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Informacja dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego
Skarbiec - Global Funds Polska Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwartych
z wydzielonymi subfunduszami:
Subfundusz Skarbiec Emerging Markets Opportunities
Subfundusz Skarbiec Global Bond Opportunities
Subfundusz Skarbiec Global High Yield Bond
Subfundusz Skarbiec Global Income
Subfundusz Skarbiec Global Select Equity

Niniejszy dokument („Informacji dla Klienta”) został sporządzony na podstawie art. 222a ustawy z dnia
27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami
inwestycyjnymi („Ustawa”) w dniu 2 grudnia 2016 r.
Dla funduszu Skarbiec - Global Funds Polska Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwartych
(„Fundusz”) sporządzany został prospekt informacyjny na podstawie art. 220 Ustawy.
Zgodnie z art. 220a ust. 6 Ustawy, informacje zawarte w Informacji dla Klienta stanowią uzupełnienie
Prospektu Informacyjnego i obejmują informacje wymagane na podstawie Ustawy wyłącznie w
zakresie, w jakim nie są one udostępnione w treści Prospektu Informacyjnego. Prospekt Informacyjny
został udostępniony na stronie internetowej SKARBIEC Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.
www.skarbiec.pl, jak również jest udostępniany w siedzibie Towarzystwa i sieci Dystrybutorów.
Określenia użyte w niniejszym dokumencie pisane z wielkiej litery mają znaczenie, jakie nadaje im
Prospekt Informacyjny Funduszu.
Data i miejsce sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Informacji dla Klienta: 10 marca 2021 r.
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1.

Firma (nazwa), siedziba i adres Funduszu

Skarbiec - Global Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty.
Fundusz może używać skróconej nazwy w brzmieniu Skarbiec - Global Funds SFIO.
Siedziba i adres Funduszu wskazane są w Rozdziale II pkt 2 Prospektu Informacyjnego Funduszu.
2.

Firma (nazwa), siedziba i adres podmiotu, który zarządza Funduszem, a także
Depozytariusza, podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz innych
podmiotów świadczących usługi na rzecz Funduszu, z opisem ich obowiązków oraz praw
uczestnika Funduszu

Firma (nazwa), siedziba i adres:
1)

podmiotu, który zarządza Funduszem (Towarzystwa) – wskazane są w Rozdziale I pkt 2
Prospektu Informacyjnego Funduszu.
Towarzystwo tworzy Fundusz, zarządza nim i reprezentuje Fundusz w stosunkach z osobami
trzecimi. Towarzystwo odpowiada wobec Uczestników za wszelkie szkody spowodowane
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem swoich obowiązków w zakresie zarządzania
Funduszem i jego reprezentacji, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków
jest spowodowane okolicznościami, za które Towarzystwo odpowiedzialności nie ponosi. Za
szkody z przyczyn, o których mowa w zdaniu poprzednim Fundusz nie ponosi odpowiedzialności.

2)

Depozytariusza – wskazane są w Rozdziale IV pkt 1 Prospektu Informacyjnego Funduszu.
Opis obowiązków Depozytariusza wskazany jest w Rozdziale V pkt 2 i pkt 3 Prospektu
Informacyjnego Funduszu.

3)

Agenta Transferowego – wskazane są w Rozdziale V pkt 1 Prospektu Informacyjnego Funduszu,
Agent Transferowy to podmiot, który na zlecenie Funduszu prowadzi Rejestr Uczestników i
wykonuje inne czynności na rzecz Funduszu, obejmujące w szczególności prowadzenie rozliczeń
wpłat i wypłat uczestników Funduszu, przygotowywanie i wysyłanie potwierdzeń o zbyciu lub
odkupieniu Jednostek Uczestnictwa.

