
CEL INWESTYCYJNY AEGON OTWARTEGO FUNDUSZU 
EMERYTALNEGO

Podstawowym i ustawowym celem działalności inwestycyjnej 
AEGON Otwartego Funduszu Emerytalnego [dalej: Fundusz] jest 
osiągnięcie maksymalnego stopnia bezpieczeństwa i rentowności 
dokonywanych lokat.

OPIS POLITYKI INWESTYCYJNEJ AEGON OTWARTEGO 
FUNDUSZU EMERYTALNEGO WRAZ ZE WSKAZANIEM, W JAKI 
SPOSÓB SŁUŻY ONA REALIZACJI CELU INWESTYCYJNEGO

Główne kategorie lokat Funduszu
Realizacja celu inwestycyjnego odbywa się poprzez dobór 
odpowiednich instrumentów finansowych do portfela lokat 
Funduszu oraz jego dywersyfikację.

Fundusz może dokonywać inwestycji wyłącznie w kategorie 
lokat określone w art. 141 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 
roku o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych 
[dalej: Ustawa]. Dopuszcza się lokowanie aktywów Funduszu  
we wszystkie ustawowo dozwolone kategorie lokat. W latach 
2014-2015 podstawowymi kategoriami lokat służącymi do 
budowy portfela inwestycyjnego Funduszu będą: akcje spółek 
krajowych, akcje spółek zagranicznych, nieskarbowe papiery dłużne, 
krótkoterminowe instrumenty rynku pieniężnego.

Akcje spółek krajowych lub zagranicznych to wyłącznie akcje 
spółek notowanych na rynku regulowanym lub akcje będące 
przedmiotem oferty publicznej. Fundusz będzie inwestował również  
w instrumenty powiązane z tymi akcjami tj. w prawa poboru, prawa 
do akcji oraz obligacje zamienne.

Nieskarbowe papiery dłużne to szeroka klasa krajowych  
i zagranicznych aktywów zawierająca przede wszystkim: obligacje 
przedsiębiorstw notowanych na rynkach regulowanych, obligacje 
emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, obligacje 
przychodowe, obligacje zabezpieczone, listy zastawne oraz papiery 
dłużne emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego nie 
posiadające gwarancji Skarbu Państwa.
Krótkoterminowe instrumenty rynku pieniężnego to inwestycje 
krótkoterminowe mające na celu zapewnienie Funduszowi 
wymaganej płynności. Są to przede wszystkim: depozyty bankowe, 
bony komercyjne oraz certyfikaty depozytowe.

Kryteria doboru lokat do portfela inwestycyjnego Funduszu
Głównym kryterium doboru wszystkich kategorii lokat do portfela 
inwestycyjnego jest realizacja ustawowego celu inwestycyjnego, 
czyli osiągnięcie maksymalnego stopnia bezpieczeństwa  
i rentowności dokonywanych lokat.
W przypadku lokat aktywów Funduszu w akcje, prawa poboru, prawa 
do akcji i obligacje zamienne spółek krajowych i zagranicznych 
podstawowymi kryteriami wyboru są: perspektywy wzrostu 
wyników finansowych tych spółek, ocena ryzyka ich działalności, 
oczekiwany wzrost wartości inwestycji, prognozowana stopa zwrotu 
z inwestycji w odniesieniu do odpowiedniego indeksu giełdowego 
lub grupy porównywalnych spółek, płynność rynku, poziom ryzyka 
walutowego.
W przypadku lokat aktywów Funduszu w nieskarbowe papiery dłużne 
podstawowymi kryteriami wyboru są: bieżący i prognozowany 
poziom stóp procentowych, bieżący i prognozowany poziom ryzyka 

kredytowego, wielkość i jakość zabezpieczeń realizacji wypłat  
z papieru dłużnego, płynność obrotu, ryzyko walutowe.
W przypadku lokat aktywów Funduszu w krótkoterminowe 
instrumenty rynku pieniężnego podstawowymi kryteriami wyboru są: 
bieżący poziom krótkoterminowych rynkowych stóp procentowych, 
oprocentowanie depozytów bankowych, oprocentowanie 
krótkoterminowych instrumentów dłużnych, różnica stopy zwrotu 
z inwestycji w stosunku do rentowności papierów skarbowych 
lub oprocentowania na rynku międzybankowym, wiarygodność 
banku przyjmującego depozyt, ryzyko kredytowe emitenta 
krótkoterminowych instrumentów dłużnych.

