firm inwestycyjnych,
banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy
o obrocie instrumentami finansowymi oraz banków
powierniczych, Biuro Maklerskie wprowadziło zasady
zarzàdzania produktami, których celem jest zapewnienie, ˝e instrumenty finansowe, których nabycie jest
umo˝liwiane przez BM, oraz strategie ich dystrybucji, b´dà odpowiednie dla okreÊlonych grup docelowych Klientów jako potencjalnych nabywców. BM
stosuje Êrodki majàce na celu ograniczenie ryzyka proponowania nabycia Klientom produktów inwestycyjnych niezgodnych z ich cechami, celami i potrzebami.
W ramach tego procesu BM okreÊla tak˝e wszystkie
grupy Klientów, których potrzebom, cechom i celom
instrument finansowy nie odpowiada, ustalajàc w ten
sposób negatywnà grup´ docelowà. Zasady zarzàdzania produktami majà zastosowanie do wszystkich produktów inwestycyjnych dost´pnych w ofercie BM.
Działajàc w najlepiej poj´tym interesie Klienta Biuro
Maklerskie informuje Klienta, i˝ zamierza nabyç produkt inwestycyjny niezgodny z Klienta preferencjami,
potrzebami i podejÊciem do inwestowania.
W przypadku nabywania produktu niespełniajàcego
cech, celów i potrzeb inwestycyjnych Klienta, BM informuje Klienta o nabywaniu produktu nienale˝àcego
do grupy docelowej Klienta.
W przypadku nabywania produktu wysoce niedopasowanego do cech, celów i potrzeb inwestycyjnych
Klienta, ostrzega Klienta o nabywaniu produktu b´dàcego w negatywnej grupie produktowej.
Klient pomimo otrzymanego wyraênego ostrze˝enia,
˝e zamierza nabyç produkt inwestycyjny nienale˝àcy do jego grupy docelowej, posiada mo˝liwoÊç, z własnej inicjatywy, zło˝enia zlecenia nabycia tego produktu.
Formy, zakres, cz´stotliwoÊç raportów
Dost´pne formy przekazywania/odbioruraportów:
—

udost´pnienie raportu w formie elektronicznej
w serwisie internetowym BM, który spełnia wymogi trwałego noÊnika,

—

przekazanie raportu w formie pisemnej (wydruku) w Pełnozakresowych Punktach Usług
Maklerskich,

—

przesłanie raportu w formie pisemnej (wydruku)
pocztà na Adres korespondencyjny do Rachunku.

Zasady Êwiadczenia usług
przez Banku Pekao S.A.

Potwierdzenia zawarcia transakcji sà przekazywane
Klientom nie póêniej ni˝ do koƒca nast´pnego dnia
roboczego po wykonaniu zlecenia.

Szczegółowe zasady Êwiadczenia usług sà zamieszczone w zawartych przez Biuro Maklerskie
z Klientem umowach dotyczàcych Êwiadczenia usług

W przypadku transakcji dotyczàcych instrumentów
finansowych nie b´dàcych w obrocie w systemie wykonywania zleceƒ, potwierdzenia rozrachunku trans-
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akcji przekazywane sà zgodnie z dokumentami regulujàcymi zasady i tryb emisji oraz obrotu danymi
instrumentami finansowymi, nie póêniej ni˝ do koƒca nast´pnego dnia roboczego po rozrachunku transakcji.
W przypadku instrumentów finansowych nabywanych
w ramach oferty publicznej, Klient otrzymuje informacje wymagane sprawozdaniem z wykonania
usługi przyjmowania i przekazywania zleceƒ w treÊci formularza zapisu lub potwierdzenia zawarcia
transakcji.
W przypadku, gdy przedmiotem usługi przyjmowania i przekazywania zleceƒ sà jednostki uczestnictwa otwartego funduszu inwestycyjnego, Klient otrzymuje informacje wymagane sprawozdaniem z wykonania usługi w treÊci potwierdzenia zbycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa sporzàdzonym i niezwłocznie przekazanym uczestnikowi przez fundusz
inwestycyjny lub w potwierdzeniu zawarcia transakcji
Po zakoƒczeniu kwartału kalendarzowego BM przekazuje Klientowi wyciàg kwartalny zawierajàcy zestawienie instrumentów finansowych i Êrodków pieni´˝nych
Klienta przechowywanych lub rejestrowanych na Rachunku w BM.
Po zakoƒczeniu roku kalendarzowego BM przekazuje Klientowi wyciàg roczny zawierajàcy informacje o:
1)

instrumentach finansowych i Êrodkach pieni´˝nych
Klienta przechowywanych lub rejestrowanych
na Rachunku w BM,

2)

wszystkich nale˝nych od Klienta opłatach,
opłatach uiszczanych przez osoby trzecie i otrzymywanych przez BM w zwiàzku z usługà Êwiadczonà na rzecz Klienta, prowizjach i innych kosztach zwiàzanych z instrumentami finansowymi
i Êrodkami pieni´˝nymi Klienta przechowywanymi lub rejestrowanymi na Rachunku w BM,

3)

skumulowanym wpływie całkowitego kosztu zwiàzanego z instrumentem finansowym na zwrot
z inwestycji w ten instrument.

W przypadku zamkni´cia rachunku przed zakoƒczeniem roku BM mo˝e przekazaç wyciàg roczny
we wczeÊniejszym terminie.
Wyciàg roczny zast´puje wyciàg kwartalny za czwarty
kwartał roku lub ostatni kwartał przed zamkni´ciem
rachunku.
Zakres, cz´stotliwoÊç oraz forma raportów ze Êwiadczonych usług maklerskich jest okreÊlona w zawartej z Klientem Umowie Êwiadczenia usług maklerskich
przez Biuro Maklerskie Pekao lub w b´dàcym jej integralnà cz´Êcià – Regulaminie Êwiadczenia usług
maklerskich przez Biuro Maklerskie Pekao.
Sposób przekazywania raportów przez BM Klient
mo˝e zmieniç składajàc dyspozycj´ w dowolnym
PUM, telefonicznie lub za pomocà serwisu internetowego BM.
Dodatkowo, BM przekazuje informacj´ o spadku wartoÊci poczàtkowej ka˝dego instrumentu finansowego zawierajàcego dêwigni´ finansowà o 10%, a nast´pnie o spadku o wielokrotnoÊç 10%. Powiadomienie

jest przekazywane na skrzynk´ internetowego systemu transakcyjnego lub telefonicznie lub listownie,
nie póêniej ni˝ przed koƒcem dnia roboczego, w którym
próg ten został przekroczony, a jeÊli dzieƒ, w którym
próg został przekroczony nie jest dniem roboczym
dla BM, wówczas powiadomienie przekazywane jest
w najbli˝szym dniu roboczym nast´pujàcym po dniu
przekroczenia progu.
Zasady przechowywania
i archiwizacji dokumentów
W zakresie Êwiadczonych Klientowi usług Biuro Maklerskie rejestruje i archiwizuje rozmowy telefoniczne,
korespondencj´ elektronicznà z Klientami oraz sporzàdza notatki ze spotkaƒ z Klientami w Punktach
Usług Maklerskich.
Nagrania rozmów telefonicznych, wydruki notatek
ze spotkaƒ oraz wydruki zapisanej korespondencji
e-mail sà przekazywane Klientowi na jego wniosek.
Zgodnie z przepisami prawa powszechnego z zakresu przechowywania i archiwizacji dokumentów przez
firmy inwestycyjne, BM jest zobowiàzane do przechowywania i archiwizowania dokumentów i noÊników
informacji zwiàzanych ze Êwiadczeniem usług maklerskich przez okres 5 lat, który to okres mo˝e byç wydłu˝ony na ˝àdanie organu nadzoru (Komisji Nadzoru Finansowego) do 7 lat. W przypadku dokumentów
zwiàzanych z obligacjami oferowanymi na rynku pierwotnym BM przechowuje dokumenty do dnia upływu
10 lat od dnia wykupu obligacji.
Okres przechowywania i archiwizowania dokumentów
i noÊników informacji liczony jest od pierwszego dnia
nast´pujàcego po roku, w którym zostały one sporzàdzone lub otrzymane lub została rozwiàzana umowa.

ROZDZIAŁ II
INFORMACJE O INSTRUMENTACh
FINANSOwYCh I RYZYKU
Celem niniejszej cz´Êci dokumentu jest ogólna
charakterystyka usług i instrumentów finansowych oraz
wskazanie zwiàzanego z nimi ryzyka.
Ryzyko jest nieodłàcznà cz´Êcià ka˝dej inwestycji,
a jego poziom jest zró˝nicowany i zale˝ny zarówno
od usługi jak i od rodzaju instrumentu finansowego.
Podj´cie ka˝dej decyzji inwestycyjnej wià˝e si´ z koniecznoÊcià oceny wpływu ryzyka na wynik z inwestycji. Inwestowanie w instrumenty finansowe rodzi
ryzyko utraty cz´Êci lub całoÊci zainwestowanych
Êrodków, a nawet koniecznoÊç poniesienia dodatkowych kosztów.

USŁUGI – ChARAKTERYSTYKA
I RYZYKO
Poni˝ej zamieszczony jest opis usług, które sà Êwiadczone przez BM na rzecz Klientów oraz głównych ryzyk
z nimi zwiàzanych:
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wYKONYwANIE ZLECEŃ NABYCIA
LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓw
FINANSOwYCh NA RAChUNEK
DAJĄCEGO ZLECENIE

Informacje na temat poszczególnych instrumentów finansowych oraz zwiàzanego z nimi ryzyka zostały zamieszczone w niniejszym Rozdziale Pakietu informacyjnego w cz´Êci dotyczàcej ryzyka zwiàzanego
z poszczególnymi instrumentami finansowymi.

Charakterystyka
W ramach usługi wykonywania zleceƒ, na podstawie
Umowy Êwiadczenia usług maklerskich przez Biuro
Maklerskie Pekao, BM nabywa lub zbywa instrumenty
finansowe na rachunek zleceniodawcy lub dokonuje
innych czynnoÊci wywołujàcych równowa˝ne skutki,
których przedmiotem sà instrumenty finansowe.

Koszty i opłaty

Główne Ryzyka
— ryzyko utraty cz´Êci lub całoÊci zainwestowanych
Êrodków, a nawet koniecznoÊci poniesienia dodatkowych kosztów – poziom ryzyka jest zró˝nicowany i zale˝ny od rodzaju instrumentu finansowego, który jest przedmiotem usługi,
— ryzyko operacyjne – polegajàce na nieterminowym, nieprawidłowym wykonaniu zlecenia Klienta (np. w wyniku bł´du pracownika BM lub awarii
systemów informatycznych BM, giełdy lub brokera zagranicznego),
— ryzyko braku realizacji zlecenia lub tylko cz´Êciowej realizacji zlecenia.
Koszty i opłaty
Z usługà zwiàzane sà koszty i opłaty, których wysokoÊç uzale˝niona jest od przedmiotu inwestycji,
wartoÊci i liczby transakcji, kanału zło˝enia zlecenia
oraz wysokoÊci opłat i prowizji okreÊlonych w cz´Êci I
(instrumenty finansowe – obrót zorganizowany), cz´Êci II (zagraniczne instrumenty finansowe), cz´Êci III
(pozagiełdowe instrumenty finansowe) Taryfy prowizji
i opłat Biura Maklerskiego Pekao lub ewentualnie od
wysokoÊci stawki prowizji wynegocjowanej z Klientem.

PRZYJMOwANIE I PRZEKAZYwANIE
ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA
INSTRUMENTÓw FINANSOwYCh
Charakterystyka
W ramach usługi przyjmowania i przekazywania zleceƒ, na podstawie Umowy Êwiadczenia usług maklerskich, BM przyjmuje od Klientów zlecenia dotyczàce
instrumentów finansowych w celu przekazania ich do
wykonania do innego podmiotu.
Główne Ryzyka
— ryzyko utraty cz´Êci lub całoÊci zainwestowanych
Êrodków, a nawet koniecznoÊci poniesienia
dodatkowych kosztów – poziom ryzyka jest zró˝nicowany i zale˝ny od rodzaju instrumentu finansowego, który jest przedmiotem usługi,
— ryzyko operacyjne – polegajàce na nieterminowym, nieprawidłowym wykonaniu zlecenia
Klienta np. w wyniku bł´du pracownika BM lub
podmiotu, do którego BM przekazało zlecenie do
wykonania lub awarii systemów informatycznych.

Z usługà zwiàzane sà koszty i opłaty, których wysokoÊç
jest uzale˝niona od przedmiotu inwestycji, wartoÊci
i liczby transakcji, kanału zło˝enia zlecenia oraz wysokoÊci opłat lub prowizji okreÊlonych w cz´Êci I (instrumenty finansowe – obrót zorganizowany), cz´Êci II (zagraniczne instrumenty finansowe) Taryfy prowizji i opłat
Biura Maklerskiego Pekao, Komunikatach Dyrektora BM
lub dokumentach okreÊlajàcych warunki nabycia danego produktu w BM lub ewentualnie od wysokoÊci
stawki prowizji wynegocjowanej z Klientem.

PRZEChOwYwANIE
LUB REJESTROwANIE
INSTRUMENTÓw FINANSOwYCh,
w TYM PROwADZENIE RAChUNKÓw
PAPIERÓw wARTOŚCIOwYCh,
RAChUNKÓw DERYwATÓw
I RAChUNKÓw ZBIORCZYCh
ORAZ PROwADZENIE RAChUNKÓw
PIENIĘŻNYCh
Charakterystyka
Na podstawie Umowy Êwiadczenia usługi sporzàdzania analiz inwestycyjnych przez Biuro Maklerskie
Pekao, BM zobowiàzuje si´ do Êwiadczenia usługi
w rozumieniu art. 69 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 29
lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, polegajàcej na sporzàdzaniu analiz inwestycyjnych
w zakresie instrumentów finansowych oraz ich przekazywania Klientowi.
Analizy inwestycyjne rynkowe publikowane w ramach
Serwisu Dystrybucyjnego nie sà ogólnymi poradami
inwestycyjnymi, ani rekomendacjami inwestycyjnymi
przekazywanymi w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego.
BM w zwiàzku z wydaniem Klientowi analizy inwestycyjnej, nie ustala profilu inwestycyjnego Klienta,
w tym nie weryfikuje jego wiedzy i doÊwiadczenia, jego
sytuacji finansowej i celów inwestycyjnych ani nie dokonuje oceny adekwatnoÊci usługi.
Analizy inwestycyjne wyra˝ajà wiedz´ oraz poglàdy
autorów według stanu na dzieƒ sporzàdzenia. BM nie
ponosi odpowiedzialnoÊci za skutki decyzji inwestycyjnych podj´tych na podstawie analiz inwestycyjnych.
Analizy inwestycyjne nie dajà jakiejkolwiek gwarancji, ˝e dane strategie czy projekcje cenowe sà właÊciwe dla konkretnego Klienta, a korzystajàc z nich
nie nale˝y rezygnowaç z przeprowadzenia niezale˝nej
oceny i uwzgl´dnienia innych ni˝ przedstawione czynniki ryzyka.
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Główne Ryzyka
—

ryzyko wskazania niewłaÊciwej ceny docelowej
rekomendacji, które mo˝e prowadziç do osiàgni´cia ni˝szych wyników z inwestycji od oczekiwanych,

—

ryzyko wskazania niewłaÊciwego kierunku zmian
ceny rekomendowanego instrumentu finansowego, które mo˝e prowadziç do osiàgni´cia ni˝szych wyników z inwestycji od oczekiwanych,
a w szczególnoÊci do mo˝liwoÊci poniesienia
straty pierwotnie zainwestowanego kapitału,

—

ryzyko niewłaÊciwego terminu wa˝noÊci rekomendacji, które mo˝e prowadziç do osiàgni´cia
ni˝szych wyników z inwestycji od oczekiwanych,
a w szczególnoÊci do mo˝liwoÊci poniesienia
straty pierwotnie zainwestowanego kapitału,

—

ryzyko niewłaÊciwego doboru instrumentu finansowego, zwiàzane z brakiem zapewnienia przez
BM, ˝e instrumenty finansowe b´dàce przedmiotem rekomendacji sà odpowiednie dla danego
inwestora.

Informacje na temat poszczególnych instrumentów
finansowych oraz zwiàzanego z nimi ryzyka zostały
zamieszczone w niniejszym Rozdziale Pakietu informacyjnego w cz´Êci dotyczàcej ryzyka zwiàzanego
z poszczególnymi instrumentami finansowymi.
Koszty i opłaty
Z tytułu przekazywania analiz inwestycyjnych BM pobiera opłaty na zasadach okreÊlonych w Regulaminie sporzàdzania i dystrybucji analiz inwestycyjnych
przez Biuro Maklerskie Pekao.

wYMIANA wALUTOwA (ZwIĄZANA
Z DZIAŁALNOŚCIĄ MAKLERSKĄ)
Charakterystyka
BM Êwiadczy usług´ wymiany walutowej tylko w zwiàzku ze Êwiadczeniem usług maklerskich wymienionych
w art. 69 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
Główne Ryzyka
—

ryzyko walutowe – ze wzgl´du na to, ˝e wymiana walutowa Êwiadczona jest przez BM jedynie w zwiàzku ze Êwiadczeniem usługi wykonywania zleceƒ nale˝y wskazaç, ˝e w przypadku
instrumentów finansowych nabywanych na rynkach zagranicznych lub denominowanych w walutach obcych, istotnym elementem niepewnoÊci
jest ryzyko kształtowania si´ kursów walut obcych w stosunku do waluty polskiej, powodujàce, ˝e inwestycja w te instrumenty mo˝e mieç
efekt odmienny od zało˝onego.

Informacje na temat poszczególnych instrumentów
finansowych oraz zwiàzanego z nimi ryzyka zostały
zamieszczone w niniejszym Rozdziale Pakietu infor-

macyjnego w cz´Êci dotyczàcej ryzyka zwiàzanego
z poszczególnymi instrumentami finansowymi.
Koszty i opłaty
Z usługà zwiàzane sà koszty i opłaty, których wysokoÊç uzale˝niona jest od liczby i wartoÊci dokonanych
transakcji wymian walut oraz wysokoÊci opłat wskazanych w cz´Êci IV (wymiana walut) Taryfy prowizji
i opłat Biura Maklerskiego Pekao lub stawek opłat
i prowizji wynegocjowanych z Klientem.

SPORZĄDZANIE ANALIZ
INwESTYCYJNYCh, ANALIZ
FINANSOwYCh ORAZ INNYCh
REKOMENDACJI O ChARAKTERZE
OGÓLNYM DOTYCZĄCYCh
TRANSAKCJI w ZAKRESIE
INSTRUMENTÓw FINANSOwYCh
Charakterystyka
Na podstawie Umowy Êwiadczenia usługi sporzàdzania analiz inwestycyjnych przez Biuro Maklerskie
Pekao, BM zobowiàzuje si´ do Êwiadczenia usługi
w rozumieniu art. 69 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi,
polegajàcej na sporzàdzaniu analiz inwestycyjnych
w zakresie instrumentów finansowych oraz ich przekazywania Klientowi.
Analizy inwestycyjne rynkowe publikowane w ramach
Serwisu Dystrybucyjnego nie sà ogólnymi poradami
inwestycyjnymi, ani rekomendacjami inwestycyjnymi
przekazywanymi w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego.
BM w zwiàzku z wydaniem Klientowi analizy inwestycyjnej, nie ustala profilu inwestycyjnego Klienta,
w tym nie weryfikuje jego wiedzy i doÊwiadczenia,
jego sytuacji finansowej i celów inwestycyjnych ani
nie dokonuje oceny adekwatnoÊci usługi.
Analizy inwestycyjne wyra˝ajà wiedz´ oraz poglàdy
autorów według stanu na dzieƒ sporzàdzenia. BM nie
ponosi odpowiedzialnoÊci za skutki decyzji inwestycyjnych podj´tych na podstawie analiz inwestycyjnych.
Analizy inwestycyjne nie dajà jakiejkolwiek gwarancji,
˝e dane strategie czy projekcje cenowe sà właÊciwe dla
konkretnego Klienta, a korzystajàc z nich nie nale˝y
rezygnowaç z przeprowadzenia niezale˝nej oceny
i uwzgl´dnienia innych ni˝ przedstawione czynniki
ryzyka.
Główne Ryzyka
— ryzyko wskazania niewłaÊciwej ceny docelowej
rekomendacji, które mo˝e prowadziç do osiàgni´cia ni˝szych wyników z inwestycji od oczekiwanych,
— ryzyko wskazania niewłaÊciwego kierunku zmian
ceny rekomendowanego instrumentu finansowego, które mo˝e prowadziç do osiàgni´cia ni˝szych wyników z inwestycji od oczekiwanych,
a w szczególnoÊci do mo˝liwoÊci poniesienia
straty pierwotnie zainwestowanego kapitału,
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ryzyko niewłaÊciwego terminu wa˝noÊci rekomendacji, które mo˝e prowadziç do osiàgni´cia
ni˝szych wyników z inwestycji od oczekiwanych,
a w szczególnoÊci do mo˝liwoÊci poniesienia straty pierwotnie zainwestowanego kapitału,
— ryzyko niewłaÊciwego doboru instrumentu finansowego, zwiàzane z brakiem zapewnienia przez
BM, ˝e instrumenty finansowe b´dàce przedmiotem rekomendacji sà odpowiednie dla danego
inwestora.
Informacje na temat poszczególnych instrumentów
finansowych oraz zwiàzanego z nimi ryzyka zostały
zamieszczone w niniejszym Rozdziale Pakietu informacyjnego w cz´Êci dotyczàcej ryzyka zwiàzanego
z poszczególnymi instrumentami finansowymi.
—

Koszty i opłaty
Z tytułu przekazywania analiz inwestycyjnych BM pobiera opłaty na zasadach okreÊlonych w Regulaminie sporzàdzania i dystrybucji analiz inwestycyjnych
przez Biuro Maklerskie Pekao.

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI
RYNKOwYCh ORAZ NARZĘDZI
INFORMATYCZNYCh
Charakterystyka
W ramach usługi udost´pniania informacji rynkowych
BM umo˝liwia zapoznanie si´ z bie˝àcymi informacjami o notowaniach instrumentów finansowych bàdê
innymi informacjami rynkowymi, za pomocà narz´dzi informatycznych.
Główne Ryzyka
— ryzyko niedostosowania oprogramowania lub
sprz´tu słu˝àcego do obsługi narz´dzi informatycznych oferowanych przez BM – mo˝e skutkowaç nieprawidłowym funkcjonowaniem narz´dzia,
— ryzyko problemów technicznych i sieciowych
– mo˝e skutkowaç opóênieniem lub brakiem
dost´pu do informacji.
Koszty i opłaty
Z usługà zwiàzane sà opłaty i koszty, których wysokoÊç
uzale˝niona jest od wyboru pakietu oraz od wartoÊci obrotu na rynku kasowym lub terminowym oraz
liczby miesi´cy w których zostanie Klientowi udost´pniony dany płatny pakiet. Szczegółowe informacje
w zakresie opłat i prowizji przedmiotowej usługi zawiera
Taryfa opłat abonamentowych, która jest wr´czana
Klientowi podczas zawarcia Umowy Êwiadczenia
usługi abonamentowej.

USŁUGA DORADZTwA
INwESTYCYJNEGO
Charakterystyka
Na podstawie Umowy Êwiadczenia usługi doradztwa
inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Pekao, BM

zobowiàzuje si´ do Êwiadczenia na rzecz Klienta usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami
finansowymi, b´dàcej doradztwem inwestycyjnym
zale˝nym w rozumieniu Dyrektywy MIFID II, z uwagi
na mo˝liwoÊç otrzymywania przez BM Êwiadczeƒ
pieni´˝nych lub niepieni´˝nych od podmiotów trzecich,
w tym od emitentów lub dostawców instrumentów
finansowych, których mogà dotyczyç rekomendacje
inwestycyjne.
W ramach Êwiadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego, BM opracowuje i wdra˝a rozwiàzania obejmujàce:
1)

okreÊlenie grupy docelowej dla instrumentów
finansowych obj´tych usługà doradztwa inwestycyjnego,

2)

okreÊlenie zasad dystrybucji instrumentów finansowych obj´tych usługà doradztwa inwestycyjnego dla okreÊlonej grupy docelowej.

W ramach Êwiadczenia Usługi, Bank mo˝e uwzgl´dniaç lub wykorzystywaç Instrumenty finansowe lub Inne
formy lokowania i inwestowania Êrodków nienale˝àce
do Grupy docelowej Klienta celem dywersyfikacji ryzyka.
W ramach usługi doradztwa inwestycyjnego BM zobowiàzuje si´ do sporzàdzania i przekazywania rekomendacji inwestycyjnych, dostosowujàcych skład portfela aktywów finansowych Klienta, o których BM posiada
informacje lub o których posiadaniu Klient poinformował BM, do portfela wzorcowego przypisanego
Klientowi na podstawie oceny adekwatnoÊci i odpowiednioÊci. Przedmiotem rekomendacji inwestycyjnej
mogà byç instrumenty finansowe.
Rekomendacja inwestycyjna skłania Klienta do podj´cia
nast´pujàcych kroków:
a)

zakupu, sprzeda˝y, subskrypcji, wymiany, wykupu, przechowywania danego instrumentu finansowego bàdê udzielenia gwarancji na taki instrument,

b)

skorzystania lub nieskorzystania z praw wynikajàcych z okreÊlonego instrumentu finansowego
do zakupu, sprzeda˝y, subskrypcji, wymiany lub
wykupu takiego instrumentu.
Ocena adekwatnoÊci i odpowiednioÊci polega na zbadaniu preferencji, potrzeb i podejÊcia do inwestowania,
poziomu wiedzy i doÊwiadczenia, sytuacji finansowej,
tolerancji ryzyka inwestycyjnego, celów oraz potrzeb
inwestycyjnych Klienta, w efekcie czego Klient zostaje
przypisany do okreÊlonej grupy docelowej produktu
inwestycyjnego, co umo˝liwia stosowanie wobec niego odpowiedniej strategii dystrybucji produktu inwestycyjnego.
Główne Ryzyka
— ryzyko nieprawidłowego rozpoznania lub interpretacji przez BM preferencji, potrzeb i podejÊcia
do inwestowania, poziomu wiedzy i doÊwiadczenia, sytuacji finansowej, tolerancji ryzyka inwestycyjnego, celów oraz potrzeb inwestycyjnych Klienta;
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—

ryzyko niewłaÊciwej deklaracji przez Klienta
instrumentów finansowych lub Êrodków pieni´˝nych posiadanych na rachunkach w innych
instytucjach finansowych, które mo˝e prowadziç
do przekazania przez BM rekomendacji inwestycyjnej nieodpowiadajàcej sytuacji finansowej
Klienta;

—

ryzyko nieodpowiednich rekomendacji inwestycyjnych w przypadku wystàpienia istotnej zmiany w zakresie preferencji, potrzeb i podejÊcia do
inwestowania, poziomu wiedzy i doÊwiadczenia,
sytuacji finansowej, tolerancji ryzyka inwestycyjnego, celów oraz potrzeb inwestycyjnych Klienta
oraz niepoinformowania o niej BM, przekazywane
przez BM rekomendacje inwestycyjne mogà nie
uwzgl´dniaç indywidualnej sytuacji Klienta;
ryzyko nieosiàgni´cia zamierzonego celu inwestycyjnego, wynikajàce na przykład z niewłaÊciwej
oceny przez BM perspektyw inwestycyjnych
instrumentów finansowych b´dàcych przedmiotem rekomendacji inwestycyjnej. Ryzyko to
mo˝e prowadziç do osiàgni´cia ni˝szych wyników z inwestycji od oczekiwanych i wià˝e si´
z ryzykiem poniesienia straty cz´Êci lub całoÊci
zainwestowanego kapitału;
ryzyko dezaktualizacji rekomendacji inwestycyjnej, zwiàzane z ograniczonà w czasie aktualnoÊcià rekomendacji inwestycyjnych przekazywanych Klientowi.

—

—

Informacje na temat poszczególnych instrumentów
finansowych oraz zwiàzanego z nimi ryzyka zostały
zamieszczone w niniejszym Rozdziale Pakietu Informacyjnego w cz´Êci opisujàcej ryzyka zwiàzane z poszczególnymi instrumentami finansowymi.
Koszty i opłaty
Z usługà zwiàzane sà koszty i opłaty, których wysokoÊç
jest uzale˝niona od liczby wydanych rekomendacji
na ˝yczenie Klienta oraz opłaty za wydanie Rekomendacji inwestycyjnej wskazanej w Regulaminie
Êwiadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego przez
Biuro Maklerskie Pekao. Ponadto wraz z Rekomendacjà inwestycyjnà Klient otrzymuje informacje o potencjalnych kosztach instrumentów finansowych.

wNOSZENIE ŚRODKÓw PIENIĘŻNYCh
NA RAChUNEK LOKATY
Charakterystyka
Âwiadczenie usługi uzale˝nione jest od obrotów na
rachunku inwestycyjnym lub posiadania przez Klienta wymaganego poziomu aktywów. Informacje o warunkach usługi sà Podane do WiadomoÊci Klienta w sposób okreÊlony w Regulaminie Êwiadczenia usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Pekao.
Główne Ryzyka
—

ryzyko zmiany oprocentowania – oprocentowanie lokat uzale˝nione jest od oprocentowania

depozytów na rynku mi´dzybankowym. W przypadku braku popytu na Êrodki na rynku mi´dzybankowym odsetki od Êrodków ulokowanych
na lokacie mogà wynieÊç zero,
— ryzyko przechowywania Êrodków pieni´˝nych
w jednej instytucji. Ârodki pieni´˝ne Klientów
BM nie sà obj´te ochronà Bankowego Funduszu
Gwarancyjnego,
— ryzyko zwiàzane z ciàgłoÊcià działania (np. ogłoszenie upadłoÊci, likwidacji) podmiotów, z którymi BM współpracuje w zakresie przechowywania Êrodków pieni´˝nych Klientów.
Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdujà si´
w dokumencie Informacje wst´pne w Rozdziale I Informacje o Biurze Maklerskim Pekao w cz´Êci Zasady
Ochrony Aktywów Klientów.
Koszty i opłaty
Klient nie ponosi ˝adnych kosztów zwiàzanych z usługà.

INSTRUMENTY FINANSOwE,
TRANSAKCJE I RYNKI
Informacje na temat poszczególnych instrumentów
finansowych oraz zwiàzanego z nimi ryzyka zostały
zamieszczone poni˝ej. Sà one tak˝e udost´pniane
przez ich emitentów w prospektach emisyjnych, memorandach informacyjnych oraz warunkach obrotu
i emisji. Informacje te przekazywane sà równie˝ przez
specjalistyczne serwisy informacyjne, Komisj´ Nadzoru Finansowego (www.knf.gov.pl) i Giełd´ Papierów WartoÊciowych w Warszawie S.A. (www.gpw.pl).
Na ww. stronach znajdujà si´ m.in. materiały edukacyjne dla inwestorów.
Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie
nie zawierajà opisu wszystkich ryzyk.
BM informuje, ˝e przed podj´ciem decyzji inwestycyjnej Klient powinien dokładnie zapoznaç si´ z informacjami na temat poszczególnych instrumentów
finansowych oraz ryzyk z nimi zwiàzanych.
Poza zmieszczonymi ni˝ej opisami charakterystyk,
ryzyk i funkcjonowania poszczególnych grup instrumentów finansowych bardziej szczegółowe opisy i wyjaÊnienia dotyczàce charakterystyk funkcjonowania
instrumentów finansowych mo˝na znaleêç na stronie internetowej Biura Maklerskiego
www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie.

RYZYKA, Z JAKIMI MOŻE
wIĄZAĆ SIĘ INwESTOwANIE
w INSTRUMENTY FINANSOwE
– OGÓLNA ChARAKTERYSTYKA
—

ryzyko przyszłego kształtowania si´ kursu – brak
pewnoÊci, co do kierunku kształtowania si´ ceny
instrumentu finansowego w przyszłoÊci potencjalnie skutkujàcy stratà cz´Êci lub całoÊci zainwestowanego kapitału,
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—

—

—

—

—

—

—

—

—

ryzyko zmiennoÊci – kurs rynkowy mo˝e podlegaç znaczàcym wahaniom, powodujàc istotnà
fluktuacj´ wartoÊci zainwestowanego kapitału,
ryzyko płynnoÊci instrumentu finansowego – polega na braku mo˝liwoÊci kupna lub sprzeda˝y
instrumentu finansowego bez znaczàcego wpływu na jego cen´,
ryzyko zawieszenia obrotu lub wykluczenia instrumentu finansowego z obrotu – na podwy˝szenie ryzyka inwestycyjnego wpływa równie˝
mo˝liwoÊç zawieszenia notowaƒ, wycofania lub
wykluczenia instrumentów finansowych z obrotu na danym rynku. Taka sytuacja w znaczàcy
sposób mo˝e wpłynàç na rynkowà wycen´ instrumentów finansowych,
ryzyko zwiàzane z sytuacjà makroekonomicznà i mi´dzynarodowà rynku – zwiàzane z tendencjami zachodzàcymi w innych segmentach
rynku finansowego (m.in. wahania kursów walutowych, zmiany stóp procentowych, inflacja).
W praktyce precyzyjna prognoza wpływu tych
ryzyk na kształtowanie si´ kursu instrumentu finansowego i jego wyeliminowanie nie jest mo˝liwe, co nale˝y braç pod uwag´ przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych,
ryzyko zarzàdzania – zachodzi w sytuacji nieprawidłowego zarzàdzania podmiotem, co ma
wpływ na wartoÊç wyemitowanych przez niego
instrumentów finansowych,
ryzyko operacyjne – zwiàzane jest z mo˝liwoÊcià stosowania przez spółk´ nieodpowiednich
lub wadliwych systemów, w tym bł´dów popełnianych przez człowieka, awarii technicznych
oraz zdarzeƒ zewn´trznych mogàcych mieç
wpływ na wynik finansowy, a tym samym na rynkowà wycen´ wyemitowanych przez nià instrumentów finansowych,
ryzyko finansowe – spowodowane faktem, ˝e
emitent w celu finansowania projektów inwestycyjnych wykorzystuje cz´Êciowo kapitał obcy.
Niekorzystne działanie efektu dêwigni finansowej wyst´puje wtedy, gdy udział kapitału obcego
w kapitale emitenta jest zbyt du˝y i emitent nie
jest w stanie dotrzymaç warunków zobowiàzaƒ.
Ma to wpływ na wycen´ wyemitowanych instrumentów finansowych,
ryzyko przymusowego wykupu – polega na koniecznoÊci bezwarunkowego zbycia posiadanych instrumentów finansowych,
ryzyko walutowe – w przypadku instrumentów
finansowych nabywanych na rynkach zagranicznych lub denominowanych w walutach obcych, dodatkowym elementem niepewnoÊci jest
ryzyko kształtowania si´ kursów walut obcych
w stosunku do waluty polskiej, powodujàce,
˝e inwestycja w te instrumenty mo˝e mieç efekt
odmienny od zało˝onego,
ryzyko regulacyjne kraju inwestowania – zwiàzane z odmiennymi uregulowaniami prawnymi

—

—

—

i podatkowymi obowiàzujàcymi na rynkach zagranicznych, na których dokonywana jest inwestycja w instrumenty finansowe. W szczególnoÊci
nale˝y mieç na wzgl´dzie ryzyka zwiàzane ze
sposobem przechowywania zagranicznych instrumentów finansowych opisane w Rozdziale I w cz´Êci Zasady ochrony aktywów Klientów,
ryzyko regulacyjne kraju emitenta – zwiàzane
z odmiennymi uregulowaniami prawnymi i podatkowymi obowiàzujàcymi w kraju emitenta instrumentu finansowego,
w przypadku usługi krótkiej sprzeda˝y:
•

korzystanie z usługi krótkiej sprzeda˝y
wià˝e si´ z koniecznoÊcià wniesienia zabezpieczenia, którego wartoÊç uzale˝niona jest od wartoÊci zaj´tej krótkiej pozycji.
W zwiàzku z codziennà aktualizacjà wartoÊci zarówno tego zabezpieczenia jak i wartoÊci zajmowanej krótkiej pozycji, b´dzie konieczne uzupełnienie zabezpieczenia, je˝eli
trend rynkowy b´dzie niezgodny z oczekiwaniem inwestora,

•

ryzyko koniecznoÊci zamkni´cia pozycji
krótkiej w terminie okreÊlonym przez firm´
inwestycyjnà,

•

ryzyko poniesienia straty przekraczajàcej
wartoÊç inwestycji w przypadku zamkni´cia
pozycji (odkup) po cenie wy˝szej od ceny
na otwarciu pozycji,

w przypadku zawarcia umowy po˝yczki papierów
wartoÊciowych:
•

ryzyko koniecznoÊci zwrotu papierów wartoÊciowych w terminie narzuconym przez
po˝yczkodawc´ (w przypadku zło˝enia
przez po˝yczkodawc´ ˝àdania zwrotu po˝yczonych papierów wartoÊciowych),

•

ryzyko kosztów po˝yczki papierów wartoÊciowych i ich zmiany,

•

ryzyka zwiàzane z krótkà sprzeda˝à, w przypadku zbycia po˝yczonych papierów wartoÊciowych.