4)

podmiotów, które pośredniczą w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz jednostek uczestnictwa
– wskazane są w Rozdziale V pkt 2 Prospektu Informacyjnego Funduszu.
Opis obowiązków podmiotów, które pośredniczą w zbywaniu i odkupywaniu jednostek
uczestnictwa Funduszu wskazany jest w Rozdziale V pkt 2 Prospektu Informacyjnego Funduszu.

5)

podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych – wskazane są w Rozdziale V pkt 6
Prospektu Informacyjnego Funduszu.
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Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych to podmiot, do którego obowiązków
należy badanie sprawozdań finansowych Funduszu i subfunduszy wydzielonych w ramach
Funduszu.
6)

podmiotu, któremu zlecono prowadzenie ksiąg rachunkowych Funduszu – wskazane są w
Rozdziale V pkt 7 Prospektu Informacyjnego Funduszu.
Podmiot, któremu zlecono prowadzenie ksiąg rachunkowych Funduszu to podmiot do obowiązków
należy prowadzenie ksiąg rachunkowych Funduszu.

Szczegółowy opis praw uczestnika Funduszu wskazany jest w Rozdziale III Prospektu
Informacyjnego Funduszu.
3.

Opis przedmiotu działalności Funduszu, w tym jego celu inwestycyjnego i polityki
inwestycyjnej oraz strategii inwestycyjnych, w szczególności opis rodzajów aktywów, w które
może inwestować, technik, które może stosować, rodzajów ryzyka związanego z inwestycją,
ograniczeń inwestycyjnych, okoliczności, w których może korzystać z dźwigni finansowej,
dozwolonych rodzajów i źródeł dźwigni finansowej oraz ryzyka i ograniczeń związanych z jej
stosowaniem, ustaleń dotyczących zabezpieczeń i ich ponownego wykorzystania, a także
maksymalnego poziomu dźwigni finansowej, jaki może być stosowany.

Szczegółowe zasady polityki inwestycyjnej każdego z subfunduszy wydzielonych w ramach Funduszu,
w tym cel inwestycyjny, przedmiot oraz zasady dywersyfikacji lokat, kryteria doboru lokat, ograniczenia
inwestycyjne oraz warunki zawierania umów mających za przedmiot instrumenty pochodne wskazane
zostały w Rozdziale III Prospektu Informacyjnego Funduszu, w częściach dotyczących danego
subfunduszu.
Ryzyka związane z zawieraniem umów mających za przedmiot instrumenty pochodne wskazanezostały
w Rozdziale III Prospektu Informacyjnego Funduszu, w częściach dotyczących danego subfunduszu.
Fundusz nie stosuje dźwigni finansowej. Możliwość powstania chwilowej dźwigni w skutek
przejściowego niedopasowania poziomu zaangażowania niewystandaryzowanych instrumentów
pochodnych mających na celu zabezpieczenie funduszu przed ryzykiem walutowym w stosunku do
struktury walutowej portfela.
4.

Opis procedur, na podstawie których Fundusz może zmienić strategię lub politykę
inwestycyjną.

Towarzystwo ma prawo podjąć decyzję o zmianie Statutu w zakresie prowadzonej przez Fundusz
polityki inwestycyjnej. Zmiana Statutu ogłaszana jest przez Towarzystwo na stronie internetowej
www.skarbiec.pl. Zmiana Statutu, która dotyczy zasad polityki inwestycyjnej Funduszu, wchodzi w
życie w terminie 3 miesięcy od dnia dokonania ogłoszenia o zmianie Statutu. W określonych Ustawą
przypadkach, zmiana Statutu może wymagać zgody Komisji Nadzoru Finansowego.
Uczestnicy nie mają wpływu na decyzję Towarzystwa o zmianie postanowień Statutu w zakresie polityki
inwestycyjnej.
5.