Zasady dywersyfikacji lokat Funduszu
Dywersyfikacja lokat funduszu jest niezbędnym elementem zarządza-
nia aktywami, wpływającym na poziom ryzyka inwestycyjnego, a więc 
jednocześnie determinującym bezpieczeństwo portfela lokat Funduszu. 
Ustawowe regulacje określające limity inwestycyjne działalności 
lokacyjnej otwartych funduszy emerytalnych wyznaczają 
podstawowe zasady dywersyfikacji lokat Funduszu. Zasady te  
są zawarte w ustawie z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych 
ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków 
zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych. [dalej: 
ustawa zmieniająca] oraz w ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 roku  
o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

W odniesieniu do najważniejszej kategorii lokat jaką są akcje spółek 
krajowych i zagranicznych (w tym również prawa do akcji, prawa 
poboru i obligacje zamienne), oznacza to, że ich udział w aktywach 
Funduszu w okresie od lutego do końca grudnia 2014 roku będzie 
stanowił co najmniej 75%, a w okresie od stycznia do końca grudnia 
2015 roku co najmniej 55%.

WSKAŹNIKI, DO KTÓRYCH BĘDĄ PORÓWNYWANE STOPY ZWROTU 
OSIĄGANE PRZEZ AEGON OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY

Wskaźnik służący do porównywania osiąganych przez fundusz stóp 
zwrotu został ustalony jako suma następujących wielkości:

•   pomnożonej przez 0,8 procentowej zmianie indeksu WIG  
w okresie, za który wyliczana jest stopa odniesienia;

•   pomnożonej przez 0,2 sumie ilorazów stopy trzymiesięcznych 
pożyczek w walucie polskiej ustalanej na warszawskim 
międzybankowym rynku finansowym powiększonej o 50 punktów 
bazowych i liczby 360;
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Dodatkowo stopy zwrotu Funduszu porównywane będą również 
do średniej ważonej stopy zwrotu wszystkich otwartych funduszy 
emerytalnych za okresy 36 miesięcy kończące się w ostatnim dniu 
marca lub września danego roku.

Informacja, o której mowa w art. 191 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
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WYNIKI DZIAŁALNOŚCI LOKACYJNEJ FUNDUSZU 

Stopy zwrotu AEGON Otwartego Funduszu Emerytalnego

za okres na dzień 31.12.2013 r.

36 miesięcy 16,955%

60 miesięcy 46,536%

120 miesięcy 101,319%

W okresie 36 miesięcy od 30.09.2010 r. do 30.09.2013 r. średnia 
ważona stopa zwrotu wszystkich otwartych funduszy emerytalnych 
podana do publicznej wiadomości przez Komisję Nadzoru Finansowego 
wyniosła 19,751%, podczas gdy stopa zwrotu Funduszu wyniosła 
17,337%.

WYSOKOŚĆ OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ AEGON OTWARTY 
FUNDUSZ EMERYTALNY

Aktualna opłata, o której mowa w art. 134 ust. 1 Ustawy wynosi 
1,75% od kwoty wpłaconych składek. 

WYSOKOŚĆ KOSZTÓW FUNDUSZU ZA OSTANIE 12 MIESIĘCY
- OD 1 LUTEGO 2013 ROKU DO 31 STYCZNIA 2014 ROKU

1.   Koszty pokrywane z aktywów Funduszu, o których mowa w art. 136 
ust. 1 Ustawy, za ostatnie 12 miesięcy wyniosły 6.244.228,40 zł,  
co stanowiło 0,05% średniej wartości aktywów netto w tym  
okresie.

2.   Koszty zarządzania Funduszem przez Towarzystwo, pokrywane 
z aktywów Funduszu, o których mowa w art. 136 ust. 2a Ustawy, 
za ostatnie 12 miesięcy wynosiły 62.775.724,47 zł, co stanowiło 
0,52% średniej wartości aktywów netto w tym okresie.