—

ryzyko kredytowe – zwiàzane z niedotrzymaniem przez emitenta warunków emisji.

—

ryzyko niewypłacalnoÊci emitenta – przyszła
sytuacja finansowa emitenta cechuje si´ niepewnoÊcià, co w skrajnie pesymistycznym scenariuszu mo˝e oznaczaç upadłoÊç emitenta,
a dla inwestora cz´Êciowà lub całkowità utrat´
zainwestowanych Êrodków,

—

ryzyko opóênienia w realizacji wypłat odsetek
lub wykupu – mo˝e wystàpiç w przypadku pogarszajàcej si´ sytuacji finansowej emitenta lub
jego niesolidnoÊci,

—

ryzyko reinwestycji – brak mo˝liwoÊci reinwestowania przychodów odsetkowych według
oczekiwanej stopy zwrotu,
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—

—

—

ryzyko indeksu bazowego – wypłata odsetek
premiowych jest uzale˝niona od zachowania indeksu bazowego i sposobu kalkulacji odsetek
premiowych,
ryzyko stopy procentowej – wra˝liwoÊç realnej
wartoÊci tego instrumentu finansowego na zmiany stóp procentowych. Wraz ze zmiennym poziomem rynkowych stóp procentowych, zmienia si´ realny dochód inwestora, w odniesieniu
do mo˝liwego do osiàgniecia z inwestycji w instrumenty finansowe o takim samym lub mniejszym ryzyku dokonywanych po zmianie poziomu stóp procentowych,
ryzyko opóênienia w realizacji nale˝nych wypłat
– mo˝e wystàpiç w przypadku pogarszajàcej si´
sytuacji finansowej emitenta lub jego niesolidnoÊci,
ryzyko dêwigni finansowej – do zawarcia transakcji wystarcza ułamek wartoÊci rzeczywistej
transakcji pobranej jako zabezpieczenie, co tworzy efekt dêwigni finansowej. W przypadku niekorzystnej zmiany kursu instrumentu finansowego istnieje ryzyko poniesienia przez inwestora straty istotnie przekraczajàcej wartoÊç
pierwotnie zainwestowanej w transakcj´ kwoty
(wniesionego zabezpieczenia).

AKCJE
Charakterystyka
Akcje sà instrumentami finansowymi o charakterze
udziałowym. Oznacza to, ˝e posiadaczowi akcji jako
współwłaÊcicielowi spółki, przysługujà wynikajàce z tego
tytułu okreÊlone prawa, które dzieli si´ na prawa majàtkowe i korporacyjne. Pierwsza grupa obejmuje przede wszystkim prawo do dywidendy oraz prawo do odpowiedniej cz´Êci majàtku spółki w przypadku jej likwidacji, zaÊ do uprawnieƒ korporacyjnych zalicza si´
m.in. prawo do udziału w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki oraz prawo głosu. Ze wzgl´du na fakt,
˝e akcje emitowane sà na czas nieokreÊlony, prawa
te nie majà ograniczenia czasowego.
Funkcjonowanie
W pozytywnych warunkach rynkowych, kiedy ceny
akcji zwy˝kujà, wartoÊç posiadanych przez inwestora akcji roÊnie, natomiast w negatywnych warunkach
rynkowych, kiedy ceny akcji zni˝kujà wartoÊç posiadanych przez inwestora akcji maleje.
Odmiennie jest w przypadku krótkiej sprzeda˝y, czyli
sprzeda˝y akcji, których inwestor nie posiada. W pozytywnych warunkach rynkowych, kiedy ceny akcji
zni˝kujà, wartoÊç inwestycji roÊnie, natomiast w negatywnych warunkach rynkowych, kiedy ceny akcji
zwy˝kujà wartoÊç inwestycji maleje. W przypadku zbycia po˝yczonych akcji, w pozytywnych warunkach
rynkowych. kiedy ceny akcji zni˝kujà, wartoÊç inwestycji potencjalnie roÊnie, natomiast w negatywnych
warunkach rynkowych, kiedy ceny akcji zwy˝kujà
wartoÊç inwestycji potencjalnie maleje, jednak osta-

teczny wynik inwestycji zale˝y od cen po jakich inwestor ostatecznie odkupi akcji w celu ich zwrotu po˝yczkodawcy. Im cena odkupu akcji jest ni˝sza od ceny
sprzeda˝y po˝yczonych akcji tym wynik z inwestycji
jest wy˝szy, im cena odkupu akcji jest wy˝sza od ceny
sprzeda˝y po˝yczonych akcji tym wynik z inwestycji
jest ni˝szy.
Ryzyka
Z inwestowaniem w akcje zwiàzane sà nast´pujàce
ryzyka:
— ryzyko przyszłego kształtowania si´,
— ryzyko zmiennoÊci,
— ryzyko płynnoÊci instrumentu finansowego,
— ryzyko zawieszenia obrotu lub wykluczenia
instrumentu finansowego z obrotu,
— ryzyko zwiàzane z sytuacjà makroekonomicznà i mi´dzynarodowà rynku,
— ryzyko zarzàdzania,
— ryzyko operacyjne,
— ryzyko finansowe,
— ryzyko przymusowego wykupu,
— ryzyko walutowe,
— ryzyko regulacyjne kraju inwestowania,
— ryzyko regulacyjne kraju emitenta,
— ryzyka zwiàzane z krótkà sprzeda˝à,
— ryzyka zwiàzane z zawarciem umowy
po˝yczki papierów wartoÊciowych.

PRAwA DO AKCJI (PDA)
Charakterystyka
PDA to instrumenty finansowe, z których wynika uprawnienie do otrzymania, niemajàcych formy dokumentu, akcji nowej emisji spółki publicznej, powstajàce
z chwilà dokonania przydziału tych akcji i wygasajàce
z chwilà zarejestrowania akcji w depozycie papierów
wartoÊciowych albo z dniem uprawomocnienia si´ postanowienia sàdu rejestrowego odmawiajàcego wpisu
podwy˝szenia kapitału zakładowego do rejestru przedsi´biorców. B´dàc przedmiotem obrotu na Giełdzie
Papierów WartoÊciowych w Warszawie (GPW), PDA
spełniajà swojà podstawowà funkcj´, jakà jest wypełnienie luki czasowej, istniejàcej pomi´dzy chwilà
przydzielenia akcji inwestorowi, a chwilà rejestracji przydzielonych akcji w sàdzie, co stanowi podstaw´ do rozpocz´cia obrotu akcjami na giełdzie.
Funkcjonowanie
W pozytywnych warunkach rynkowych, kiedy ceny
PDA zwy˝kujà, wartoÊç posiadanych przez inwestora PDA roÊnie, natomiast w negatywnych warunkach
rynkowych, kiedy ceny PDA zni˝kujà wartoÊç posiadanych przez inwestora PDA maleje.
Ryzyka
Z inwestowaniem w PDA zwiàzana jest wi´kszoÊç
ryzyk opisanych wczeÊniej w odniesieniu do akcji, tj.:
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ryzyko przyszłego kształtowania si´ kursu,

Ryzyka

—

ryzyko płynnoÊci instrumentu finansowego,

—

ryzyko zawieszenia obrotu lub wykluczenia
instrumentu finansowego z obrotu,

Z prawami poboru zwiàzana jest cz´Êç ryzyk opisanych wczeÊniej w odniesieniu do innych instrumentów finansowych, tj.:

—

ryzyko zwiàzane z sytuacjà makroekonomicznà i mi´dzynarodowà kraju,

—

ryzyko przyszłego kształtowania si´ kursu,

—

ryzyko płynnoÊci instrumentu finansowego,

—

ryzyko zarzàdzania,

—

ryzyko walutowe,

—

ryzyko operacyjne,

—

ryzyko regulacyjne kraju inwestowania,

—

ryzyko finansowe,

—

ryzyko niedojÊcia emisji do skutku,

—

ryzyko walutowe,

—

ryzyko wygaÊni´cia przyznanego prawa poboru,
co skutkuje utratà potencjalnych korzyÊci ze
sprzeda˝y lub wykonania prawa poboru.

—

ryzyko regulacyjne kraju inwestowania,

—

ryzyko regulacyjne kraju emitenta.

Z inwestowaniem w PDA zwiàzane jest równie˝:
—

—

ryzyko zmiennoÊci – zmiennoÊç praw do akcji jest
podobna do zmiennoÊci właÊciwych akcji z tà ró˝nicà, ˝e w okresie emisji akcji zainteresowanie
handlem walorami danej spółki mo˝e byç podwy˝szone, co prowadzi do podwy˝szonej zmiennoÊci cen instrumentu finansowego,
ryzyko niedojÊcia emisji do skutku – niedojÊcie
do skutku emisji akcji mo˝e nastàpiç z ró˝nych
powodów, np. niezgłoszenia przez zarzàd emitenta do sàdu rejestrowego wniosku o zarejestrowanie podwy˝szenia kapitału zakładowego
w terminie przewidzianym prawem lub uprawomocnienia si´ postanowienia sàdu rejestrowego odmawiajàcego zarejestrowania podwy˝szenia kapitału zakładowego w drodze
emisji akcji, co mo˝e skutkowaç stratà całoÊci
zainwestowanych w PDA Êrodków.

Z inwestowaniem w prawa poboru zwiàzane jest
równie˝:
—

ryzyko zmiennoÊci – kurs rynkowy mo˝e podlegaç znaczàcym wahaniom, powodujàc zmiennoÊç wartoÊci rynkowej tego typu instrumentów.
W przypadku praw poboru zmiennoÊç ta jest
wy˝sza od zmiennoÊci akcji tej samej spółki,

—

ryzyko ceny emisyjnej – cena emisyjna mo˝e
zostaç ustalona po dniu przyznania prawa poboru, co uniemo˝liwia oszacowanie wartoÊci
prawa poboru w dniu jego nabycia,

—

ryzyko wygaÊni´cia prawa poboru – w przypadku niewykonania prawa poboru w ustalonym
terminie, prawo poboru wygasa, co skutkuje
stratà całoÊci zainwestowanych w prawa poboru
Êrodków.

OBLIGACJE
PRAwA POBORU
Charakterystyka
Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, dotychczasowi akcjonariusze spółki majà prawo pierwszeƒstwa
obj´cia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych
akcji (prawo poboru), z wyjàtkiem sytuacji, kiedy działajàc w interesie spółki walne zgromadzenie pozbawi akcjonariuszy prawa poboru akcji w całoÊci lub w cz´Êci.
Dzi´ki wykorzystaniu tego instrumentu finansowego, po
dokonaniu emisji nowych akcji przez spółk´, akcjonariusze majà mo˝liwoÊç zachowania dotychczasowego
udziału w kapitale spółki.
Funkcjonowanie
Generalnie cena prawa poboru notowanego na rynku
wtórnym (np. GPW) jest zale˝na od ceny akcji notowanych na rynku wtórnym, z tytułu posiadania których
zostało przyznane prawo poboru. Kiedy ceny akcji
zwy˝kujà, ceny praw poboru najcz´Êciej równie˝ rosnà, kiedy ceny akcji zni˝kujà, ceny praw poboru najcz´Êciej równie˝ zni˝kujà. W pozytywnych warunkach
rynkowych, kiedy ceny prawa poboru zwy˝kujà, wartoÊç posiadanych przez inwestora praw poboru roÊnie,
natomiast w negatywnych warunkach rynkowych, kiedy ceny prawa poboru zni˝kujà, wartoÊç posiadanych
przez inwestora praw poboru maleje.

Charakterystyka
Obligacja jest instrumentem finansowym emitowanym
w serii (prawa majàtkowe sà podzielone na okreÊlonà
liczb´ równych jednostek), w którym emitent stwierdza,
˝e jest dłu˝nikiem właÊciciela obligacji (wierzyciela),
nazywanego obligatariuszem, i zobowiàzuje si´ wobec
niego do spełnienia okreÊlonego Êwiadczenia, najcz´Êciej pieni´˝nego. Obligacja ma okreÊlony nominał,
kupon, termin lub terminy płatnoÊci z tytułu naliczonych
odsetek oraz termin zapłaty nale˝noÊci głównej (wykupu według wartoÊci nominalnej). Termin wymagalnoÊci nominału zwany jest datà wykupu. Wyjàtkiem sà
obligacje tzw. wieczyste, które nie podlegajà wykupowi. Z chwilà wykupu obligacje podlegajà umorzeniu.
Je˝eli emitent jest w zwłoce z wykonaniem w terminie,
w całoÊci lub cz´Êci, zobowiàzaƒ wynikajàcych z obligacji, obligacje podlegajà, na ˝àdanie obligatariusza,
natychmiastowemu wykupowi w cz´Êci, w jakiej przewidujà Êwiadczenie pieni´˝ne. Obligacja mo˝e uprawniaç do Êwiadczeƒ niepieni´˝nych: w takim przypadku muszà byç okreÊlone zasady przeliczania wartoÊci
Êwiadczenia niepieni´˝nego na Êwiadczenie pieni´˝ne. WierzytelnoÊci z tytułu wykupu obligacji mogà byç
zaliczone na poczet ceny nabycia obligacji nowej
emisji obligacji. Obligacje mogà byç wykupione przez
emitenta przed terminem wymagalnoÊci, je˝eli zosta-
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ło to okreÊlone. Szczegółowe informacje na temat danej obligacji zawarte sà w warunkach emisji. Za zobowiàzania wynikajàce z obligacji emitent odpowiada
całym swoim majàtkiem. Roszczenia wynikajàce z obligacji, w tym roszczenia o Êwiadczenia okresowe, mogà
si´ przedawniaç (podlegajàce prawu polskiemu przedawniajà si´ z upływem 10 lat).
Obligacje emitujà: rzàdy (tzw. obligacje skarbowe),
jednostki samorzàdowe (tzw. obligacje municypalne),
przedsi´biorstwa (tzw. obligacje korporacyjne) i inne podmioty do tego uprawnione np. banki centralne, instytucje
finansowe. Obligacje skarbowe charakteryzujà si´
bardzo wysokà płynnoÊcià i sà uznawane za najmniej
ryzykowne spoÊród emitowanych przez podmioty z danego kraju. Obligacje skarbowe poszczególnych krajów ró˝nià si´ poziomem ryzyka. Obligacje municypalne
charakteryzujà si´ mniejszà płynnoÊcià oraz wi´kszym
ryzykiem ni˝ obligacje skarbowe danego kraju. Obligacje
korporacyjne charakteryzujà si´ bardzo zró˝nicowanym
ryzykiem: uznaje si´, ˝e jest to grupa obligacji o najwy˝szym ryzyku spoÊród emitowanych w danym kraju.
W przypadku polskich obligacji skarbowych, potwierdzajà one udzielenie przez nabywc´ po˝yczki ich emitentowi, czyli Skarbowi Paƒstwa, reprezentowanemu
przez Ministra Finansów. Skarb Paƒstwa wyst´pujàcy
w roli dłu˝nika jest jednoczeÊnie gwarantem wykupu obligacji od nabywców i wypłacenia nale˝nych odsetek.

Ze wzgl´du na cechy obligacji, mo˝na wyró˝niç:
—

obligacje wieczyste – obligacje niepodlegajàce
wykupowi, uprawniajàce obligatariusza do otrzymywania odsetek przez czas nieoznaczony.
Obligacje wieczyste stajà si´ wymagalne w przypadku: ogłoszenia upadłoÊci albo otwarcia likwidacji emitenta, zwłoki emitenta w wypłacie wynikajàcych z obligacji Êwiadczeƒ pieni´˝nych
przysługujàcych obligatariuszom oraz w innych
przypadkach okreÊlonych w warunkach emisji.
Emitent obligacji wieczystych mo˝e zastrzec
prawo ich wykupu;

—

obligacje zamienne – obligacje uprawniajàce
obligatariusza do obj´cia akcji wyemitowanych
w przyszłoÊci przez emitenta obligacji w zamian
za te obligacje;

—

obligacje z prawem pierwszeƒstwa – obligacje
uprawniajàce obligatariusza – oprócz innych
Êwiadczeƒ – do obj´cia akcji wyemitowanych
w przyszłoÊci przez emitenta obligacji w zamian
za te obligacje, przed akcjonariuszami emitenta;

—

obligacje partycypacyjne – obligacje, które przyznajà obligatariuszom prawo do udziału w zyskach emitenta;

—

obligacje przychodowe – obligacje uprawniajàce
obligatariusza do zaspokojenia roszczeƒ z pierwszeƒstwem przed innymi wierzycielami emitenta,
z całoÊci albo cz´Êci przychodów lub z całoÊci
albo cz´Êci majàtku przedsi´wzi´ç, które zostały
sfinansowane w całoÊci albo cz´Êci ze Êrodków
uzyskanych z emisji obligacji, lub z całoÊci albo
cz´Êci przychodów z innych przedsi´wzi´ç okreÊlonych przez emitenta;

—

obligacje zabezpieczone – emitent mo˝e ustanowiç zabezpieczenie wierzytelnoÊci wynikajàcych z obligacji. Za zobowiàzania z nich wynikajàce emitent odpowiada nie tylko całym swoim majàtkiem, ale dodatkowo jest ustanowione
zabezpieczenie obligacji na wybranych aktywach.
Najcz´Êciej zabezpieczeniem jest hipoteka lub
zastaw rejestrowy, ale mogà byç to równie˝ inne
rodzaje zabezpieczeƒ na podstawie umowy z administratorem zabezpieczeƒ;

—

obligacje gwarantowane – obligacje, z których
wierzytelnoÊci sà gwarantowane przez podmiot inny ni˝ emitent, np. instytucj´ finansowà,
spółk´ powiàzanà, akcjonariusza, rzàd (w Polsce Skarb Paƒstwa);

—

obligacje podporzàdkowane – (junior bonds) obligacje, najcz´Êciej niezabezpieczone, co do których emitent postanowił w warunkach emisji,
˝e w przypadku upadłoÊci lub likwidacji emitenta
wierzytelnoÊci wynikajàce z emitowanych przez
niego niezabezpieczonych obligacji b´dà zaspokojone dopiero po zaspokojeniu wszystkich
innych wierzytelnoÊci przysługujàcych wierzycielom wobec tego emitenta, jednak przed wierzytelnoÊciami z akcji emitenta;

W zale˝noÊci od kraju, w którym obligacje zostały wyemitowane (jurysdykcji), mogà wyst´powaç istotne ró˝nice w prawach obligatariuszy, konstrukcjach i sposobach zaspokajania wierzytelnoÊci głównej i wierzytelnoÊci dodatkowych oraz w spektrum podmiotów
uprawnionych do emisji.
Ze wzgl´du na sposób wyliczania odsetek, obligacje
mogà mieç nast´pujàce typy kuponu: kupon zerowy
(obligacje zerokuponowe, najcz´Êciej emitowane
z dyskontem do wartoÊci nominalnej), kupon stałoodsetkowy; kupon zmiennoodsetkowy powiàzany
z odniesieniem do okreÊlonej stopy procentowej
(np. WIBOR, LIBOR, EURIBOR), kupon indeksowany
wskaênikiem inflacji.
Obligacje mogà byç nominowane w ró˝nych walutach.
Obligacje emitowane w innej walucie ni˝ waluta kraju siedziby emitenta nazywane sà eurobligacjami.
Walutà takiej obligacji mo˝e byç dowolna waluta, przy
czym najcz´Êciej jest to jedna z głównych walut rezerwowych: USD, EUR, JPY, GBP. Obligacje nominowane w innych ni˝ PLN walutach niosà ryzyko walutowe
oraz ryzyko podatkowe.
Ze wzgl´du na cechy obligacji, dost´pnoÊç informacji o sytuacji emitenta, z punktu widzenia inwestowania w Polsce, obligacje mo˝na podzieliç na:
—

obligacje proste, za które mo˝na uznaç polskie
obligacje skarbowe, polskie obligacje niepodporzàdkowane i niezawierajàce ˝adnych opcji
(np. wczeÊniejszego wykupu, zamiany, wymiany
itp.), które majà prostà arytmetycznà formuł´
okreÊlajàcà wysokoÊç kuponu,

—

obligacje zło˝one – pozostałe obligacje.

14
—

—

—

obligacje wymienne – obligacje, które mogà zostaç wymienione na akcje zwykłe spółki innej ni˝
emitent. Cz´sto obligacje wymienne sà emitowane w ramach grup kapitałowych, np. emitentem jest spółka zale˝na, a obligacje uprawniajà
do wymiany na akcje spółki-matki. Zdarzajà si´
jednak emisje obligacji wymiennych uprawniajàcych do wymiany na akcje zwykłe kilku spółek,
które nie sà zwiàzane z emitentem;
obligacje zamienne odwrotne – odwrotne obligacje zamienne – obligacje najcz´Êciej podporzàdkowane, w których prawo wyboru sposobu
zaspokojenia wierzytelnoÊci z obligacji przysługuje nie obligatariuszowi, a emitentowi obligacji.
W okreÊlonych okolicznoÊciach emitent mo˝e dokonaç konwersji obligacji wraz z innymi wierzytelnoÊciami wynikajàcymi z obligacji (najcz´Êciej
odsetki) na emitowane przez siebie akcje;
obligacje warunkowo zamienne – (ang. Contingent Convertibles – CoCo) obligacje, najcz´Êciej
podporzàdkowane, podlegajàce automatycznej
konwersji na kapitał własny. W przypadku wystàpienia zdarzenia inicjujàcego, np. gdy wskaênik kapitałowy emitenta (najcz´Êciej banku) spada poni˝ej okreÊlonego poziomu, mogà podlegaç
automatycznej konwersji na akcje emitenta. Obligacje warunkowo zamienne mogà równie˝
zwieraç opcj´ zmniejszenia nominału (bez wynagrodzenia) zamiast konwersji na akcje lub obie
mo˝liwoÊci wyst´pujà jednoczeÊnie. Obligacje warunkowo zamienne mogà równie˝ zwieraç opcje
odroczenia albo zawieszenia płatnoÊci odsetek
w zale˝noÊci od decyzji emitenta lub od wystàpienia okreÊlonych okolicznoÊci.

Funkcjonowanie
W pozytywnych warunkach rynkowych, kiedy ceny
obligacji zwy˝kujà, wartoÊç posiadanych przez inwestora obligacji roÊnie, natomiast w negatywnych warunkach rynkowych, kiedy ceny obligacji zni˝kujà, wartoÊç posiadanych przez inwestora obligacji maleje.
Ryzyka
Z inwestowaniem w obligacje zwiàzana jest cz´Êç
ryzyk opisanych wczeÊniej w odniesieniu do innych
instrumentów finansowych, tj.:
—

ryzyko przyszłego kształtowania si´ kursu,

—

ryzyko płynnoÊci instrumentu finansowego,

—

ryzyko zawieszenia obrotu lub wykluczenia
instrumentu finansowego z obrotu,

—

ryzyko zwiàzane z sytuacjà makroekonomicznà i mi´dzynarodowà kraju,

—

ryzyko walutowe,

—

ryzyko regulacyjne kraju inwestowania,

—

ryzyko zarzàdzania,

—

ryzyko operacyjne,

—

ryzyko finansowe.

Z inwestowaniem w obligacje zwiàzane jest równie˝:
—

ryzyko stopy procentowej – wra˝liwoÊç ceny rynkowej obligacji na zmiany stóp procentowych.
Wzrost stóp procentowych powoduje spadek
cen obligacji o stałym oprocentowaniu i obligacji
dyskontowych. Ponadto ze zmiennym poziomem rynkowych stóp procentowych, zmienia si´
realny dochód inwestora, w odniesieniu do mo˝liwego do osiàgniecia z instrumentów o takim
samym ryzyku (innych obligacji, ale kupowanych
po zmianie poziomu stóp procentowych),

—

ryzyko zmiennoÊci – czynniki wpływajàce na
zmiany cen obligacji emitenta z reguły sà podobne do czynników wpływajàcych na zmian´
akcji, z tà ró˝nicà, ˝e przewa˝nie obligatariusze
majà pierwszeƒstwo w dochodzeniu prawa do
majàtku spółki, co przekłada si´ na mniejszà
zmiennoÊç obligacji ni˝ akcji wybranej spółki,

—

ryzyko kredytowe,

—

ryzyko niewypłacalnoÊci emitenta,

—

ryzyko opóênienia w realizacji wypłat odsetek
lub wykupu,

—

ryzyko reinwestycji,

—

ryzyko przedterminowego wykupu przez emitenta
– wyst´puje w przypadku obligacji z opcjà przedterminowego wykupu przez emitenta i oznacza,
˝e nie da si´ z całà pewnoÊcià przewidzieç,
jakie przepływy gotówkowe wystàpià w okresie
do wykupu. Istnieje bowiem ryzyko, ˝e w przypadku spadku rynkowych stóp procentowych
emitent wykona opcj´ wczeÊniejszego wykupu
nara˝ajàc inwestora na ryzyko reinwestycji
otrzymanego dochodu po ni˝szych stopach.

hIPOTECZNE LISTY ZASTAwNE
Charakterystyka
Hipoteczny list zastawny jest instrumentem finansowym,
którego podstaw´ emisji stanowià wierzytelnoÊci banku hipotecznego zabezpieczone hipotekami. Najcz´Êciej hipoteczny list zastawny jest emitowany w serii
(prawa majàtkowe sà podzielone na okreÊlonà liczb´
równych jednostek). Hipoteczne listy zastawne w Polsce emitujà banki hipoteczne. W hipotecznym liÊcie
zastawnym bank hipoteczny zobowiàzuje si´ wobec
posiadacza listu do spełnienia okreÊlonych Êwiadczeƒ
pieni´˝nych. Âwiadczenia pieni´˝ne polegajà na wypłacie odsetek i wykupie hipotecznych listów zastawnych w sposób i w terminach okreÊlonych w warunkach
emisji. Hipoteczny list zastawny jest instrumentem
finansowym bardzo zbli˝onym do obligacji. Ró˝nice polegajà mi´dzy innymi na tym, ˝e w Polsce roszczenia
z listu nie przedawniajà si´ z upływem 10 lat, a posiadaczowi listu nie przysługuje prawo wczeÊniejszego
przedstawienia go do wykupu, nawet je˝eli emitent jest
w zwłoce z wykonaniem w terminie, w całoÊci lub
cz´Êci, zobowiàzaƒ wynikajàcych z listu. W przypadku
gdy termin wykupu listu zastawnego jest dłu˝szy ni˝
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5 lat od dnia emisji, bank hipoteczny, w pewnych okolicznoÊciach, mo˝e dokonaç umorzenia listów zastawnych przed terminem wykupu, jednak nie wczeÊniej ni˝
po upływie 5 lat od dnia emisji, o ile w warunkach emisji wyraênie zastrze˝ono takà mo˝liwoÊç.
W zale˝noÊci od kraju, w którym hipoteczne listy zastawne zostały wyemitowane (jurysdykcji), mogà wyst´powaç istotne ró˝nice w prawach posiadacza listu, konstrukcjach i sposobach zaspokajania wierzytelnoÊci głównej i wierzytelnoÊci dodatkowych oraz
w spektrum podmiotów uprawnionych do emisji.
Funkcjonowanie
W pozytywnych warunkach rynkowych, kiedy ceny
hipotecznych listów zastawnych zwy˝kujà, wartoÊç
posiadanych przez inwestora hipotecznych listów zastawnych roÊnie, natomiast w negatywnych warunkach
rynkowych, kiedy ceny hipotecznych listów zastawnych
zni˝kujà, wartoÊç posiadanych przez inwestora hipotecznych listów zastawnych maleje.
Ryzyka
Z inwestowaniem w hipoteczne listy zastawne zwiàzana jest cz´Êç ryzyk opisanych wczeÊniej w odniesieniu do obligacji, tj.:
—

ryzyko przyszłego kształtowania si´ kursu,

—

ryzyko płynnoÊci instrumentu finansowego,

—

ryzyko zawieszenia obrotu lub wykluczenia
instrumentu finansowego z obrotu,

—

ryzyko zwiàzane z sytuacjà makroekonomicznà i mi´dzynarodowà kraju,

cielowi okreÊlonych kwot w okreÊlonych terminach.
WysokoÊç wypłat mo˝e byç uzale˝niona od okreÊlonego wskaênika rynkowego nazywanego indeksem
bazowym (np. kursu akcji lub koszyka akcji, wartoÊci
indeksów giełdowych, kursów walut, cen surowców)
i jest kalkulowana według ÊciÊle okreÊlonego wzoru.
Bankowe papiery wartoÊciowe nie sà obj´te systemem gwarantowania depozytów. Nabywajàc bankowe
papiery wartoÊciowe inwestor nie nabywa praw majàtkowych do powiàzanych instrumentów bazowych,
których ceny słu˝à do wyliczenia wysokoÊci wypłat
(np. akcji, koszyka akcji, portfeli indeksów giełdowych,
walut, surowców, itp.). Nabywajàcy bankowe papiery wartoÊciowe ma mo˝liwoÊç otrzymania wypłat przewy˝szajàcych ich wartoÊç nominalnà, wraz z odsetkami premiowymi w przypadku realizacji korzystnego scenariusza przez instrument bazowy, czyli mo˝e
otrzymaç premi´ wynikajàcà ze zmian instrumentu
bazowego i sposobu kalkulacji wysokoÊci wypłat odsetek premiowych. Na koniec okresu inwestycji posiadacz bankowego papieru wartoÊciowego otrzymuje
zwrot całoÊci zainwestowanego kapitału, nale˝ne odsetki podstawowe, oraz ewentualnie odsetki premiowe,
je˝eli zaszły warunki do ich wypłaty. Gwarancja pełnej ochrony kapitału zwykle nie dotyczy sytuacji, w której inwestor rezygnuje z inwestycji przed terminem wykupu, o ile bank dopuÊcił mo˝liwoÊç ˝àdania wczeÊniejszego wykupu.
Funkcjonowanie
W pozytywnych warunkach rynkowych, kiedy spełnià si´ warunki wypłaty odsetek premiowych posiadacz bankowego papieru wartoÊciowego otrzymuje
zwrot całoÊci zainwestowanego kapitału, odsetki
podstawowe, oraz odsetki premiowe, natomiast w negatywnych warunkach rynkowych, kiedy nie spełnià
si´ warunki wypłaty odsetek premiowych posiadacz
bankowego papieru wartoÊciowego otrzymuje jedynie zwrot całoÊci zainwestowanego kapitału i odsetki podstawowe.

—

ryzyko walutowe,

—

ryzyko regulacyjne kraju inwestowania,

—

ryzyko zarzàdzania,

—

ryzyko operacyjne,

—

ryzyko finansowe,

—

ryzyko stopy procentowej,

Ryzyka

—

ryzyko zmiennoÊci,

—

ryzyko kredytowe,

Z inwestowaniem w bankowe papiery wartoÊciowe
zwiàzane sà ryzyka:

—

ryzyko niewypłacalnoÊci emitenta,

—

ryzyko opóênienia w realizacji wypłat
odsetek lub wykupu,

—

ryzyko reinwestycji,

—

ryzyko przedterminowego wykupu
przez emitenta.

BANKOwE PAPIERY wARTOŚCIOwE
Charakterystyka
Bankowe papiery wartoÊciowe to instrumenty finansowe emitowane przez banki zgodnie z art. 89 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. Bankowe
papiery wartoÊciowe majà wartoÊç nominalnà. Bank
emitujàcy bankowe papiery wartoÊciowe okreÊla oprocentowanie oraz zobowiàzuje si´ do wypłaty właÊci-

—
—

ryzyko indeksu bazowego,
ryzyko przyszłego kształtowania si´ wartoÊci
indeksu bazowego.
Z inwestowaniem w bankowe papiery wartoÊciowe
zwiàzane jest równie˝:
— ryzyko zwiàzane z sytuacjà makroekonomicznà
i mi´dzynarodowà,
— ryzyko walutowe,
— ryzyko regulacyjne – zwiàzane z uregulowaniami prawnymi dotyczàcymi: notowaƒ, wyceny,
publikacji indeksu bazowego,
— ryzyko finansowe – spowodowane faktem, ˝e
emitujàcy instrumenty finansowe bank w prowadzonej działalnoÊci wykorzystuje w znacznym
stopniu kapitał obcy (depozyty, emisja długu). Niekorzystne działanie efektu dêwigni finansowej
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—
—
—

skutkuje istotnym pogorszeniem sytuacji emitenta
w przypadku nawet umiarkowanego pogorszenia si´ warunków działania emitenta. W efekcie
emitent mo˝e nie byç w stanie dotrzymaç warunków emisji,
ryzyko stopy procentowej,
ryzyko zmiennoÊci,
ryzyko kredytowe,

—

ryzyko niewypłacalnoÊci emitenta,

—

ryzyko opóênienia w realizacji nale˝nych wypłat,

—

ryzyko płynnoÊci – bankowe papiery wartoÊciowe mogà nie byç przedmiotem obrotu na rynku
wtórnym, a wczeÊniejszy wykup przez emitenta mo˝e nie byç mo˝liwy. Oznacza to, ˝e inwestor
mo˝e mieç bardzo ograniczonà mo˝liwoÊç odzyskania zainwestowanych Êrodków przed terminem zapadalnoÊci instrumentu finansowego
okreÊlonego w warunkach emisji.

KONTRAKTY TERMINOwE
Charakterystyka
Kontrakt terminowy jest instrumentem finansowym, zobowiàzujàcym obydwie strony do zawarcia w przyszłoÊci
transakcji na warunkach okreÊlonych w kontrakcie. Wystawiajàcy kontrakt terminowy zajmuje krótkà pozycj´
(sprzedaje kontrakt) i zobowiàzuje si´ do dostarczenia
przedmiotu kontraktu terminowego w dniu wygaÊni´cia kontraktu terminowego. Nabywca kontraktu terminowego zajmuje natomiast pozycj´ długà, zobowiàzujàc
si´ przy tym do zapłacenia ustalonej ceny, po dostarczeniu przedmiotu kontraktu terminowego. W praktyce, wi´kszoÊç kontraktów terminowych znajdujàcych
si´ w obrocie rozliczana jest pieni´˝nie, czyli bez fizycznej
dostawy instrumentu bazowego. Obrót kontraktami terminowymi dokonywany jest w tzw. seriach, a ostatnim
dniem obrotu ka˝dà serià jest okreÊlony dzieƒ podawany w warunkach obrotu. Kurs kontraktu terminowego
podawany jest w punktach (np. w przypadku kontraktów terminowych na indeksy), w walucie (np. w przypadku kontraktów terminowych na akcje i waluty), w punktach procentowych (np. w przypadku kontraktów na
obligacje oraz stop´ WIBOR), a cen´ ustala si´ mno˝àc kurs przez mno˝nik okreÊlony w warunkach obrotu, którego wartoÊç ró˝ni si´ w zale˝noÊci od tego, na
jaki instrument bazowy kontrakt terminowy opiewa.
Z zaj´ciem pozycji (kupnem lub sprzeda˝à kontraktu
terminowego) wià˝e si´ koniecznoÊç wniesienia zabezpieczenia wst´pnego oraz utrzymywania zabezpieczenia właÊciwego, którego wysokoÊç ustala BM
w oparciu o parametry ryzyka inwestycyjnego okreÊlone
przez właÊciwà izb´ rozliczeniowà. Zabezpieczenie
stanowi cz´Êç wartoÊci transakcji, co umo˝liwia zaj´cie pozycji przy zaanga˝owaniu relatywnie małej kwoty (dêwignia finansowa).
Funkcjonowanie
Kurs kontraktu terminowego jest zale˝ny od ceny lub
wartoÊci instrumentu bazowego. Generalnie, kiedy
cena lub wartoÊç instrumentu bazowego roÊnie, kurs

kontraktu terminowego roÊnie, natomiast kiedy cena
lub wartoÊç instrumentu bazowego zni˝kuje, kurs kontraktu terminowego równie˝ zni˝kuje. W przypadku posiadacza pozycji długiej, w pozytywnych warunkach
rynkowych, kiedy kurs kontraktu terminowego roÊnie,
wartoÊç inwestycji roÊnie, natomiast w negatywnych
warunkach rynkowych, kiedy kurs kontraktu terminowego zni˝kuje, wartoÊç inwestycji maleje. Odmiennie jest w przypadku posiadacza pozycji krótkiej:
w pozytywnych warunkach rynkowych, kiedy kurs kontraktu terminowego zni˝kuje, wartoÊç inwestycji roÊnie, natomiast w negatywnych warunkach rynkowych,
kiedy kurs kontraktu terminowego roÊnie, wartoÊç
inwestycji maleje. Nale˝y mieç na uwadze, ˝e ze wzgl´du na efekt dêwigni finansowej, zmiany ceny lub wartoÊci instrumentu bazowego i kursu kontraktów nie sà
zwiàzane zale˝noÊcià prostà, lecz sà zwielokrotniane.
Ryzyka
Z inwestowaniem w kontrakty terminowe zwiàzana
jest cz´Êç ryzyk opisanych wczeÊniej w odniesieniu
do innych instrumentów finansowych, tj.:
—

ryzyko przyszłego kształtowania si´ kursu,

—

ryzyko płynnoÊci instrumentu finansowego,

—

ryzyko zawieszenia obrotu lub wykluczenia
instrumentu finansowego z obrotu.

