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Wyniki działalności lokacyjnej Funduszu1

Wysokość pobieranych opłat oraz ponoszonych kosztów2

Cel inwestycyjny Funduszu3
Zasady polityki inwestycyjnej4

Stopa zwrotu podana przez organ nadzoru do publicznej wiadomości, osiągnięta przez AXA OFE za okres 36 miesięcy (od 
30.09.2010 r. do 30.09.2013 r.), o której mowa w art. 172 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, wy-
niosła 18,849%, podczas gdy średnia ważona stopa zwrotu wszystkich otwartych funduszy, o której mowa w art. 173 ustawy 
o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, w tym okresie wyniosła 19,751%. 

Koszty rachunku premiowego stanowią wynagrodzenie Towarzystwa związane z wynikami inwestycyjnymi Funduszu osiagnię-
tymi 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.

Wysokość opłat, o których mowa w art. 134 ust. 1 ustawy o organizacji i  funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, wynosi 
aktualnie 1,75%. 

Koszty pokrywane z aktywów Funduszu, o których mowa w art. 136 ust. 1, 2a i 2b ustawy o organizacji i funkcjonowaniu fun-
duszy emerytalnych, za ostatnie 12 miesięcy (luty 2013 – styczeń 2014).

Celem inwestycyjnym AXA OFE jest zapewnienie długookresowego realnego zwiększenia wartości zarządzanych aktywów, na 
które składają się środki pieniężne zgromadzone na rachunkach członków Funduszu z przeznaczeniem na wypłatę emerytury po 
osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego.
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Stopy zwrotu AXA OFE w ujęciu na okresy:

• 3 lat (od 31.12.2010 r. do 31.12.2013 r.) 18,107%

• 5 lat (od 31.12.2008 r. do 31.12.2013 r.) 48,036%

• 10 lat (od 31.12.2003 r. do 31.12.2013 r.) 111,393%

Koszty poniesione w okresie  
01.02.2013 – 31.01.2014

Koszty poniesione w PLN
Koszt w relacji do średniorocznej 

wartości aktywów netto

 Równowartość opłat ponoszonych na rzecz osób trzecich, z których 
pośrednictwa korzysta Fundusz oraz koszty związane z przechowywaniem 
aktywów (stanowiące równowartość wynagrodzenia depozytariusza)

3 359 378,76 0,019%

 Koszty zarządzania Funduszem przez Towarzystwo 89 645 227,39 0,503%

 Koszty wynikłe z otwarcia rachunku premiowego (z uwzględnieniem przekazania 
środków zgodnie z art. 182a ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy o organizacji i funkcjonowa-
niu funduszy emerytalnych)

2 462 985,58 0,014%

Razem 95 467 591,73 0,535%

Polityka inwestycyjna AXA OFE uwzględnia długoterminowy horyzont inwestycyjny dla zgromadzonych środków, wynikający 
z ich przeznaczenia na wypłatę emerytury po osiągnięciu przez członka Funduszu wieku emerytalnego, przy czym ma także 
na względzie potrzebę zachowania odpowiedniej płynności zgromadzonych aktywów w związku z koniecznością rozpoczęcia 
przenoszenia tych środków do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego przez 
członka Funduszu. 

Realizacja polityki inwestycyjnej AXA OFE odbywa się poprzez nabywanie do portfela inwestycyjnego Funduszu instrumentów 
finansowych, w które, na mocy obowiązujących przepisów prawa, mogą być lokowane aktywa Funduszu. AXA OFE będzie dążył 
do osiągnięcia maksymalnego stopnia bezpieczeństwa i rentowności dokonywanych lokat.

Zważywszy na długoterminowy horyzont inwestycyjny, w skład aktywów Funduszu będą wchodziły w przeważającej części akcje. 
Uzupełnieniem portfela inwestycyjnego będą emitowane przez firmy i jednostki samorządu terytorialnego obligacje i inne dłuż-
ne papiery wartościowe, których celem będzie zmniejszanie zmienności wartości aktywów. Płynność aktywów AXA OFE będzie 
zapewniona dzięki utrzymywaniu części zgromadzonych środków w depozytach bankowych, krótkoterminowych obligacjach 
i innych dłużnych papierach wartościowych emitowanych przez firmy i jednostki samorządu terytorialnego. W skład aktywów 
Funduszu będą wchodziły także inne instrumenty finansowe, dopuszczone przepisami prawa. 



