
Informacja z 28 lutego 2014 r. dotycząca Amplico OFE („Fundusz”), o której mowa w art. 11 ust. 2 pkt 2 Ustawy 
z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków 
zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1717)

Wyniki działalności lokacyjnej Funduszu 
Wysokość stopy zwrotu za okres ostatnich 3, 5, 10 lat kalendarzowych:

Okres Stopa zwrotu Amplico OFE

3 lata kalendarzowe (31.12.2010 r. – 31.12.2013 r.) 20,581%

5 lat kalendarzowych (31.12.2008 r. – 31.12.2013 r.) 53,528%

10 lat kalendarzowych (31.12.2003 r. – 31.12.2013 r.) 119,165%

Wysokość ostatniej 36-miesięcznej stopy zwrotu podanej do publicznej wiadomości przez Komisję Nadzoru 
Finansowego w 2013 r.:

Okres Stopa zwrotu  
Amplico OFE

Średnia ważona stopa zwrotu  
wszystkich OFE

36 miesięcy (30.09.2010 r. – 30.09.2013 r.) 20,400% 19,751%

Zasady polityki inwestycyjnej i cel inwestycyjny Funduszu
Celem inwestycyjnym Amplico OFE jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz 
dąży do osiągnięcia maksymalnego stopnia bezpieczeństwa i rentowności dokonywanych lokat.

Fundusz realizuje powyższy cel inwestycyjny poprzez inwestycje głównie w akcje spółek notowanych na Giełdzie 
Papierów Wartościowych w  Warszawie. Część aktywów Funduszu lokowana jest w  inne udziałowe papiery 
wartościowe, w  dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa, banki i  jednostki samorządu 
terytorialnego oraz w  depozyty bankowe. Fundusz zgodnie z  przepisami nie inwestuje w  dłużne papiery 
wartościowe, których emitentem, gwarantem lub poręczycielem jest Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski oraz 
rządy lub banki centralne innych państw. W roku 2014 zaangażowanie Funduszu na rynku akcji nie może być 
niższe niż 75% wartości aktywów, a inwestycje w lokaty zagraniczne nie mogą stanowić więcej niż 10% aktywów.

Wskaźnikami, do których porównywane są wyniki inwestycyjne Funduszu, są:

•  stopa zwrotu z portfela, który składa się w 80 procentach z  inwestycji w  indeks WIG oraz w 20 procentach 
z inwestycji w 3-miesięczną stopę WIBOR powiększoną o 50 punktów bazowych,

•  średnia ważona stopa zwrotu wszystkich otwartych funduszy, o  której mowa w  art. 173 Ustawy z  dnia 
28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

Ryzyko inwestycyjne związane z członkostwem w otwartym funduszu emerytalnym
•  Ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z  inwestycji w  jednostki rozrachunkowe Funduszu, 

z uwzględnieniem czynników mających wpływ na poziom ryzyka związanego z inwestycją.

  Fundusz poprzez proces inwestycyjny i  lokowanie aktywów w dozwolone prawem i  statutem rodzaje lokat 
oraz zgodnie z  zasadami dywersyfikacji tych lokat (limitami inwestycyjnymi) będzie dążył do zrealizowania 
założonego celu inwestycyjnego, przy czym Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia tego celu. Członek Funduszu 
powinien mieć na uwadze, że Fundusz może nie osiągnąć oczekiwanej stopy zwrotu. W szczególności ryzyko 
nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z  inwestycji w  jednostki rozrachunkowe może być związane z  innymi 
czynnikami ryzyka, w  tym z zawarciem przez Fundusz określonych umów oraz ze szczególnymi warunkami 
zawartych przez Fundusz transakcji, których ryzyko może polegać na możliwości nieprawidłowej realizacji 
powierzonych podmiotom trzecim obowiązków, w  szczególności poprzez opóźnienie w  przekazywaniu 
i realizacji zleceń giełdowych.
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•  Ryzyko wystąpienia szczególnych okoliczności, na których wystąpienie członek Funduszu nie ma wpływu lub 
ma ograniczony wpływ:

 –  Otwarcia likwidacji, przejęcia zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo – na podstawie zezwolenia 
KNF na przejęcie zarządzania Funduszem lub na połączenie towarzystw następuje likwidacja Funduszu, 
którego zarządzanie zostało przejęte przez inne towarzystwo lub który był zarządzany przez towarzystwo 
przejęte w  wyniku połączenia. Przejęcie zarządzania Funduszem może skutkować zmianą polityki 
inwestycyjnej, zmianą poziomu ryzyka inwestycyjnego portfela inwestycyjnego Funduszu, a także zmianą 
poziomu opłat.