Opis podstawowych skutków prawnych dokonania inwestycji dla uczestnika Funduszu.
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W wyniku dokonanej inwestycji, uczestnik Funduszu nabywa Jednostki Uczestnictwa, które stanowią
prawo majątkowe określone w Statucie i Ustawie. Jednostka Uczestnictwa uprawnia uczestnika do
udziału w aktywach netto Subfunduszu proporcjonalnie do liczby posiadanych przez niego Jednostek
Uczestnictwa Subfunduszu.
Opis skutków dokonania inwestycji, w tym praw uczestnika Funduszu wskazany jest w Rozdziale III
Prospektu Informacyjnego Funduszu.
6.

Opis sposobu, w jaki Towarzystwo spełnia wymogi dotyczące zwiększenia kapitału własnego
albo zawarcia umowy ubezpieczenia w związku z odpowiedzialnością z tytułu niewykonania
lub nienależytego wykonania obowiązków w zakresie zarządzania Funduszem.

Zgodnie z art. 50 Ustawy, Towarzystwo utrzymuje kapitały własne na poziomie wymaganym
przepisami prawa, w tym utrzymuje i zwiększa kapitał własny o kwotę dodatkową - odpowiednio do
ryzyka roszczeń wobec Towarzystwa z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania jego
obowiązków związanych z zarządzaniem Funduszem.
Towarzystwo nie zawarło umowy ubezpieczenia w związku z odpowiedzialnością z tytułuniewykonania
lub nienależytego wykonania obowiązków w zakresie zarządzania Funduszem
7.

Informacja o powierzeniu przez Towarzystwo wykonywania czynności w zakresie
zarządzania portfelem inwestycyjnym lub ryzykiem oraz o powierzeniu przez depozytariusza
wykonywania czynności w zakresie przechowywania aktywów, ze wskazaniem podmiotów,
którym zostało powierzone wykonywanie czynności, a także opisem tych czynności oraz
opisem konfliktów interesów, które mogą wyniknąć z przekazania ich wykonywania.

Towarzystwo nie zleciło zarządzania portfelem inwestycyjnym Funduszu, ani nie powierzyło
wykonywania czynności w zakresie zarządzania ryzykiem.
Depozytariusz nie zawarł żadnych umów powierzenia przechowywania aktywów Funduszu.
8.

Informacja o zakresie odpowiedzialności depozytariusza oraz okolicznościach
umożliwiających zwolnienie się przez niego z tej odpowiedzialności lub powodujących zmianę
zakresu tej odpowiedzialności.

Depozytariusz odpowiada za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonywaniem
obowiązków określonych przepisami Ustawy.
Depozytariusz odpowiada wobec Funduszu za utratę instrumentów finansowych stanowiących aktywa
Funduszu. W przypadku utraty instrumentu finansowego lub innego aktywa Funduszu, o których mowa
powyżej Depozytariusz niezwłocznie zwraca Funduszowi taki sam instrument finansowy lub takie samo
aktywo albo kwotę odpowiadającą wartości utraconego instrumentu finansowego lubaktywa.
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Depozytariusz może zwolnić się od odpowiedzialności , jeżeli wykaże, z uwzględnieniem art. 101
Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) Nr 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniającego
dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych
warunków dotyczących prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni finansowej, przejrzystości
i nadzoru, że utrata instrumentu finansowego lub aktywa Funduszu nastąpiła z przyczyn od niego
niezależnych.

9.

Opis metod i zasad wyceny aktywów.

