
 

Warszawa, 26 września 2017 roku 

 

Informacja dla Uczestników Allianz Flexi Asia Bond 

 

 

Szanowni Państwo, 

uprzejmie informujemy, że 6 października br. ulegnie zmianie polityka inwestycyjna i nazwa 
subfunduszu Allianz Flexi Asia Bond. Nowa nazwa funduszu to Allianz Artificial Intelligence. 

Ogłoszenie o zmianach statutu Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty związane z 
powyższymi zmianami zostało opublikowane na stronie internetowej Towarzystwa www.allianz.pl/tfi 
w dniu 6 lipca 2017 roku.  

Po zmianie, aktywa subfunduszu będą lokowane głównie w tytuły uczestnictwa luksemburskiego 
subfunduszu Allianz Global Artificial Intelligence (tzw. fundusz master) wydzielonego w ramach 
funduszu Allianz Global Investors Fund. 
  
Fundusz master inwestuje w akcje spółek, które w ramach prowadzonej działalności będą czerpać 

korzyści z rozwoju dziedziny sztucznej inteligencji lub obecnie ich działalność wiąże się z tym 

obszarem.  
 

Sztuczna inteligencja (Artificial Intelligence/AI) przeżywa ogromny skok w rozwoju, dzięki 
technologiom machine learning i deep learning, wzrostowi dostępnej mocy obliczeniowej i pamięci 
masowej. AI umożliwia bardziej wydajną i efektywną optymalizację procesów oraz gromadzenie 
skuteczne gromadzenie danych, które później mogą być skutecznie i na bieżąco analizowane. 
Jednocześnie jest to silnik innowacji, która obecnie jest podstawą wzrostu gospodarczego.  
 
Najważniejsze informacje 
 

• Allianz Global Artificial Intelligence jest pierwszym funduszem w Europie skupiającym się na 
inwestycjach w obszarze sztucznej inteligencji. 

• Zarządzający funduszem szacują, że sztuczna inteligencja będzie największą siłą napędową 

innowacji i kreacji we wszystkich gałęziach gospodarki w najbliższych dekadach. 

• Konsekwencją rozwoju idei sztucznej inteligencji i jej praktycznego wdrażania jest m.in. 

inteligentna automatyka, machine learning, Big Data. 

• Fundusz inwestuje m.in. w takich gałęziach i sektorach jak technologia, reklama i marketing, 

edukacja, ochrona zdrowia, handel, finanse, IT, energetyka, transport autonomiczny, 

przemysł lotniczy i kosmonautyka. 

• Przykładowe spółki znajdujące się obecnie w portfelu funduszu master to Amazon, 

athenahealth, Broadcom, Criteo, Facebook, Micron, Nvidia, Salesforce, Splunk, Tesla. 

http://www.allianz.pl/tfi


• Fundusz jest zarządzany przez Allianz Global Investors – jednego z czołowych zarządzających 
aktywami na świecie. 

• Aktywa funduszu są zabezpieczone przed ryzykiem kursowym. 
 

Po wejściu w życie zmiany polityki inwestycyjnej opłata za zarządzanie w funduszu będzie wynosić 

2,5% w skali roku, a opłata za nabycie maksymalnie 4% (w zależności od kwoty wpłaty). 

Wierzymy, że spodobają się Państwu zaproponowane przez nas zmiany i zdecydujecie o kontynuacji 
swojej inwestycji. Gdyby jednak ta zmiana Państwu nie odpowiadała, mają Państwo możliwość 
złożenia dyspozycji odkupienia za pośrednictwem uprawnionego dystrybutora lub serwisu Allianz 
Inwestor (z użyciem aktywnego hasła).  

Zapewniamy, że powyższe zmiany zostały głęboko przemyślane i jesteśmy przekonani, że przyniosą 
one efekty, a nowa strategia funduszu spełni Państwa oczekiwania.  

 

 

Z poważaniem, 

 

Anna Bąkała 
Członek Zarządu TFI Allianz Polska SA  