3.   Koszty rachunku premiowego, pokrywane z aktywów Funduszu,  
o których mowa w art. 136 ust. 2b Ustawy, za ostatnie 12 miesięcy 
wynosiły 7.246.965,53 zł, co stanowiło 0,06% średniej wartości 
aktywów netto w tym okresie. Środki z rachunku premiowego 
zostały w całości zwrócone do Funduszu.

Koszty z rachunku premiowego stanowią wynagrodzenie Towarzystwa 
związane z wynikami inwestycyjnymi funduszu emerytalnego 
osiągniętymi w przeszłości, a wysokość tych kosztów w przyszłości 
może być inna niż w okresie ostatnich 12 miesięcy, ale nie może 
przekroczyć maksymalnego poziomu 0,06% w skali roku.

OPIS RYZYKA INWESTYCYJNEGO ZWIĄZANEGO Z CZŁONKOSTWEM 
FUNDUSZU

Główne kategorie ryzyk inwestycyjnych związanych z uczestnictwem 
w Funduszu to:
 -  ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji – Fundusz 

nie może zagwarantować osiągnięcia określonej stopy zwrotu 
w przyszłości. Wszystkie działania Funduszu skoncentrowane 
są na osiągnięciu jak najlepszych wyników inwestycyjnych,  
przy ponoszeniu minimalnego ryzyka; 

 -  ryzyko niewypłacalności gwaranta – nie dotyczy, gdyż Fundusz 
nie jest funduszem gwarantowanym;

 -  ryzyko inflacji – w przypadku wystąpienia silnej inflacji uczestnik 
Funduszu może zostać narażony na uzyskanie znacząco niższej 
realnej stopy zwrotu;

 -  ryzyko regulacji prawnych – zmiany regulacji prawnych mogą 
wpłynąć na pogorszenie zakresu możliwości inwestycyjnych, 
spadek rentowności i bezpieczeństwa lokat Funduszu, likwidację 
Funduszu;

 -  ryzyko dostawcy – działalność Funduszu oparta jest na szeregu 
umów handlowych zawartych m.in. z: bankiem depozytariuszem, 
agentem transferowym, bankami i biurami maklerskimi. 
Niedotrzymanie zobowiązań wynikających z tych umów może 
niekorzystnie wpływać na działalność Funduszu;

 -  ryzyko wystąpienia szczególnych okoliczności, na które 
członek Funduszu nie ma wpływu, takich jak np.: otwarcie 
likwidacji Funduszu, przejęcie zarządzania Funduszem przez 
inne Towarzystwo, zmiana depozytariusza, czy też zmiana 
polityki inwestycyjnej. Powyższe zdarzenia mogą skutkować 
pogorszeniem warunków działania Funduszu, obniżeniem 
rentowności i bezpieczeństwa lokat Funduszu.

UMORZENIE ŚRODKÓW NA RACHUNKACH CZŁONKÓW FUNDUSZU

Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie 
niektórych ustaw w związku z określeniem zasady wypłaty emerytur 
ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1717), w dniu 3 lutego 2014 r. umorzono 51,5% 
jednostek rozrachunkowych zapisanych na rachunku w otwartym 
funduszu emerytalnym na dzień 31 stycznia 2014 r. 
Informacje o liczbie umorzonych jednostek otwarty fundusz 
emerytalny przekazał do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w dniu 
31 października 2014 r. a ich wartość została zewidencjonowana na 
subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 
1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r.,  
poz. 1442 i 1717). Informację o kwocie zewidencjonowanych środków 
na subkoncie na dzień 30 stycznia 2014 r. i na dzień 3 lutego 2014 r. 
ZUS jest zobligowany do przesłania do dnia 31 sierpnia 2015 r.

Warszawa, 28.02.2014 r.

AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny jest zarządzany przez AEGON Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.  
z siedzibą 02-675 Warszawa ul. Wołoska 5,  tel. 22 490 20 80, Infolinia: 801 300 900, 22 592 10 00, 

www.aegon.pl, pte@aegon.pl  ofe@aegon.pl

Aktywa AEGON Otwartego Funduszu Emerytalnego przechowuje Depozytariusz – Bank Pekao S.A.