Z inwestowaniem w kontrakty terminowe zwiàzane
jest równie˝:
—

ryzyko zmiennoÊci – zmiennoÊç instrumentów
pochodnych, w tym kontraktów terminowych,
mo˝e byç zdecydowanie wy˝sza ni˝ zmiennoÊç
instrumentu bazowego,

—

ryzyko instrumentu bazowego – wynika z ryzyk
dotyczàcych instrumentu finansowego, którego
kwotowania stanowià podstaw´ wyceny lub rozliczenia kontraktu terminowego,

—

ryzyko bazy – oznacza, ˝e cena instrumentu pochodnego mo˝e odbiegaç od wartoÊci teoretycznej wynikajàcej z wyceny instrumentu bazowego,

—

ryzyko dywidendy – w przypadku instrumentu
finansowego opartego o notowania akcji lub indeksów cenowych płatnoÊci dywidendowe
komponentów indeksu wpływajà ujemnie na wycen´ instrumentu bazowego, a w konsekwencji kontraktu terminowego na dany indeks. W
przypadku zmiany oczekiwaƒ wzgl´dem płatnoÊci dywidendy, kurs kontraktu terminowego
mo˝e ulec istotnej zmianie,

—
—

ryzyko dêwigni finansowej,
ryzyko rolowania, czyli koniecznoÊç zaj´cia takiej
samej pozycji na kolejnej serii kontraktu takiego samego rodzaju jak posiadany w zwiàzku
z bliskim terminem wygaÊni´cia posiadanego
kontraktu terminowego. Je˝eli horyzont inwestycyjny, cel inwestycyjny lub powiàzanie otwartej pozycji kontraktowej z innymi inwestycjami
Klienta wymaga posiadania pozycji dłu˝ej ni˝ do
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momentu wygaÊni´cia (i rozliczenia posiadanego
aktualnie kontraktu terminowego) zachodzi
koniecznoÊç zaj´cia takiej samej pozycji na kolejnej serii kontraktu terminowego, który wygasa
póêniej. W efekcie mo˝e nastàpiç koniecznoÊç
zaj´cia pozycji po cenie mniej korzystnej ni˝
cena rozliczenia, lub cena rynkowa kontraktu terminowego, który ma wygasnàç, co zwi´kszałoby koszt nabycia i utrzymywania danej pozycji,
—

ryzyko nieuzupełnienia lub nieterminowego uzupełnienia zabezpieczenia do poziomu wymaganego przez BM – wià˝e si´ w konsekwencji
z zamkni´ciem pozycji w trybie interwencji BM
oraz – w przypadku zrealizowania straty – z pobraniem dodatkowych Êrodków na jej pokrycie,

—

w przypadku usługi intraday – dodatkowo wyst´puje ryzyko koniecznoÊci zamkni´cia pozycji
w dniu jej otwarcia, co mo˝e nastàpiç w niesprzyjajàcych warunkach rynkowych.

OPCJE
Charakterystyka
Opcje to pochodne instrumenty finansowe, których wartoÊç zale˝y od instrumentów bazowych, skutkujàce prawem dla posiadacza opcji do zakupu (opcja kupna) lub
sprzeda˝y (opcja sprzeda˝y) okreÊlonego instrumentu bazowego po ustalonej cenie w dniu wykonania opcji.
Drugà stronà transakcji (sprzedajàcym) jest tzw. wystawca opcji. Wystawca opcji kupna ma obowiàzek
sprzedaç, a wystawca opcji sprzeda˝y ma obowiàzek
kupiç okreÊlony instrument bazowy, po okreÊlonej cenie, w okreÊlonym czasie. Z jednej strony jest zatem prawo, a z drugiej – zobowiàzanie; ró˝ne sà zatem profile zysku i ryzyka wystawcy oraz posiadacza opcji. Innymi słowy: opcje charakteryzujà si´ niesymetrycznoÊcià
profili zysku i ryzyka. Dokonujàc transakcji na opcjach
inwestor nie przenosi praw majàtkowych do instrumentów bazowych. Kupno opcji, której instrumentem
bazowym jest inny instrument finansowy (np. akcje lub
waluta), nie jest równowa˝ny zawarciu analogicznej
transakcji, której przedmiotem byłby ten instrument bazowy (np. kupno akcji).
Wystawienie opcji wià˝e si´ z koniecznoÊcià wniesienia zabezpieczenia, którego wysokoÊç okreÊla właÊciwa
izba rozliczeniowa. Z kolei kupno opcji wymusza koniecznoÊç zapłacenia premii sprzedajàcemu. W przypadku opcji notowanych na GPW, premia stanowi równowartoÊç kursu transakcyjnego przemno˝onego
przez mno˝nik okreÊlony w warunkach obrotu. WartoÊç
mno˝nika ró˝ni si´ w zale˝noÊci od typu instrumentu
bazowego.

—

wysokoÊç dywidendy (o ile jest wypłacana) z instrumentu bazowego,

—

zmiennoÊç instrumentu bazowego.

Inwestor wystawiajàcy opcj´ nara˝ony jest na utrat´
kwoty przewy˝szajàcej wartoÊç depozytu w przypadku niekorzystnej zmiany ceny opcji.
Funkcjonowanie
Cena opcji jest zale˝na od ceny lub wartoÊci instrumentu bazowego, ale równie˝ od czynników wymienionych wy˝ej. Wzrost ceny / wartoÊci instrumentu bazowego generalnie wpływa pozytywnie na cen´ opcji
kupna i negatywnie na cen´ opcji sprzeda˝y. Spadek
ceny / wartoÊci instrumentu bazowego generalnie wpływa pozytywnie na cen´ opcji sprzeda˝y i negatywnie
na cen´ opcji kupna. W przypadku posiadacza opcji,
w pozytywnych warunkach rynkowych, kiedy cena opcji
roÊnie, wartoÊç inwestycji roÊnie, natomiast w negatywnych warunkach rynkowych, kiedy cena opcji
zni˝kuje, wartoÊç inwestycji maleje. Odmiennie jest w
przypadku wystawcy opcji: w pozytywnych warunkach
rynkowych, kiedy cena opcji maleje, wartoÊç inwestycji
roÊnie, natomiast w negatywnych warunkach rynkowych, kiedy cena opcji roÊnie wartoÊç inwestycji maleje. Nale˝y mieç na uwadze, ˝e ze wzgl´du na konstrukcj´ opcji zmiany ceny lub wartoÊci instrumentu bazowego i cen opcji nie sà zwiàzane zale˝noÊcià prostà, sà uwarunkowane typem opcji (kupna, sprzeda˝y) oraz pozostałymi opisanymi wy˝ej czynnikami.
Ryzyka
Z inwestowaniem w opcje zwiàzana jest cz´Êç ryzyk
opisanych wczeÊniej w odniesieniu do innych instrumentów finansowych, tj.:
—

ryzyko dêwigni finansowej,

—

ryzyko przyszłego kształtowania si´ kursu,

—

ryzyko płynnoÊci instrumentu finansowego,

—

ryzyko zawieszenia obrotu lub wykluczenia
instrumentu finansowego z obrotu,

—

ryzyko dywidendy,

—

ryzyko walutowe,

—

ryzyko nieuzupełnienia lub nieterminowego
uzupełnienia zabezpieczenia do poziomu wymaganego przez BM.

Z inwestowaniem w opcje zwiàzane jest równie˝:
—

ryzyko instrumentu bazowego – wynika z ryzyk
dotyczàcych instrumentu finansowego, którego
kwotowania stanowià podstaw´ wyceny lub rozliczenia opcji,

—

ryzyko zmiennoÊci – zmiennoÊç instrumentów
pochodnych, w tym opcji, mo˝e byç zdecydowanie
wy˝sza ni˝ zmiennoÊç instrumentu bazowego,

—

ryzyko nieograniczonej straty – w przypadku wystawienia opcji wyst´puje zagro˝enie, ˝e strata
mo˝e byç nieograniczona,
ryzyko upływu czasu – cena opcji jest uzale˝niona od czasu, jaki pozostał do wygaÊni´cia

WartoÊç opcji nie zale˝y jedynie od wartoÊci instrumentu
bazowego, ale tak˝e od takich czynników jak:
—

kurs wykonania,

—

termin do wygaÊni´cia,

—

wysokoÊç stopy procentowej dla aktywów uznawanych za pozbawione ryzyka,

—
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opcji. Zbli˝anie si´ terminu wygaÊni´cia opcji
mo˝e powodowaç spadek wartoÊci opcji nawet
przy niezmienionym poziomie ceny instrumentu bazowego. Upływ czasu działa wi´c na
niekorzyÊç nabywców opcji kupna i nabywców
opcji sprzeda˝y.

wARRANTY
Charakterystyka
Warrant jest to instrument finansowy dajàcy uprawnienie
do obj´cia akcji spółki, które zostanà wyemitowane w
przyszłoÊci. Wyró˝nia si´ warranty subskrypcyjne i warranty opcyjne.
Warrant subskrypcyjny to instrument finansowy uprawniajàcy posiadacza do obj´cia akcji nowej emisji spółki w okreÊlonym terminie po ustalonej cenie. Pod wzgl´dem konstrukcji warrant subskrypcyjny przypomina prawo poboru: ró˝nica polega na tym, ˝e prawo poboru
pierwotnie przysługuje wyłàcznie osobom ju˝ posiadajàcym akcje spółki, natomiast warrant mo˝e zostaç
obj´ty przez dowolny podmiot. Spółka w celu podwy˝szenia kapitału mo˝e wyemitowaç warranty subskrypcyjne, które uprawniajà ich nabywc´ do zapisu lub
obj´cia akcji tej spółki. Stronà zajmujàcà pozycj´ krótkà jest tu zawsze spółka, która zapewnia wykonanie warrantu. Warranty subskrypcyjne mogà byç emitowane
równie˝ bezpłatnie np. jako element premiowy wynagradzania członków organów lub pracowników spółki.
Podstawowe poj´cia definiujàce warranty subskrypcyjne
okreÊla uchwała Walnego Zgromadzenia dotyczàca
emisji warrantów. Mechanizm dêwigni finansowej wbudowany w konstrukcj´ warrantu nie powoduje podwy˝szonego ryzyka dla nabywcy warrantu. Maksymalna
strata z tytułu nabycia warrantu jest równa kwocie przeznaczonej na nabycie warrantów. Warranty subskrypcyjne nale˝à do grupy instrumentów o du˝ej zmiennoÊci
notowaƒ i ograniczonej płynnoÊci.
Warrant opcyjny to instrument finansowy, który zobowiàzuje emitenta do wypłacenia właÊcicielowi warrantu
kwoty rozliczenia lub sprzeda˝y instrumentu bazowego po ustalonej cenie. W przeciwieƒstwie do warrantów subskrypcyjnych, które mogà byç emitowane
przez podmioty wyłàcznie na własne akcje przyszłej
emisji, warranty opcyjne mogà byç emitowane przez instytucje finansowe (np. banki, domy maklerskie) na akcje innych spółek znajdujàcych si´ ju˝ w obrocie. Cena
warrantu zale˝y od ceny bie˝àcej i ceny emisyjnej
instrumentu bazowego, na który został on wyemitowany.
W terminie wykonania nast´puje rozliczenie pieni´˝ne, które stanowi ró˝nic´ pomi´dzy cenà rynkowà
akcji b´dàcej instrumentem bazowym kontraktu a cenà
wykonania warrantu. Wyró˝nia si´ dwa rodzaje warrantów: warrant kupna i warrant sprzeda˝y. Warrant kupna daje prawo jego nabywcy do rozliczenia pieni´˝nego w przypadku, gdy cena instrumentu bazowego
w dniu wygaÊni´cia b´dzie wy˝sza od ceny wykonania warrantu. W przeciwnym wypadku warrant wygasa, a emitent zachowuje wpłaconà przez Inwestora
premi´. Warrant sprzeda˝y daje prawo nabywcy do
odpowiedniego rozliczenia pieni´˝nego w przypadku,

gdy cena wykonania warrantu jest wy˝sza od ceny instrumentu bazowego w dniu wygaÊni´cia. Wyró˝nia si´
warranty typu europejskiego, które umo˝liwiajà realizacj´
prawa inwestora w okreÊlonym z góry momencie
czasu, oraz typu amerykaƒskiego, które umo˝liwiajà realizacj´ prawa inwestora w całym okresie ˝ycia instrumentu. Mechanizm dêwigni finansowej wbudowany
w konstrukcj´ warrantu nie powoduje podwy˝szonego ryzyka dla nabywcy warrantu. Maksymalna strata
z tytułu nabycia warrantu jest równa kwocie przeznaczonej
na zakup warrantów. Posiadanie warrantu kupna w przypadku rozliczenia przez dostaw´ powoduje dodatkowe
zobowiàzanie z tytułu nabycia instrumentu bazowego.
Warranty opcyjne nale˝à do grupy instrumentów o du˝ej zmiennoÊci notowaƒ i ograniczonej płynnoÊci.
Funkcjonowanie
Cena warrantu subskrypcyjnego i opcyjnego kupna notowanego na rynku wtórnym (np. GPW) jest zale˝na
od cen akcji emitenta, którego warranty dotyczà. Kiedy
ceny akcji rosnà, ceny tych warrantów najcz´Êciej równie˝ rosnà, kiedy ceny akcji zni˝kujà, ceny warrantów
najcz´Êciej równie˝ zni˝kujà. Odmiennie jest w przypadku warrantu opcyjnego sprzeda˝y: kiedy ceny akcji
rosnà, ceny tych warrantów najcz´Êciej spadajà, natomiast kiedy ceny akcji zni˝kujà, ceny warrantów najcz´Êciej rosnà. W pozytywnych warunkach rynkowych,
kiedy ceny warrantów zwy˝kujà, wartoÊç posiadanych
przez inwestora warrantów roÊnie, natomiast w negatywnych warunkach rynkowych, kiedy ceny warrantów
zni˝kujà, wartoÊç posiadanych przez inwestora warrantów maleje.
Ryzyka
Z inwestowaniem w warranty zwiàzane sà ryzyka opisane wczeÊniej w odniesieniu do opcji z perspektywy
Klienta zajmujàcego pozycj´ długà, równie˝ w zakresie
zmiennoÊci:
— ryzyko przyszłego kształtowania si´ kursu,
— ryzyko płynnoÊci instrumentu finansowego,
— ryzyko zawieszenia obrotu lub wykluczenia
instrumentu finansowego z obrotu,
— ryzyko dywidendy,
— ryzyko walutowe.
Z inwestowaniem w warranty zwiàzane jest równie˝:
— ryzyko zmiennoÊci cen rynkowych akcji spółki,
na akcje której został wyemitowany warrant,
ryzyko zmiennoÊç zwi´ksza si´, je˝eli warrant
opiewa na wi´cej ni˝ jednà akcj´ i zmniejsza si´
je˝eli opiewa na ułamkowà liczb´ akcji (do nabycia
jednej akcji wymagane jest kilka warrantów),
— ryzyko ceny wykonania – gdy w terminie wykonania warrantu cena wykonania warrantu kupna
mo˝e byç wy˝sza od ceny instrumentu bazowego lub cena wykonania warrantu sprzeda˝y
mo˝e byç ni˝sza do ceny wykonania warrantu,
— ryzyko ceny emisyjnej akcji – gdy w terminie
wykonania warrantu cena emisyjna jest wy˝sza
od ceny akcji na rynku,
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—

ryzyko dodatkowych zobowiàzaƒ – nabycie
warrantu wià˝e si´ z dodatkowym zobowiàzaniem
wniesienia zapłaty za obejmowane akcje w przypadku, gdy inwestor podejmie decyzj´ o wykonaniu warrantu.

—

ryzyko przymusowego wykonania – strona zajmujàca pozycj´ krótkà mo˝e zostaç wylosowana
do wykonania jednostki indeksowej w niesprzyjajàcym dla niej momencie,

—

ryzyko ceny rozliczeniowej – strona zajmujàca
pozycj´ długà, chcàc wykonaç posiadanà jednostk´ indeksowà, musi zło˝yç deklaracj´ wykonania po nieznanej sobie cenie rozliczeniowej
(kurs rozliczeniowy ustalany nast´pnego dnia).

JEDNOSTKI INDEKSOwE
Charakterystyka
Jednostki indeksowe to instrumenty finansowe, których
cena odzwierciedla zmiany wartoÊci danego indeksu.
Jednostki indeksowe pozwalajà na inwestycj´ równowa˝nà nabyciu lub zbyciu wszystkich komponentów
danego indeksu bez koniecznoÊci nabycia lub zbycia
poszczególnych akcji wchodzàcych w jego skład.
Jednostki indeksowe w swojej konstrukcji sà zbli˝one
do kontraktów terminowych na indeksy. Do podstawowych ró˝nic pomi´dzy powy˝ej wymienionymi instrumentami finansowymi mo˝na zaliczyç:
—

ni˝szy mno˝nik stosowany w jednostkach indeksowych od mno˝nika stosowanego w kontraktach terminowych na indeksy,

—

strona zajmujàca pozycj´ długà musi opłaciç całà
wartoÊç jednostki, a nie jedynie wnieÊç zabezpieczenie,

—

termin wykonania jednostek indeksowych jest zdecydowanie dłu˝szy od terminu wykonania kontraktów terminowych (nawet kilkanaÊcie lat, zamiast np. kilku miesi´cy),

—

—

strona zajmujàca pozycj´ długà ma prawo wyboru
formy zamkni´cia pozycji przed datà wygaÊni´cia: sprzeda˝ jednostki indeksowej bàdê jej wykonanie,
strona zajmujàca pozycj´ krótkà mo˝e zostaç wylosowana do wykonania jednostki indeksowej.

ETP – EXChANGE TRADED PRODUCTS
(ETF, ETN, ETC)
Charakterystyka
Exchange Traded Products (ETP) sà to instrumenty
finansowe, b´dàce przedmiotem obrotu zorganizowanego, których cena co do zasady powiàzana jest
z wartoÊcià bazowego instrumentu finansowego.
Instrumentem bazowym mogà byç mi´dzy innymi:
—

indeksy,

—

surowce,

—

produkty rolne,

—

metale,

—

portfele akcji,

—

waluty,

—

instrumenty dłu˝ne,

—

stopy procentowe.

Ze wzgl´du na charakter ETP wyró˝niamy dwie
główne grupy:
—

ETF – Exchange Traded Funds: tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, które notowane
sà na rynku wtórnym, cz´sto na rynku regulowanym.

—

ETN – Exchange Traded Notes (nazywane równie˝ produktami strukturyzowanymi): to instrumenty finansowe, które sà niezabezpieczonym
zobowiàzaniem dłu˝nym emitenta, cz´sto banku,
które notowane sà na rynku wtórnym, cz´sto regulowanym.

Funkcjonowanie
Kurs jednostki indeksowej jest zale˝ny od wartoÊci indeksu bazowego. Wzrost wartoÊci indeksu bazowego powoduje wzrost ceny jednostki indeksowej. Spadek wartoÊci indeksu bazowego powoduje spadek ceny
jednostki indeksowej. W przypadku posiadacza jednostki indeksowej, w pozytywnych warunkach rynkowych, kiedy kurs jednostki indeksowej roÊnie, wartoÊç
inwestycji roÊnie, natomiast w negatywnych warunkach
rynkowych, kiedy kurs jednostki indeksowej zni˝kuje,
wartoÊç inwestycji maleje.

Wyró˝nia si´ równie˝ odmian´ instrumentów ETN
w postaci ETC – Exchange Traded Commodity (pol.
surowce, towary, metale) lub Exchange Traded Currency
(pol. waluty). ETC mogà budowaç portfel poprzez
fizyczny zakup aktywów, instrumentów finansowych
bazowych, jak te˝ posługiwaç si´ kontraktami terminowymi, opcjami, lub ogólnie instrumentami pochodnymi.

Ryzyka

ETF – Exchange Traded Funds

Z inwestowaniem w jednostki indeksowe zwiàzane
sà wszystkie ryzyka odnoszàce si´ do kontraktów terminowych.

ETF mogà opieraç si´ na wszystkich wskazanych powy˝ej instrumentach bazowych. Ze wzgl´du na szczególne ryzyka z nimi zwiàzane, wyró˝niç nale˝y:

Z inwestowaniem w jednostki indeksowe zwiàzane
jest równie˝:

—

—

ryzyko zmiennoÊci – zmiennoÊç jednostek indeksowych jest bardzo zbli˝ona do zmiennoÊci
instrumentu bazowego,

instrumenty oparte o indeksy – w tym przypadku istotnà rol´ pełni ryzyko niedopasowania stóp zwrotu, ryzyko informacyjne oraz ryzyko
koncentracji (w przypadku wàskich segmentów
rynku),
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—

instrumenty lewarowane – w tym przypadku zmiany ceny ETF sà wielokrotnoÊcià zmiany ceny instrumentu bazowego, a zatem istotnà rol´ pełni
ryzyko wbudowanej dêwigni finansowej,

—

instrumenty odwrotne – instrumenty te pozwalajà
inwestorowi na zarabianie na spadkach ceny
instrumentu bazowego,

—

instrumenty powiàzane ze zmiennoÊcià instrumentów bazowych – w tym przypadku nale˝y
zwróciç uwag´ na ryzyko polityki inwestycyjnej,
ryzyko niedopasowania stóp zwrotu, oraz ryzyko
zmiennoÊci,

—

Instrumenty spełniajàce kryteria ustanowione
w regulacjach UE z zakresu UCITS („Przedsi´biorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartoÊciowe”). Z regulacji tych
wynika wymagany stopieƒ dywersyfikacji instrumentów w portfelu funduszu, ograniczenia
dotyczàce wykorzystywania instrumentów pochodnych, koniecznoÊç przechowywania papierów wartoÊciowych przez niezale˝nego powiernika oraz publikacji wymaganych dokumentów takich jak prospekt, kluczowe informacje
dla inwestorów oraz roczne i półroczne sprawozdania z działalnoÊci. Fundusze spełniajàce
kryteria UCITS sà zatem mniej ryzykowne ni˝
fundusze ich nie spełniajàce.

Funkcjonowanie
Ze wzgl´du na praktycznie niegraniczony zbiór mo˝liwych konstrukcji ETF, nie jest mo˝liwe ogólne opisanie
funkcjonowania tego typu instrumentów. Klient, ka˝dorazowo przed podj´ciem decyzji inwestycyjnych dotyczàcych danego ETF, powinien zapoznaç si´ z funkcjonowaniem ETF opisanym w prospekcie emisyjnym,
kluczowych informacjach dla inwestorów lub równowa˝nym dokumencie udost´pnianym przez emitenta
lub organizatora rynku, na którym sà notowane tytuły
uczestnictwa ETF.

—

certyfikaty faktor,

—

certyfikaty turbo typu knock-out,

—

certyfikaty odwrotnie zamienne.

ETN to instrumenty finansowe emitowane przez firmy
inwestycyjne i banki. ETN majà wartoÊç nominalnà. ETN
okreÊla warunki emisji oraz zobowiàzuje si´ do wypłaty
okreÊlonych kwot w okreÊlonych terminach właÊcicielowi. WysokoÊç wypłat jest uzale˝niona od okreÊlonego wskaênika rynkowego nazywanego indeksem
bazowym (np. kursu akcji lub koszyka akcji, wartoÊci
indeksów giełdowych, kursów walut, cen surowców)
i jest kalkulowana według ÊciÊle okreÊlonego wzoru.
Nabywajàc ETN inwestor nie nabywa praw majàtkowych do powiàzanych instrumentów bazowych, których
ceny słu˝à do wyliczenia wysokoÊci wypłat (np. akcji,
koszyka akcji, portfeli indeksów giełdowych, walut, surowców, itp.). Nabywajàcy ETN ma mo˝liwoÊç otrzymania wypłat przewy˝szajàcych wartoÊç inwestycji
w przypadku realizacji korzystnego scenariusza przez
instrument bazowy, czyli mo˝e otrzymaç premi´ wynikajàcà ze zmian dotyczàcych instrumentu bazowego i sposobu kalkulacji wysokoÊci wypłat. Istnieje jednak ryzyko, w przypadku realizacji niekorzystnego scenariusza przez instrument bazowy, otrzymania jedynie
zwrotu zainwestowanych Êrodków, straty cz´Êci lub całoÊci zainwestowanych Êrodków, lub straty przewy˝szajàcej wartoÊç zainwestowanych Êrodków. Najwa˝niejszymi elementami determinujàcymi wynik z inwestycji jest formuła kalkulacji wypłaty i zachowanie indeksu
bazowego. Do najistotniejszych warunków w formule
kalkulacji wypłat nale˝à: pełna ochrona kapitału lub jej
brak, odsetki gwarantowane lub ich brak, indeks bazowy,
współczynnik partycypacji (dodatni lub ujemny), maksymalnà wysokoÊç odsetek premiowych, poziomy barier, cz´stotliwoÊç naliczania kuponu, formuły autocall
lub jej brak oraz odwrotnà zamiennoÊç lub jej brak.
—

ETN z pełnà ochronà zainwestowanego kapitału gwarantujà wypłaty równe wartoÊci nominalnej niezale˝nie od zachowania indeksu bazowego
na koniec zdefiniowanego przez emitenta okresu inwestycji. Gwarancja pełnej ochrony kapitału zwykle nie dotyczy sytuacji, w której inwestor
rezygnuje z inwestycji przed terminem wykupu,
o ile emitent dopuÊcił mo˝liwoÊç ˝àdania wczeÊniejszego wykupu.

—

ETN bez gwarancji pełnej ochrony kapitału zapewniajà wypłaty równe jedynie cz´Êci wartoÊci nominalnej instrumentu, na koniec okresu inwestycji. W przypadku zrealizowania niekorzystnego scenariusza zachowania instrumentu bazowego inwestor otrzyma wypłat´ poni˝ej
wartoÊci nominalnej ETN, mo˝liwy jest przypadek braku w ogóle wypłaty, lub powstanie nawet
zobowiàzania netto właÊciciela ETN wobec
emitenta. Taki scenariusz oznacza utrat´ cz´Êci, całoÊci zainwestowanego kapitału, lub nawet straty przewy˝szajàcej wartoÊç zainwestowanych Êrodków. Zakoƒczenie inwestycji przed
planowanym terminem równie˝ mo˝e oznaczaç

ETN – Exchange Traded Notes
W przypadku instrumentów typu ETN kluczowà rol´
pełni ryzyko emitenta oraz ryzyko braku zabezpieczenia.
Ponadto, ryzyko płynnoÊci dla instrumentów ETN jest
wy˝sze ni˝ dla instrumentów ETF. Bioràc pod uwag´
fakt, ˝e emitent ma wyłàcznà kontrol´ nad emisjami i
umorzeniami, znaczàce jest równie˝ ryzyko zawieszenia
emisji ETP przez emitenta, ryzyko zawieszenia obliczeƒ
wartoÊci aktywów netto przez emitenta oraz ryzyko rozwiàzania ETP przez emitenta. W przypadku instrumentów lewarowanych oraz odwrotnych nale˝y wziàç
pod uwag´ ryzyko okresu inwestycji.
Instrumenty typu ETN nie spełniajà kryteriów UCITS,
jednak mogà byç przedmiotem inwestycji przez podmioty spełniajàce kryteria UCITS.
WÊród instrumentów typu ETN wyró˝niç mo˝na:
—

certyfikaty indeksowe (trackery),

—

certyfikaty bonusowe,

—

certyfikaty dyskontowe,
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utrat´ cz´Êci lub całoÊci zainwestowanego kapitału.
—

współczynnik partycypacji informuje, w jakiej
cz´Êci zmiany ceny instrumentu bazowego
uczestniczy inwestor. Współczynnik partycypacji
okreÊlony jest w momencie emisji instrumentu.
Im wy˝szy (w uj´ciu bezwzgl´dnym) jest współczynnik partycypacji instrumentu, tym wy˝szy jest
potencjalny zysk inwestora.

—

emitent mo˝e okreÊliç maksymalnà wysokoÊç odsetek premiowych. Wyznacza ona maksymalnà
stop´ zwrotu, jakà inwestor mo˝e uzyskaç w przypadku realizacji pozytywnego scenariusza rynkowego.

—

poziomy bariery sà to poziomy cen instrumentu
bazowego, przy przekroczeniu których zmienia
si´ formuła wypłaty odsetek premiowych. ETN
mogà mieç jeden lub wi´cej poziomów bariery.
Po dotkni´ciu lub przekroczeniu bariery mogà wystàpiç nast´pujàce zdarzenia: kupon mo˝e byç
wypłacony w całoÊci, inwestor mo˝e partycypowaç w stopach zwrotu instrumentu bazowego, lub
te˝ kupon mo˝e nie byç wypłacony, mo˝e nastàpiç
wykup ETN, mo˝e nastàpiç konwersja na wskazany w warunkach emisji instrument finansowy
lub indeks. Ponadto, jeÊli do wyliczenia odsetek
premiowych wykorzystywany jest wi´cej ni˝ jeden odczyt ceny instrumentu bazowego, wybrane najwy˝sze, najni˝sze lub wszystkie stopy zwrotu z tych instrumentów mogà byç ograniczone
z góry, z dołu lub z góry i z dołu.

—

cz´stotliwoÊç naliczania kuponu jest okreÊlona
w warunkach emisji ETN. Weryfikacja, czy cena
instrumentu bazowego lub jej przekształcenie spełnia okreÊlone warunki mo˝e mieç miejsce na koniec trwania inwestycji lub z dowolnà innà cz´stotliwoÊcià. Wypłata odsetek premiowych mo˝e
byç uzale˝niona od wartoÊci inwestycji na koniec
okresu inwestycji, wartoÊci inwestycji na koniec
poszczególnych okresów odsetkowych, czy te˝
wartoÊci inwestycji na zakoƒczenie ka˝dego
dnia, w którym notowany jest instrument bazowy.

—

ETN z formułà autocall mogà zostaç przez emitenta wykupione przed terminem zakoƒczenia inwestycji. W przypadku, gdy w wybranym okresie
spełniony zostanie okreÊlony warunek, instrument
jest wykupowany, zaÊ inwestor najcz´Êciej otrzymuje okreÊlonà wypłat´. Oznacza to, ˝e czas trwania inwestycji mo˝e byç znaczàco krótszy ni˝
zakładany.

—

ETN typu odwrotnie zamiennego pozwalajà na
otrzymanie kuponów odsetkowych w trakcie, lub
na koniec inwestycji zale˝nie od ceny instrumentu
bazowego. Instrumenty te majà z góry ustalonà
cen´ wykonania (poprzez poziom bariery) oraz
współczynnik konwersji, informujàcy jaka liczba
instrumentów bazowych przypada na jeden
ETN. W dniu wykupu instrumentu odwrotnie zamiennego, inwestor otrzymuje, lub nie kupon od-

setkowy, zaÊ wykup instrumentu nast´puje
poprzez wypłat´ jego wartoÊci nominalnej lub
poprzez fizycznà dostaw´ instrumentu bazowego, w zale˝noÊci od okreÊlonego w warunkach
emisji sposobu kalkulacji wypłat i konwersji. Najcz´Êciej je˝eli cena instrumentu bazowego w dniu
ostatniej wyceny znajduje si´ na poziomie poni˝ej lub powy˝ej (zale˝nie od sposobu kalkulacji
wypłat) ceny wykonania, inwestor otrzymuje
wartoÊç nominalnà papieru wartoÊciowego wraz
kuponem odsetkowym. W odwrotnej sytuacji,
nast´puje fizyczna dostawa instrumentu bazowego lub rozliczenie pieni´˝ne.
Certyfikaty indeksowe (trackery) to ETN’y odzwierciedlajàce zachowanie instrumentu bazowego po
uwzgl´dnieniu współczynnika subskrypcji, tj. ułamka
instrumentu bazowego, który mo˝na otrzymaç za jeden certyfikat). Instrumenty te powalajà inwestorowi na
osiàgni´cie zysków w przypadku wzrostu („tracker”) lub
spadku („short tracker”) cen instrumentu bazowego.
Certyfikaty bonusowe to ETN’y zapewniajàce cz´Êciowà
gwarancj´ kapitału. Pozwalajà one inwestorowi na osiàgni´cie zysków w przypadku pozostawania cen instrumentu bazowego powy˝ej ustalonej bariery. W przypadku, gdy cena instrumentu spadnie poni˝ej bariery
lub wzroÊnie powy˝ej maksymalnego pułapu („cap”),
wartoÊç certyfikatu naÊladuje zmiany cen instrumentu bazowego.
Certyfikaty dyskontowe to ETN’y nabywane przez inwestorów z dyskontem, to jest po cenie ni˝szej od
ceny instrumentu bazowego. Zysk inwestora ograniczony jest do okreÊlonego maksymalnego pułapu
(„cap”). JeÊli cena instrumentu bazowego wzroÊnie
powy˝ej tego maksymalnego pułapu, wówczas inwestor otrzyma okreÊlonà premi´, ale nie b´dzie
uczestniczył w dalszych wzrostach cen instrumentu
bazowego. Je˝eli cena instrumentu bazowego spadnie poni˝ej jego wartoÊci poczàtkowej, ale pozostanie powy˝ej bariery, wówczas inwestor otrzyma
cz´Êç premii wynikajàcej z dyskonta, proporcjonalnà
do zmiany ceny instrumentu bazowego. W przypadku
spadku ceny instrumentu bazowego poni˝ej bariery,
inwestor ponosi straty.
Certyfikaty faktor to instrumenty finansowe umo˝liwiajàce kupno (certyfikaty faktor typu long) lub sprzeda˝ (certyfikaty faktor typu short) instrumentu bazowego.
Certyfikaty faktor charakteryzujà si´ stałym poziomem
dêwigni finansowej oraz nie majà daty wygaÊni´cia.
Dzienne zmiany cen certyfikatu faktor sà równe procentowym zmianom ceny instrumentu bazowego pomno˝onym przez okreÊlony mno˝nik (faktor). Ponadto, certyfikaty faktor majà wbudowany mechanizm
obronny wartoÊci inwestycji – w przypadku zmiany ceny
instrumentu bazowego przekraczajàcego okreÊlony poziom, nast´puje zaprzestanie dalszego naliczania
strat oraz ustalenie nowego poziomu odniesienia dla
zmiany ceny instrumentu bazowego. Pozwala to na zabezpieczenie przed stratà przewy˝szajàcà zainwestowany kapitał. Ponadto, ceny certyfikatów faktor pod-
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legajà codziennym dostosowaniom ze wzgl´du na koszt
finansowania inwestycji ponad wartoÊç certyfikatu, co
stanowi dodatkowy zysk dla posiadaczy ceryfikatów typu
short oraz koszt dla posiadaczy certyfikatów typu long.
Certyfikaty turbo typu knock-out to ETN’y ze zmiennym
poziomem dêwigni finansowej. Certyfikaty turbo typu
knock-out pozwalajà inwestorowi na osiàganie zysków
w przypadku wzrostu (certyfikaty typu long) lub spadku (certyfikaty typu short) cen instrumentu bazowego.
Ponadto, mechanizm knock-out pozwala zabezpieczyç
inwestora przed stratami przewy˝szajàcymi zainwestowany kapitał. W przypadku certyfikatu typu long, je˝eli cena instrumentu bazowego dotknie bàdê spadnie
poni˝ej ustalonej bariery, certyfikat jest wykupowany
przez emitenta po wartoÊci koƒcowej okreÊlanej zgodnie z warunkami emisji certyfikatu. W przypadku certyfikatu typu short, je˝eli cena instrumentu bazowego
dotknie lub wzroÊnie powy˝ej ustalonej bariery, certyfikat jest wykupowany przez emitenta po wartoÊci
rezydualnej. Im poziom bariery jest bli˝szy ceny instrumentu bazowego, tym wy˝sza jest dêwignia finansowa certyfikatu. Poziom bariery oraz dêwignia finansowa certyfikatu turbo typu knock-out roÊnie w czasie, co
zwi´ksza wartoÊç inwestycji w przypadku certyfikatów
typu short oraz zmniejsza w przypadku certyfikatów typu
long.
Certyfikaty odwrotnie zamienne to ETN’y pozwalajàce na otrzymanie kuponu odsetkowego na koniec inwestycji niezale˝nie od ceny instrumentu bazowego. Instrumenty te majà z góry ustalonà cen´ wykonania oraz
współczynnik konwersji, informujàcy jaka liczba instrumentów bazowych przypada na jeden certyfikat. W
dniu wykupu certyfikatu odwrotnie zamiennego, inwestor
otrzymuje kupon odsetkowy, zaÊ wykup certyfikatu nast´puje poprzez wypłat´ jego wartoÊci nominalnej lub
poprzez fizycznà dostaw´ instrumentu bazowego. Je˝eli cena instrumentu bazowego w dniu ostatniej wyceny znajduje si´ na poziomie lub powy˝ej ceny wykonania, inwestor otrzymuje wartoÊç nominalnà certyfikatu. Je˝eli cena instrumentu bazowego w dniu ostatniej wyceny znajduje si´ poni˝ej ceny wykonania, wówczas nast´puje fizyczna dostawa instrumentu bazowego.
Funkcjonowanie
Ze wzgl´du na praktycznie niegraniczony zbiór mo˝liwych konstrukcji ETN, nie jest mo˝liwe ogólne opisanie
funkcjonowania tego typu instrumentów. Klient, ka˝dorazowo przed podj´ciem decyzji inwestycyjnych dotyczàcych danego ETN, powinien zapoznaç si´ z funkcjonowaniem ETN opisanym w prospekcie emisyjnym,
kluczowych informacjach dla inwestorów lub równowa˝nym dokumencie udost´pnianym przez emitenta
lub organizatora rynku, na którym sà notowane tytuły
uczestnictwa ETN.
Ryzyka
Z inwestowaniem w ETP zwiàzane jest wi´kszoÊç
ryzyk opisanych wczeÊniej w odniesieniu do akcji, tj.:
—

ryzyko przyszłego kształtowania si´ kursu,

—

ryzyko płynnoÊci instrumentu finansowego,

—

ryzyko finansowe,

—

ryzyko zawieszenia obrotu lub wykluczenia
instrumentu finansowego z obrotu,

—

ryzyko zwiàzane z sytuacjà makroekonomicznà i mi´dzynarodowà kraju,

— ryzyko walutowe,
— ryzyko regulacyjne kraju inwestowania.
Z inwestowaniem w ETP zwiàzane jest równie˝:
— ryzyko instrumentu bazowego – notowania ETP
zale˝à od notowaƒ instrumentów, których ceny
sà naÊladowane. W sytuacji kiedy notowania
instrumentu bazowego sà zawieszone, obrót
tytułami uczestnictwa ETP równie˝ mo˝e byç
wstrzymany,
— ryzyko zmiennoÊci – zmiennoÊç instrumentów
naÊladujàcych notowania innych instrumentów
finansowych mo˝e byç zbli˝ona do zmiennoÊci
instrumentu bazowego, z wyjàtkiem ETP stosujàcych dêwigni´ finansowà,
— ryzyko polityki inwestycyjnej – sposób realizacji polityki inwestycyjnej ETP mo˝e nie byç podany do publicznej wiadomoÊci. Mo˝e ona polegaç na in˝ynierii finansowej z zastosowaniem
metod statystycznych zamiast bezpoÊredniej inwestycji w instrumenty bazowe,
— ryzyko informacyjne – składy portfeli ETP nie
zawsze sà aktualizowane na bie˝àco lub mogà
w ogóle nie byç podawane do publicznej wiadomoÊci,
— ryzyko koncentracji – instrumenty ETP mogà byç
oparte o bardzo wàskie segmenty rynku, co
mo˝e prowadziç do wysokiego udziału aktywów
danego ETP w tym, wàskim segmencie rynku
instrumentów bazowych,
— ryzyko niedopasowania stóp zwrotu – portfele
ETP najcz´Êciej nie zawierajà adekwatnej pozycji w instrumentach bazowych, tote˝ zmiany
wycen tytułów uczestnictwa mogà ró˝niç si´ od
zmiany cen instrumentów, które majà naÊladowaç,
— ryzyko braku zabezpieczenia – ETP nie muszà
posiadaç pełnego zabezpieczenia w aktywach,
których ceny sà odzwierciedlane, tote˝ w sytuacji
rozwiàzania ETP, inwestor mo˝e nie odzyskaç
całoÊci Êrodków stanowiàcych równowartoÊç posiadanych tytułów uczestnictwa,
— ryzyko dêwigni finansowej – niektóre ETP posługujà si´ dêwignià finansowà, co sprawia, ˝e
zyski i straty dla posiadacza tytułów uczestnictwa
ETP mogà byç kilkukrotnie wi´ksze ni˝ zmiana ceny instrumentu bazowego,
— ryzyko okresu inwestycji – niektóre ETN,
w szczególnoÊci lewarowane oraz odwrotne,
sà przeznaczone do krótkoterminowych inwestycji np. kilkudniowych. W dłu˝szym okresie
stopa zwrotu tych produktów mo˝e znaczàco
odbiegaç od deklarowanego mno˝nika inwestycji i ceny instrumentu bazowego,
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—