Metody i zasady dokonywania wyceny aktywów Funduszu i Subfunduszu wskazane zostały w
Rozdziale III pkt 11 Prospektu Informacyjnego Funduszu.
10. Opis zarządzania płynnością.
Zarządzanie płynnością odbywa się na każdym etapie procesu inwestycyjnego, zarówno w momencie
doboru lokat do portfela inwestycyjnego Subfunduszu, jak i w momencie podejmowania konkretnych
decyzji inwestycyjnych. Proces budowy portfela opiera się na zasadzie wysokiego udziału w aktywach
składników o krótkim czasie spieniężenia (wysokiej płynności) oraz na ciągłej analizie jego płynności
przy założeniu wybranych zmiennych (np. prognozy nabyć i odkupień jednostek uczestnictwa,
możliwości zbycia aktywów w określonych przedziałach czasowych w sytuacjach kryzysowych).
11. Opis procedur nabywania Jednostek Uczestnictwa Funduszu.
Opis procedury nabywania Jednostek Uczestnictwa wskazany został w Rozdziale III pkt 6.1 Prospektu
Informacyjnego Funduszu.
12. Informacja o stosowaniu tych samych zasad wobec wszystkich uczestników Funduszu albo
opis preferencyjnego traktowania poszczególnych uczestników, z uwzględnieniem ich
prawnych i gospodarczych powiązań z Funduszem lub z Towarzystwem, jeżeli mają miejsce.
Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa wyłącznie jednej kategorii. Jednostki Uczestnictwa reprezentują
jednakowe prawa majątkowe.
Fundusz nie różnicuje praw majątkowych Uczestników posiadający Jednostki Uczestnictwa różnych
Subfunduszy. Wszyscy uczestnicy posiadających Jednostki Uczestnictwa są traktowani w ten sam,
równy sposób.
13. Informacja o opłatach i kosztach ponoszonych bezpośrednio lub pośrednio przez
uczestników Funduszu oraz maksymalna ich wysokość.
Informacja o opłatach manipulacyjnych z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa, a także
ich maksymalnej wysokości wskazana została w Rozdziale III Prospektu Informacyjnego Funduszu, w
częściach dotyczących danego subfunduszu.
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Informacja o kosztach pokrywanych z aktywów Subfunduszu, a także o ich maksymalnej wysokości
wskazane zostały w Statucie, który stanowi załącznik do Prospektu Informacyjnego Funduszu.
14. Ostatnie sprawozdanie roczne Funduszu albo informacja o miejscu udostępnienia tego
sprawozdania.
Sprawozdania finansowe Funduszu zostaną udostępnione, w siedzibie Towarzystwa, na stronie
internetowej www.skarbiec.pl oraz na żądanie Uczestnika.
15. Informacja o ostatniej wartości aktywów netto Funduszu, alternatywnej spółki inwestycyjnej
albo unijnego AFI lub informacja o ostatniej cenie zbycia i odkupienia jednostki
uczestnictwa, cenie certyfikatu inwestycyjnego albo prawa uczestnictwa alternatywnej spółki
inwestycyjnej albo unijnego AFI oraz informację o tej wartości lub cenie w ujęciu
historycznym albo informację o miejscu udostępnienia tych danych.
Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa publikowana jest zgodnie z postanowieniami
Rozdziału III pkt 10 Prospektu Informacyjnego Funduszu.
16. Firma (nazwa), siedzibę i adres prime brokera będącego kontrahentem Funduszu oraz
podstawowe informacje o sposobie wykonywania świadczonych przez niego usług i
zarządzania konfliktami interesów oraz o jego odpowiedzialności.
Fundusz nie posiada prime brokera będącego jego kontrahentem.
17. Wskazanie sposobu i terminu udostępniania informacji, o których mowa w art. 222b.
Informacje, o których mowa w art. 222b Ustawy będą udostępniane w sposób wskazany w Rozdziale
VI pkt 2 Prospektu Informacyjnego Funduszu.
Informacje w zakresie zmian regulacji wewnętrznych dotyczących zarządzania płynnością, zmian
maksymalnego poziomu dźwigni finansowej Funduszu, prawie do ponownego wykorzystania