Za wskaźniki, do których porównywane będą osiągane przez AXA OFE stopy zwrotu, przyjmuje się: wskaźnik składający się w 80% 
z indeksu akcji WIG oraz w 20% z rocznej stopy procentowej trzymiesięcznych pożyczek udzielonych w walucie polskiej WIBOR (3M) 
powiększonej o 50 punktów bazowych; oraz średnią ważoną stopę zwrotu wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, przy ogra-
niczeniu przeciętnego udziału danego funduszu emerytalnego w rynku do 15%. 
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Ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji w jednostki rozrachunkowe, z uwzględnieniem czynników mających 
wpływ na poziom ryzyka związanego z inwestycją, wynika z braku możliwości przewidzenia przyszłych zmian wartości składni-
ków portfela, a tym samym oszacowania przyszłej wartości jednostki rozrachunkowej. Na osiągnięte wyniki Funduszu wpływa 
wiele zmiennych ekonomicznych, których przyszłe zachowanie jest trudne do dokładnego oszacowania, i różny może być ich 
wpływ na lokaty Funduszu w danej sytuacji rynkowej. 

Ryzyko związane z zawarciem określonych umów

Fundusz na rynku finansowym zawiera umowy regulujące sposób i zakres świadczenia usług przechowywania aktywów, rozli-
czania transakcji na rynku pieniężnym i kapitałowym, pośrednictwa w zawieraniu transakcji oraz dostarczania informacji. 
W związku z tymi umowami istnieje ryzyko nienależytego wywiązania się drugiej strony umowy ze swoich obowiązków, co może 
skutkować między innymi: niezapewnieniem, aby aktywa Funduszu były lokowane zgodnie z przepisami prawa oraz statutem 
Funduszu; nieterminowym rozliczaniem umów dotyczących aktywów Funduszu; zawarciem transakcji na rachunek Funduszu 
po cenie mniej korzystnej, niż mogłaby być zrealizowana, gdyby pośrednik dołożył należytej staranności; błędną oceną 
inwestycji pod kątem jej oczekiwanej zyskowności i poziomu ryzyka.

Dodatkowo w przypadku inwestycji w instrumenty finansowe istnieje ryzyko niewywiązywania się przez emitenta z zobowiązań, 
a także dochodzenia spełnienia świadczenia na podstawie ustanowionych zabezpieczeń.

W każdym przypadku istnieje ryzyko braku wpływu na zarządzanie podmiotem, którego papiery wartościowe są przedmiotem 
aktywów Funduszu, co powoduje, że wynik inwestycji pozostaje niepewny.

Ryzyko związane ze szczególnymi warunkami transakcji zawartych przez Fundusz

Członek AXA OFE powinien brać pod uwagę możliwość wpływu transakcji związanych z nabywaniem i zbywaniem aktywów Funduszu 
na wartość jednostki rozrachunkowej, w szczególności możliwość zawarcia transakcji na warunkach niestandardowych, a tak-
że możliwość opóźnień w ich realizacji bądź rozliczeniu, spowodowanych czynnikami niezależnymi od Towarzystwa.

Ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji w jednostki rozrachunkowe, 
z uwzględnieniem czynników mających wpływ na poziom ryzyka związanego z inwestycją

Opis ryzyka wystąpienia szczególnych okoliczności, na których wystąpienie członek 
otwartego funduszu nie ma wpływu lub ma ograniczony wpływ

Polityka inwestycyjna AXA OFE zakłada, że średni udział akcji w aktywach Funduszu będzie wynosił 80%, przy czym dopuszcza 
się odchylenie od tego poziomu w zależności od oczekiwanego kształtowania się koniunktury gospodarczej. Poziom alo-
kacji w akcje będzie wpływał na strukturę pozostałej części portfela inwestycyjnego i uwzględniał konieczność zapewnienia 
odpowiedniej płynności aktywów Funduszu. Przy konstruowaniu portfela inwestycyjnego AXA OFE będą przestrzegane limity 
inwestycyjne określone w obowiązujących przepisach prawa.

Celem zwiększenia dywersyfikacji portfela inwestycyjnego Funduszu pod rozwagę będą brane inwestycje w instrumenty finansowe 
notowane poza Rzeczpospolitą Polską.

Wskaźniki, do których porównywane będą osiągane  
przez Fundusz stopy zwrotu5

Opis ryzyka inwestycyjnego związanego 
z członkostwem w Funduszu 6

Ryzyko otwarcia likwidacji Funduszu lub przejęcia zarządzania Funduszem

AXA OFE został utworzony przez AXA PTE S.A. przy założeniu kontynuacji działania w przyszłości. Nie można jednak wykluczyć 
sytuacji, w której organ nadzoru w określonych prawem przypadkach wyda decyzję o cofnięciu zezwolenia na utworzenie 
AXA PTE S.A. lub w której AXA PTE S.A. podejmie decyzję o rezygnacji z prowadzenia dotychczasowej działalności lub połączy się 
z innym towarzystwem, co będzie skutkować likwidacją Funduszu.
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Ryzyko zmiany depozytariusza 