—

—
—

—
—
—

—

ryzyko zawieszenia obliczeƒ przez emitenta
– emitent mo˝e czasowo zawiesiç obliczanie
wartoÊci aktywów netto tytułów uczestnictwa
ETP,
ryzyko zawieszenia emisji ETP przez emitenta
– poda˝ ETP jest w pełni kontrolowana przez
emitenta. Ma to niewielki wpływ na cen´ w przypadku ETN. Ze wzgl´du na wysoki popyt na dany
instrument, emitent mo˝e podjàç decyzj´ o zawieszeniu emisji ETN, co prowadziç mo˝e do
wzrostu ceny tego instrumentu znaczàco powy˝ej ceny wynikajàcej z cen instrumentu bazowego
i formuły wyliczania wartoÊci ETN. Po wznowieniu emisji, ceny ETN mogà powróciç do stanu poczàtkowego, co mo˝e skutkowaç poniesieniem
przez inwestora strat pomimo zgodnej z oczekiwaniami zmiany ceny instrumentu bazowego,
ryzyko rozwiàzania ETP przez emitenta – emitent mo˝e tego dokonaç w ka˝dym czasie,
ryzyko niewypłacalnoÊci emitenta – przyszła
sytuacja finansowa emitenta cechuje si´ niepewnoÊcià, co w pesymistycznym scenariuszu
mo˝e oznaczaç niewypłacalnoÊç emitenta, a dla
inwestora cz´Êciowà lub całkowità utrat´ zainwestowanych Êrodków,
ryzyko połàczenia lub podziału ETP – emitent
mo˝e tego dokonaç w ka˝dym czasie,
ryzyko czasowego zawieszenia obrotu tytułami uczestnictwa ETP,
ryzyko szczególne – dotyczàce danego ETP,
wynikajàce z charakterystyki indeksu bazowego i formuły okreÊlajàcej kwot´ rozliczenia,
które sà okreÊlane w dokumentacji ETP,
ryzyko contango – w dotyczy ETC – wyst´puje,
kiedy cena instrumentów pochodnych na dany instrument bazowy w przyszłoÊci jest wy˝sza od
ceny bie˝àcej tego instrumentu. W takim przypadku wraz z upływem czasu posiadacz instrumentów pochodnych, w przypadku których wyst´puje contango mo˝e ponosiç strat´ je˝eli ceny
instrumentu bazowego nie osiàgnà cen instrumentów pochodnych z chwili ich nabycia. Posiadacz tych instrumentów mo˝e równie˝ ponieÊç
strat´ je˝eli zaistnieje koniecznoÊç rolowania
instrumentów pochodnych w czasie trwania
inwestycji (patrz kontrakty terminowe – ryzyko
rolowania).

REIT – REAL ESTATE INVESTMENT
TRUST

mogà byç przedmiotem obrotu na giełdach papierów
wartoÊciowych. REIT mogà wykorzystywaç dług w celu
finansowania inwestycji w nieruchomoÊci, co powoduje
efekt dêwigni finansowej. Inwestor nabywajàcy tytuły
uczestnictwa REIT nie nabywa praw własnoÊci nieruchomoÊci.
Ryzyka
Z inwestowaniem w REIT zwiàzana jest wi´kszoÊç
ryzyk opisanych wczeÊniej w odniesieniu do akcji, tj.:
—

ryzyko płynnoÊci instrumentu finansowego,

—

ryzyko finansowe,

—

ryzyko zawieszenia obrotu lub wykluczenia
instrumentu finansowego z obrotu,

—

ryzyko zwiàzane z sytuacjà makroekonomicznà i mi´dzynarodowà kraju,

—

ryzyko walutowe.

Funkcjonowanie
W pozytywnych warunkach rynkowych, kiedy ceny
tytułu uczestnictwa w REIT zwy˝kujà, wartoÊç posiadanych przez inwestora tytułów uczestnictwa w REIT
roÊnie, natomiast w negatywnych warunkach rynkowych, kiedy ceny tytułu uczestnictwa w REIT zni˝kujà,
wartoÊç posiadanych przez inwestora tytułów uczestnictwa w REIT maleje.
Z inwestowaniem w REIT zwiàzane jest równie˝:
—

ryzyko zmiennoÊci – zmiennoÊç wartoÊci tytułów
uczestnictwa REIT zale˝y w du˝ym stopniu od
charakterystyki portfela REIT,

—

ryzyko rynku nieruchomoÊci – inwestycje na rynku nieruchomoÊci mogà byç wyjàtkowo mało
płynne, a spieni´˝enie inwestycji w nieruchomoÊci w niektórych uwarunkowaniach rynkowych
mo˝e ulec znacznemu przedłu˝eniu. Ponadto,
ceny poszczególnych nieruchomoÊci mogà zale˝eç od indywidualnych cech poszczególnych
nieruchomoÊci,

—

ryzyko przyszłych inwestycji – realizacja polityki
inwestycyjnej nie musi byç natychmiastowa w zakresie nowych inwestycji funduszu (proces zakupu
nieruchomoÊci mo˝e si´ przedłu˝aç, a wraz z nim
okres zwrotu z zainwestowanego kapitału),

—

ryzyko wynaj´tej powierzchni – wiele REIT czerpie korzyÊci z wynajmu powierzchni mieszkaniowej lub komercyjnej. Po zakoƒczeniu umów
przez najemców stopa zwrotu z nieruchomoÊci
mo˝e ulec tymczasowemu obni˝eniu, do czasu
ponownego zaj´cia lokalu przez nowego najemc´,

—

ryzyko zabezpieczenia – zobowiàzania wynikajàce z nabywanych przez REIT papierów dłu˝nych mogà nie znaleêç wystarczajàcego pokrycia
w aktywach w sytuacji niewypłacalnoÊci dłu˝nika,

—

ryzyko prawne – REIT mo˝e byç w sporze prawnym z innymi interesariuszami nieruchomoÊci,

Charakterystyka
Real Estate Investment Trust (REIT) najcz´Êciej przybierajà form´ funduszy inwestycyjnych, których obszarem
inwestycyjnym jest szeroko poj´ty rynek nieruchomoÊci. Aktywa funduszu mogà składaç si´ z nieruchomoÊci
(biurowców, apartamentowców, magazynów, szpitali,
centrów handlowych, hoteli itp.) oraz papierów wartoÊciowych powiàzanych z rynkiem nieruchomoÊci, np.
dłu˝ne papiery hipoteczne. Tytuły uczestnictwa w REIT

ryzyko przyszłego kształtowania si´ kursu,

—
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—

—

—

—

—
—
—

ryzyko stopy procentowej – wahania stóp procentowych mogà wpływaç na stawki oprocentowania instrumentów dłu˝nych znajdujàcych si´
w portfelu REIT oraz stawki oprocentowania długu emitowanego przez REIT na cele inwestycyjne,
ryzyko dêwigni finansowej – REIT cz´sto wykorzystujà dług w celu finansowania inwestycji w nieruchomoÊci, co mo˝e zwi´kszyç wahania stóp
zwrotu zarówno przy korzystnych jak i niekorzystnych uwarunkowaniach rynkowych,
ryzyko regulacyjne kraju inwestowania – REIT
podlegajà ró˝nym regulacjom, a przepisy (równie˝ podatkowe) w poszczególnych krajach mogà
istotnie ró˝niç si´ od siebie,
ryzyko zawieszenia obliczeƒ przez emitenta
– REIT mo˝e czasowo zawiesiç obliczanie wartoÊci aktywów netto REIT, np. w nast´pstwie
znacznego wahania cen nieruchomoÊci,
ryzyko rozwiàzania funduszu,
ryzyko połàczenia lub podziału funduszu,
ryzyko czasowego zawieszenia umarzania tytułów uczestnictwa REIT – jego znaczenie
roÊnie wraz z intensywnoÊcià umorzeƒ tytułów
uczestnictwa REIT, gdy˝ fundusz mo˝e nie posiadaç wolnych Êrodków pieni´˝nych do pokrycia wszystkich wniosków o umorzenie tytułów
uczestnictwa.

TYTUŁY UCZESTNICTwA,
JEDNOSTKI UCZESTNICTwA
I CERTYFIKATY INwESTYCYJNE
Charakterystyka
Tytuł uczestnictwa jest instrumentem finansowym
– tytułem uczestnictwa w instytucji wspólnego inwestowania, emitowanym przez fundusz lub fundusz zagraniczny. Stanowi tytuł prawny, na podstawie którego
inwestor partycypuje we wspólnej masie majàtkowej funduszu zagranicznego. Z uwagi na fakt, ˝e fundusz zagraniczny mo˝e mieç ró˝ne formy (funduszem zagranicznym mo˝e byç np. fundusz inwestycyjny otwarty,
spółka inwestycyjna), tytuły uczestnictwa mogà byç ró˝nie nazywane (np. jednostkami uczestnictwa, akcjami).
Jednostka uczestnictwa jest instrumentem finansowym
– tytułem uczestnictwa w instytucji wspólnego inwestowania, nieb´dàcym papierem wartoÊciowym, emitowanym przez FIO/SFIO. Stanowi tytuł prawny, na podstawie którego inwestor - uczestnik FIO/SFIO (Uczestnik) partycypuje we wspólnej masie majàtkowej, jakà
jest FIO/SFIO. Jednostki uczestnictwa sà zapisane
w rejestrach Uczestników, które prowadzone sà przez
Agenta Transferowego. WartoÊç jednostki uczestnictwa jest zmienna i zale˝y od wyników osiàganych przez
FIO/SFIO. Jest ona podawana do publicznej wiadomoÊci
przez FIO/SFIO.
Certyfikaty inwestycyjne sà tytułami uczestnictwa w instytucji wspólnego inwestowania, papierami wartoÊciowymi, emitowanymi przez fundusze inwestycyjne
zamkni´te (FIZ). Ich wycena oraz ryzyka sà ÊciÊle zwià-

zane ze składem portfela inwestycyjnego FIZ, przy czym
w portfelu mogà znajdowaç si´ aktywa, które nie mogà
znajdowaç si´ w portfelu funduszy inwestycyjnych otwartych (FIO).
Podział funduszy inwestycyjnych
na kategorie
Poni˝ej przedstawiony został podział funduszy inwestycyjnych ze wzgl´du na rodzaj instrumentów finansowych znajdujàcych si´ w portfelu oraz prowadzonà
polityk´ inwestycyjnà. Główne kategorie to:
1) fundusze dłu˝ne krótkoterminowe,
2) fundusze dłu˝ne:
a) papierów skarbowych,
b) papierów korporacyjnych
(przedsi´biorstw),
3) fundusze mieszane (hybrydowe):
a) z ochronà kapitału,
b) stabilnego wzrostu,
c) zrównowa˝one,
d) aktywnej alokacji,
4) fundusze absolutnej stopy zwrotu,
5) fundusze akcji.
Ad.1)
Fundusze dłu˝ne krótkoterminowe nale˝à do funduszy o niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego, jednak nale˝y pami´taç, ˝e nie wyklucza to całkowicie ryzyka spadku wartoÊci jednostki uczestnictwa. Fundusze te inwestujà w krótkoterminowe instrumenty
dłu˝ne (m.in. bony skarbowe i pieni´˝ne, lokaty mi´dzybankowe, bankowe papiery wartoÊciowe) i sà przede wszystkim przeznaczone dla osób cechujàcych si´
du˝à awersjà do ryzyka inwestycyjnego. Mogà przynieÊç niewielki lecz systematyczny dochód przy stosunkowo niskim poziomie ryzyka.
Ad.2)
Fundusze dłu˝ne nazywane tak˝e obligacyjnymi,
lokujà zebrane od inwestorów Êrodki pieni´˝ne głównie w dłu˝ne papiery wartoÊciowe (np. obligacje
skarbowe, obligacje komunalne, obligacje przedsi´biorstw). W przeciwieƒstwie do funduszy dłu˝nych
krótkoterminowych inwestujà przede wszystkim w papiery wartoÊciowe o dłu˝szym ni˝ 12 miesi´cy terminie
zapadalnoÊci. Inwestujàc w fundusze dłu˝ne nale˝y
pami´taç o ró˝nicy pomi´dzy obligacjami skarbowymi,
charakteryzujàcymi si´ wi´kszà stabilnoÊcià, a obligacjami korporacyjnymi, które sà bardziej podatne na
zmiennoÊç rynku. Tym samym obligacje korporacyjne
dajà szans´ na wy˝sze zyski, natomiast ryzyko inwestycji w obligacje skarbowe jest powszechnie
uznane za ni˝sze. Wyró˝niç mo˝na równie˝ tzw. fundusze dłu˝ne uniwersalne, które lokujà Êrodki zarówno
w obligacje skarbowe, jak i korporacyjne (przy czym
inwestycja w obligacje korporacyjne w przypadku tych
funduszy nie przekracza 50%). Niezale˝nie od wyboru
charakteru funduszu obligacyjnego, nale˝y pami´taç,
˝e tak jak w przypadku innych funduszy, inwestycja
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obarczona jest ryzykiem, w szczególnoÊci w krótkim
lub Êrednim okresie.
Ad.3)
Do kategorii funduszy mieszanych nale˝à fundusze zrównowa˝one inwestujàce z reguły od 40% do
60% aktywów w akcje, a pozostałà cz´Êç w dłu˝ne
papiery wartoÊciowe (głównie obligacje) oraz fundusze stabilnego wzrostu inwestujàce z reguły do
40% aktywów w akcje, a pozostałà cz´Êç w papiery
dłu˝ne. Generalna zasada dla tej kategorii funduszy
jest taka, ˝e przy wzrostach na rynku akcji stopy zwrotu w funduszach stabilnego wzrostu sà zazwyczaj ni˝sze ni˝ w funduszach zrównowa˝onych, natomiast ryzyko utraty zainwestowanych Êrodków jest tym wi´ksze, im wi´kszy jest udział akcji w portfelu. Oprócz
wy˝ej wymienionych, istniejà tak˝e tzw. fundusze aktywnej alokacji, które wyró˝nia elastyczna polityka
inwestycyjna. Oznacza to, ˝e zarzàdzajàcy funduszem
ma swobod´ w doborze proporcji akcji i obligacji
w portfelu funduszu, w zale˝noÊci od sytuacji rynkowej.
W skrajnych przypadkach, fundusze tego typu mogà
inwestowaç całoÊç Êrodków w akcje, lub w obligacje.
Inwestorzy lokujàcy Êrodki w funduszach nie majà
gwarancji zwrotu zainwestowanej kwoty, jednak
majà do wyboru fundusze, które zmierzajà do ochrony powierzonego kapitału. Sà to tzw. fundusze ochrony kapitału, dà˝àce do wypłaty na koniec okresu rozliczeniowego co najmniej okreÊlonej cz´Êci (zwykle
100% lub 90%) zainwestowanej na poczàtku tego
okresu kwoty. Zaletà tej grupy funduszy jest mo˝liwoÊç
uczestniczenia w ewentualnych wzrostach na rynkach
akcji przy jednoczesnych staraniach na rzecz ochrony kapitału. Ochrona kapitału mo˝liwa jest dzi´ki
odpowiedniej strategii inwestycyjnej pomagajàcej
wygenerowaç okreÊlony wynik inwestycyjny i zrealizowaç zało˝enie ochrony Êrodków powierzonych przez
inwestorów.
Celem funduszy mieszanych jest stabilne, długoterminowe zwi´kszanie wartoÊci aktywów przez ich lokowanie w papiery wartoÊciowe zarówno te zaliczane do grupy bardziej bezpiecznych, jak i bardziej
ryzykownych.
Ad.4)
Fundusze absolutnej stopy zwrotu stosujà polityk´
inwestycyjnà, której celem jest osiàganie dodatnich
stóp zwrotu niezale˝nie od koniunktury rynkowej. Fundusze takie nie posiadajà portfela wzorcowego, który okreÊla ich polityk´ inwestycyjnà. Fundusze te dà˝à
do realizacji celów poprzez odpowiednià dywersyfikacj´ oraz mo˝liwoÊç szybkiego i efektywnego
reagowania na zmiany uwarunkowaƒ rynkowych. Zarzàdzajàcy tego typu funduszami z reguły ma mo˝liwoÊç doboru składników portfela spoÊród szerokiego
spektrum aktywów inwestycyjnych (akcje, obligacje,
surowce, waluty, depozyty bankowe). JednoczeÊnie
zarzàdzajàcy ma swobod´ lokowania Êrodków w ró˝nych rejonach Êwiata czy te˝ koncentracji tylko na wybranych sektorach gospodarki.

Ad.5)
Fundusze akcji, lokujà do 100% aktywów w ryzykowne instrumenty finansowe (np. akcje, instrumenty
pochodne). Fundusze akcji uwa˝ane sà za najbardziej
ryzykowne i podatne na wahania koniunktury rynkowej,
ale jednoczeÊnie za posiadajàce najwy˝szy potencjał
zysku w czasie wzrostów na giełdach.
Funkcjonowanie
W pozytywnych warunkach rynkowych, kiedy ceny
tytułu uczestnictwa w REIT zwy˝kujà, wartoÊç posiadanych przez inwestora tytułów uczestnictwa w REIT
roÊnie, natomiast w negatywnych warunkach rynkowych, kiedy ceny tytułu uczestnictwa w REIT zni˝kujà,
wartoÊç posiadanych przez inwestora tytułów uczestnictwa w REIT maleje.
Główne Ryzyka
Ryzyko inwestycyjne danego funduszu inwestycyjnego
jest zale˝ne od polityki inwestycyjnej tego funduszu.
Szczegółowe informacje na temat ryzyka inwestycyjnego zawarte sà w udost´pnionej inwestorom
dokumentacji dotyczàcej funduszu inwestycyjnego,
w szczególnoÊci w: Kluczowych Informacjach dla Inwestorów, Prospektach Informacyjnych, Warunkach
Emisji, Statutach. Informacje na temat ryzyka inwestycyjnego, w tym w szczególnoÊci treÊç Kluczowych
Informacji dla Inwestorów, sà dost´pne w Punktach
Usług Maklerskich oraz na stronie internetowej
www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie.
Poziom ryzyka zale˝ny jest m.in. od:
— kategorii funduszu,
— składu portfela funduszu inwestycyjnego,
— realizowanej przez fundusz polityki
inwestycyjnej.
Na ryzyko inwestycyjne dotyczàce inwestowania
w tytuły uczestnictwa funduszu, jednostki uczestnictwa
i certyfikaty inwestycje składajà si´ ryzyka zwiàzane
z nabywanymi przez fundusz inwestycyjny instrumentami finansowymi, w szczególnoÊci:
— ryzyko przyszłego kształtowania si´ kursu,
— ryzyko płynnoÊci instrumentu finansowego,
— ryzyko zawieszenia obrotu lub wykluczenia
instrumentu finansowego z obrotu,
— ryzyko zwiàzane z sytuacjà makroekonomicznà i mi´dzynarodowà kraju,
— ryzyko walutowe,
— ryzyko regulacyjne kraju inwestowania,
— ryzyko operacyjne,
— ryzyko finansowe.
Z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa funduszu, jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycje zwiàzane
sà równie˝:
— ryzyko zmiennoÊci – zale˝y od typu funduszu,
im wi´ksza cz´Êç portfela funduszu alokowana jest w instrumenty o wy˝szej zmiennoÊci, tym
wy˝sza b´dzie zmiennoÊç tytułów uczestnictwa,
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—

ryzyko zarzàdzajàcego – wià˝e si´ z mo˝liwoÊcià podj´cia bł´dnej decyzji przez zarzàdzajàcego funduszem, co do selekcji rodzaju aktywów
do portfela inwestycyjnego funduszu oraz momentu podj´cia decyzji inwestycyjnej,

—

ryzyko polityki inwestycyjnej – brak mo˝liwoÊci
bie˝àcego okreÊlenia dokładnych parametrów inwestycyjnych, w tym poziomu ryzyka oraz aktualnego składu portfela inwestycyjnego danego funduszu,

—

ryzyko niepewnego horyzontu inwestycyjnego
tytuły uczestnictwa funduszu inwestycyjnego
– certyfikaty inwestycyjne, w zale˝noÊci od Warunków emisji i Statutu funduszu, mogà posiadaç ÊciÊle okreÊlone terminy wykupu, które
uniemo˝liwiajà ich spieni´˝enie w terminie wybranym przez posiadacza certyfikatu. Równie˝
ze wzgl´du na niskà płynnoÊç niektórych aktywów zarzàdzanych przez fundusz, termin zakoƒczenia funduszu\wykupu certyfikatów mo˝e
zostaç znacznie wydłu˝ony,

—

—

ryzyko horyzontu istnienia funduszu inwestycyjnego – czas trwania funduszu inwestycyjnego, mo˝e byç ograniczony statutem, w szczególnoÊci FIZ i SFIO. Likwidacja funduszu mo˝e
nastàpiç w niekorzystnych warunkach rynkowych,
co mo˝e negatywnie wpłynàç na wynik inwestycji
w tytuły uczestnictwa funduszu, jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycje,

wych oferowanych w obrocie pierwotnym lub w ofercie publicznej.
Biuro Maklerskie Pekao przyjmuje zapisy Klienta zło˝one
w formie pisemnej za poÊrednictwem sieci Punktów
Usług Maklerskich zlokalizowanych na terenie całego kraju, a tak˝e za poÊrednictwem kanałów zdalnych,
jeÊli pozwalajà na to obowiàzujàce przepisy prawa
i postanowienia odpowiedniego dokumentu informacyjnego.
Ryzyka
Niezale˝nie od opisanych w innych punktach ryzyk zwiàzanych z inwestycjami, nabywanie instrumentów
finansowych oferowanych w obrocie pierwotnym lub
w ofercie publicznej wià˝e si´ z nast´pujàcymi ryzykami:
—

ryzyko niedojÊcia emisji do skutku,

—

ryzyko zwiàzane z zawieszeniem lub odstàpieniem od oferty przez emitenta,

—

ryzyko opóênienia wprowadzenia instrumentu
finansowego do obrotu,

—

ryzyko zwiàzane z niedopuszczeniem instrumentu finansowego do obrotu,

—

ryzyko zwiàzane z subskrypcjà i opłaceniem zapisu na instrumenty finansowe – przydział instrumentów finansowych w ramach oferty pierwotnej mo˝e byç uzale˝niony od kolejnoÊci
zapisów lub całkowitego popytu na oferowane
instrumenty finansowe. Wyst´pujà przypadki,
w których inwestor nabywa bardzo małà liczb´
instrumentów, na które zło˝ył zapis lub nie nabywa ich wcale,

—

ryzyko zwiàzane z wielkoÊcià oferty i przyszłà
płynnoÊcià obrotu (free float) – płynnoÊç obrotu instrumentów finansowych na rynku wtórnym
mo˝e uniemo˝liwiç szybkie wycofanie Êrodków
z inwestycji lub mo˝e spowodowaç istotne
niekorzystne zmiany cen w przypadku szybkiej
sprzeda˝y,

—

ryzyko braku płynnoÊci inwestycji – brak mo˝liwoÊci
wycofania Êrodków zaanga˝owanych przez
inwestora do momentu wprowadzenia instrumentu
finansowego do obrotu na rynku wtórnym,

—

ryzyko zwiàzane z naruszeniem przepisów
z zakresu oferty publicznej,

—

ryzyko zwiàzane z umowami o gwarantowanie
oferty (umowy subemisyjne) – mogà zaistnieç
warunki, przy których instytucje gwarantujàce
lub stabilizujàce kurs przy ofercie pierwotnej
b´dà sprzedawały instrumenty finansowe na
rynku wtórnym,

—

ryzyko zwiàzane z umowami typu „lock-up”
– przy ofertach IPO cz´sto wyst´pujà zobowiàzania dotychczasowych akcjonariuszy spółki
do niesprzedawania akcji w okresie kilku miesi´cy od zakoƒczenia IPO (po tym okresie mo˝e
wystàpiç dodatkowa poda˝ akcji).

ryzyko walutowe, w przypadku gdy inwestycja jest
dokonywana w walucie obcej, zwiàzane z niekorzystnymi zmianami kursów wymiany walut.

Ryzyko zwiàzane z inwestycjà w konkretny fundusz inwestycyjny jest zale˝ne od polityki inwestycyjnej tego
funduszu i jest opisane w Prospekcie Informacyjnym
danego funduszu, a jego poziom wskazany w dokumencie
zawierajàcym kluczowe informacje dla Inwestorów.
Poziom ryzyka w dokumentach kluczowych informacji dla inwestorów okreÊlony jest przy pomocy wskaênika SRRI, który pozwala przedstawiç Klientowi w prosty sposób poziom ryzyka danej inwestycji. SRRI
grupuje produkty w skali od 1 do 7 gdzie 1 to produkty
o najmniejszym, a 7 o najwi´kszym ryzyku.
Wa˝ne: Wskaênik ryzyka i zysku pokazuje tylko i wyłàcznie historycznà zmiennoÊç jednostki uczestnictwa
funduszu/subfunduszu, a wskazana na dany moment
kategoria ryzyka mo˝e ulec zmianie w przyszłoÊci. Najni˝sza kategoria ryzyka nie oznacza, ˝e fundusz inwestycyjny jest pozbawiony ryzyka.

INSTRUMENTY OFEROwANE
w RAMACh OFERTY PIERwOTNEJ
LUB w OFERCIE PUBLICZNEJ
Charakterystyka
Biuro Maklerskie Pekao Êwiadczy na rzecz Klienta
usługi w zakresie nabywania instrumentów finanso-
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SZCZEGÓLNE ZAGRANICZNE
INSTRUMENTY FINANSOwE
KwITY DEPOZYTOwE
Charakterystyka
Kwity depozytowe to instrumenty finansowe, stwierdzajàce własnoÊç instrumentów finansowych emitenta
z siedzibà w innym paƒstwie. Mogà one zostaç dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym oraz byç
przedmiotem obrotu niezale˝nie od papierów wartoÊciowych, których własnoÊç stwierdzajà. Kwity depozytowe mogà byç emitowane w oparciu o akcje (najcz´Êciej), obligacje lub inne instrumenty finansowe.
Ze wzgl´du na siedzib´ emitenta wyró˝niamy dwie
główne grupy kwitów depozytowych:
—

ADR (American Depository Receipts) – amerykaƒskie kwity depozytowe, emitowanie przez amerykaƒskie instytucje finansowe, w celu umo˝liwienia, głównie inwestorom amerykaƒskim, ale
nie tylko, inwestowania w akcje spółek spoza USA.
ADR jest ekwiwalentem akcji lub pakietu akcji spółek majàcych siedzib´ i notowanych poza USA.
Akcje te zostajà wyłàczone z obrotu i pozostajà w depozycie banku powierniczego, a w ich
miejsce w obrocie znajdujà si´ ADR-y. ADR-ami
mo˝na swobodnie obracaç, a ich właÊciciele mogà
je zamieniaç z powrotem na akcje,

—

GDR (Global Depository Receipts) – globalne kwity depozytowe, czyli certyfikaty emitowane przez
instytucje finansowe z poza USA (najcz´Êciej
kraju OECD), w celu umo˝liwienia inwestowania
w akcje spółek nienotowanych w kraju emisji
GDR. GDR jest ekwiwalentem akcji lub pakietu
akcji spółek majàcych siedzib´ i notowanych poza
krajem emisji GDR. Akcje te zostajà wyłàczone
z obrotu i pozostajà w depozycie banku powierniczego, a na ich miejsce w obrocie znajdujà si´
GDR-y. GDR-ami mo˝na swobodnie obracaç,
a ich właÊciciele mogà je zamieniaç z powrotem
na akcje notowane na rynku oryginalnym. GDR-y
jednej emisji mogà znajdowaç si´ w obrocie na
wi´cej ni˝ jednym rynku. GDR-y mogà byç przedmiotem ograniczonego obrotu w USA na podstawie regulacji SEC (Regulacji S i Regulacji 144A).

Depozytariusz akcji, o które oparty jest ADR/GDR, mo˝e
umo˝liwiç właÊcicielowi kwitu depozytowego: głosowaç
w sposób poÊredni na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki, wówczas udziela instrukcji co do sposobu głosowania. Ponadto właÊciciel kwitu depozytowego ma uprawnienia do dywidendy oraz prawa poboru
nowych akcji. ADR/GDR nie uprawnia do osobistego
uczestnictwa w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy
spółki, o której akcje oparty jest ADR lub GDR.
Funkcjonowanie
Cena kwitu depozytowego jest zale˝na od ceny akcji, które sà podstawà emisji kwitu. Kiedy ceny akcji
rosnà, cena kwitu depozytowego najcz´Êciej roÊnie,
kiedy ceny akcji zni˝kujà, cena kwitu depozytowego

równie˝ najcz´Êciej zni˝kujà. W pozytywnych warunkach rynkowych, kiedy ceny kwitu depozytowego zwy˝kujà, wartoÊç posiadanych przez inwestora
kwitów depozytowych roÊnie, natomiast w negatywnych warunkach rynkowych, kiedy ceny kwitu depozytowego zni˝kujà, wartoÊç posiadanych przez inwestora kwitów depozytowych maleje. Nale˝y mieç
na uwadze, ˝e ze wzgl´du na mo˝liwy efekt zmiany
kursów walut, zmiany ceny akcji i kwitu depozytowego
mogà nie byç zale˝noÊcià prostà, proporcjonalnà.
Ryzyka
Z inwestowaniem w kwity depozytowe zwiàzana
jest wi´kszoÊç ryzyk opisanych wczeÊniej w odniesieniu do akcji, tj.:
— ryzyko przyszłego kształtowania si´ kursu,
— ryzyko zmiennoÊci,
— ryzyko płynnoÊci instrumentu finansowego,
— ryzyko zawieszenia obrotu lub wykluczenia
instrumentu finansowego z obrotu,
— ryzyko zwiàzane z sytuacjà makroekonomicznà i mi´dzynarodowà kraju,
— ryzyko zarzàdzania,
— ryzyko operacyjne,
— ryzyko finansowe,
— ryzyko walutowe,
— ryzyko regulacyjne kraju inwestowania,
— ryzyko regulacyjne kraju emitenta.
Z inwestowaniem w kwity depozytowe zwiàzane
sà nast´pujàce ryzyka:
— ryzyko polityczne – ryzyko istotne w szczególnoÊci w przypadku inwestowania w instrumenty dłu˝ne emitowane przez rzàdy paƒstw,
gdzie istotna mo˝e byç nie tylko ocena mo˝liwoÊci danego paƒstwa do spłaty długu, ale równie˝ ocena gotowoÊci do jego spłaty,
— ryzyko wystawcy kwitu depozytowego – zwiàzane z kondycjà instytucji finansowej b´dàcej
wystawcà kwitów depozytowych,
— ryzyko ograniczonego lub opóênionego dost´pu do informacji.

MLP – MASTER LIMITED PARTNERShIP
Charakterystyka
Master Limited Partnership jest to spółka, której udziały sà notowane na rynku regulowanym. MLP sà zobowiàzane do uzyskiwania co najmniej 90% dochodów
z działalnoÊci zwiàzanej z wydobyciem, produkcjà lub
transportem zasobów naturalnych lub z nieruchomoÊciami. Posiadacze udziałów w spółce (ang. „limited partners”) w zamian za dostarczenie kapitału na rzecz spółki otrzymujà dywidendy które sà traktowane jako cz´Êciowy zwrot kapitału i nie tworzà zobowiàzania podatkowego (w USA). Posiadacze udziałów uczestniczà
zarówno w zyskach, jak i zobowiàzaniach spółki.
Partnerzy spółki (ang. „general partners”) sà natomiast
odpowiedzialni za zarzàdzanie spółkà, a ich wynagrodzenie uzale˝nione jest od wyników finansowych
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spółki. MLP notowane na giełdzie sà zobowiàzane do
wypłacania w całoÊci Êrodków pieni´˝nych na rzecz inwestorów. Prowadzenie spółki w formie MLP pozwala na zmniejszenie kosztu kapitału, zaÊ z perspektywy
posiadaczy udziałów pozwala na unikni´cie podwójnego
opodatkowania wypłat z tytułu dywidend.
Funkcjonowanie
W pozytywnych warunkach rynkowych, kiedy ceny
MLP zwy˝kujà, wartoÊç posiadanych przez inwestora MLP roÊnie, natomiast w negatywnych warunkach
rynkowych, kiedy ceny akcji zni˝kujà, wartoÊç posiadanych przez inwestora MLP maleje.
Ryzyka
Z inwestowaniem w udziały w MLP zwiàzana jest
wi´kszoÊç ryzyk opisanych wczeÊniej w odniesieniu
do akcji, tj.:
—

ryzyko przyszłego kształtowania si´ kursu,

—

ryzyko zmiennoÊci,

—

ryzyko płynnoÊci instrumentu finansowego,

—

ryzyko zawieszenia obrotu lub wykluczenia
instrumentu finansowego z obrotu,

—

ryzyko zwiàzane z sytuacjà makroekonomicznà i mi´dzynarodowà kraju,

—

ryzyko zarzàdzania,

—

ryzyko operacyjne,

—

ryzyko finansowe,

—

ryzyko walutowe,

—

ryzyko regulacyjne kraju inwestowania,

—

ryzyko regulacyjne kraju emitenta.