zabezpieczeń lub gwarancji udzielonej na podstawie porozumienia dotyczącego dźwigni finansowej
będą udostępniane niezwłocznie.
Pozostałe informacje będą udostępniane okresowo, po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
Funduszu.
18. Informacje przekazywane na podstawie Rozporządzenia SFDR
Rozporządzenie SFDR ustanawia zharmonizowane przepisy dla uczestników rynku finansowego
i doradców finansowych dotyczące przejrzystości w odniesieniu do wprowadzania do działalności
ryzyk dla zrównoważonego rozwoju oraz brania pod uwagę niekorzystnych skutków dla
zrównoważonego rozwoju w prowadzonych przez nich działaniach, a także w odniesieniu do
przedstawiania przez nich informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem na temat
produktów finansowych.
Użytym w niniejszym punkcie terminom należy nadać następujące znaczenie :
Czynniki zrównoważonego rozwoju/ ESG – oznaczają czynniki zrównoważonego rozwoju w
rozumieniu art. 2 pkt 24 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia
27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem
w sektorze usług finansowych (Dz. Urz. UE L 317 z 9.12.2019 , str. 1), to jest: kwestie
środowiskowe, społeczne i pracownicze, kwestie dotyczące poszanowania praw człowieka oraz
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przeciwdziałania korupcji i przekupstwu;
Ryzyko dla zrównoważonego rozwoju - oznacza ryzyko dla zrównoważonego rozwoju w
rozumieniu art. 2 pkt 22 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia
27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem
w sektorze usług finansowych (Dz. Urz. UE L 317 z 9.12.2019 , str. 1), to jest: sytuację lub
warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które - jeżeli wystąpią - mogłyby
mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji
Rozporządzenie SFDR/SFDR - oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze
zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (Dz. Urz. UE L 317 z 9.12.2019 , str.
1),
Rozporządzenie SFDR weszło w życie 29 grudnia 2019 r. i wymaga ono, by od 10 marca 2021 r.
uczestnicy rynku finansowego oraz doradcy finansowi ujawniali informacje związane ze
zrównoważonym rozwojem. Realizacja obowiązków wynikających z Rozporządzenia SFDR
wymaga upublicznienia określonych informacji zarówno na poziomie uczestników rynku
finansowego, jak i produktów finansowych. Na gruncie Rozporządzenia SFDR Towarzystwo
kwalifikowane jest jako uczestnik rynku finansowego, Fundusz stanowi produkt finansowy, a
wydzielone w jego ramach subfundusze kwalifikowane są jako opcje inwestycyjne. Ujawnienia
zawarte w niniejszym dokumencie stanowią realizację obowiązków dotyczących przejrzystości
w zakresie wprowadzania do działalności Ryzyk dla zrównoważonego rozwoju związanych z
koniecznością przekazania informacji przed zawarciem umowy.
Informacja o sposobie, w jaki Ryzyka dla zrównoważonego rozwoju są wprowadzane w
podejmowanych decyzjach inwestycyjnych
Strategia Towarzystwa związana z włączaniem do działalności Ryzyk dla zrównoważonego
rozwoju, zakłada uwzględnianie tych ryzyk:
1) w ramach analizy inwestycyjnej;
2) przy realizacji polityki wykonywania prawa głosu,
3) przy wykonywaniu polityki zaangażowania.
Na etapie analizy inwestycyjnej identyfikacja ryzyk zrównoważonego odbywa się poprzez ocenę:
1) oświadczeń na temat informacji niefinansowych,
2) zdarzeń zewnętrznych, które mogą mieć wpływ na inwestycję, w tym związanych z ESG,
3) pozycji ratingowej, w tym oceny w ratingach ESG.
Identyfikacja ryzyk dla zrównoważonego rozwoju nie wyłącza możliwości dokonania inwestycji.
Włączenie ryzyk dla zrównoważonego rozwoju przy wykonywaniu prawa głosu z instrumentów
finansowych wchodzących w skład portfeli inwestycyjnych Subfunduszy, odbywa się poprzez