 –  Zmiany depozytariusza lub innego podmiotu obsługującego Fundusz – Towarzystwo w każdym czasie może 
podjąć decyzję o  zmianie Depozytariusza lub podmiotu obsługującego Fundusz. Zmiana Depozytariusza 
wymaga zezwolenia KNF, przy czym zmiana powinna być dokonana w sposób zapewniający nieprzerwane 
wykonywanie obowiązków Depozytariusza.

 –  Zmiany polityki inwestycyjnej Funduszu wynikającej w  szczególności ze zmiany przepisów prawnych lub 
ze strategicznej decyzji Towarzystwa, mającej na celu reakcję na zmiany w otoczeniu rynkowym, lub gdy 
możliwości inwestycyjne dla aktualnej strategii zostały wyczerpane.

•  Ryzyko niewypłacalności gwaranta – rozumie się przez to ryzyko poniesienia przez Fundusz straty wynikającej 
z niewywiązania się gwaranta papieru wartościowego z zobowiązań wobec Funduszu w sytuacji, kiedy emitent 
papieru wartościowego nie będzie w  stanie wypełnić swoich zobowiązań wobec Funduszu. Fundusz nie 
gwarantuje osiągnięcia oczekiwanej stopy zwrotu.

•  Ryzyko inflacji – członkowie Funduszu powinni uwzględnić ryzyko spadku siły nabywczej środków pieniężnych 
powierzonych Funduszowi. Istnienie inflacji powoduje, że osiągnięta realna stopa zwrotu (z uwzględnieniem 
inflacji) może być istotnie różna od nominalnej stopy zwrotu (bez uwzględniania inflacji).

•  Ryzyko związane z regulacjami prawnymi dotyczącymi działalności Funduszu, w szczególności w zakresie prawa 
podatkowego – rozumie się przez to ryzyko zmiany przepisów o działalności otwartych funduszy emerytalnych, 
które mogą mieć wpływ na prowadzoną działalność i zasady funkcjonowania Funduszu.

Opłaty i koszty
1.  Opłata od składki, o której mowa w art. 134 ust. 1 Ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu 

funduszy emerytalnych (Ustawa), wynosi 1,75% od kwoty wpłacanych składek. 

2.  Wysokość kosztów za ostatnie 12 miesięcy, o których mowa w art. 136 ust. 1 (poz. 1 w poniższym zestawieniu), 
ust. 2a (poz. 2) i ust. 2b (poz. 3) Ustawy: 

Rodzaj kosztu Wysokość kosztu w PLN Wysokość kosztu  
wyrażona w % aktywów* 

1.  Koszty związane z realizacją transakcji 
i wynagrodzenie depozytariusza 9 578 086,93 0,04%

2. Koszty zarządzania Funduszem 111 165 632,59 0,49%

3. Koszty rachunku premiowego** 9 647 079,34 0,04%

*)   Wysokość kosztu w odniesieniu do średniej wartości aktywów netto Funduszu za ostatnie 12 miesięcy.
**)  Koszty rachunku premiowego stanowią wynagrodzenie Towarzystwa związane z  wynikami inwestycyjnymi Funduszu osiągniętymi 

w przeszłości. Wysokość tych kosztów w przyszłości może być inna niż w okresie ostatnich 12 miesięcy, ale nie może przekroczyć w skali 
roku maksymalnego poziomu 0,06% wartości aktywów netto Funduszu.

Informacja zgodna z  treścią wskazaną w  przepisie § 11 ust. 3 pkt 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z  dnia 
23 stycznia 2014 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych: 
Zgodnie z art. 23 Ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty 
emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz.U. 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, 1623, 1650 i 1717). Informację o kwocie zewidencjonowanych środków na subkoncie na 
dzień 30 stycznia 2014 r. i na dzień 3 lutego 2014 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest obowiązany do przesłania 
do dnia 31 sierpnia 2015 r.
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