Z inwestowaniem w udziały w MLP zwiàzane sà równie˝ nast´pujàce ryzyka:
—

ryzyko zwiàzane z odpowiedzialnoÊcià za zobowiàzania MLP, w niekorzystnej sytuacji inwestor mo˝e straciç całoÊç zainwestowanych
Êrodków i dodatkowo odpowiadaç za niespłacone zobowiàzania MLP proporcjonalnie do posiadanych udziałów,

—

ryzyko zwiàzane z sytuacjà makroekonomicznà i mi´dzynarodowà rynku – zwiàzane z tendencjami zachodzàcymi w innych segmentach
rynku finansowego (m.in. wahania kursów walutowych, zmiany stóp procentowych, inflacja). W praktyce precyzyjna prognoza wpływu
tych ryzyk na kształtowanie si´ kursu instrumentu finansowego i jego wyeliminowanie nie
jest mo˝liwe, co nale˝y braç pod uwag´ przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych,

—

ryzyko szczególne – dotyczàce danego MLP
i rynku na jakim działa, np. ryzyko zmian cen wydobywanego surowca lub sytuacji na rynku nieruchomoÊci,

—

ryzyko stopy procentowej – w przypadku MLP
działajàcego na rynku nieruchomoÊci, wahania
stóp procentowych mogà wpływaç na rentownoÊç MLP.

ROYALTY TRUST
Charakterystyka
Royalty trust jest to podmiot b´dàcy właÊcicielem praw
do wydobycia surowców. Głównym celem działania
podmiotu jest przekazywanie inwestorom dochodu
ze sprzeda˝y wydobywanych surowców. Trusty nie posiadajà aktywów górniczych, zaÊ wydobycie i sprzeda˝
surowców prowadzona jest przez oddzielny podmiot, który przekazuje na rzecz trustu opłaty za prawa do eksploatacji górniczej. Trusty działajàce na podstawie prawa amerykaƒskiego (USA) przekazujà inwestorom dochód, a˝ do wyczerpania si´ danego zło˝a, kiedy to nast´puje rozwiàzanie trustu. W przypadku trustów opartych na prawie kanadyjskim, mogà one emitowaç akcje oraz zaciàgaç dług, co pozwala na nabycie nowych
praw do wydobycia oraz dokonywania inwestycji w ju˝
posiadanych lokalizacjach. Inwestycja w udziały royalty trust pozwala uniknàç inwestorowi podwójnego opodatkowania, jako ˝e dochody trustu nie podlegajà opodatkowaniu z tytułu podatku od osób prawnych.
Funkcjonowanie
W pozytywnych warunkach rynkowych, kiedy ceny
royalty trust zwy˝kujà, wartoÊç posiadanych przez inwestora royalty trust roÊnie, natomiast w negatywnych
warunkach rynkowych, kiedy ceny royalty trust zni˝kujà, wartoÊç posiadanych przez inwestora royalty trust
maleje.
Ryzyka
Z inwestowaniem w udziały w Royalty Trust zwiàzana
jest wi´kszoÊç ryzyk opisanych wczeÊniej w odniesieniu do akcji, tj.:
— ryzyko przyszłego kształtowania si´ kursu,
— ryzyko zmiennoÊci,
— ryzyko płynnoÊci instrumentu finansowego,
— ryzyko zawieszenia obrotu lub wykluczenia
instrumentu finansowego z obrotu,
— ryzyko zwiàzane z sytuacjà makroekonomicznà i mi´dzynarodowà kraju,
— ryzyko zarzàdzania,
— ryzyko operacyjne,
— ryzyko finansowe,
— ryzyko walutowe,
— ryzyko regulacyjne kraju inwestowania,
— ryzyko regulacyjne kraju emitenta.
Z inwestowaniem w udziały w Royalty Trust zwiàzane
sà równie˝ nast´pujàce ryzyka:
— ryzyko zwiàzane z sytuacjà makroekonomicznà
i mi´dzynarodowà rynku – zwiàzane z tendencjami zachodzàcymi w innych segmentach rynku finansowego (m.in. wahania kursów walutowych, zmiany stóp procentowych, inflacja).
W praktyce precyzyjna prognoza wpływu tych
ryzyk na kształtowanie si´ kursu instrumentu
finansowego i jego wyeliminowanie nie jest mo˝liwe, co nale˝y braç pod uwag´ przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych,
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—

ryzyko szczególne – dotyczàce danego Royalty
Trust i rynku na jakim działa, to znaczy ryzyko zmian cen wydobywanego surowca.

INSTRUMENTY FINANSOwE
OBJĘTE BRRD
Charakterystyka
Przepisy prawa z zakresu restrukturyzacji i uporzàdkowanej likwidacji wobec instytucji kredytowych i firm
inwestycyjnych (BRRD) przewidujà, ˝e banki i inne instytucje kredytowe oraz domy maklerskie i inne firmy
inwestycyjne, w okreÊlonych sytuacjach zwiàzanych
z niewypłacalnoÊcià, w tym w przypadku zagro˝enia
upadłoÊcià, mogà emitowaç instrumenty dłu˝ne oraz
inne niezabezpieczone instrumenty finansowe, które
majà na celu:
— zbycie działalnoÊci,
— ustanowienie instytucji pomostowej,
— wydzielenie długów,
— umorzenie lub konwersj´ długów.
Instrumenty te sà zwykle emitowane, adresowane i oferowane przez instytucje kredytowe bàdê firmy inwestycyjne swoim Klientom lub poprzez podmioty nale˝àce do grupy kapitałowej do Klientów tej˝e grupy.
BRRD majà na celu zminimalizowanie kosztów lub wyeliminowanie bezpoÊredniej pomocy paƒstw i rzàdów
oraz ochron´ wierzycieli oraz inwestorów posiadajàcych instrumenty dłu˝ne oraz inne niezabezpieczone
instrumenty finansowe, których emitentami sà instytucje kredytowe lub firmy inwestycyjnej.
Ryzyka
Z inwestowanie w instrumenty finansowe obj´te BRRD
sà zwiàzane ryzyka opisane wczeÊniej dla obligacji i innych instrumentów dłu˝nych, w tym ryzyko kredytowe,
ryzyko płynnoÊci, ryzyko koncentracji. Z uwagi jednak,
i˝ instrumenty te sà emitowane w okreÊlonych sytuacjach zwiàzanych z niewypłacalnoÊcià, a tak˝e pomimo, ˝e BRRD przewiduje ochron´ wierzycieli oraz inwestorów posiadajàcych instrumenty finansowe obj´te BRRD, właÊciwym jest przyj´cie, ˝e ryzyka te sà wi´ksze ni˝ w przypadku instrumentów dłu˝nych oraz innych
niezabezpieczonych instrumentów finansowych emitowanych przez instytucje kredytowe lub firmy inwestycyjne bez zwiàzku z niewypłacalnoÊcià.

Ryzyka
Z inwestowaniem w poszczególne rodzaje instrumentów niepublicznych zwiàzane sà odpowiednio
czynniki ryzyka charakterystyczne dla danej klasy instrumentów finansowych notowanych. Nale˝y mieç
na uwadze, i˝ inwestycja w instrumenty niepubliczne co do zasady wià˝e si´ z wi´kszym ryzykiem, ni˝
inwestowanie w instrumenty notowane na rynkach zorganizowanych. Inwestujàc w instrumenty niepubliczne nale˝y dodatkowo zwracaç uwag´ w szczególnoÊci
na nast´pujàce ryzyka:
— ryzyko niepublicznej wyceny – brak pewnoÊci,
co do wartoÊci instrumentu finansowego, co wynika z braku rynkowej wyceny instrumentu (brakiem notowaƒ np. na Giełdzie Papierów WartoÊciowych w Warszawie),
— ryzyko niepełnego dost´pu lub braku informacji – spółki niepubliczne nie majà obowiàzku
ujawniania danych finansowych oraz innych
istotnych danych dotyczàcych działalnoÊci spółki, co zwi´ksza ryzyko inwestycyjne,
— ryzyko płynnoÊci instrumentu finansowego – polega na braku mo˝liwoÊci kupna lub sprzeda˝y instrumentu finansowego bez znaczàcego wpływu
na jego cen´ a w skrajnym przypadku braku mo˝liwoÊci kupna lub sprzeda˝y instrumentu w okreÊlonym czasie. Ponadto, brak zorganizowanego
obrotu dla instrumentów niepublicznych utrudnia
nabycie/zbycie instrumentów niepublicznych
– konieczne jest znalezienie kontrahenta.

TRANSAKCJE ZAwIERANE
POZA SYSTEMEM OBROTU

Charakterystyka

Charakterystyka
Zlecenia dotyczàce niektórych instrumentów finansowych mogà byç wykonywane za zgodà Klienta poza
systemem obrotu np. na tzw. rynku mi´dzybankowym.
Zlecenia składane na rynek mi´dzybankowy muszà
zawieraç limit ceny, a termin wa˝noÊci nie mo˝e byç
dłu˝szy ni˝ jeden dzieƒ.
Biuro Maklerskie Pekao mo˝e podjàç czynnoÊci zmierzajàce do kojarzenia Klienta z jednym lub wi´cej podmiotami w celu doprowadzenia do zawarcia transakcji.
Ze wzgl´du na brak automatyzacji wykonywania
zleceƒ poza systemem obrotu oraz przyjmowania i przekazywania zleceƒ w celu kojarzenia Klientów, czas realizacji, anulowania lub modyfikacji mo˝e byç znacznie
dłu˝szy ni˝ w przypadku zleceƒ wykonywanych w systemie obrotu.

Biuro Maklerskie Pekao Êwiadczy na rzecz Klienta
usługi w zakresie nabywania instrumentów finansowych rynku niepublicznego – instrumentów finansowych, które nie sà dopuszczone do obrotu zorganizowanego tj. w systemie obrotu lub w innym systemie wykonywania zleceƒ. Mogà to byç m. in. udziały i akcje spółek niepublicznych, obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje, bankowe papiery wartoÊciowe, certyfikaty inwestycyjne funduszy i inne instrumenty o charakterze ETNP.

Ryzyka
Niezale˝nie od ryzyk zwiàzanych z inwestowaniem
w dane instrumenty finansowe, realizacja zleceƒ poza
systemem obrotu wià˝e si´ z nast´pujàcymi ryzykami:
— ryzyko rozliczeniowe, tj. ryzyko opóênienia w rozliczeniu lub braku rozliczenia transakcji,
— ryzyko ceny (nierynkowej ceny) – cena na rynku mi´dzybankowym mo˝e odbiegaç od ceny
instrumentu w systemie obrotu,

INSTRUMENTY NIEPUBLICZNE
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ryzyko płynnoÊci instrumentu finansowego – polega na braku mo˝liwoÊci kupna lub sprzeda˝y
instrumentu finansowego,
— ryzyko spreadu – niska płynnoÊç mo˝e spowodowaç znacznà ró˝nic´ pomi´dzy cenà kupna
a cenà sprzeda˝y danego instrumentu finansowego.
Ponadto kojarzenie Klientów w celu zawarcia transakcji wià˝e si´ z nast´pujàcym ryzykiem:
— ryzyko kontrahenta – brak mo˝liwoÊci realizacji
zlecenia z powodu braku lub wycofania si´ kontrahenta.
—

OTP
Charakterystyka
Usługa OTP (Odroczony Termin PłatnoÊci) umo˝liwia
realizacj´ zleceƒ kupna bez posiadania przez Klienta w momencie ich składania pełnego pokrycia w Êrodkach pieni´˝nych lub nale˝noÊciach z tytułu zawartych transakcji sprzeda˝y. Dzi´ki temu, Klient mo˝e
w dniu zawarcia transakcji zaanga˝owaç Êrodki pieni´˝ne w wysokoÊci odpowiadajàcej jedynie cz´Êci
wartoÊci transakcji - reszt´ spłacajàc do dnia rozrachunku transakcji we właÊciwej izbie rozrachunkowej.
Usługa OTP dotyczy jedynie wskazanych przez Biuro Maklerskie instrumentów finansowych i nie obejmuje transakcji instrumentami pochodnymi. Biuro Maklerskie okreÊla i Podaje Do WiadomoÊci Klientów wymaganà minimalnà wysokoÊç wskaênika pokrycia zleceƒ kupna w Êrodkach pieni´˝nych dla instrumentów
finansowych, w stosunku do których dopuszcza
składanie zleceƒ kupna z wykorzystaniem usługi OTP.
W momencie składania zlecenia Klient powinien posiadaç co najmniej 30% wartoÊci zlecenia lub wartoÊç
Podanà Do WiadomoÊci Klientów. Brakujàcà kwot´
Klient uzupełnia najpóêniej w dniu rozrachunku transakcji we właÊciwej izbie rozrachunkowej, co w praktyce
tworzy efekt dêwigni finansowej (analogia krótkoterminowego kredytowania zakupu).
Ryzyka
Niezale˝nie od ryzyk zwiàzanych z inwestowaniem
w instrumenty finansowe z korzystaniem z usługi OTP
wià˝à si´ nast´pujàce ryzyka:
— ryzyko dêwigni finansowej – w celu zawarcia transakcji nie ma koniecznoÊci jej opłacenia w całoÊci,
co tworzy efekt dêwigni finansowej,
— ryzyko powstania przeterminowanego zobowiàzania na rachunku inwestycyjnym Klienta,
— ryzyko zaprzestania przyjmowania od Klienta przez
BM zleceƒ kupna bez pełnego pokrycia – w przypadku niedotrzymania przez Klienta terminu zapłaty i nieuzupełnienia Êrodków pieni´˝nych na rachunku inwestycyjnym w dniu rozrachunku transakcji we właÊciwej izbie rozrachunkowej,
— ryzyko sprzeda˝y instrumentów finansowych,
znajdujàcych si´ na rachunku inwestycyjnym
Klienta – w zwiàzku z koniecznoÊcià pokrycia istniejàcych zobowiàzaƒ Klienta z tytułu nieopłaconej transakcji zawartej z wykorzystaniem usługi OTP,

—
—

ryzyko zmiany wskaêników pokrycia zleceƒ kupna dla poszczególnych instrumentów finansowych,
ryzyko ograniczenia limitu zobowiàzaƒ dla zleceƒ
składanych z wykorzystaniem usługi OTP.

PRE-MARKET
Charakterystyka
Zlecenia na zagraniczne instrumenty finansowe
obejmujàce faz´ pre-market.
Ryzyka
Niezale˝nie od ryzyk zwiàzanych z inwestowaniem
w instrumenty finansowe składanie zleceƒ obejmujàcych faz´ pre-market wià˝e si´ z nast´pujàcym ryzykiem:
— ryzyko ni˝szej płynnoÊci – wi´ksze zagro˝enie
braku realizacji zlecenia po zakładanej cenie
z uwagi i˝ wartoÊç obrotu generowanego podczas
fazy pre-market zwykle jest znacznie ni˝sza
ni˝ wartoÊç obrotu generowanego podczas fazy
notowaƒ ciàgłych,
— ryzyko wi´kszej zmiennoÊci – mniejsza „gł´bokoÊç” rynku, rozumiana jako liczba zleceƒ
kupna i sprzeda˝y po kursie bliskim aktualnej
cenie rynkowej podczas fazy pre-market mo˝e
przekładaç si´ na wi´kszà zmiennoÊç cen,
— ryzyko braku powiàzania kursów – kursy instrumentów finansowych notowanych w fazie
pre-market i fazie notowaƒ ciàgłych mogà charakteryzowaç si´ wysokim odchyleniem w stosunku do siebie,
— ryzyko informacji – zwa˝ywszy, ˝e informacje
dotyczàce notowanych instrumentów finansowych sà ogłaszane równie˝ poza godzinami notowaƒ ciàgłych, pojawienie si´ takich informacji giełdowych w połàczeniu z ni˝szà płynnoÊcià
i wy˝szà zmiennoÊcià mo˝e spowodowaç du˝e
odchylenia na cenie instrumentu finansowego,
którego dotyczà,
— ryzyko spreadu – niska płynnoÊç oraz wysoka
zmiennoÊç mo˝e spowodowaç znacznà ró˝nic´ pomi´dzy cenà kupna a cenà sprzeda˝y danego instrumentu finansowego.

wAŻNA INFORMACJA
W uzupełnieniu ryzyka regulacyjnego kraju inwestowania
oraz kraju emitenta instrumentu finansowego, o których
mowa powy˝ej, nale˝y zwróciç uwag´ na majàce
wpływ na celowoÊç oraz efektywnoÊç inwestycji:
— ryzyko prawne – obejmujàce m.in. mo˝liwoÊç zmiany przepisów prawa dotyczàcych obrotu instrumentami finansowymi, emitentów, prowadzenia
działalnoÊci gospodarczej i innych, mogàce powodowaç pogorszenie warunków działania inwestorów i w konsekwencji niepewnoÊç efektów
inwestycji,
— ryzyko podatkowe – w ramach którego nale˝y
zwróciç uwag´, ˝e:
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oni prawo do własnego stanowiska w sprawie interpretacji przepisów podatkowych
(stanowisko Klienta mo˝e byç wypracowane
w porozumieniu z doradcà podatkowym, właÊciwym organem podatkowym i innymi
uprawnionymi podmiotami),

— istniejà wàtpliwoÊci interpretacyjne zwiàzane
ze stosowaniem przepisów podatkowych, w
szczególnoÊci ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych,
która reguluje zarówno obowiàzki Klientów
- podatników podatku dochodowego od osób
fizycznych, jak i obowiàzki BM – płatnika
zryczałtowanego podatku dochodowego
i wystawcy imiennej informacji o wysokoÊci
dochodu (informacja PIT-8C),
— Klienci BM ponoszà pełnà odpowiedzialnoÊç
za zobowiàzania podatkowe wynikajàce z ww.
ustawy, tak˝e w sytuacjach, gdy BM nie wykona lub wykona niewłaÊciwie swoje obowiàzki, jako płatnik podatku (patrz: ustawa
z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa). BM – płatnik podatku dochodowego
od osób fizycznych oraz płatnik podatku dochodowego, w przypadku niektórych przychodów osiàganych przez osoby prawne, ponosi solidarnà odpowiedzialnoÊç za zobowiàzanie podatkowe Klienta, o ile tak stanowià przepisy prawa powszechnego. W przypadku, gdy przepisy prawa powszechnego nie
stanowià o solidarnej odpowiedzialnoÊci BM
– BM ponosi odpowiedzialnoÊç cywilnoprawnà na zasadach ogólnych,
— BM, zarówno w zakresie obowiàzków płatnika podatku, jak i przy formułowaniu informacji podatkowych przekazywanych Klientom (np. informacja PIT-8C), dochowuje nale˝ytej starannoÊci i ostro˝noÊci przy interpretowaniu opisanych przepisów i ich stosowaniu na potrzeby obowiàzków podatkowych
wobec Klientów. Stanowisko, jakie w sprawach
przepisów podatkowych reprezentuje BM nie
jest dla Klientów wià˝àce, tym samym majà

— powy˝sze ryzyka nie mogà byç rozpatrywane w oderwaniu od przepisów podatkowych
stosowanych w krajach innych ni˝ Polska,
w szczególnoÊci, jeÊli Klient posiada status
nierezydenta, powinny one byç rozstrzygane
w Êwietle prawa, w tym przepisów podatkowych, obowiàzujàcego w miejscu zamieszkania Klienta, jak równie˝ umów o unikaniu
podwójnego opodatkowania, jakie zawarła
Polska.

ROZDZIAŁ III
INFORMACJA O ŚwIADCZENIU
USŁUGI MAKLERSKIEJ wRAZ
ZE ŚwIADCZENIEM INNEJ USŁUGI
SPRZEDAŻ KRZYŻOwA
Usługi 1-4 wymienione w poni˝szej tabeli w cz´Êci
Usługi maklerskie, Êwiadczone sà na podstawie jednej umowy – Umowa Êwiadczenia usług maklerskich
przez Biuro Maklerskie Pekao, z zastrze˝eniem, ˝e na
podstawie odr´bnej umowy mogà byç Êwiadczone usługi z zakresu przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych, tj. przechowywania instrumentów finansowych w formie dokumentu.
Ze wzgl´du na uzupełniajàcy si´ charakter Êwiadczonych usług nie jest mo˝liwe zawarcie przez Klienta
z Biurem Maklerskim Pekao umowy regulujàcej Êwiadczenie tylko jednej z Usług 1-4.

BM ŚwIADCZY SPRZEDAŻ KRZYŻOwĄ w ZAKRESIE wSKAZANYCh USŁUG w PONIŻSZEJ TABELI:
I

Usługi maklerskie:

1

wykonywanie zleceƒ nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dajàcego zlecenie
w tym derywatów, zagranicznych instrumentów oraz pozagiełdowych instrumentów finansowych,

2

przyjmowanie i przekazywanie zleceƒ nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,

3

przechowywanie lub rejestrowanie instrumentów finansowych, w tym prowadzenie rachunków papierów
wartoÊciowych, rachunków derywatów i rachunków zbiorczych, oraz prowadzenie rachunków pieni´˝nych,

4

wymiana walutowa (zwiàzana z działalnoÊcià maklerskà),

5

sporzàdzanie analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji, o charakterze ogólnym
dotyczàcych transakcji w zakresie instrumentów finansowych,

6
II

doradztwo inwestycyjne.
Pozostałe usługi:

1

udost´pnianie informacji rynkowych oraz narz´dzi informatycznych,

2

wnoszenie Êrodków pieni´˝nych na rachunek lokaty.
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Usługi 5 i 6 wymienione w powy˝szej tabeli w cz´Êci Usługi maklerskie oraz Pozostałe usługi wymienione w cz´Êci II Êwiadczone sà po zawarciu z Klientem dodatkowych umów. Nie jest mo˝liwe skorzystanie z tych usług bez uprzedniego zawarcia Umowy
Êwiadczenia usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Pekao.

—

przyjmowanych lub przekazywanych innym
kontrahentom, niezb´dnych do Êwiadczenia
usługi opłat infrastrukturalnych zwiàzanych z zawarciem, rozrachunkiem i rozliczeniem transakcji,
kosztami powiernictwa, wymianà walutowà, obcià˝eniami regulacyjnymi i opłatami publicznoprawnymi,

W zwiàzku z zawarciem, wykonaniem lub rozwiàzaniem umów zawartych w ramach usług 5 i 6 oraz
Pozostałe Usługi wymienione w cz´Êci II Klient nie jest
obcià˝any dodatkowymi kosztami innymi ni˝ okreÊlonymi w Taryfie prowizji i opłat Biura Maklerskiego
Pekao lub dokumentach regulujàcych zasady korzystania z poszczególnych usług, a zbiorcze koszty i opłaty sà równe sumie opłat i kosztów dla poszczególnych usług.

—

Êwiadczeƒ poprawiajàcych jakoÊç Êwiadczonych
usług.

Âwiadczenie ww. usług w ramach sprzeda˝y krzy˝owej nie wpływa na poziom ryzyka w porównaniu z ryzykami, które wynikałyby z poszczególnych usług, gdyby te usługi Êwiadczone były oddzielnie. Ryzyko wynikajàce ze sprzeda˝y krzy˝owej w porównaniu do ryzyka opisanego dla poszczególnych usług, stanowi
sum´ ryzyk poszczególnych usług.

Opłaty i prowizje pobierane od Klientów mogà byç wykorzystane na pokrycie kosztów bie˝àcych ponoszonych przez Biuro Maklerskie w bezpoÊrednim
zwiàzku z prowadzeniem działalnoÊci maklerskiej. Sà
to m.in.:
—

opłaty i prowizje na rzecz podmiotów organizujàcych rynki zorganizowane (GPW, BondSpot S.A.) oraz rozrachunek i rozliczenie
transakcji (KDPW, KDPW_CCP),

—

opłaty na rzecz Repozytorium Transakcji z tytułu raportowania transakcji na instrumentach
pochodnych (KDPW_RT za poÊrednictwem
KDPW_CCP),

—

opłaty i prowizje na rzecz podmiotów poÊredniczàcych w wykonaniu lub rozliczaniu zleceƒ
na zagranicznych rynkach regulowanych oraz
opłaty za obsług´ rachunku zagranicznych instrumentów finansowych,

Koszty i opłaty zwiàzane ze sprzeda˝à krzy˝owà usług
nie ró˝nià si´ od kosztów i opłat za Êwiadczenie tych
usług odr´bnie.
Koszty i opłaty zostały opisane w Taryfie prowizji i opłat
Biura Maklerskiego Pekao przekazywanej Klientowi
w momencie zawarcia Umowy Êwiadczenia usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Pekao.

—

koszty serwisów informacyjnych (Reuters, PAP,
SDIG, Interia PL),

—

Okresy odstàpienia lub rozwiàzania poszczególnych
umów zawieranych w ramach sprzeda˝y krzy˝owej
nie ró˝nià si´ od okresów odstàpienia lub rozwiàzania tych umów, gdyby były zawierane odr´bnie.

koszty utrzymania i obsługi sieci teleinformatycznej (platforma transakcyjna, intranet, Internet, telefonia stacjonarna i komórkowa, aplikacja mobilna),

—

opłaty pocztowe,

ROZDZIAŁ IV
KOSZTY INFRASTRUKTURALNE
ORAZ OGÓLNE ZASADY PRZYJMOwANIA I PRZEKAZYwANIA
ŚwIADCZEŃ PIENIĘŻNYCh,
w TYM OPŁAT, PROwIZJI ORAZ
ŚwIADCZEŃ NIEPIENIĘŻNYCh
W zwiàzku ze Êwiadczeniem usługi wykonywania zleceƒ, Biuro Maklerskie nie przyjmuje ani nie przekazuje ˝adnych opłat, prowizji ani Êwiadczeƒ niepieni´˝nych, za wyjàtkiem:
—

przyjmowanych od Klienta standardowych
opłat i prowizji, których katalog zamieszczony
jest w Taryfie prowizji i opłat Biura Maklerskiego
Pekao na zasadach okreÊlonych w Regulaminie Êwiadczenia usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Pekao lub zgodnie z zawartà z
Klientem umowà,

—

koszty obsługi prawnej,

—

koszty marketingowe i promocyjne,

—

koszty funkcjonowania sieci sprzeda˝y.

Informacje o opłatach i kosztach ponoszonych
przez Klientów Biura Maklerskiego wynikajàcych
z zawierania transakcji na rynkach zorganizowanych w ramach usługi wykonywania zleceƒ
Koszty stałe
Informacja o wysokoÊci wszystkich kosztów stałych
ponoszonych przez Klienta, a w szczególnoÊci opłaty za prowadzenie rachunku, opłaty za przechowywanie instrumentów finansowych, opłaty za transfer
instrumentów finansowych, opłaty za sporzàdzenie
zaÊwiadczeƒ czy sporzàdzenie historii rachunku znajdujà si´ w Taryfie prowizji i opłat Biura Maklerskiego
Pekao.
Koszty zmienne
Stawki prowizji pobieranej od Klientów znajdujà si´
w Taryfie prowizji i opłat Biura Maklerskiego Pekao.
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Prowizje pobierane od transakcji zawieranych
w systemach obrotu instrumentami finansowymi:

zwiàzane z rozrachunkiem i rozliczeniem transakcji / operacji na instrumentach finansowych:

WysokoÊç prowizji pobieranych od transakcji zawieranych w systemach obrotu instrumentami finansowymi
uzale˝niona jest od wielkoÊci zlecenia i indywidualnej
tabeli prowizji Klienta obowiàzujàcej na rachunku inwestycyjnym Klienta (zgodnie z Taryfà prowizji i opłat
BM lub indywidualnie zawartym aneksem prowizyjnym).

—

depozytowe – za otwarcie konta formalnego, za
prowadzenie konta podmiotowego, za prowadzenie depozytu instrumentów rynku kasowego (zgodnie z pkt 1-3 Załàcznika Nr 1 do Regulaminu KDPW),

—

rozrachunkowe (zgodnie z pkt 4 Załàcznika Nr
1 do Regulaminu KDPW),

—

za obsług´ komunikatów / instrukcji (zgodnie z
pkt 5 Załàcznika Nr 1 do Regulaminu KDPW),

—

po˝yczkowe w systemie automatycznych po˝yczek papierów wartoÊciowych (zgodnie z pkt
6 Załàcznika Nr 1 do Regulaminu KDPW),

—

specjalne (zgodnie z pkt 7 Załàcznika Nr 1 do
Regulaminu KDPW),

—

za dodatkowe usługi (zgodnie z pkt 8 Załàcznika Nr 1 do Regulaminu KDPW),

—

za uczestnictwo (zgodnie z pkt 1 Załàcznika Nr
1 do Regulaminu rozliczeƒ transakcji),

—

z tytułu rozliczenia transakcji (zgodnie z pkt 2
Załàcznika Nr 1 do Regulaminu rozliczeƒ transakcji),

—

zwiàzane z instrumentami pochodnymi (zgodnie z pkt 3 Załàcznika Nr 1 do Regulaminu rozliczeƒ transakcji),

—

za zarzàdzanie i administrowanie Êrodkami
wniesionymi z tytułu wpłat do funduszu rozliczeniowego oraz właÊciwego funduszu zabezpieczajàcego a tak˝e Êrodkami wniesionymi na poczet depozytów zabezpieczajàcych
(zgodnie z pkt 4 Załàcznika Nr 1 do Regulaminu
rozliczeƒ transakcji),

—

za dodatkowe usługi (zgodnie z pkt 5 Załàcznika Nr 1 do Regulaminu rozliczeƒ transakcji),

—

z tytułu zarzàdzania systemem rekompensat
(zgodnie z § 20 Regulaminu funkcjonowania
systemu rekompensat – KDPW),

—

za zgłoszenie transakcji do Repozytorium
Transakcji (zgodnie z pkt 1.2 Załàcznika Nr 1 do
Regulaminu Repozytorium Transakcji, za poÊrednictwem KDPW_CCP),

—

za utrzymywanie w Repozytorium Transakcji informacji o zawartej transakcji (za poÊrednictwem
KDPW_CCP zgodnie z pkt 1.3 Załàcznika Nr
1 do Regulaminu Repozytorium Transakcji, za
poÊrednictwem KDPW_CCP).

Opłaty na rzecz GPW
W zwiàzku ze Êwiadczeniem usługi wykonywania zleceƒ nabycia lub zbycia instrumentów finansowych w
zakresie kosztów zwiàzanych z uczestnictwem w rynku regulowanym oraz alternatywnym systemie obrotu (ASO) organizowanym przez GPW, Biuro Maklerskie jest zobowiàzane do zapłaty opłat i prowizji:
—

—

za dost´p do systemu informatycznego GPW
– opłaty jednorazowe i kwartalne (zgodnie z pkt
1 Załàcznika Nr 1 do Regulaminu Giełdy),
za wykorzystanie systemu informatycznego GPW
– opłaty kwartalne (zgodnie z pkt 2 Załàcznika
Nr 1 do Regulaminu Giełdy)

oraz opłat:
—

operacyjnych na rynku kasowym (zgodnie z
pkt 3 Załàcznika Nr 1 do Regulaminu Giełdy),

—

operacyjnych na rynku terminowym (zgodnie
z pkt 4 Załàcznika Nr 1 do Regulaminu Giełdy),

—

innych (zgodnie z pkt 6 Załàcznika Nr 1 do Regulaminu Giełdy).

Pełna treÊç Regulaminu Giełdy wraz z cennikiem obowiàzujàcym członków GPW dost´pna jest na stronie
GPW:
—

www.gpw.pl

Opłaty na rzecz BondSpot
W zwiàzku ze Êwiadczeniem usługi wykonywania zleceƒ nabycia lub zbycia instrumentów finansowych w
zakresie kosztów zwiàzanych z uczestnictwem w regulowanym rynku pozagiełdowym (RRP) oraz alternatywnym systemie obrotu (ASO) organizowanym
przez BondSpot S.A., Biuro Maklerskie jest zobowiàzane do zapłaty opłat i prowizji przewidzianych w
cenniku BondSpot S.A.
Pełna treÊç Regulaminu obrotu regulowanego rynku pozagiełdowego organizowanego przez BondSpot S.A.,
wraz z cennikiem obowiàzujàcym członków oraz zestawieniem opłat obowiàzujàcych na regulowanym rynku pozagiełdowym prowadzonym przez BondSpot S.A.,
dost´pne sà na stronie BondSpot S.A.:

Opłaty na rzecz KDPW S.A.,
KDPW_CCP S.A. i KDPW_RT

Pełna treÊç Regulaminu KDPW S.A., Regulaminu rozliczeƒ transakcji KDPW_CCP S.A., Regulaminu Repozytorium Transakcji (Regulamin KDPW_RT) i
Regulaminu funkcjonowania systemu rekompensat, a tak˝e tabele opłat dost´pne sà na stronach
KDPW S.A. i KDPW_CCP S.A. pod adresami:

Biuro Maklerskie, b´dàc uczestnikiem KDPW S.A.
i KDPW_CCP S.A., ponosi nast´pujàce opłaty

—
—

—

www.bondspot.pl

www.kdpw.pl
www.kdpwccp.pl
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Opłaty zwiàzane z rynkami zagranicznymi
Biuro Maklerskie ponosi koszty działalnoÊci zwiàzane
z usługà wykonywania zleceƒ nabycia lub zbycia zagranicznych instrumentów finansowych, które w zale˝noÊci od rynku i podmiotu poÊredniczàcego
mogà si´ wahaç w przedziale od 0,025% do 0,30%
wartoÊci transakcji z minimalnymi wartoÊciami oscylujàcymi w granicach równowartoÊci od ok. 20,00 zł
do ok.180,00 zł. Dodatkowymi kosztami transakcyjnymi sà lokalne opłaty i podatki, które sà wymagane na niektórych rynkach.
Biuro Maklerskie ponosi równie˝ koszty transferu walut, koszty przyj´cia transferu instrumentów finansowych (wahajàce si´ w zale˝noÊci od rynku od 15 EUR
do 60 EUR) oraz koszty przechowywania zdeponowanych instrumentów finansowych – maksymalnie 0,15% w skali roku, powi´kszane o ewentualne opłaty lokalne.
Do wartoÊci transakcji zrealizowanych na rynkach zagranicznych, na których naliczane sà podatki transakcyjne, opłaty skarbowe lub inne opłaty, nale˝y doliczyç stosownà opłat´ pobieranà najpóêniej w momencie rozliczenia transakcji. Informacje o wysokoÊci kosztów publicznoprawnych pobieranych przez
podmioty realizujàce transakcje na rynkach zagranicznych Podawane sà Do WiadomoÊci Klientów w
Komunikatach Dyrektora BM, celem umo˝liwienia
Klientom oszacowania łàcznych kosztów transakcji.
Opłaty zwiàzane z udost´pnianiem notowaƒ
i danych giełdowych
W zwiàzku z dystrybucjà danych giełdowych i udost´pnianiem Klientom serwisów informacyjnych, Biuro Maklerskie ponosi na rzecz podmiotów uprawnionych do rozpowszechniania tych danych:
—
—

opłaty dystrybucyjne powi´kszone o koszty techniczne,
opłaty za korzystanie z przeglàdu notowaƒ za
ka˝dego u˝ytkownika, w zale˝noÊci od zakresu prezentowanych danych.

ROZDZIAŁ V
ZAChĘTY – PRZYJMOwANIE
ORAZ PRZEKAZYwANIE PRZEZ
BIURO MAKLERSKIE ŚwIADCZEŃ
PIENIĘŻNYCh I NIEPIENIĘŻNYCh
W zwiàzku ze Êwiadczeniem usług maklerskich BM
mo˝e otrzymywaç lub przekazywaç Êwiadczenia
pieni´˝ne lub niepieni´˝ne, w tym drobne Êwiadczenia
niepieni´˝ne, których celem jest wykonanie dodatkowych działaƒ przyczyniajàcych si´ do poprawy jakoÊci obsługi Klientów.
Szczegółowe informacje na temat przedmiotu powy˝szych Êwiadczeƒ i ich szacunkowej wysokoÊci, zostanà ujawnione przez BM przed zło˝eniem zlecenia.

