
Subfundusz wydzielony w ramach SKARBIEC FIO. Wymagane prawem informacje dotyczące Subfunduszu, w tym o czynnikach ryzyka inwestycyjnego, znajdują się w prospekcie informacyjnym SKARBIEC FIO i kluczowych informacjach dla 
inwestora dostępnych w siedzibie SKARBIEC TFI SA, w serwisie skarbiec.pl i w sieci sprzedaży. Subfundusz nie gwarantuje realizacji określonego celu i wyniku inwestycyjnego, a uczestnik ponosi ryzyko utraty części wpłaconych środków. 
Prezentowane wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym. Tabela opłat manipulacyjnych oraz informacje o podatku 
bezpośrednio obciążającym dochód z inwestycji dostępne są pod numerem infolinii: (22) 588 18 43, w serwisie skarbiec.pl. Subfundusz może lokować więcej niż 35% wartości aktywów funduszu w papiery wartościowe wyemitowane, poręczone 
lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP.
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Skarbiec TFI S.A. to jedno z najdłużej działających towarzystw funduszy 
inwestycyjnych w Polsce. To ponad 25 lat historii wspartej 
ponadprzeciętnymi i powtarzalnymi wynikami inwestycyjnymi. Firma 
wielokrotnie wskazywana, jako najlepsze towarzystwo funduszy 
inwestycyjnych w Polsce. Obecnie zarządzamy 35 funduszami i 
subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów, 
7 funduszami dedykowanymi oraz oferujemy usługi z obszaru asset 
management, w których łącznie zgromadzono aktywa o wartości około 
5 mld złotych.

Jednym z kluczowych obszarów działalności Skarbiec TFI S.A. jest rozwój 
oferty z zakresu produktów emerytalnych dedykowanych zarówno 
klientom instytucjonalnym i ich pracownikom (PPE/PPK/PPO) jak 
i osobom indywidualnym (IKE/IKZE). O znaczeniu tej części działalności 
Skarbiec TFI świadczy fakt, że obecnie około 10% aktywów, którymi 
zarządza Skarbiec TFI to aktywa zgromadzone w produktach 
emerytalnych i wartość ta sukcesywnie rośnie.

Doświadczenie zdobyte przez ponad dwadzieścia lat współpracy 
z różnymi Pracodawcami, umożliwiło nam wypracowanie procesów 
spełniających najwyższe rynkowe standardy zarówno w obszarze 
inwestycyjnym jak i operacyjnym, przekładające się na zadowolenie 
kilkudziesięciu tysięcy pracowników korzystających z oferowanych im 
przez pracodawców Pracowniczych Programów Emerytalnych, 
Pracowniczych Planów Kapitałowych a także pozaustawowych form 
zbiorowego inwestowania.

Chcesz wiedzieć więcej o PPE lub PPK w Twojej firmie, szukasz 
miejsca na swoje nadwyżki finansowe lub myślisz o założeniu IKE i 
IKZE. Zapraszamy na nasze stoisko!  
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Skarbiec TFI jest partnerem 
Biznes Trendy

Chcesz wiedzieć
Jak oszczędzić na podatkach?
Czy PPK może stać się benefitem w rękach pracodawcy?
Wysoka inflacja, presja na wynagrodzenia – jak temu zaradzić?

Czekamy na Państwa 
w dniu 24.11.2022
na stoisku numer 6

Powyższe informacje zostały umieszczone w celu reklamy i promocji Pracowniczego Programu Emerytalnego (PPE), 
Indywidulanego Konta Emerytalnego (IKE) oraz Indywidulanego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE)  w Skarbiec TFI. 
Niniejszy materiał nie stanowi wystarczającej podstawy do podjęcia jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej oraz nie stanowi 
oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji 
dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, 
a także nie jest forma świadczenia doradztwa podatkowego, ani pomocy prawnej.
Skarbiec TFI S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Skarbiec TFI S.A. z siedziba: al. Armii Ludowej 26, 
00-609 Warszawa, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Rejestrowy KRS
0000060640, NIP 521-26-05-383, kapitał zakładowy 6 050 505 złotych, wpłacony w całości. Fundusze inwestycyjne nie
gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik
funduszy (również w ramach usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub więcej instrumentów finan-
sowych) musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.
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