zapewnienie, by wykonywanie prawa głosu, odbywało się z wyłączną korzyścią dla Funduszu i
jego uczestników, a także zgodnie z celami inwestycyjnymi i polityką inwestycyjną
poszczególnych Subfunduszy oraz przy uwzględnieniu wpływu na Czynniki zrównoważonego
rozwoju.
Przy wykonywaniu prawa głosu z instrumentów finansowych wchodzących w skład portfeli
inwestycyjnych Subfunduszy, Towarzystwo popierać będzie wszelkie działania zmierzające do
przyjęcia, wdrożenia oraz publikacji przez emitentów zasad ładu korporacyjnego oraz zasad
etycznych, regulacji obejmujących organy emitentów. Towarzystwo, mając każdorazowo na
uwadze interes Funduszu, popierać będzie także wszelkie działania emitentów wywierające
pozytywny wpływ społeczny i na środowisko naturalne.
Włączenie ryzyk dla zrównoważonego rozwoju do polityki zaangażowania przejawia się w
konieczności monitorowania spółek podlegających polityce między innymi pod kątem wyników
oraz ryzyk finansowych i niefinansowych, w tym ryzyk dla zrównoważonego rozwoju, a także
wpływu społecznego i na środowisko naturalne oraz stosowanych zasad ładu korporacyjnego.
Szczegółowe informacje o przyjętej przez Towarzystwo strategii włączania Ryzyk dla
zrównoważonego rozwoju znajdują się także na stronie internetowej Towarzystwa, pod adresem:
www.skarbiec.pl.
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Wyniki oceny prawdopodobnego wpływu ryzyk dla zrównoważonego rozwoju na zwrot z
tytułu produktu finansowego
Zasadniczo Ryzyka dla zrównoważonego rozwoju podzielić można na ryzyka społeczne, ładu
korporacyjnego oraz ryzyka środowiskowe, które dodatkowo dzielą się na ryzyko fizyczne oraz
ryzyko przejścia. Wśród ryzyk społecznych przykładowo wymienić można ubóstwo, ograniczoną
dostępność do usług medycznych, choroby cywilizacyjne, pandemie, czy zmiany struktury
demograficznej. Ryzyka dla zrównoważonego rozwoju z zakresu ładu korporacyjnego przejawiać
się mogą w stosowaniu nieuczciwych praktyk rynkowych, konfliktach interesów, stosowaniu
zmów cenowych czy nienależytym obsadzeniu organów. Ryzyka dla zrównoważonego rozwoju
w obszarze środowiskowym stanowić mogą przykładowo – w przypadku ryzyk fizycznychzmiany klimatu, wyczerpywalność zasobów naturalnych, skażenie środowiska naturalnego czy
ekstremalne zjawiska pogodowe oraz- w obszarze ryzyk przejścia- konieczność transformacji
związaną z dostosowaniem do gospodarki niskoemisyjnej, czy dostosowanie do standardów
efektywności energetycznej. Należy zauważyć, że prezentowane wyliczenie ma charakter
przykładowy.
Szczegółowe informacje na temat branych pod uwagę Ryzyk dla zrównoważonego rozwoju przy
podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, a także o poziomie ich istotności określone zostały
odrębnie dla:
Dla Subfunduszu Skarbiec- Emerging Markets Opportunities w rozdz. III.I pkt 2 lit. p) Prospektu
Informacyjnego Funduszu
Dla Subfunduszu Skarbiec- Global High Yield Bond w rozdz. III.IV pkt 2 lit. p) Prospektu
Informacyjnego Funduszu
Oświadczenie o nieuwzględnianiu głównych niekorzystnych skutków przy podejmowaniu
decyzji inwestycyjnych
Towarzystwo oświadcza, że przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych dotyczących wszystkich
Subfunduszy wydzielonych w ramach Funduszu, z uwagi na ograniczoną dostępność wskaźników
zrównoważonego rozwoju oraz konstrukcję Funduszu nie bierze obecnie pod uwagę głównych
niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla Czynników zrównoważonego rozwoju.
Towarzystwo rozważa przyjęcie strategii w zakresie due diligence w odniesieniu do głównych
niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju w przyszłości, w szczególności w
przypadku wprowadzenia do oferty Towarzystwa nowych produktów.