BM co najmniej raz w roku wysyła do Klienta informacj´ o faktycznych kwotach przekazanych lub otrzymanych Êwiadczeƒ, przy czym drobne Êwiadczenia
niepieni´˝ne opisywane sà w sposób ogólny.
Drobne Êwiadczenia niepieni´˝ne, które sà otrzymywane w szczególnoÊci od Emitentów lub towarzystw
funduszy inwestycyjnych, mogà mieç postaç:
a) szkoleƒ pracowników;
b) materiałów szkoleniowych, w tym materiałów
dotyczàcych sytuacji rynkowej;
c)
aplikacji i systemów informatycznych;
d) materiałów reklamowych i informacyjnych;
e) materiałów analitycznych dot. sytuacji rynkowej
oraz zachowania poszczególnych funduszy.
Je˝eli przed rozpocz´ciem Êwiadczenia usług maklerskich wysokoÊç Êwiadczeƒ nie mogła zostaç oszacowana, BM przed rozpocz´ciem Êwiadczenia danej
usługi przekazuje Klientowi informacje o sposobie
ustalania ich wysokoÊci oraz, niezwłocznie po ustaleniu ich wartoÊci, dodatkowo informacje dotyczàce
dokładnych kwot przyj´tych lub przekazanych Êwiadczeƒ.

ROZDZIAŁ VI
PRZYKŁADOwA INFORMACJA
O SZACUNKOwYCh KOSZTACh
I OPŁATACh EX ANTE Z TYTUŁU
PRZYJMOwANIA I PRZEKAZYwANIA
ORAZ wYKONYwANIA ZLECEŃ
ORAZ ICh wPŁYwIE NA ZwROT
Z INwESTYCJI, A TAKŻE wYSOKOŚCI
ŚwIADCZEŃ PIENIĘŻNYCh
(ZAChĘTACh) OTRZYMYwANYCh
PRZEZ BM, DLA REPREZENTATYwNYCh (NAJCZĘŚCIEJ wYSTĘPUJĄCYCh w OBROCIE) INSTRUMENTÓw
FINANSOwYCh
Zaprezentowane poni˝ej przykładowe koszty ex ante
transakcji zostały przygotowane w celu zaprezentowania kosztów zwiàzanych z zawieraniem przez
Klienta transakcji na rynku kapitałowym oraz wpływu tych kosztów na wynik z inwestycji. Prezentacja
bazuje na przykładowych kwotach inwestycji oraz
kosztach inwestycji wynikajàcych z obowiàzujàcej
Taryfy prowizji i opłat Biura Maklerskiego Pekao oraz
w przypadku ofert publicznych i obrotu pierwotnego Umów i Porozumieƒ, które mogà przewidywaç
otrzymywanie lub przekazywanie płatnoÊci z udziałem podmiotu trzeciego.
Prezentacja kosztów oparta jest o kwoty inwestycji
brutto, tj. wartoÊç inwestycji powi´kszonà o opłaty
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i prowizje jakie ponosi Klient przy nabyciu i zbyciu
instrumentu finansowego. Z uwagi na fakt, ˝e wysokoÊç cz´Êci kosztów jest uzale˝niona od wartoÊci transakcji, na potrzeby niniejszej informacji prezentowane poni˝ej przykłady zostały skalkulowane
w oparciu o:
—

standardowe stawki prowizji wynikajàce z Taryfy
prowizji i opłat Biura Maklerskiego Pekao i prowizji dla transakcji zawieranych w kanale internetowym,

—

wystandaryzowane kwoty inwestycji (10 000 zł,
50 000 zł i 100 000 zł lub 50 000 zł, 100 000 zł
i 200 000 zł dla kontraktów terminowych i zagranicznych akcji),

—

roczny horyzont inwestycyjny dla instrumentów
rynku kasowego i 9 miesi´czny dla instrumentów
rynku terminowego,

—

scenariusz w którym wartoÊç inwestycji w zakładanym horyzoncie inwestycyjnym nie ulega
zmianie.

USŁUGA wYKONYwANIA ZLECEŃ:
Nazwa instrumentu
Kwota inwestycji
Zagregowane koszty inwestycji
w skali roku (a + b)*,

Kwotowo
Procentowo (w stosunku
do wartoÊci inwestycji)

w tym:

Kwotowo
a) prowizja za nabycie i zbycie
instrumentu finansowego

Procentowo (w stosunku
do wartoÊci inwestycji)
Kwotowo

b) opłata za prowadzenie
rachunku inwestycyjnego

Procentowo (w stosunku
do wartoÊci inwestycji)

Opłaty otrzymane od podmiotów trzecich (zach´ty)

Akcje
10 000 zł

50 000 zł

100 000 zł

135,00 zł

430,00 zł

800,00 zł

1,35%

0,86%

0,80%

75,00 zł

370,00 zł

740,00 zł

0,75%

0,74%

0,74%

60,00 zł

60,00 zł

60,00 zł

0,60%

0,12%

0,06%

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

* Niniejsza kwota ukazuje skumulowany wpływ kosztów i opłat zwiàzanych z instrumentem finansowym na zwrot
z inwestycji, to jest kwot´, o jakà zostanie pomniejszony wynik z inwestycji.

Nazwa instrumentu
Kwota inwestycji
Zagregowane koszty inwestycji
w skali roku (a + b)*,
w tym:

Kwotowo
Procentowo (w stosunku
do wartoÊci inwestycji)
Kwotowo

a) prowizja za nabycie i zbycie
instrumentu finansowego

Procentowo (w stosunku
do wartoÊci inwestycji)
Kwotowo

b) opłata za prowadzenie
rachunku inwestycyjnego

Procentowo (w stosunku
do wartoÊci inwestycji)

Opłaty otrzymane od podmiotów trzecich (zach´ty)

Obligacje
10 000 zł

50 000 zł

100 000 zł

80,00 zł

160,00 zł

260,00 zł

0,80%

0,32%

0,26%

20,00 zł

100,00 zł

200,00 zł

0,20%

0,20%

0,20%

60,00 zł

60,00 zł

60,00 zł

0,60%

0,12%

0,06%

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

* Niniejsza kwota ukazuje skumulowany wpływ kosztów i opłat zwiàzanych z instrumentem finansowym na zwrot
z inwestycji, to jest kwot´, o jakà zostanie pomniejszony wynik z inwestycji.
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Nazwa instrumentu
Kwota inwestycji
liczba otwartych pozycji
Zagregowane koszty inwestycji
w skali 9 miesi´cy (a + b)*,

Kwotowo
Procentowo (w stosunku
do wartoÊci inwestycji)

w tym:

Kwotowo
a) prowizja za nabycie i zbycie
instrumentu finansowego

Procentowo (w stosunku
do wartoÊci inwestycji)
Kwotowo

b) opłata za prowadzenie
rachunku inwestycyjnego

Procentowo (w stosunku
do wartoÊci inwestycji)

Opłaty otrzymane od podmiotów trzecich (zach´ty)

Kontrakty terminowe**
10 000 zł

100 000 zł

200 000 zł

15

31

63

357,00 zł

673,80 zł

1 307,40 zł

0,71%

0,67%

0,65%

297,00 zł

613,80 zł

1 247,40 zł

0,59%

0,61%

0,62%

60,00 zł

60,00 zł

60,00 zł

0,12%

0,06%

0,03%

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

* Niniejsza kwota ukazuje skumulowany wpływ kosztów i opłat zwiàzanych z instrumentem finansowym na zwrot
z inwestycji, to jest kwot´, o jakà zostanie pomniejszony wynik z inwestycji.
**kontrakty na indeks WIG20 (przyj´ty kurs odniesienia: 2100 pkt)

Nazwa instrumentu
Kwota inwestycji
liczba kupionych opcji
Zagregowane koszty inwestycji
w skali roku (a + b + c)*,
w tym:

Kwotowo
Procentowo (w stosunku
do wartoÊci inwestycji)
Kwotowo

a) prowizja za nabycie opcji

Procentowo (w stosunku
do wartoÊci inwestycji)
Kwotowo

b) prowizja za wykonanie
lub wygaÊni´cie opcji

Procentowo (w stosunku
do wartoÊci inwestycji)
Kwotowo

c) opłata za prowadzenie
rachunku inwestycyjnego

Procentowo (w stosunku
do wartoÊci inwestycji)

Opłaty otrzymane od podmiotów trzecich (zach´ty)

Opcje**
10 000 zł

50 000 zł

100 000 zł

2

10

20

88,00 zł

200,00 zł

340,00 zł

0,88%

0,40%

0,34%

18,00 zł

90,00 zł

180,00 zł

0,18%

0,18%

0,18%

10,00 zł

50,00 zł

100,00 zł

0,10%

0,10%

0,10%

60,00 zł

60,00 zł

60,00 zł

0,60%

0,12%

0,06%

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

* Niniejsza kwota ukazuje skumulowany wpływ kosztów i opłat zwiàzanych z instrumentem finansowym na zwrot
z inwestycji, to jest kwot´, o jakà zostanie pomniejszony wynik z inwestycji.
**zało˝ona cena nabycia opcji - 5000 zł
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Nazwa instrumentu
Kwota inwestycji PLN

50 000

100 000

200 000

11 904,76

23 809,52

47 619,05

Kwotowo PLN

560,00

1 060,00

1 914,20

Kwotowo EUR

133,33

252,38

455,76

Procentowo (w stosunku
do wartoÊci inwestycji)

1,12%

1,06%

0,96%

Kwotowo PLN

500,00

1 000,00

1 854,20

Kwotowo EUR

119,05

238,10

441,48

Procentowo (w stosunku
do wartoÊci inwestycji)

0,75%

0,74%

0,74%

Kwotowo PLN

60,00

60,00

60,00

Procentowo (w stosunku
do wartoÊci inwestycji)

0,12%

0,06%

0,03%

0,00

0,00

0,00

Kwota inwestycji EUR**

Zagregowane koszty inwestycji
w skali 9 miesi´cy (a + b)*,
w tym:

a) prowizja za nabycie i zbycie
instrumentu finansowego

b) opłata za prowadzenie
rachunku inwestycyjnego

Akcje zagraniczne

Opłaty otrzymane od podmiotów trzecich (zach´ty) w PLN

* Niniejsza kwota ukazuje skumulowany wpływ kosztów i opłat zwiàzanych z instrumentem finansowym na zwrot
z inwestycji, to jest kwot´, o jakà zostanie pomniejszony wynik z inwestycji.
**przyj´ty kurs 4,2 PLN/EUR

USŁUGA PRZYJMOwANIA I PRZEKAZYwANIA ZLECEŃ:
Nazwa instrumentu
Kwota inwestycji
Zagregowane koszty inwestycji
w skali roku (a + b)*,
w tym:

Kwotowo
Procentowo (w stosunku
do wartoÊci inwestycji)
Kwotowo

a) prowizja za nabycie i zbycie
instrumentu finansowego

Procentowo (w stosunku
do wartoÊci inwestycji)
Kwotowo

b) opłata za prowadzenie
rachunku inwestycyjnego

Âwiadczenia otrzymane
od podmiotów trzecich
(zach´ty)

Procentowo (w stosunku
do wartoÊci inwestycji)
Kwotowo
Procentowo (w stosunku
do wartoÊci inwestycji)

Akcje (oferta publiczna)
10 000 zł

50 000 zł

100 000 zł

135,00 zł

430,00 zł

800,00 zł

1,35%

0,86%

0,80%

75,00 zł

370,00 zł

740,00 zł

0,75%

0,74%

0,74%

60,00 zł

60,00 zł

60,00 zł

0,60%

0,12%

0,06%

100,00 zł

500,00 zł

1 000,00 zł

1%

1%

1%

* Niniejsza kwota ukazuje skumulowany wpływ kosztów i opłat zwiàzanych z instrumentem finansowym na zwrot
z inwestycji, to jest kwot´, o jakà zostanie pomniejszony wynik z inwestycji.
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Nazwa instrumentu
Kwota inwestycji
Zagregowane koszty inwestycji
w skali roku (a + b + c)*,

Kwotowo
Procentowo (w stosunku
do wartoÊci inwestycji)

w tym:

Kwotowo
a) opłata manipulacyjna
pobierana przy nabyciu CI

Procentowo (w stosunku
do wartoÊci inwestycji)
Kwotowo

b) opłata za prowadzenie
rachunku inwestycyjnego

c) wynagrodzenie za zarzàdzanie
(Êwiadczenia otrzymane
od podmiotów trzecich
– zach´ty)

Procentowo (w stosunku
do wartoÊci inwestycji)
Kwotowo
Procentowo (w stosunku
do wartoÊci inwestycji)

Certyfikaty inwestycyjne FIZ
10 000 zł

50 000 zł

100 000 zł

340,00 zł

1 360,00 zł

2 360,00 zł

3,40%

2,72%

2,36%

150,00 zł

650,00 zł

1 000,00 zł

1,50%

1,30%

1,00%

60,00 zł

60,00 zł

60,00 zł

0,60%

0,12%

0,06%

130,00 zł

650,00 zł

1 300,00 zł

1,30%

1,30%

1,30%

* Niniejsza kwota ukazuje skumulowany wpływ kosztów i opłat zwiàzanych z instrumentem finansowym na zwrot
z inwestycji, to jest kwot´, o jakà zostanie pomniejszony wynik z inwestycji.

Nazwa instrumentu
Kwota inwestycji
Zagregowane koszty inwestycji
w skali roku (a + b + c + d)*,
w tym:

Kwotowo
Procentowo (w stosunku
do wartoÊci inwestycji)
Kwotowo

a) opłata manipulacyjna
pobierana przy nabyciu CS

Procentowo (w stosunku
do wartoÊci inwestycji)
Kwotowo

b) prowizja za zbycie CS

Procentowo (w stosunku
do wartoÊci inwestycji)
Kwotowo

c) opłata za prowadzenie
rachunku inwestycyjnego

d) wynagrodzenie za zarzàdzanie
(Êwiadczenia otrzymane
od podmiotów trzecich
– zach´ty)

Procentowo (w stosunku
do wartoÊci inwestycji)
Kwotowo
Procentowo (w stosunku
do wartoÊci inwestycji)

Certyfikaty strukturyzowane
10 000 zł

50 000 zł

100 000 zł

498,00 zł

2 150,00 zł

3 940,00 zł

4,98%

4,30%

3,94%

200,00 zł

900,00 zł

1 500,00 zł

2,00%

1,80%

1,50%

238,00 zł

1 190,00 zł

2 380,00 zł

2,38%

2,38%

2,38%

60,00 zł

60,00 zł

60,00 zł

0,60%

0,12%

0,06%

– zł

– zł

– zł

0,00%

0,00%

0,00%

* Niniejsza kwota ukazuje skumulowany wpływ kosztów i opłat zwiàzanych z instrumentem finansowym na zwrot
z inwestycji, to jest kwot´, o jakà zostanie pomniejszony wynik z inwestycji.
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Informacje o opłatach i kosztach ponoszonych
przez Klientów Biura Maklerskiego wynikajàcych
ze Êwiadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceƒ
Koszty stałe
Informacja o wysokoÊci wszystkich kosztów stałych
ponoszonych przez Klienta, a w szczególnoÊci
opłaty za prowadzenie rachunku, opłaty za przechowywanie instrumentów finansowych, opłaty za
transfer instrumentów finansowych, opłaty za sporzàdzenie zaÊwiadczeƒ czy sporzàdzenie historii
rachunku znajdujà si´ w Taryfie prowizji i opłat Biura
Maklerskiego Pekao.
Koszty zmienne
Stawki prowizji pobieranej od Klientów znajdujà si´
w Taryfie prowizji i opłat Biura Maklerskiego Pekao,
która jest wr´czana Klientowi przy podpisaniu Umowy
Êwiadczenia usług maklerskich przez BM Pekao.
Ogólne informacje o opłatach pobieranych
przez fundusze inwestycyjne
Wyró˝niç mo˝na dwa rodzaje opłat pobieranych
w zwiàzku z inwestycjami w fundusze inwestycyjne:
opłat´ manipulacyjnà oraz opłat´ za zarzàdzanie. Ich wysokoÊç i sposób kalkulacji zale˝à od rodzaju funduszu inwestycyjnego.

—

rodzaju/kategorii funduszu inwestycyjnego
– fundusze ró˝nià si´ mi´dzy sobà stawkami
opłat manipulacyjnych.

Opłata za zarzàdzanie – stanowi wynagrodzenie
z tytułu administracji i zarzàdzania funduszem i zwykle jest uwzgl´dniona w bie˝àcej wycenie tytułu
uczestnictwa. WysokoÊç opłaty za zarzàdzanie
zale˝y w głównej mierze od rodzaju prowadzonej
przez fundusz inwestycyjny polityki inwestycyjnej.
Powszechna jest praktyka, ˝e im bardziej agresywna
polityka inwestycyjna, tym opłata za zarzàdzanie jest
wy˝sza. Opłata ta zwykle naliczana jest od wartoÊci aktywów netto na tytuł uczestnictwa w danym dniu
wyceny, przez co wpływa na cen´ tytułu uczestnictwa.
Z opłaty za zarzàdzanie pokrywane sà koszty i wydatki zwiàzane z prowadzonà przez fundusz inwestycyjny działalnoÊcià, m.in.:
—

koszty depozytariusza,

—

koszty agenta transferowego,

—

koszty obsługi prawnej i ksi´gowej,

—

koszty usług marketingowych
i dystrybucyjnych,

—

koszty sporzàdzania i wydawania
obowiàzkowych publikacji.

Opłata za zarzàdzanie nie obejmuje m.in.:

Opłata manipulacyjna, zwana równie˝ opłatà
dystrybucyjnà lub prowizjà, mo˝e byç pobierana
przez fundusz inwestycyjny przy:

—

kosztów opłat i prowizji maklerskich,

—

kosztów opłat i prowizji bankowych,

—

nabywaniu tytułów uczestnictwa odkupywaniu/umarzaniu/zbywaniu tytułów uczestnictwa,

—

opłaty za decyzje i zezwolenia organów
nadzoru,

—

—

konwersjach/zamianach tytułów uczestnictwa (polegajàcych na przenoszeniu Êrodków
zgromadzonych w funduszu inwestycyjnym do
innego funduszu inwestycyjnego zarzàdzanego przez to samo TFI lub przeniesieniu Êrodków pomi´dzy subfunduszami wchodzàcymi
w skład tego samego funduszu inwestycyjnego).

opłaty sàdowej, w tym opłaty za rejestracj´
funduszu.

Opłaty manipulacyjne mogà byç obni˝one lub niepobierane, (np. od Uczestników w przypadku nabywania
jednostek uczestnictwa w ramach planów systematycznego oszcz´dzania, w czasie przeprowadzanych
akcji promocyjnych, itp.).
WysokoÊç stawek opłat manipulacyjnych zale˝y
m.in. od:
—

inwestowanej przez Klienta kwoty – im jest ona
wy˝sza, tym stawka opłaty mo˝e byç ni˝sza,

—

wartoÊci Êrodków zgromadzonych przez Klienta w funduszach zarzàdzanych przez to samo
towarzystwo – im ich wartoÊç jest wy˝sza, tym
opłata manipulacyjna pobierana przy nabyciu
jednostek uczestnictwa mo˝e byç ni˝sza,

Maksymalna wysokoÊç opłaty manipulacyjnej, jak
i opłaty za zarzàdzanie pobieranej w danym funduszu inwestycyjnym okreÊlona jest w udost´pnionej
inwestorom dokumentacji dot. funduszu inwestycyjnego, w szczególnoÊci w: Kluczowych Informacjach
dla Inwestorów, Prospektach Informacyjnych, Warunkach Emisji, Statutach. Informacje nt. wysokoÊci
opłat sà dost´pne równie˝ u dystrybutorów.
BM informuje Klienta przed zło˝eniem zlecenia
o szacowanych opłatach, prowizjach i innych kosztach zwiàzanych z nabyciem lub zbyciem jednostek
uczestnictwa funduszu inwestycyjnego w celu
umo˝liwienia Klientowi zrozumienia całkowitego
kosztu, a tak˝e jego skumulowanego wpływu na
zwrot z inwestycji. W tabeli poni˝ej zostały opisane
przykładowe koszty i ich wpływ na wynik z inwestycji,
a tak˝e wskazanie maksymalnej wysokoÊci Êwiadczeƒ, o których mowa poni˝ej.
BM raz w roku wysyła do Klienta raport zawierajàcy informacj´ o faktycznie poniesionych opłatach,
prowizjach i innych kosztach zwiàzanych z usługà
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oraz inwestycjà w fundusze inwestycyjne, oraz ich
wpływie na zwrot z inwestycji.
Przykładowa informacja o szacunkowych kosztach i opłatach z tytułu przyjmowania i przekazywania zleceƒ oraz ich wpływie na zwrot z inwestycji, a tak˝e wysokoÊci Êwiadczeƒ pieni´˝nych (zach´tach) otrzymywanych przez BM, dla
najcz´Êciej wyst´pujàcych grup funduszy
Zaprezentowane poni˝ej przykładowe koszty zwiàzane z inwestycjà w fundusz/subfundusz zostały
przygotowane w celu zaprezentowania kosztów oraz
wpływu tych kosztów na wynik z inwestycji. Prezentacja bazuje na przykładowych kwotach inwestycji oraz kosztach inwestycji dla danej grupy funduszy inwestycyjnych.
Prezentacja kosztów oparta jest o kwot´ inwestycji brutto, tj. wartoÊç wpłacanych przez uczestnika
Êrodków na rachunek funduszu/subfunduszu. Z uwagi na fakt, ˝e dokładna wysokoÊç cz´Êci kosztów nie
jest znana w dniu udost´pnienia tej informacji, prezentacja bazuje na szacunkach co do ich przyszłej
wysokoÊci.
Prezentacja kosztów uwzgl´dnia uÊredniony wzrost
wartoÊci inwestycji w czasie, czyli kwot´ inwestycji
uwzgl´dniajàcà zakładanà Êredniorocznà stop´
zwrotu z jednostki uczestnictwa. Przyj´ta do kalkulacji
Êrednioroczna stopa zwrotu uwzgl´dnia opłat´ za
zarzàdzanie i pozostałe koszty funduszu, natomiast
nie uwzgl´dnia opłaty manipulacyjnej b´dàcej opłatà jednorazowà ponoszonà przez klienta na poczàtku
inwestycji.
Stopa zwrotu dla poszczególnych grup funduszy została wyliczona w oparciu o jednoroczne, Êrednie sto-

py zwrotu dla poszczególnych grup funduszy w okresie ostatnich 5 lat, wg danych na 31 lipca 2018 r.
(êródło danych: Pekao TFI). Koszty te nie uwzgl´dniajà zni˝ek, które mogà wynikaç z prawa akumulacji wpłat wskazanego w Prospekcie Informacyjnym
funduszu, którego dotyczy przedmiotowy materiał.
Wyliczenia kosztów przedstawione zostały przy zało˝eniu wskazanego powy˝ej okresu inwestycji.
Wskazane wartoÊci w pozycji ”Pozostałe koszty funduszu/subfunduszu” to koszty bie˝àce i transakcyjne
funduszu. Do kosztów bie˝àcych zalicza si´ m.in.:
podatki i opłaty oraz inne koszty wynikajàce z przepisów prawa lub regulacji wewn´trznych sàdów
(np. opłaty sàdowe i notarialne czy opłaty za decyzje
i zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego). Do
kosztów transakcyjnych zalicza si´ m.in. koszty obsługi transakcji czy opłaty na rzecz depozytariusza.
Kalkulacja kosztów nie uwzgl´dnia ewentualnych
obcià˝eƒ podatkowych, które mogà wpłynàç na obni˝enie osiàgni´tego wyniku z inwestycji.
Zaprezentowane wyliczenia opierajà si´ o historyczne zachowanie si´ ceny jednostki uczestnictwa
i nie stanowià gwarancji osiàgni´cia podobnych
wyników w przyszłoÊci. W celu wyliczenia kosztów
inwestycji w całym okresie inwestycji nale˝y zagregowane koszty inwestycji w skali roku odnieÊç do całego, planowanego okresu inwestycji.
èródłem danych w zakresie stawek opłat wykorzystywanych przez BM Pekao do powy˝szych wyliczeƒ
jest Pekao TFI S.A. Zało˝ona do kalkulacji wysokoÊç
wynagrodzenia za zarzàdzanie przyj´ta została na
poziomie maksymalnym wskazanym we właÊciwym
dla danego Funduszu Inwestycyjnego Prospekcie
informacyjnym i Statucie.

Nazwa grupy funduszy

Fundusz dłużny krótkoterminowy

Kwota inwestycji (brutto)

10 000 zł

100 000 zł

1 000 000 zł

60

60

60

2,04%

2,04%

2,04%

113,69 zł

1 108,42 zł

10 515,22 zł

1,08%

1,06%

1,00%

1,08%

1,06%

1,00%

Przyj´ty do kalkulacji horyzont czasowy (w miesiàcach)
Przyj´ta do kalkulacji Êrednioroczna stopa zwrotu z inwestycji
w skali roku (uwzgl´dnia wynagrodzenie za zarzàdzanie oraz
pozostałe koszty funduszu/subfunduszu)
Kwotowo
Zagregowane koszty
inwestycji w skali roku

Procentowo (w stosunku
do wartoÊci inwestycji)

Ilustracja skumulowanego wpływu kosztów na wynik
z inwestycji przy przyj´tym do kalkulacji horyzoncie
czasowym (w skali roku). WartoÊç prezentuje o ile
punktów procentowych mniejszy b´dzie zwrot z inwestycji
(w skali roku), wskutek poniesionych kosztów i opłat.
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Zawierajàce si´ w kosztach
wskazanych powy˝ej
Êwiadczenie pieni´˝ne
na rzecz BM (w skali roku)

Całkowite: (kwotowo w zł/procentowo),
w tym zawiera si´ Êwiadczenie:

56,27 zł/
0,54%

533,35 zł/
0,51%

4 747,12 zł/
0,45%

a) powiàzane tylko z opłatà
manipulacyjnà przy nabywaniu
jednostek uczestnictwa
(kwotowo w zł/procentowo)

11,00 zł/
0,10%

80,00 zł/
0,08%

200,00 zł/
0,02%

– zł/
0%

– zł/
0%

– zł/
0%

45,27 zł/
0,43%

453,35 zł/
0,43%

4 547,12 zł/
0,43%

0,55%

0,40%

0,10%

b) opłata za prowadzenie rachunku
inwestycyjnego (roczna)

– zł/
0%

– zł/
0%

– zł/
0%

c) wynagrodzenia za zarzàdzanie
w skali roku

0,96%

0,96%

0,96%

d) pozostałe koszty funduszu/
subfunduszu w skali roku

0,02%

0,02%

0,02%

b) powiàzane tylko z opłatà za prowadzenie rachunku inwestycyjnego
c) powiàzane z wynagrodzeniem
za zarzàdzanie (kwotowo
w zł/procentowo) tzw. zach´ta
a) opłaty manipulacyjne
przy nabywaniu jednostek
uczestnictwa (jednorazowa)

Powy˝sze wyliczenia
kosztów i ich wpływu
na wynik inwestycji zostały
przygotowane w oparciu
o nast´pujàce, szacunkowe
stawki opłat:

Nazwa grupy funduszy

Fundusz dłużny

Kwota inwestycji (brutto)

10 000 zł

100 000 zł

1 000 000 zł

60

60

60

2,32%

2,32%

2,32%

205,09 zł

1 977,86 zł

17 770,07 zł

1,97%

1,89%

1,68%

1,97%

1,89%

1,68%

Całkowite: (kwotowo w zł/procentowo),
w tym zawiera si´ Êwiadczenie:

109,11 zł/
1,05%

1 014,18 zł/
0,97%

8 025,88 zł/
0,75%

a) powiàzane tylko z opłatà
manipulacyjnà przy nabywaniu
jednostek uczestnictwa (kwotowo
w zł/procentowo)

34,00 zł/
0,33%

260,00 zł/
0,25%

400,00 zł/
0,04%

b) powiàzane tylko z opłatà za prowadzenie rachunku inwestycyjnego

– zł/
0%

– zł/
0%

– zł/
0%

75,11 zł/
0,72%

754,18 zł/
0,72%

7 625,88 zł/
0,72%

Przyj´ty do kalkulacji horyzont czasowy (w miesiàcach)
Przyj´ta do kalkulacji Êrednioroczna stopa zwrotu z inwestycji
w skali roku (uwzgl´dnia wynagrodzenie za zarzàdzanie oraz
pozostałe koszty funduszu/subfunduszu)
Zagregowane koszty
inwestycji w skali roku

Kwotowo
Procentowo (w stosunku
do wartoÊci inwestycji)

Ilustracja skumulowanego wpływu kosztów na wynik z inwestycji
przy przyj´tym do kalkulacji horyzoncie czasowym (w skali roku).
WartoÊç prezentuje o ile punktów procentowych mniejszy b´dzie
zwrot z inwestycji (w skali roku), wskutek poniesionych kosztów i opłat.

Zawierajàce si´ w kosztach
wskazanych powy˝ej
Êwiadczenie pieni´˝ne
na rzecz BM (w skali roku)

c) powiàzane z wynagrodzeniem
za zarzàdzanie (kwotowo
w zł/procentowo) tzw. zach´ta
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a) opłaty manipulacyjne
przy nabywaniu jednostek
uczestnictwa (jednorazowa)
Powy˝sze wyliczenia
kosztów i ich wpływu
na wynik inwestycji zostały
przygotowane w oparciu
o nast´pujàce, szacunkowe
stawki opłat:

1,70%

1,30%

0,20%

b) opłata za prowadzenie rachunku
inwestycyjnego (roczna)

– zł/
0%

– zł/
0%

– zł/
0%

c) wynagrodzenia za zarzàdzanie
w skali roku

1,60%

1,60%

1,60%

d) pozostałe koszty funduszu/
subfunduszu w skali roku

0,04%

0,04%

0,04%

Nazwa grupy funduszy

Fundusz mieszany
10 000 zł

100 000 zł

1 000 000 zł

60

60

60

4,68%

4,68%

4,68%

461,38 zł

4 373,40 zł

40 528,55 zł

4,26%

3,97%

3,61%

4,26%

3,97%

3,61%

Całkowite: (kwotowo w zł/procentowo),
w tym zawiera si´ Êwiadczenie:

250,65 zł/
2,31%

2 233,13 zł/
2,03%

18 686,78 zł/
1,66%

a) powiàzane tylko z opłatà
manipulacyjnà przy nabywaniu
jednostek uczestnictwa
(kwotowo w zł/procentowo)

80,00 zł/
0,74%

500,00 zł/
0,45%

1 000,00 zł/
0,09%

– zł/
0%

– zł/
0%

– zł/
0%

170,65 zł/
1,57%

1 733,13 zł/
1,57%

17 686,78 zł/
1,57%

4,00%

2,50%

0,50%

b) opłata za prowadzenie rachunku
inwestycyjnego (roczna)

– zł/
0%

– zł/
0%

– zł/
0%

c) wynagrodzenia za zarzàdzanie
w skali roku

3,50%

3,50%

3,50%

d) pozostałe koszty funduszu/
subfunduszu w skali roku

0,02%

0,02%

0,02%

Kwota inwestycji (brutto)
Przyj´ty do kalkulacji horyzont czasowy (w miesiàcach)
Przyj´ta do kalkulacji Êrednioroczna stopa zwrotu z inwestycji
w skali roku (uwzgl´dnia wynagrodzenie za zarzàdzanie oraz
pozostałe koszty funduszu/subfunduszu)
Kwotowo
Zagregowane koszty
inwestycji w skali roku

Procentowo (w stosunku
do wartoÊci inwestycji)

Ilustracja skumulowanego wpływu kosztów na wynik z inwestycji
przy przyj´tym do kalkulacji horyzoncie czasowym (w skali roku).
WartoÊç prezentuje o ile punktów procentowych mniejszy b´dzie
zwrot z inwestycji (w skali roku), wskutek poniesionych kosztów i opłat.

Zawierajàce si´ w kosztach
wskazanych powy˝ej
Êwiadczenie pieni´˝ne
na rzecz BM (w skali roku)

b) powiàzane tylko z opłatà za prowadzenie rachunku inwestycyjnego
c) powiàzane z wynagrodzeniem
za zarzàdzanie (kwotowo
w zł/procentowo) tzw. zach´ta
a) opłaty manipulacyjne
przy nabywaniu jednostek
uczestnictwa (jednorazowa)

powy˝sze wyliczenia
kosztów i ich wpływu
na wynik inwestycji zostały
przygotowane w oparciu
o nast´pujàce, szacunkowe
stawki opłat:
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Nazwa grupy funduszy

Fundusz akcji
10 000 zł

100 000 zł

1 000 000 zł

60

60

60

4,47%

4,47%

4,47%

466,24 zł

4 341,15 zł

40 199,43 zł

4,35%

3,97%

3,60%

4,35%

3,97%

3,60%

Całkowite: (kwotowo w zł/procentowo),
w tym zawiera si´ Êwiadczenie:

258,82 zł/
2,41%

2 223,59 zł/
2,03%

18 589,49 zł/
1,66%

a) powiàzane tylko z opłatà
manipulacyjnà przy nabywaniu
jednostek uczestnictwa
(kwotowo w zł/procentowo)

90,00 zł/
0,84%

500,00 zł/
0,46%

1 000,00 zł/
0,09%

– zł/
0%

– zł/
0%

– zł/
0%

168,82 zł/
1,57%

1 723,59 zł/
1,57%

17 589,49 zł/
1,57%

4,50%

2,50%

0,50%

b) opłata za prowadzenie rachunku
inwestycyjnego (roczna)

– zł/
0%

– zł/
0%

– zł/
0%

c) wynagrodzenia za zarzàdzanie
w skali roku

3,50%

3,50%

3,50%

d) pozostałe koszty funduszu/
subfunduszu w skali roku

0,01%

0,01%

0,01%

Kwota inwestycji (brutto)
Przyj´ty do kalkulacji horyzont czasowy (w miesiàcach)
Przyj´ta do kalkulacji Êrednioroczna stopa zwrotu z inwestycji
w skali roku (uwzgl´dnia wynagrodzenie za zarzàdzanie oraz
pozostałe koszty funduszu/subfunduszu)
Zagregowane koszty
inwestycji w skali roku

Kwotowo
Procentowo (w stosunku
do wartoÊci inwestycji)

Ilustracja skumulowanego wpływu kosztów na wynik z inwestycji
przy przyj´tym do kalkulacji horyzoncie czasowym (w skali roku).
WartoÊç prezentuje o ile punktów procentowych mniejszy b´dzie
zwrot z inwestycji (w skali roku), wskutek poniesionych kosztów i opłat.