Zgodnie z ustawą, utworzenie AXA OFE wymagało zawarcia przez AXA PTE S.A. z depozytariuszem umowy o przechowywanie 
aktywów Funduszu. Dokonując wyboru depozytariusza, AXA PTE S.A. kierował się najlepiej pojętym interesem członków Fun-
duszu, bezpieczeństwem przechowywanych aktywów i kosztem świadczenia usługi. Nie można wykluczyć sytuacji, w której 
AXA PTE S.A. podejmie decyzję o zmianie depozytariusza. Wybór nowego depozytariusza może być także wynikiem wykonania 
decyzji organu nadzoru nakazującej Funduszowi jego zmianę. Zmiana depozytariusza nie wymaga zgody członka Funduszu.

Ryzyko zmiany polityki inwestycyjnej

Realizacja celu inwestycyjnego Funduszu odbywa się na podstawie przyjętej przez radę nadzorczą AXA PTE S.A. polityki inwesty-
cyjnej. Intencją AXA PTE S.A. jest prowadzenie konsekwentnej polityki inwestycyjnej, zmierzającej do realizacji celu inwestycyj-
nego. Należy jednak pamiętać, że polityka inwestycyjna została przygotowana między innymi na podstawie aktualnej oceny 
sytuacji gospodarczej w Polsce i za granicą oraz perspektywy jej kształtowania się w przyszłości. Ocena ta oraz ustawowe 
ramy wpływające na kształt prowadzonej polityki inwestycyjnej mogą ulec zmianie w przyszłości, co będzie skutkować przeglą-
dem i ewentualną zmianą polityki inwestycyjnej Funduszu, na którą to zmianę członek Funduszu nie ma wpływu.

Fundusz ani inny podmiot nie gwarantują określonej stopy zwrotu. Ponadto w odniesieniu do niektórych inwestycji Funduszu 
mogą być określone szczególne postanowienia umowne, uzgodnione między Funduszem a emitentem instrumentów finan-
sowych. W szczególności może zostać wskazany gwarant, który w przypadku niewywiązania się emitenta ze zobowiązań 
przejmie jego zobowiązania. Nie można jednak wykluczyć sytuacji, w której nastąpi niewypłacalność gwaranta i AXA OFE nie 
odzyska zainwestowanych środków. 

Ryzyko spadku siły nabywczej środków pieniężnych zgromadzonych przez członków Funduszu wynikające ze wzrostu poziomu 
cen w gospodarce. Nie można wykluczyć sytuacji, w której stopa zwrotu z aktywów Funduszu będzie niższa niż zrealizowana 
w danym okresie inflacja lub realna wartość zgromadzonych środków pieniężnych będzie niższa niż wartość wpłaconych składek.

AXA OFE działa zgodnie z przepisami prawa, które w szczególności określają katalog dopuszczalnych lokat Funduszu i przypisują tym 
lokatom określone limity zaangażowania. W związku z tym, że stopa zwrotu z zarządzanych aktywów jest zależna od struktury 
portfela inwestycyjnego, zmiana regulacji prawnych może mieć wpływ na zyskowność i ryzyko portfela inwestycyjnego Funduszu 
w przyszłości. Ryzyko w zakresie prawa podatkowego wynika z możliwości zmian uregulowań prawnych dotyczących rynku 
kapitałowego, w szczególności takich jak opodatkowanie zysków kapitałowych, wpływających na pogorszenie opłacalności 
inwestowania na tym rynku.

Zrealizowany zysk z inwestycji AXA OFE podlega ustawowemu zwolnieniu od podatku od zysków kapitałowych, co wpływa 
korzystnie na stopę zwrotu zrealizowaną z aktywów Funduszu. Nie można jednak wykluczyć, że zwolnienie zostanie ograniczo-
ne lub zniesione na mocy decyzji organów państwowych, co wpłynie na obniżenie stopy zwrotu z inwestycji Funduszu.

Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty eme-
rytur 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 przekaże 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). Informacje 
o kwocie zewidencjonowanych środków na subkoncie na dzień 30 stycznia 2014 r. i na dzień 3 lutego 2014 r. Zakład Ubezpie-
czeń Społecznych jest obowiązany do przesłania do dnia 31 sierpnia 2015 r.

Ryzyko niewypłacalności gwaranta

Ryzyko inflacji

Ryzyko związane z regulacjami prawnymi dotyczącymi Funduszu, 
w szczególności w zakresie prawa podatkowego

Informacja związana z umorzeniem jednostek 
rozrachunkowych7
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