Zawierajàce si´ w kosztach
wskazanych powy˝ej
Êwiadczenie pieni´˝ne
na rzecz BM (w skali roku)

b) powiàzane tylko z opłatà za prowadzenie rachunku inwestycyjnego
c) powiàzane z wynagrodzeniem
za zarzàdzanie (kwotowo
w zł/procentowo) tzw. zach´ta

powy˝sze wyliczenia
kosztów i ich wpływu
na wynik inwestycji zostały
przygotowane w oparciu
o nast´pujàce, szacunkowe
stawki opłat:

a) opłaty manipulacyjne
przy nabywaniu jednostek
uczestnictwa (jednorazowa)

Nazwa grupy funduszy

Fundusz absolutnej stopy zwrotu

Kwota inwestycji (brutto)

10 000 zł

100 000 zł

1 000 000 zł

60

60

60

2,60%

2,60%

2,60%

207,63 zł

1 947,75 zł

17 090,12 zł

1,99%

1,85%

1,61%

1,99%

1,85%

1,61%

Przyj´ty do kalkulacji horyzont czasowy (w miesiàcach)
Przyj´ta do kalkulacji Êrednioroczna stopa zwrotu z inwestycji
w skali roku (uwzgl´dnia wynagrodzenie za zarzàdzanie oraz
pozostałe koszty funduszu/subfunduszu)
Zagregowane koszty
inwestycji w skali roku

Kwotowo
Procentowo (w stosunku
do wartoÊci inwestycji)

Ilustracja skumulowanego wpływu kosztów na wynik z inwestycji
przy przyj´tym do kalkulacji horyzoncie czasowym (w skali roku).
WartoÊç prezentuje o ile punktów procentowych mniejszy b´dzie
zwrot z inwestycji (w skali roku), wskutek poniesionych kosztów i opłat.
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Zawierajàce si´ w kosztach
wskazanych powy˝ej
Êwiadczenie pieni´˝ne
na rzecz BM (w skali roku)

Całkowite: (kwotowo w zł/procentowo),
w tym zawiera si´ Êwiadczenie:

118,43 zł/
1,14%

1 049,30 zł/
1,00%

7 986,82 zł/
0,75%

a) powiàzane tylko z opłatà
manipulacyjnà przy nabywaniu
jednostek uczestnictwa
(kwotowo w zł/procentowo)

48,00 zł/
0,46%

340,00 zł/
0,32%

800,00 zł/
0,08%

– zł/
0%

– zł/
0%

– zł/
0%

70,43 zł/
0,68%

709,30 zł/
0,68%

7 186,82 zł/
0,68%

2,40%

1,70%

0,40%

b) opłata za prowadzenie rachunku
inwestycyjnego (roczna)

– zł/
0%

– zł/
0%

– zł/
0%

c) wynagrodzenia za zarzàdzanie
w skali roku

1,50%

1,50%

1,50%

d) pozostałe koszty funduszu/
subfunduszu w skali roku

0,03%

0,03%

0,03%

b) powiàzane tylko z opłatà za prowadzenie rachunku inwestycyjnego
c) powiàzane z wynagrodzeniem
za zarzàdzanie (kwotowo
w zł/procentowo) tzw. zach´ta
a) opłaty manipulacyjne
przy nabywaniu jednostek
uczestnictwa (jednorazowa)

Powy˝sze wyliczenia
kosztów i ich wpływu
na wynik inwestycji zostały
przygotowane w oparciu
o nast´pujàce, szacunkowe
stawki opłat:

Informacje o opłatach i kosztach ponoszonych
przez Klientów Biura Maklerskiego wynikajàcych
z nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych

CERTYFIKATY INwESTYCYJNE
FUNDUSZY INwESTYCYJNYCh
ZAMKNIĘTYCh (CI FIZ)
Koszty jednorazowe
1) opłata za nabycie certyfikatów (tzw. opłata manipulacyjna):
Nabywca certyfikatów ponosi opłat´ przy składaniu dyspozycji zakupu certyfikatów. WysokoÊç opłaty za nabycie jest uzale˝niona od wartoÊci zainwestowanych Êrodków, zgodnie z tabelà opłat okreÊlonà przez emitenta, opublikowanà na stronie
internetowej danego emitenta.
2) Opłata za wykup certyfikatów:
Dla certyfikatów inwestycyjnych emitent mo˝e nie
wskazaç daty wykupu. Mo˝liwoÊci wyjÊcia z inwestycji okreÊla prospekt emisyjny np.:
— przez zło˝enie zlecenia sprzeda˝y na Giełdzie
Papierów WartoÊciowych w Warszawie.
Wówczas opłaty sà ponoszone zgodnie z indywidualnà tabelà prowizji Klienta obowiàzujàcà na rachunku inwestycyjnym Klienta
i wielkoÊcià zlecenia,
— przez zło˝enie ˝àdania odkupienia/wykupu
przez emitenta – wówczas wysokoÊç opłaty
okreÊla Prospekt emisyjny. Dla wi´kszoÊci

emisji certyfikatów – opłata za ˝àdanie odkupienia przez emitenta nie wyst´puje.
W pozostałych przypadkach, opłaty kształtujà
si´ na poziomie do 1,00% wartoÊci wykupu
certyfikatów przedstawionych do wykupu.
Koszty powtarzalne
W przypadku zdeponowania certyfikatów na rachunku inwestycyjnym, Klient ponosi opłaty za prowadzenie rachunku inwestycyjnego, zgodnie z Taryfą prowizji
i opłat Biura Maklerskiego Pekao. W przypadku certyfikatów oferowanych na rynku pierwotnym przez Biuro Maklerskie opłata za prowadzenie rachunku inwestycyjnego mo˝e nie byç pobierana. Szczegóły ewentualnego zwolnienia z opłaty za prowadzenie rachunku przedstawiane sà w Komunikacie Dyrektora Biura
Maklerskiego, który jest udost´pniany na stronie internetowej www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie przed
rozpocz´ciem oferty.
Inwestycja w certyfikaty wià˝e si´ z powtarzalnymi kosztami zwiàzanymi z funkcjonowaniem funduszu inwestycyjnego zamkni´tego, w szczególnoÊci z:
— opłatà za zarzàdzanie ponoszone na rzecz podmiotu zarzàdzajàcego aktywami funduszu,
—

opłatami transakcyjnymi ponoszonymi na rzecz instytucji bioràcych udział w procesie zawierania
transakcji na aktywach funduszu,

—

opłatami administracyjnymi zwiàzanymi z funkcjonowaniem funduszu, w tym opłatami jednorazowymi, bie˝àcymi oraz dodatkowymi tj. za pełnienie funkcji depozytariusza, reprezentacj´ prawnà funduszu itp.
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STRUKTURYZOwANE CERTYFIKATY
DEPOZYTOwE (SCD)

zacji praw z instrumentów finansowych, zobowiàzani sà
do uiszczania opłat i podatków okreÊlonych w obowiàzujàcych przepisach podatkowych.

Koszty jednorazowe
1) Opłata za nabycie SCD (tzw. opłata dystrybucyjna):
Nabywca Strukturyzowanych Certyfikatów Depozytowych (SCD) emitowanych przez emitenta
mo˝e ponosiç opłat´ jednorazowà przy składaniu
dyspozycji zakupu SCD. WysokoÊç opłaty dystrybucyjnej jest uzale˝niona od wartoÊci zainwestowanych Êrodków, zgodnie z tabelà opłat okreÊlonà przez emitenta i opublikowanà na stronie
internetowej emitenta.
2) Koszty zwiàzane z wczeÊniejszym wyjÊciem
z inwestycji:
W przypadku zakoƒczenia inwestycji przed terminem wykupu emitent nie gwarantuje 100% zwrotu kapitału. WartoÊç odkupywanych przed terminem SCD zale˝y od wyceny instrumentów bazowych, na które wystawiona była dana seria SCD
w czasie przeprowadzenia przez emitenta transakcji odkupu, ale nie ni˝szej ni˝ okreÊlony dla danej serii poziom gwarantowanego kapitału. Poziom
gwarantowanego kapitału w przypadku przedstawienia SCD do wczeÊniejszego wykupu przez
emitenta ustalany jest oddzielnie dla ka˝dej emitowanej serii i opublikowany na stronie internetowej emitenta.

W przypadku wypłaty okreÊlonych kategorii dochodów,
tj.: dochodów z dywidend, odsetek, dyskonta, dochodów
z wybranych funduszy kapitałowych, Biuro Maklerskie
mo˝e pełniç funkcje płatnika i wówczas jest zobowiàzany
do pobrania podatku, zgodnie z przepisami (odpowiednio):

Koszty powtarzalne
W przypadku Strukturyzowanych Certyfikatów Depozytowych Banku Pekao S.A. oferowanych przez Biuro Maklerskie opłata za prowadzenie rachunku inwestycyjnego nie jest pobierana. Szczegóły zwolnienia z opłaty za prowadzenie rachunku przedstawione sà w Komunikacie Dyrektora Biura Maklerskiego,
który został udost´pniony na stronie internetowej
www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie.
Zarówno Certyfikaty Inwestycyjne jak i Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe (SCD) zazwyczaj sà
produktami detalicznymi zbiorowego inwestowania
(PRIIP) i wówczas podlegajà pod Rozporzàdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 1286/2014,
zgodnie z którym emitent wydaje i publikuje Kluczowe Informacje dla Klienta (KID) umo˝liwiajàce zrozumienie i porównanie kluczowych cech PRIIP, kluczowych ryzyk z nim zwiàzanych i obejmujàce wykaz wszystkich kosztów zwiàzanych z inwestycjà, które poniesie inwestor indywidualny.

ROZDZIAŁ VII
INFORMACJE DOTYCZĄCE
OPODATKOwANIA
Klienci Biura Maklerskiego, z tytułu uzyskiwania przychodów z inwestowania i odpłatnego zbycia oraz reali-

—

ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych albo

—

ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Poza tym, na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Biuro Maklerskie
jest zobowiàzane do przekazania osobom fizycznym
nie prowadzàcym działalnoÊci gospodarczej informacji
PIT-8C, która zawiera dane dotyczàce dochodów
z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartoÊciowych
i pochodnych instrumentów finansowych oraz dochodów z realizacji praw wynikajàcych z pochodnych instrumentów finansowych. Informacja ta stanowi podstaw´
dla prawidłowego wypełnienia rocznej deklaracji podatkowej i obliczenia nale˝nego podatku, z zastrze˝eniem,
˝e dane wskazane w informacji PIT-8C nie sà wià˝àce
dla Klienta – Klient mo˝e modyfikowaç dane zawarte
w informacji PIT-8C, jeÊli posiada on dodatkowe dane
o przychodach i kosztach podatkowych lub przyj´ta przez
niego interpretacja przepisów podatkowych dopuszcza
takà mo˝liwoÊç.
W przypadku Klienta majàcego polskà rezydencj´ podatkowà, opodatkowaniu podlegajà zarówno przychody (dochody) uzyskiwane na terytorium Polski, jak i przychody (dochody) pochodzàce z terytorium innego paƒstwa, z tym zastrze˝eniem, ˝e przychody (dochody) osiàgni´te w walutach obcych, powinny byç przeliczone na złote, wg kursów okreÊlonych w odr´bnych przepisach. Zapłata podatku poza granicami Polski nie zwalnia Klienta z obowiàzku opodatkowania, jeÊli obowiàzek ten wynika równolegle z odr´bnych przepisów obowiàzujàcych
na terytorium Polski.
Klienci b´dàcy nierezydentami mogà byç zobowiàzani
do rozliczania nale˝nych podatków w kraju swojej rezydencji podatkowej, z zastrze˝eniem, ˝e umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarte pomi´dzy
tym krajem a Polskà mogà te obowiàzki modyfikowaç,
w szczególnoÊci w zakresie przychodów (dochodów)
osiàganych przez Klientów Biura Maklerskiego na terytorium Polski. Pobranie podatku przez Biuro Maklerskie w ramach obowiàzków płatnika, nie wyłàcza opodatkowania nale˝nego wg jurysdykcji krajów innych ni˝
Polska.
Stosowanie szczególnych przywilejów podatkowych, wynikajàcych z rezydencji podatkowej Klienta poza terytorium Polski, jest mo˝liwe na podstawie aktualnego certyfikatu rezydencji podatkowej, w formie opisanej w odr´bnych regulacjach Biura Maklerskiego i przepisach podatkowych.
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Biuro Maklerskie informuje swoich Klientów o szczegółowych zasadach opodatkowania (m.in. mo˝e podaç do
wiadomoÊci Klientów informacje dotyczàce przyj´tego
w BM podejÊcia do wybranych kwestii podatkowych), jednak nie jest uprawniony do wykonywania czynnoÊci doradztwa podatkowego. Wszelkie wàtpliwoÊci wynikajàce z powy˝szej informacji oraz dotyczàce szczegółowych
przepisów prawa Klient powinien wyjaÊniaç w porozumieniu z doradcà podatkowym, właÊciwym organem podatkowym lub innym uprawnionym podmiotem.

w Regulaminie Êwiadczenia usług maklerskich
przez Biuro Maklerskie Pekao), chyba ˝e w treÊci
skargi Klient wska˝e inny adres lub wniesie o udzielenie odpowiedzi za pomocà Systemu (poczty
wewn´trznej).
9.

Niezale˝nie od powy˝szego BM i Klient mogà
zakoƒczyç spór zawierajàc pisemnà ugod´.

10.

W przypadku nieuwzgl´dnienia skargi lub rozpatrzenia skargi niezgodnie z ˝àdaniem Klienta,
Klient mo˝e zło˝yç odwołanie od decyzji BM w terminie 30 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na
zło˝onà skarg´. Do odwołania majà zastosowanie zasady przewidziane dla skargi.

11.

Odpowiedê BM na odwołanie Klienta koƒczy proces rozpatrywania skargi przez BM.

12.

W przypadku nieuwzgl´dnienia roszczeƒ:

ROZDZIAŁ VIII
PODSTAwOwE ZASADY
ROZPATRYwANIA SKARG
1.

2.

Skargi, w tym reklamacje dotyczàce Êwiadczenia usług przez BM, Klient powinien zło˝yç
niezwłocznie od powzi´cia informacji o fakcie
niewykonania lub nienale˝ytego wykonania czynnoÊci, której skarga dotyczy, co ułatwi i przyÊpieszy rzetelne jej rozpatrzenie.

Klientowi b´dàcemu osobà fizycznà (w tym
konsumentowi) przysługuje prawo wystàpienia o rozpatrzenie jego sprawy do Rzecznika Finansowego, zgodnie z Ustawà z 5
sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji
przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym,

2)

Klient b´dàcy konsumentem ma prawo:

Skargi Klientów mogà byç składane:
1)

w formie pisemnej – osobiÊcie w BM, w PUM
albo drogà pocztowà,

2)

ustnie – osobiÊcie do protokołu podczas
wizyty w PUM,

3)

telefonicznie,

4)

za pomocà Systemu (poczty wewn´trznej),
pod warunkiem posiadania przez Klienta
dost´pu do Systemu.

3.

Dane adresowe BM oraz PUM, a tak˝e
numery telefonów, pod którymi mo˝na
składaç skargi sà dost´pne na stronie
www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie oraz w PUM.

4.

BM rozpatruje zgłoszone skargi niezwłocznie po
ich wpływie i udziela odpowiedzi bez zb´dnej zwłoki, w terminie nie dłu˝szym ni˝ 30 dni od dnia ich
otrzymania, z zastrze˝eniem ust. 5.

5.

W szczególnie skomplikowanych przypadkach
uniemo˝liwiajàcych udzielenie odpowiedzi w terminie okreÊlonym w ust. 4, BM przekazuje Klientowi wyjaÊnienia przyczyn opóênienia, informacje
o okolicznoÊciach, które muszà zostaç ustalone
oraz o przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi. Termin ten nie mo˝e przekroczyç 60 dni
od dnia otrzymania skargi.

6.

Na ˝yczenie Klienta, BM potwierdza wpływ skargi.

7.

Klient powinien dołàczyç do skargi kopie dokumentów (np. dyspozycji), których skarga dotyczy
oraz powinien udzieliç BM wszelkich informacji dotyczàcych zgłaszanych ˝àdaƒ niezb´dnych do wyjaÊnienia skargi.

8.

1)

BM udziela odpowiedzi na skargi pisemnie na Adres korespondencyjny do Rachunku (zdefiniowany

a) zwróciç si´ o pomoc do miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów;
organem nadzoru właÊciwym w sprawach z zakresu ochrony konsumentów
jest Prezes Urz´du Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
b) skorzystania z pozasàdowego rozstrzygania ewentualnych sporów z Bankiem
– Biurem Maklerskim Pekao. Podmiotami
właÊciwymi do rozstrzygania takich sporów sà:
— Bankowy Arbitra˝ Konsumencki (Arbiter Bankowy) działajàcy przy Zwiàzku Banków Polskich; tryb i zasady
prowadzenia post´powaƒ pozasàdowych przed Arbitrem Bankowym
dost´pne sà na stronie internetowej
Zwiàzku Banków Polskich (zbp.pl),
— Rzecznik Finansowy; tryb i zasady
prowadzenia post´powaƒ pozasàdowych przed Rzecznikiem Finansowym dost´pne sà na stronie internetowej Rzecznika Finansowego
(rf.gov.pl).
13. Klient mo˝e równie˝ wnieÊç skarg´ na BM
do organu nadzoru, którym jest Komisja Nadzoru Finansowego.
14. Niezale˝nie od powy˝szych uprawnieƒ, Klientowi w ka˝dym czasie przysługuje prawo do
wystàpienia z powództwem przeciwko Bankowi
– Biuru Maklerskiemu Pekao do właÊciwego sàdu
powszechnego.
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ROZDZIAŁ IX
KONFLIKT INTERESÓw
Przez konflikt interesów rozumie si´ znane Biuru
Maklerskiemu okolicznoÊci mogàce doprowadziç
do powstania sprzecznoÊci mi´dzy interesem Biura
Maklerskiego, innych podmiotów z Grupy, w skład
której wchodzi Bank Pekao S.A. i innych podmiotów prawnych powiàzanych z Bankiem Pekao S.A.
organizacyjnie lub kapitałowo, osoby zaanga˝owanej w Biurze Maklerskim i obowiàzkiem działania przez
Biuro Maklerskie w sposób rzetelny, z uwzgl´dnieniem
najlepiej poj´tego interesu Klienta, jak równie˝ znane Biuru Maklerskiemu okolicznoÊci mogàce doprowadziç do powstania sprzecznoÊci mi´dzy interesami kilku Klientów Biura Maklerskiego.
Konflikt interesów mo˝e wystàpiç nawet mimo braku nieetycznego lub nieprawidłowego działania, jeÊli
wywoła wra˝enie nieprawidłowoÊci, które mo˝e podwa˝yç zaufanie do Biura Maklerskiego, innych podmiotów Grupy, w skład której wchodzi Bank Pekao S.A.
i innych podmiotów prawnych powiàzanych z Bankiem
Pekao S.A. organizacyjnie lub kapitałowo, lub do osoby pozostajàcej w konflikcie.
Biuro Maklerskie w swojej działalnoÊci zawsze kieruje si´ zasadà działania w sposób rzetelny i profesjonalny, zgodny z zasadami uczciwego obrotu oraz
zgodnie z najlepiej poj´tymi interesami Klientów.
Realizujàc t´ zasad´, Biuro Maklerskie stosuje w swojej działalnoÊci w szczególnoÊci nast´pujàce regulacje:
Regulamin zarzàdzania konfliktami interesów w Biurze
Maklerskim Pekao, Regulamin kontroli przepływu i uniemo˝liwienia wykorzystywania oraz przetwarzania informacji poufnych i przestrzegania tajemnicy zawodowej w Biurze Maklerskim Pekao oraz Regulamin inwestowania w instrumenty finansowe przez osoby zaanga˝owane w Biurze Maklerskim Pekao. Stosowanie
ww. regulacji wewn´trznych oraz organizacja wewn´trzna Biura Maklerskiego słu˝à zapewnieniu, ˝e
w przypadku powstania konfliktu interesów zwiàzanych
ze Êwiadczeniem przez Biuro Maklerskie danej usługi
maklerskiej na rzecz Klienta, nie dojdzie do naruszenia interesu Klienta oraz zapewniajà unikanie konfliktów interesów m.in. w sytuacji, w której Biuro Maklerskie poÊredniczy w zawieraniu przez Klientów transakcji
dotyczàcych instrumentów finansowych i jednoczeÊnie
Êwiadczy usługi dotyczàce tych instrumentów finansowych na rynku pierwotnym (np. członek konsorcjum)
i wtórnym (np. sponsor emisji, podmiot poÊredniczàcy
przy wezwaniu) lub Êwiadczy usługi doradcze emitentowi tych instrumentów finansowych.
Biuro Maklerskie, przed zawarciem umowy o Êwiadczenie danej usługi maklerskiej, informuje Klienta przy
u˝yciu trwałego noÊnika informacji o istniejàcych konfliktach interesów zwiàzanych ze Êwiadczeniem danej usługi maklerskiej na rzecz tego Klienta, o ile organizacja oraz regulacje wewn´trzne Biura Maklerskiego nie zapewniajà, ˝e w przypadku powstania kon-

fliktu nie dojdzie do naruszenia interesu Klienta. W takim przypadku umowa o Êwiadczenie danej usługi
mo˝e zostaç zawarta wyłàczenie pod warunkiem, ˝e
Klient potwierdzi otrzymanie powy˝szej informacji oraz
wyraênie potwierdzi wol´ zawarcia umowy z Biurem
Maklerskim o Êwiadczenie danej usługi maklerskiej.
W przypadku powstania konfliktu interesów po zawarciu z Klientem umowy o Êwiadczenie usługi maklerskiej, Biuro Maklerskie poinformuje Klienta o konflikcie interesów niezwłocznie po jego stwierdzeniu
z uwzgl´dnieniem powy˝szych warunków oraz powstrzyma si´ od Êwiadczenia danej usługi maklerskiej
do czasu otrzymania wyraênego oÊwiadczenia Klienta o kontynuacji lub rozwiàzaniu umowy.
Przy ujawnianiu informacji jasno wskazuje si´, ˝e rozwiàzania organizacyjne i administracyjne ustanowione
przez Biuro Maklerskie w celu zapobie˝enia temu konfliktowi lub zarzàdzania nim nie sà wystarczajàce
do zapewnienia z nale˝ytà pewnoÊcià, aby ryzyko
szkody dla interesów Klienta nie wyst´powało. Ujawniana informacja zawiera szczegółowy opis konfliktów interesów powstajàcych przy Êwiadczeniu usług
maklerskich, z uwzgl´dnieniem charakteru Klienta,
któremu informacja jest ujawniana. W opisie tym wyjaÊnia si´ ogólny charakter i êródła konfliktów interesów, a tak˝e ryzyko gro˝àce Klientowi wskutek konfliktów interesów oraz kroki podj´te w celu ograniczenia takiego ryzyka, przy zachowaniu wystarczajàcego stopnia szczegółowoÊci pozwalajàcego temu
Klientowi podjàç Êwiadomà decyzj´ w odniesieniu do
usługi maklerskiej w kontekÊcie, w którym te konflikty interesów si´ pojawiajà. Biuro Maklerskie stosuje
nast´pujàce Êrodki zarzàdzania konfliktami interesów:
—

—

Êrodki zarzàdzania oparte na strukturze organizacyjnej polegajàce w szczególnoÊci na:
•

ustanowieniu barier informacyjnych (chiƒskich murów) majàcych na celu ograniczenie lub zakaz przepływu informacji
stanowiàcych tajemnic´ zawodowà oraz informacji poufnych oraz ograniczenie lub wyłàczenie przepływu informacji pomi´dzy
osobami powiàzanymi z BM, gdy przepływ
informacji mo˝e naruszyç interesy jednego lub wi´cej Klientów,

•

wprowadzeniu podziału zadaƒ polegajàcego na przyj´ciu modelu organizacyjnego uwzgl´dniajàcego rozdzielenie fizyczne i kompetencyjne ró˝nych komórek organizacyjnych BM w działaniach, z których
mo˝e wynikaç konflikt interesów,

Êrodki zarzàdzania oparte na regulacjach wewn´trznych wprowadzajàcych w szczególnoÊci
reguły dotyczàce:
•
wynagradzania osób powiàzanych z BM
tak, aby nie miały negatywnego wpływu na
interesy Klienta,
•

wykonywania zleceƒ na warunkach najbardziej korzystnych dla Klientów,
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•

—

—

sporzàdzania analiz inwestycyjnych zapewniajàc istnienie barier informacyjnych
oraz transparentnoÊç w zarzàdzaniu konfliktami interesów w stosunku do Klientów,

Êrodki zarzàdzania oparte na ustanowieniu konkretnych funkcji dedykowanych zarzàdzaniu konfliktami interesów,
Êrodki zarzàdzania oparte na wprowadzeniu
i przestrzeganiu przez osoby powiàzane z BM
zasad etyki i kultury korporacyjnej oraz przeprowadzaniu odpowiednich szkoleƒ.

Na ˝àdanie Klienta mogà zostaç przekazane Klientowi, przy u˝yciu trwałego noÊnika informacji lub za
poÊrednictwem strony internetowej Biura Maklerskiego, szczegółowe informacje dotyczàce zasad
post´powania Biura Maklerskiego w przypadku powstania konfliktu interesów, okreÊlone w Regulaminie zarzàdzania konfliktami interesów w Biurze Maklerskim Pekao.

—

Klient profesjonalny,

—

Uprawniony kontrahent.

KLASYFIKACJA KLIENTÓw
BM przeprowadza klasyfikacj´ Klientów przed zawarciem
umowy o Êwiadczenie usług maklerskich.
Jako Klienci profesjonalni mogà zostaç zaklasyfikowani Klienci b´dàcy:
1)

bankiem,

2)

firmà inwestycyjnà,

3)

zakładem ubezpieczeƒ,

4)

funduszem inwestycyjnym, alternatywnà spółka
inwestycyjnà, towarzystwem funduszy inwestycyjnych lub zarzàdzajàcym alternatywnà spółkà
inwestycyjnà w rozumieniu ustawy o funduszach
inwestycyjnych

5)

funduszem emerytalnym lub towarzystwem emerytalnym w rozumieniu Ustawy z dnia 28 sierpnia
1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy
emerytalnych,

6)

towarowym domem maklerskim,

7)

podmiotem zawierajàcym, w ramach prowadzonej działalnoÊci gospodarczej, na własny rachunek, transakcje na rynkach kontraktów terminowych, opcji lub innych instrumentów pochodnych albo na rynkach pieni´˝nych wyłàcznie
w celu zabezpieczenia pozycji zaj´tych na tych
rynkach, lub działajàcym w tym celu na rachunek innych członków takich rynków, o ile odpowiedzialnoÊç za wykonanie zobowiàzaƒ wynikajàcych z tych transakcji ponoszà uczestnicy
rozliczajàcy tych rynków,

8)

innà ni˝ wskazana w pkt 1-7 instytucjà finansowà,

9)

inwestorem instytucjonalnym, innym ni˝ wskazani powy˝ej, prowadzàcym regulowanà działalnoÊç
na rynku finansowym,

ROZDZIAŁ X
POLITYKA KLASYFIKACJI
I REKLASYFIKACJI KLIENTA
w BIURZE MAKLERSKIM PEKAO
CEL POLITYKI KLASYFIKACJI
Celem Polityki klasyfikacji i reklasyfikacji Klienta w Biurze Maklerskim Pekao jest przedstawienie informacji o kategoriach klasyfikacji Klientów, zasadach
traktowania Klientów ze wzgl´du na kategori´ klasyfikacji oraz o mo˝liwoÊci zło˝enia wniosku w sprawie zmiany kategorii. Biuro Maklerskie Pekao klasyfikuje swoich Klientów w celu zapewnienia im właÊciwego poziomu ochrony, polegajàcej na przekazywaniu okreÊlonych informacji, badaniu odpowiednioÊci oferty, stosowaniu wobec Klientów innych
obowiàzków zgodnie z wymogami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15
maja 2014r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniajàcej dyrektyw´ 2002/92/WE
i dyrektyw´ 2011/61/UE (MIFID) oraz aktów prawnych
wydanych na jej podstawie i w celu jej uzupełnienia,
jak równie˝ Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi z póêniejszymi zmianami oraz Rozporzàdzenia Ministra Finansów
z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków
post´powania firm inwestycyjnych, banków, o których
mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych.

OGÓLNE ZASADY
KLASYFIKACJI KLIENTÓw
Klientom BM, na rzecz których sà Êwiadczone usługi
maklerskie, przypisywane sà nast´pujàce kategorie:
—

Klient detaliczny,

10) podmiotem prowadzàcym poza granicami Polski
działalnoÊç równowa˝nà do działalnoÊci prowadzonej przez podmioty wskazane powy˝ej,
11) przedsi´biorcà spełniajàcym, co najmniej dwa z poni˝szych wymogów, przy czym równowartoÊç kwot
wskazanych w euro jest obliczana przy zastosowaniu Êredniego kursu euro ustalanego przez Narodowy Bank Polski na dzieƒ sporzàdzenia przez
danego przedsi´biorc´ sprawozdania finansowego:
a)

suma bilansowa tego przedsi´biorcy wynosi co najmniej 20 000 000 EUR,

b)

osiàgni´ta przez tego przedsi´biorc´ wartoÊç
przychodów ze sprzeda˝y wynosi co najmniej
40 000 000 EUR,

c)

kapitał własny lub fundusz własny tego przedsi´biorcy wynosi co najmniej 2 000 000 EUR,

49
12) organem publicznym, który zarzàdza długiem publicznym, bankiem centralnym, Bankiem Âwiatowym, Mi´dzynarodowym Funduszem Walutowym,
Europejskim Bankiem Centralnym, Europejskim
Bankiem Inwestycyjnym lub innà organizacjà mi´dzynarodowà pełniàcà podobne funkcje,
13) innym inwestorem instytucjonalnym, którego głównym przedmiotem działalnoÊci jest inwestowanie
w instrumenty finansowe, w tym podmiotem zajmujàcym si´ sekurytyzacjà aktywów lub zawieraniem innego rodzaju transakcji finansowych,
14) podmiotem innym ni˝ wskazane powy˝ej, który
jest traktowany przez BM jak Klient profesjonalny na swój pisemny wniosek i zakresie okreÊlonym we wniosku, pod warunkiem posiadania wiedzy i doÊwiadczenia pozwalajàcych na podejmowanie właÊciwych decyzji inwestycyjnych,
jak równie˝ na właÊciwà ocen´ ryzyka zwiàzanego z tymi decyzjami.
Do kategorii Uprawniony kontrahent BM zalicza:
1)

2)

3)

Klienta profesjonalnego, o którym mowa w pkt 1
– 10 oraz 12 – 13 powy˝ej, z którymi BM w ramach
Êwiadczenia usługi wykonywania zleceƒ, usługi
przyjmowania i przekazywania zleceƒ lub w ramach
nabywania lub zbywania instrumentów finansowych
na własny rachunek, zawiera transakcje lub poÊredniczy w ich zawieraniu,
Klienta profesjonalnego, o którym mowa w pkt 11
powy˝ej, który na swój wniosek został przez BM
uznany za Uprawnionego kontrahenta, z którym
BM, w ramach Êwiadczenia usługi wykonywania
zleceƒ, usługi przyjmowania i przekazywania zleceƒ lub w ramach nabywania lub zbywania instrumentów finansowych na własny rachunek, zawiera transakcje lub poÊredniczy w ich zawieraniu,
Klienta z innego paƒstwa członkowskiego, który posiada status Uprawnionego kontrahenta na podstawie prawa dla niego właÊciwego.

BM mo˝e zaliczyç do kategorii Uprawnionych kontrahentów Klienta profesjonalnego, o którym mowa w pkt 11
powy˝ej, wyłàcznie pod warunkiem udzielenia przez te
podmioty zgody na piÊmie.
Je˝eli Klient zwraca si´ z wnioskiem o traktowanie go jak
Uprawnionego kontrahenta, wówczas BM ostrzega go
pisemnie o skutkach takiego wniosku, w tym o mo˝liwoÊci
utraty Êrodków ochrony, zaÊ Klient potwierdza na piÊmie
wniosek o traktowanie go jako Uprawnionego kontrahenta
albo na zasadach ogólnych, albo w odniesieniu do jednej usługi inwestycyjnej lub transakcji lub jednego rodzaju
transakcji lub produktu, lub do wi´kszej ich liczby, wskazujàc przy tym, ˝e jest Êwiadomy konsekwencji wynikajàcych z mo˝liwoÊci utraty Êrodków ochrony w zwiàzku ze zło˝eniem takiego wniosku.
Do kategorii Klient detaliczny BM zalicza Klientów b´dàcych osobami fizycznymi oraz przedsi´biorców niespełniajàcych kryteriów, o których mowa w pkt 11 defi-

nicji Klienta profesjonalnego oraz jednostki administracji rzàdowej i samorzàdowej. BM mo˝e równie˝
z własnej inicjatywy lub na wniosek Klienta traktowaç jak
Klienta detalicznego pozostałych Klientów, o których
mowa w pkt 1-14 definicji Klienta profesjonalnego.
Przed zawarciem umowy o Êwiadczenie usług maklerskich, BM informuje Klienta o przyznanej kategorii, poziomie ochrony danej kategorii Klientów oraz przekazuje
Klientom na trwałym noÊniku informacje o mo˝liwoÊci wystàpienia z wnioskiem o reklasyfikacj´, a tak˝e, ˝e inna
kategoria mo˝e wiàzaç si´ z obni˝eniem poziomu
ochrony.

REKLASYFIKACJA KLIENTÓw
Nadana Klientowi kategoria mo˝e byç zmieniona
w wyniku:
—

wystàpienia Klienta z wnioskiem o zmian´ kategorii,

—

zmiany kategorii przez BM w wyniku okresowej
weryfikacji klasyfikacji Klientów.

Klient ma mo˝liwoÊç przedstawienia wniosku o zmian´ kategorii przyznanej mu przez BM w odniesieniu
do wszystkich lub wskazanych usług inwestycyjnych,
produktów lub transakcji. Wnioski nale˝y składaç
w Punktach Usług Maklerskich.
˚àdanie Klienta profesjonalnego traktowania jak
Klienta detalicznego, jak równie˝ ˝àdanie Uprawnionego kontrahenta traktowania go jak Klienta profesjonalnego albo Klienta detalicznego, powinno
okreÊlaç zakres usług maklerskich, transakcji lub instrumentów finansowych, na których potrzeby Klient
chciałby byç traktowany jak Klient o podwy˝szonym
poziomie ochrony.
W przypadku zło˝enia wniosku o zmian´ kategorii,
która skutkuje podwy˝szeniem poziomu ochrony,
tj. zmianie kategorii z Uprawnionego kontrahenta na
Klienta profesjonalnego albo Klienta detalicznego bàdê
zmianie kategorii z Klienta profesjonalnego na Klienta
detalicznego, realizacja wniosku nast´puje niezwłocznie po jego otrzymaniu przez BM.
Wniosek o zmian´ kategorii z Klienta detalicznego na
Klienta profesjonalnego albo z Klienta profesjonalnego
na Uprawnionego kontrahenta skutkuje obni˝eniem
poziomu ochrony.
W przypadku, gdy Klient detaliczny wyst´puje z wnioskiem o przyznanie mu kategorii Klienta profesjonalnego, powinien spełniaç warunki okreÊlone w obowiàzujàcych przepisach prawa oraz Podane Do WiadomoÊci Klientów w rozumieniu Regulaminu.
BM mo˝e uzale˝niç rozpatrzenie ˝àdania o przyznanie
kategorii Klienta profesjonalnego lub Uprawnionego
kontrahenta od terminu dostarczenia do BM dokumentów potwierdzajàcych spełnianie kryteriów okreÊlonych powy˝ej.
Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia ˝àdania o przyznanie Klientowi detalicznemu kategorii Klienta pro-
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fesjonalnego jest zło˝enie pisemnego oÊwiadczenia
o znajomoÊci zasad traktowania przez firm´ inwestycyjnà Klientów profesjonalnych i o skutkach traktowania go jak Klienta profesjonalnego.

Klient zobowiàzany jest do przekazywania BM informacji o zmianie danych, które majà wpływ na mo˝liwoÊç traktowania Klienta jako Klienta profesjonalnego
albo Uprawnionego kontrahenta.

Ka˝dorazowo, po rozpatrzeniu wniosku o zmian´ przypisanej Klientowi kategorii, BM powiadamia Klienta
o swojej decyzji w formie pisemnej.

BM, w przypadku powzi´cia informacji, ˝e Klient przestał spełniaç warunki pozwalajàce na traktowanie go
jak Klienta profesjonalnego w rozumieniu punktów
1 – 13 definicji Klienta profesjonalnego powy˝ej, podejmuje działania zmierzajàce do zmiany statusu
Klienta na potrzeby Êwiadczenia na jego rzecz usług
maklerskich, chyba ˝e Klient zło˝y pisemny wniosek,
o którym mowa w pkt 14 o traktowanie jak Klienta profesjonalnego w zakresie okreÊlonym we wniosku.

W przypadku uwzgl´dnienia wniosku Klienta, BM informuje o poziomie ochrony przyznawanej przez BM
dla danej kategorii Klientów załàczajàc do pisemnej
decyzji kopi´ niniejszej Polityki ze wskazaniem fragmentu, który ma zastosowanie do Klienta.

ZASADY TRAKTOwANIA KLIENTÓw w PODZIALE NA KATEGORIE:
Zakres ochrony oraz udzielanych informacji

Uprawniony
Klient
Klient
detaliczny profesjonalny kontrahent***

Informowanie o metodach zarzàdzania konfliktami interesów
oraz informowanie o istniejàcych konfliktach interesów
gro˝àcych naruszeniem interesu Klienta.

3

3

3

Dostarczanie wyczerpujàcych (rzetelnych, niebudzàcych
wàtpliwoÊci i niewprowadzajàcych w błàd) informacji o:
– BM,
– usługach maklerskich Êwiadczonych na rzecz Klientów,
– prowizjach, opłatach i innych kosztach zwiàzanych
ze Êwiadczeniem usług maklerskich, pobieranych
na podstawie Taryfy prowizji i opłat BM
oraz ich wpływie na zwrot z inwestycji,
– instrumentach finansowych oferowanych w ramach
Êwiadczonych usług maklerskich wraz z ryzykami powiàzanymi
z tymi instrumentami lub usługami maklerskimi,
– zasadach ochrony aktywów Klientów,
– miejscach wykonywania zleceƒ.

3

3**

3**

Przeprowadzanie oceny wiedzy i doÊwiadczenia Klienta
w odniesieniu do:
– usług maklerskich, które majà byç Êwiadczone
na rzecz Klienta lub
– inwestowania w instrumenty finansowe w ramach
Êwiadczonych przez BM usług maklerskich.

3

3*

---

Przeprowadzanie oceny potrzeb, cech lub celów Klienta
dla ustalenia produktów inwestycyjnych i strategii dystrybucji
odpowiednich dla grupy docelowej Klienta.

3

3

---

Przeprowadzanie oceny wiedzy i doÊwiadczenia Klienta w zakresie
inwestowania w instrumenty finansowe, oraz weryfikowanie
celów inwestycyjnych i sytuacji finansowej Klienta, na potrzeby
Êwiadczenia przez BM usługi doradztwa inwestycyjnego.

3

3

---

Stosowanie zasad post´powania przy przyjmowaniu i przekazywaniu Êwiadczeƒ pieni´˝nych i niepieni´˝nych przez BM.

3

3

---

Post´powanie zgodnie z Politykà wykonywania zleceƒ oraz działania
w najlepiej poj´tym interesie Klienta w Biurze Maklerskim Pekao
w przypadku, gdy ma ona zastosowanie do usług maklerskich
Êwiadczonych Klientowi.

3

3

---

Stosowanie zasad post´powania przy przyjmowaniu i przekazywaniu Êwiadczeƒ pieni´˝nych i niepieni´˝nych przez BM.

3

3

3**

*
na proÊb´ Klienta
** istnieje mo˝liwoÊç okreÊlenia w´˝szego zakresu przekazywanych informacji
*** wyłàczenia dotyczà usług tj.: wykonywania zleceƒ, zawierania transakcji na własny rachunek lub przyjmowania i przekazywania zleceƒ
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INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE:
Na mocy Regulaminu Êwiadczenia usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Pekao, regulujàcego Êwiadczenie
usług maklerskich, BM mo˝e traktowaç wszystkich Klientów w sposób jednolity jako Klientów detalicznych i z uwagi na powy˝sze stosowaç identyczne Êrodki ochrony dla wszystkich Klientów, o czym BM informuje Klienta przed
zawarciem umowy o Êwiadczenie usług maklerskich.
BM, przed zawarciem umowy o Êwiadczenie usług maklerskich, przekazuje Klientowi niniejszà Polityk´ klasyfikacji i reklasyfikacji Klienta w Biurze Maklerskim Pekao.
BM dokonuje corocznych przeglàdów Polityki klasyfikacji i reklasyfikacji Klienta w Biurze Maklerskim Pekao.
Aktualna wersja Polityki klasyfikacji i reklasyfikacji Klienta w Biurze Maklerskim Pekao dost´pna jest na stronie
internetowej BM www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie
Materiał ten został sporzàdzony w celu informacyjnym i edukacyjnym.
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POLITYKA wYKONYwANIA ZLECEŃ ORAZ DZIAŁANIA w NAJLEPIEJ POJĘTYM
INTERESIE KLIENTA w BIURZE MAKLERSKIM PEKAO
Podstawa prawna
Polityka wykonywania zleceń oraz działania w najlepiej
pojętym interesie Klienta w Biurze Maklerskim Pekao
(dalej „Polityka”) została ustanowiona zgodnie z:
— Dyrektywà Parlamentu Europejskiego i Rady
2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków finansowych oraz zmieniajàcà dyrektyw´
2002/92/WE i dyrektyw´ 2011/61/UE, implementowanà do polskiego porzàdku prawnego
Ustawà z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi z póêniejszymi zmianami,
— Rozporzàdzeniem delegowanym Komisji (UE)
2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniajàcym dyrektyw´ Parlamentu Europejskiego i Rady
2014/65 UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalnoÊci przez firmy inwestycyjne oraz poj´ç zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy,
— Rozporzàdzeniem Ministra Finansów z dnia 30
maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków post´powania firm inwestycyjnych, banków, o których
mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych,
— Rozporzàdzeniem delegowanym Komisji (UE)
2017/576 z dnia 8 czerwca 2016 r. uzupełniajàcym dyrektyw´ Parlamentu Europejskiego i Rady
2014/65/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczàcych podawania co
roku do wiadomoÊci publicznej przez firmy inwestycyjne informacji o to˝samoÊci systemów wykonywania zleceƒ i jakoÊci wykonywania zleceƒ.
Zakres
Polityka okreÊla sposób realizacji przez Biuro Maklerskie Pekao (dalej „BM”) zleceƒ Klientów w zale˝noÊci
od klasy instrumentu finansowego, na jaki opiewa zlecenie oraz kategorii Klienta.
Ilekroç w Polityce jest mowa o „realizacji zleceƒ”, rozumie si´ przez to Êwiadczenie usługi wykonywania zleceƒ nabycia lub zbycia instrumentów finansowych lub
Êwiadczenie usługi przyjmowania i przekazywania zleceƒ w celu ich wykonania.
Polityka ma zastosowanie do zleceƒ, które BM realizuje
w imieniu Klientów detalicznych oraz profesjonalnych.
BM nie ró˝nicuje sposobu obsługi zleceƒ Klientów w zale˝noÊci od nadanej im kategorii, zapewniajàc wszystkim Klientom najwy˝szy poziom ochrony. Postanowieƒ
Polityki nie stosuje si´ wobec Uprawnionych Kontrahentów.
BM przekazuje Klientowi Polityk´ przed zawarciem
z Klientem Umowy Êwiadczenia usług maklerskich przez
Biuro Maklerskie Pekao.
BM dokonuje okresowych przeglàdów Polityki nie rzadziej ni˝ raz na rok. Przeglàd dokonywany jest równie˝
ka˝dorazowo, gdy zaistniejà okolicznoÊci, które mogà

wpłynàç na mo˝liwoÊç uzyskiwania najlepszego wyniku dla Klienta, w zakresie realizacji zleceƒ i działania
na warunkach najbardziej korzystnych dla Klienta.
Aktualna Polityka jest zamieszczona na stronach internetowych BM. Informacja o zmianach w Polityce oraz
o 5 najlepszych systemach wykonywania zleceƒ i jakoÊci
wykonywania zleceƒ za poprzedni rok kalendarzowy jest
Podawana Do WiadomoÊci Klientów, w tym za pomocà strony internetowej (na stronie www.pekao.com.pl/
biuro-maklerskie). Klient jest uprawniony do zło˝enia
wniosku o udzielenie dodatkowych informacji dotyczàcych zasad realizacji zleceƒ lub wykonywania przeglàdu Polityki. Odpowiedê jest udzielana w trybie właÊciwym dla odpowiedzi na skargi, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Êwiadczenia usług maklerskich
przez Biuro Maklerskie Pekao, w formie pisemnej
(listownie) lub, na ˝yczenie Klienta, przez internetowy
system transakcyjny BM Pekao, w terminie do 30 dni
od otrzymania wniosku Klienta.
W przypadku Êwiadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceƒ, BM informuje o pi´ciu podmiotach,
najlepszych pod wzgl´dem wolumenu obrotu, którym
BM przekazało lub do których przeniosło zlecenia
do wykonania w poprzednim roku kalendarzowym.
Informacja jest Podawana Do WiadomoÊci Klientów,
w tym za pomocà strony internetowej (na stronie
www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie). Informacja o podmiocie, do którego przekazano indywidualne zlecenie
Klienta jest zamieszczona w treÊci zapisu, którego kopi´ otrzymuje Klient lub w oddzielnym dokumencie potwierdzajàcym przekazanie zlecenia do podmiotu wykonujàcego.
Działanie w najlepiej poj´tym interesie Klienta
BM realizuje zlecenia Klientów w sposób zapewniajàcy ich niezwłoczne, uczciwe i nale˝yte wykonanie, zgodnie z najlepiej poj´tym interesem Klienta. Dla ka˝dej klasy instrumentów finansowych, b´dàcych w ofercie BM,
wybrano systemy wykonywania zleceƒ, które w opinii BM
pozwalajà w sposób stały na wypełnianie obowiàzku podejmowania wszelkich, uzasadnionych działaƒ, w celu
uzyskania mo˝liwie najlepszego wyniku przy wykonywaniu zleceƒ Klientów, zarówno detalicznych jak i profesjonalnych. Jednak, pomimo podejmowania tych działaƒ przez BM, niniejsza Polityka nie gwarantuje, ˝e w ka˝dym przypadku zlecenie Klienta zostanie wykonane z najlepszym dla Klienta rezultatem, uwzgl´dniajàc przesłanki,
którymi kierował si´ Klient przy składaniu zlecenia.
BM realizuje zlecenia Klientów niezwłocznie po ich
przyj´ciu, w kolejnoÊci ich przyjmowania, chyba, ˝e
co innego wynika z warunków zlecenia okreÊlonych
przez Klienta, charakteru zlecenia, panujàcych warunków rynkowych lub jeÊli taka kolejnoÊç byłaby
sprzeczna z interesem Klienta.
Postanowienia Polityki majà zastosowanie równie˝ w przypadku, je˝eli BM wykonuje zlecenia dotyczàce danego
instrumentu finansowego wyłàcznie w jednym miejscu
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wykonania zleceƒ lub przyjmuje i przekazuje zlecenia do
wykonania wyłàcznie do jednego podmiotu.
Zasady Polityki nie wykluczajà innych ni˝ opisane poni˝ej, sposobów wykonania zleceƒ Klientów, w tym wypełniania szczególnych instrukcji Klienta. Jednak˝e,
szczegółowe okreÊlenie przez Klienta warunków, na
jakich nastàpiç ma realizacja zlecenia, w tym podanie miejsca wykonania zlecenia, mo˝e uniemo˝liwiç
BM podj´cie działaƒ w celu uzyskania mo˝liwie najlepszych dla Klienta wyników w tym zakresie. Udzielenie przez Klienta szczegółowych wskazówek obejmujàcych jednà cz´Êç lub jeden aspekt zlecenia nie
zwalnia BM z obowiàzku zapewnienia najlepszego wykonywania zlecenia w odniesieniu do pozostałych jego
cz´Êci lub aspektów, których nie obejmujà szczegółowe instrukcje Klienta.
W sytuacji, kiedy wykonanie zlecenia zgodnie z zasadami opisanymi w Polityce b´dzie niemo˝liwe z powodu niedost´pnoÊci zasobów – systemu informatycznego BM, systemu obrotu, brokera lub podmiotu, do którego BM przekazało zlecenie w celu jego wykonania
– BM b´dzie dà˝yło do jak najlepszego wykonania zlecenia Klienta, bioràc pod uwag´ zaistniałe okolicznoÊci.
BM niezwłocznie poinformuje Klienta telefonicznie lub
za poÊrednictwem innych dost´pnych kanałów, u˝ywajàc danych teleadresowych podanych przez Klienta,
o wszelkich istotnych okolicznoÊciach uniemo˝liwiajàcych
realizacj´ zło˝onego zlecenia.
Standardowy czas wykonania zlecenia
Standardowy czas wykonania zlecenia od momentu jego
wprowadzenia do systemu informatycznego BM w standardowych warunkach rynkowych nie przekracza 2 sekund w przypadku, gdy łàcznie sà spełnione nast´pujàce warunki:
1) parametry zlecenia Klienta oraz bie˝àce warunki rynkowe pozwalajà na natychmiastowe wykonanie zlecenia, tj.:
a) w przypadku zleceƒ kupna – posiadajà limit
ceny wy˝szy bàdê równy w stosunku do najlepszej oferty sprzeda˝y oczekujàcej na
realizacj´ lub zło˝one sà bez limitu ceny,
b) w przypadku zleceƒ sprzeda˝y – posiadajà
limit ceny równy bàdê ni˝szy od najlepszej
oferty kupna oczekujàcej na realizacj´,
2) BM przekazuje zlecenie bezpoÊrednio z wykorzystaniem stałego łàcza o parametrach spełniajàcych wymagania techniczno-organizacyjne
organizatora rynku, w szczególnoÊci łàcze zapewnia bezpieczne, niezakłócone, odpowiedniej
jakoÊci połàczenie i komunikacj´ z rynkiem.
Podany powy˝ej czas realizacji wykonania zlecenia mo˝e
ulec wydłu˝eniu, w przypadku:
— zło˝enia zlecenia poza godzinami prowadzenia
obrotu,
— gdy wysokoÊç limitu ceny ustalonego przez Klienta w treÊci zlecenia jest:
•
w przypadku zleceƒ kupna – ni˝sza ni˝ najlepsza oferta sprzeda˝y oczekujàca na realizacj´,

w przypadku zleceƒ sprzeda˝y – wy˝sza ni˝
najlepsza oferta kupna oczekujàca na realizacj´,
— obsługi wi´kszej ni˝ zazwyczaj liczby zleceƒ z koszyka zleceƒ,
— obsługi wi´kszej ni˝ zazwyczaj liczby transakcji
zawieranych w systemie obrotu,
— braku lub opóênienia w transmisji danych z przyczyn technicznych, np. awarii systemu informatycznego lub sieci telekomunikacyjnej.
W przypadku przekroczenia standardowego czasu wykonania zlecenia, BM, na wniosek Klienta, przeka˝e
Klientowi informacje na temat czasu wykonania jego zlecenia.
•

Łàczenie zleceƒ
BM wykonujàc zlecenia nie łàczy zleceƒ Klientów ze zleceniami innych Klientów, chyba ˝e Klient w umowie zawartej z BM lub składajàc zlecenie zgodził si´ na łàczenie
zleceƒ. Wówczas ma zastosowanie Polityka alokacji
zleceƒ Podana Do WiadomoÊci Klientów.
Rodzaje instrumentów finansowych
BM wykonuje zlecenia dotyczàce ró˝nych kategorii
instrumentów finansowych w ró˝nych systemach
obrotu. Dla właÊciwego zrozumienia sposobu realizacji zleceƒ przez BM, na potrzeby Polityki, instrumenty
te zostały podzielone na poni˝sze klasy:
—

akcje i instrumenty finansowe notowane w systemach obrotu na zasadach zbli˝onych do akcji
(np. ETP, REIT, kwity depozytowe, produktu strukturyzowane),

—

obligacje i listy zastawne,

—

instrumenty pochodne,

—

tytuły uczestnictwa w instytucjach zbiorowego
inwestowania,

—

certyfikaty depozytowe.

Systemy obrotu Podane do WiadomoÊci Klientów w Komunikacie Dyrektora BM w sprawie wykazu krajów i systemów obrotu, na których BM wykonuje zlecenia nabycia
lub zbycia instrumentów finansowych w opinii BM pozwalajà na wypełnienie obowiàzku podejmowania
wszelkich uzasadnionych działaƒ w celu uzyskania mo˝liwie najlepszego wyniku przy wykonywaniu zleceƒ Klientów w odniesieniu do ka˝dej kategorii instrumentów b´dàcych w ofercie BM, zarówno dla klientów detalicznych
jak i profesjonalnych.
Czynniki
BM, wykonujàc zlecenie Klienta, w celu uzyskania mo˝liwie najlepszych wyników dla Klienta detalicznego,
uwzgl´dnia nast´pujàce kryteria, uszeregowane według ich wzgl´dnej wagi wobec siebie:
—

cen´ instrumentu finansowego, po jakiej mo˝e byç
wykonane zlecenie,

—

koszty zwiàzane z wykonaniem zlecenia lub rozliczeniem transakcji zawartej na jego podstawie,

—

czas wykonania zlecenia,
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—
—
—
—

prawdopodobieƒstwo wykonania zlecenia i jego
rozliczenia,
wielkoÊç zlecenia,
charakter,
inne aspekty majàce istotny wpływ na wykonanie
zlecenia,

cenia jako uczestnik danego systemu obrotu lub
za poÊrednictwem brokera.
BM umo˝liwia realizacj´ transakcji poprzez nast´pujàce systemy obrotu w Polsce, w których bezpoÊrednio wykonuje zlecenia nabycia lub zbycia
instrumentów finansowych:
— rynek regulowany prowadzony przez Giełd´
Papierów WartoÊciowych w Warszawie S.A.
(„GPW”), oznaczony kodami: XWAR, WDER,
WETP, WBON,

przy czym dwa pierwsze czynniki majà wpływ przewa˝ajàcy nad pozostałymi. W przypadku, jeÊli dwa pierwsze czynniki nie wpływajà na wybór miejsca wykonania (sà równowa˝ne), uwzgl´dniany jest kolejny czynnik (kolejne czynniki) uszeregowane według istotnoÊci.

— rynek regulowany prowadzony przez BondSpot S.A. („BondSpot”), oznaczony kodem:
RPWC,

Cz´Êç instrumentów b´dàcych w ofercie BM notowana jest w jednym systemie obrotu instrumentami finansowymi (np. wi´kszoÊç akcji lub derywaty notowane na GPW) lub BM oferuje dost´p tylko do jednego rynku regulowanego, na jakim notowany jest dany instrument. W takim przypadku, kiedy BM wykonuje zlecenia w jednym miejscu wykonania i nie ma mo˝liwoÊci
wyboru rynku, na którym cena wykonania i koszt z nim
zwiàzany byłyby korzystniejsze, pod uwag´ brany jest
czas wykonania zlecenia. Wówczas, w celu zapewnienia
najlepszego wyniku dla Klienta, BM dokłada wszelkich
staraƒ, aby zlecenia zostały wykonane niezwłocznie po
ich przyj´ciu przez BM, zapewniajàc tym samym mo˝liwie najkrótszy czas wykonania zlecenia.

— alternatywny system obrotu NewConnect
organizowany przez Giełd´ Papierów WartoÊciowych w Warszawie S.A., oznaczony
kodem: XNCO,
— alternatywny system obrotu organizowany
przez BondSpot S.A. („BondSpot ASO”),
oznaczony kodem: BOSP,
— alternatywny system obrotu organizowany
przez Giełd´ Papierów WartoÊciowych
w Warszawie S.A. („GPW ASO”), oznaczony
kodem: WMTF.
W przypadku instrumentów finansowych notowanych na terenie Polski, zarówno w systemie
obrotu prowadzonym lub organizowanym przez
Giełd´ Papierów WartoÊciowych w Warszawie
S.A. jak i w systemie obrotu prowadzonym lub organizowanym przez BondSpot S.A., BM wykonuje
zlecenia w systemie prowadzonym przez Giełd´ Papierów WartoÊciowych w Warszawie S.A.

Sposób wyboru systemu wykonywania zleceƒ dla instrumentów notowanych w wi´cej ni˝ jednym systemie
obrotu, w jakim BM mo˝e wykonaç zlecenie został opisany poni˝ej dla poszczególnych klas instrumentów.
W przypadku instrumentów o niskiej płynnoÊci, kiedy
czynniki ceny, kosztu i czasu wykonania zlecenia nie
mogà byç podstawà wyboru rynku wykonania zlecenia,
kryterium branym pod uwag´ jest prawdopodobieƒstwo
wykonania zlecenia. W takim przypadku dà˝enie do wykonania zlecenia w całoÊci lub w cz´Êci mo˝e oznaczaç
wypełnienie obowiàzku działania w najlepiej poj´tym interesie Klienta.

W przypadku instrumentów finansowych notowanych zarówno w systemie obrotu na terenie
Polski, jak i w systemie obrotu w innym kraju, BM
wykonuje zlecenia w systemie obrotu na terenie
Polski, chyba ˝e Klient wska˝e inaczej.

W przypadku wykonywania zleceƒ dla Klienta profesjonalnego, najistotniejszymi czynnikami branymi pod
uwag´ w pierwszej kolejnoÊci sà czas i prawdopodobieƒstwo wykonania zlecenia, a nast´pnie cena i koszt
wykonania transakcji, chyba ˝e Klient składajàc zlecenie okreÊli inny sposób wykonania.

Przedmiotem usługi wykonywania zleceƒ mogà
byç wszystkie kategorie instrumentów finansowych
b´dàce w ofercie BM, które zostały opisane w niniejszej Polityce.
W zakresie rynku pierwotnego, BM wykonuje zlecenia wyłàcznie w systemach obrotu w Polsce. Informacja na temat miejsca wykonania zlecenia jest
okreÊlona w dokumentach informacyjnych.

W przypadku usługi przyjmowania i przekazywania zleceƒ, BM nie dokonuje wyboru podmiotu, do którego przekazuje zlecenia z uwagi, ˝e jest on okreÊlony w dokumentach informacyjnych. BM nie ma równie˝ wpływu
na pozostałe czynniki wyboru ani nie stosuje ˝adnych
dodatkowych kryteriów wyboru, poniewa˝ sà one z góry
wskazane w dokumentach informacyjnych.

Miejsce wykonania zlecenia jest wskazywane
Klientowi w treÊci potwierdzenia zawarcia transakcji.
II.

Wykonywanie zleceƒ Klientów oraz przyjmowanie i przekazywanie zleceƒ Klientów w celu ich
wykonania
I.
BM realizuje zlecenia na rynku wtórnym w ramach
usługi wykonywania zleceƒ. BM wykonuje zlecenia
zarówno w krajowych, jak i zagranicznych systemach obrotu. BM Podaje do WiadomoÊci Klientów list´ systemów obrotu, w których wykonuje zle-

Usługa przyjmowania i przekazywania zleceƒ dotyczy realizacji zleceƒ dotyczàcych tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania
oraz przyjmowania zapisów na instrumenty finansowe w ofercie pierwotnej. BM przyjmuje zlecenia Klientów i przekazuje je do wykonania do
wybranego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, emitenta instrumentów finansowych lub oferujàcego. Dla zapewnienia działania w najlepszym
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interesie Klienta, BM dokłada wszelkich staraƒ przy
wyborze podmiotów, z którymi współpracuje w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceƒ i Podaje do WiadomoÊci Klientów list´ takich podmiotów.
Przedmiotem usługi przyjmowania i przekazywania
zleceƒ mogà byç wszystkie kategorie instrumentów finansowych b´dàce w ofercie BM, które zostały opisane w niniejszej Polityce, za wyjàtkiem instrumentów pochodnych.
Wykonywanie zleceƒ Klientów za poÊrednictwem
brokera
W sytuacji, gdy BM nie jest bezpoÊrednim uczestnikiem
systemu obrotu, wykonuje zlecenia Klientów za poÊrednictwem brokerów – podmiotów, z którymi zawarł
umow´ w zakresie nabywania lub zbywania zagranicznych instrumentów finansowych na rzecz Klienta,
które zapewniajà profesjonalne standardy w zakresie
niezwłocznej i uczciwej realizacji zleceƒ zgodnie z przepisami prawa oraz wdro˝yły odpowiednià polityk´ wykonywania zleceƒ oraz działania w najlepiej poj´tym interesie klientów.
Lista brokerów oraz rynki zagraniczne, na których BM
wykonuje zlecenia Klientów, sà Podane Do WiadomoÊci Klientów.
BM wybiera brokerów z nale˝ytà starannoÊcià, tak aby
wypełniç obowiàzek działania w najlepiej poj´tym interesie Klientów.
Wybierajàc brokera, BM bierze pod uwag´ sytuacj´ finansowà podmiotu, jego reputacj´, prowadzenie działalnoÊci w ramach tych samych przepisów prawnych, które obowiàzujà BM, jak równie˝ koszty wykonywania zleceƒ oraz jakoÊç Êwiadczonych usług, np. oferowany dost´p do rynków, automatyzacj´ obsługi zleceƒ, stosowanà technologie, wiedz´ i doÊwiadczenie.
BM mo˝e wykonywaç zlecenia Klientów za poÊrednictwem jednego brokera, o ile ten umo˝liwia uzyskiwanie
w sposób stały mo˝liwie najlepszego wyniku realizacji
zleceƒ Klientów BM.
W przypadku, jeÊli dla danego zlecenia BM ma mo˝liwoÊç wyboru brokera, za poÊrednictwem którego
mo˝e wykonaç to zlecenie, wybiera brokera oferujàcego ni˝szy koszt wykonania zlecenia oraz zautomatyzowanà obsług´, co zapewnia niezwłoczne przekazanie zlecenia do wykonania.
W przypadku zagranicznych instrumentów finansowych
b´dàcych w ofercie BM, które notowane sà na wi´cej
ni˝ jednym rynku zagranicznym, na którym BM oferuje wykonywanie zleceƒ, BM okreÊla i Podaje do WiadomoÊci Klientów najlepsze miejsce wykonania zlecenia dla tych instrumentów. Wybierajàc najlepszy rynek
wykonania, BM kieruje si´ Êrednim dziennym wolumenem dla danego instrumentu, co pozwala na uzyskanie, według racjonalnej oceny, w sposób stały mo˝liwie najlepszego wyniku dla Klienta – im wy˝szy wolumen, tym wy˝sza płynnoÊç, która przyczynia si´ do
prawidłowego kształtowania si´ rynkowej ceny instrumentu finansowego oraz obni˝enia tzw. spreadu,

czyli ró˝nicy pomi´dzy cenà kupna i sprzeda˝y, która
stanowi koszt Klienta. Wysoka płynnoÊç ma równie˝
wpływ na prawdopodobieƒstwo wykonania zlecenia
Klienta. W przypadku zbli˝onej płynnoÊci dla danego instrumentu finansowego na ró˝nych rynkach, na których
zlecenie mo˝e zostaç wykonane, BM wybierajàc najlepszy rynek wykonania zlecenia, bierze pod uwag´
koszty zwiàzane z wykonywaniem zlecenia.
Dà˝àc do minimalizacji kosztów wykonania zlecenia dla
Klienta, BM wykonuje zlecenie zbycia instrumentu finansowego na rynku, na którym instrument został nabyty i zaewidencjonowany oraz za poÊrednictwem tego
samego brokera, za poÊrednictwem którego instrument
ten został nabyty. BM zobowiàzuje si´ do wykonania zlecenia zbycia instrumentu finansowego za poÊrednictwem
innego brokera lub na innym rynku ni˝ ten, na którym
został nabyty dany instrument finansowy, o ile wynika
to z treÊci dyspozycji Klienta. Jednak˝e, wykonanie zlecenia na innym rynku ni˝ rynek nabycia lub za poÊrednictwem innego brokera wymaga transferu tego instrumentu finansowego do innej izby rozliczeniowej lub
innego brokera, co wià˝e si´ z dodatkowym kosztem dla
Klienta oraz opóênieniem w przekazaniu zlecenia do wykonania. Przed przekazaniem do wykonania takiego zlecenia okreÊlajàcego szczególne miejsce wykonania,
Klient musi zło˝yç w BM odpowiednià dyspozycj´ transferu instrumentu finansowego do właÊciwej izby rozliczeniowej właÊciwej dla innego rynku/brokera. W pewnych przypadkach mo˝e byç konieczne spełnienie przez
Klienta innych wymogów okreÊlonych przez danà izb´
rozliczeniowà lub organizatora systemu obrotu. Wykonanie dyspozycji transferu pomi´dzy izbami rozliczeniowymi mo˝liwe jest dopiero po rozliczeniu transakcji
nabycia instrumentów finansowych, które majà byç
przedmiotem zlecenia sprzeda˝y oraz po spełnieniu
dodatkowych wymogów obowiàzujàcych na rynku
innym ni˝ podstawowy. Szczegółowe wymagania,
jakim podlegaç b´dzie wykonanie dyspozycji transferu oraz przekazanie do wykonania zlecenia, w którym
Klient wskazał konkretne miejsce wykonania zlecenia
b´dà ustalane indywidualnie z Klientem.
Transfer instrumentów finansowych pomi´dzy izbami rozliczeniowymi/brokerami wià˝e si´ z dodatkowymi kosztami oraz czasem niezb´dnym do wykonania transferu lub spełnienia przez Klienta szczególnych wymogów
rynku. W takiej sytuacji BM doło˝y wszelkich staraƒ
w celu najlepszego wykonania zlecenia Klienta, jednak
dodatkowe, szczególne dyspozycje Klienta mogà mieç
wpływ na jakoÊç wykonania tego zlecenia.
BM Podaje do WiadomoÊci Klientów informacje o brokerach, z którymi współpracuje w zakresie wykonywania zleceƒ Klientów wraz ze szczegółowymi informacjami
dotyczàcymi wykonywania zleceƒ, które nie sà uwzgl´dniane w potwierdzeniach zawarcia transakcji.
Zlecenia DDM
BM przyjmuje zlecenia Do Dyspozycji Maklera („DDM”),
na podstawie których mo˝e wystawiç wi´cej ni˝ jedno
zlecenie brokerskie i których przedmiotem mogà byç akcje notowane na rynkach polskich. Dla tych instrumentów
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istnieje tylko jeden dost´pny system obrotu, w którym
notowany jest dany instrument finansowy. Zlecenia DDM
wykonywane sà przez BM zgodnie z obowiàzujàcymi
w nim zasadami w najlepiej poj´tym interesie Klienta.

Rodzaje zleceƒ wykonywanych w zagranicznych systemach obrotu Podane sà do WiadomoÊci Klientów.

Wykonywanie zleceƒ Klientów poza obrotem zorganizowanym
Za zgodà Klienta, BM mo˝e wykonaç zlecenie Klienta
poza systemem obrotu, o ile Klient wskazał takie
miejsce wykonania w treÊci zlecenia. BM mo˝e odmówiç wykonania zlecenia w powy˝szy sposób, jeÊli nie
mo˝e zapewniç wykonania zlecenia na warunkach nie
gorszych ni˝ w innych miejscach wykonania zleceƒ.
Realizacja zleceƒ poza systemem obrotu wià˝e si´
z ryzykiem kontrahenta oraz ryzykiem braku rozliczenia transakcji.

BM wykonuje zlecenia dotyczàce obligacji i listów zastawnych zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach
zagranicznych.

Obligacje i listy zastawne

Systemy wykonywania zleceƒ
Akcje i instrumenty finansowe notowane w systemach obrotu na zasadach zbliżonych do akcji (np.
ETP, REIT, kwity depozytowe, produktu strukturyzowane).
Niniejszy rozdział Polityki zawiera kluczowe informacje
dotyczàce sposobu realizacji zleceƒ dotyczàcych akcji
oraz innych instrumentów finansowych, których zasady oraz systemy obrotu sà takie same lub zbli˝one do
tych, które dotyczà akcji. Sà to m.in.: prawa do akcji, prawa poboru, warranty, certyfikaty inwestycyjne, ETP (Exchange Traded Products), tj.: ETF (Exchange Traded
Funds), ETN (Exchange Traded Notes), ETC (Exchange
Traded Commodity lub Exchange Traded Currency), produkty strukturyzowane takie jak certyfikaty typu turbo,
knock-out itp., REIT, kwity depozytowe (ADR i GDR).
W przypadku instrumentów finansowych notowanych
w systemie obrotu na terenie Polski i w innym kraju,
o ile Klient nie wska˝e innego rynku wykonania, BM wykonuje zlecenia w obrocie zorganizowanym na terenie
Polski. Wybór wykonania zlecenia na terenie Polski jest
podyktowany ni˝szym kosztem realizacji zlecenia ni˝ na
rynku zagranicznym, dlatego wybór rynku polskiego
b´dzie zawsze korzystniejszy dla Klienta.
BM umo˝liwia Klientom zbycie instrumentu finansowego
w innym systemie obrotu, ni˝ ten w którym instrument
został nabyty. Mo˝e to jednak nastàpiç dopiero po rozliczeniu transakcji nabycia oraz wykonaniu dyspozycji
transferu instrumentów finansowych z lub do wskazanej izby rozliczeniowej i po spełnieniu przez Klienta ewentualnych szczególnych wymagaƒ danego rynku. Wià˝e si´ to z kosztem transferu instrumentów do innej izby
rozliczeniowej oraz czasem potrzebnym do wykonania
transferu.
• Rodzaje zleceƒ
BM wykonuje zlecenia Klientów zgodnie z regulacjami
obowiàzujàcymi w danym systemie obrotu oraz zasadami współpracy i mo˝liwoÊciami technicznych brokera, który poÊredniczy w wykonywaniu zleceƒ
Klientów BM na rynkach zagranicznych. Składajàc zlecenie, Klient mo˝e okreÊliç limit ceny oraz termin wa˝noÊci zlecenia.

Zlecenia dotyczàce obligacji notowanych w polskich systemach obrotu wykonywane sà na rynkach zorganizowanych (GPW, GPW ASO i BondSpot, BondSpot ASO).
W przypadku instrumentów finansowych notowanych
w systemie obrotu na terenie Polski, jednoczeÊnie na
GPW i na BondSpot S.A. lub jednoczeÊnie na GPW
i GPW ASO, o ile Klient nie wska˝e rynku wykonania,
BM wykonuje zlecenia na GPW.
Wybierajàc GPW jako priorytetowy system obrotu dla
obligacji notowanych w Polsce, BM kieruje si´ przede
wszystkim płynnoÊcià na rynku, poniewa˝ ma ona wpływ
na prawidłowe kształtowanie si´ ceny rynkowej, obni˝a koszty transakcyjne Klienta (rozpi´toÊç pomi´dzy cenà
kupna i cenà sprzeda˝y) oraz zwi´ksza prawdopodobieƒstwo realizacji zlecenia (płynnoÊç dla wielu serii obligacji notowanych w systemach obrotu w Polsce jest bardzo niska).
Zlecenia dotyczàce zagranicznych obligacji BM wykonuje za poÊrednictwem brokera zagranicznego zgodnie z politykà wykonywania zleceƒ tego brokera. W przypadku obligacji skarbowych, miejscem wykonania zleceƒ sà przede wszystkim rynki zorganizowane (giełdy,
MTF, OTF), natomiast dla obligacji korporacyjnych – rynek mi´dzybankowy (za zgodà Klienta). Wybór rynku
uzasadniony jest cenami, kosztem transakcji oraz
płynnoÊcià, która dla zagranicznych obligacji korporacyjnych jest znacznie wy˝sza poza obrotem zorganizowanym, co powoduje, ˝e znacznie wy˝sze jest
prawdopodobieƒstwo realizacji zlecenia Klienta. Wynika to z praktyk stosowanych na zagranicznych rynkach
finansowych. Rynek mi´dzybankowy stanowi na wi´kszoÊci z nich główny rynek realizacji zleceƒ dotyczàcych
instrumentów dłu˝nych, w tym obligacji.
W przypadku braku zgody Klienta na wykonanie zlecenia
poza systemem obrotu, BM przeka˝e zlecenie do systemu obrotu, jednak mo˝e to mieç istotny wpływ na jakoÊç realizacji zlecenia (np. brak realizacji, póêniejsza
lub niepełna realizacja, wykonanie po cenie gorszej ni˝
dost´pna na rynku mi´dzybankowym).
• Rodzaje zleceƒ
Zlecenia, których przedmiotem sà obligacje, muszà byç
składane z limitem ceny (LIM). Terminy wa˝noÊci oraz
dodatkowe warunki realizacji zale˝à natomiast od regulacji danego systemu obrotu i mogà uwzgl´dniaç np.
minimalnà wartoÊç zlecenia (dla zleceƒ wykonywanych
na Bondspot minimalna wartoÊç nominalna obligacji b´dàcych przedmiotem zlecenia wynosi 100 tys. zł, a na
giełdzie we Frankfurcie cz´sto liczba obligacji b´dàcych
przedmiotem zlecenia musi byç wielokrotnoÊcià liczby
2 lub 5). W przypadku pytaƒ prosimy o kontakt z Infolinià BM.
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Instrumenty pochodne
BM realizuje zlecenia dotyczàce instrumentów pochodnych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego
(derywaty) wyłàcznie w systemach obrotu w Polsce.
Sà to opcje oraz kontrakty terminowe typu future notowane na GPW. BM realizuje zlecenia Klientów zgodnie
z regulacjami organizatora rynku.
Jednostki uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania i certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych oraz instrumenty finansowe o podobnym charakterze, np. tytułu
uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania
BM realizuje zlecenia Klientów dotyczàce certyfikatów
inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zamkni´tych.
Zlecenia mogà byç realizowane w ramach usługi przyjmowania i przekazywania zleceƒ – wówczas BM przekazuje zlecenie Klienta do danego towarzystwa funduszy
inwestycyjnych – lub w ramach usługi wykonywania zleceƒ – wówczas zlecenie jest wykonywane w systemie
wykonywania zleceƒ. Wykaz towarzystw funduszy
inwestycyjnych współpracujàcych z BM jest Podawany Do WiadomoÊci Klientów.
Strukturyzowane certyfikaty depozytowe
Systemem wykonania przez BM zleceƒ dotyczàcych
strukturyzowanych certyfikatów depozytowych, które nie
mogà zostaç wykonane w systemach obrotu jest Emitent, który jest podmiotem systematycznie internalizujàcym zlecenia lub podmiotem zapewniajàcym płynnoÊç
dla instrumentu. Lista Emitentów, których poÊrednikiem
jest BM wykonujàcy zlecenia nabycia lub zbycia certyfikatów depozytowych Podana jest Do WiadomoÊci Klientów.

Zgoda na polityk´ wykonywania zleceƒ
Zło˝enie przez Klienta zlecenia, po uprzednim przedstawieniu mu przez BM informacji na temat Polityki, uznaje si´ za zgod´ Klienta na stosowanie wobec niego przyj´tej Polityki.
Dodatkowe informacje
Miejsce wykonania zlecenia prezentowane jest Klientowi na potwierdzeniu zawarcia transakcji, udost´pnianym na trwałym noÊniku, zgodnie z zasadami okreÊlonymi w Regulaminie Êwiadczenia usług maklerskich
przez Biuro Maklerskie Pekao, dotyczàcymi powiadomieƒ i raportów zwiàzanych z realizacjà Umowy o Êwiadczenie usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Pekao.
Wi´cej informacji dotyczàcych instrumentów finansowych
i sposobu wykonywania zleceƒ mo˝na uzyskaç kontaktujàc si´ z pracownikami w Punktach Usług Maklerskich Êwiadczàcych usługi maklerskie w pełnym
zakresie lub za poÊrednictwem Infolinii BM, codziennie
w godzinach pracy. Na wniosek Klienta, BM udziela
równie˝ szczegółowych informacji dotyczàcych realizacji
danego zlecenia Klienta.
Poj´cia u˝yte w Polityce majà znaczenie nadane im
w Regulaminie Êwiadczenia usług maklerskich przez
Biuro Maklerskie Pekao.
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