Warszawa, dnia 8 lipca 2014 r.

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 czerwca 2014 roku

Zgodnie z art. 193 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych Zarząd Aviva Powszechnego
Towarzystwa Emerytalnego Aviva BZ WBK SA przedstawia informację półroczną o strukturze aktywów Aviva
Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva BZ WBK wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 roku

Udział poszczególnych kategorii lokat w aktywach Aviva Otwartego Funduszu
Emerytalnego Aviva BZ WBK

Lp. Kategoria lokaty
Obligacje, bony i inne papiery wartościowe,
emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy
Bank Polski, a także pożyczki i kredyty,
1 udzielane tym podmiotom
Obligacje, bony i inne papiery wartościowe,
emitowane przez rządy lub banki centralne
państw, o których mowa w art. 141 ust. 4
ustawy, a także pożyczki i kredyty, udzielane
2 tym podmiotom
Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe,
opiewające na świadczenia pieniężne,
gwarantowane lub poręczane przez Skarb
Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także
depozyty, kredyty i pożyczki, gwarantowane lub
3 poręczane przez te podmioty
Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe,
opiewające na świadczenia pieniężne,
gwarantowane lub poręczane przez rządy lub
banki centralne państw, o których mowa w art.
141 ust. 4 ustawy, a także depozyty, kredyty i
pożyczki, gwarantowane lub poręczane przez te
4 podmioty
Depozyty bankowe w walucie polskiej w
bankach lub instytucjach kredytowych, mających
siedzibę i prowadzących działalność na
podstawie zezwolenia właściwych organów
nadzoru nad rynkiem finansowym w państwach,
5 o których mowa w art. 141 ust. 4 ustaw
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
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wartości
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0,00

0,00
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7,96
2,65

2 700 000 000,00
900 000 000,00
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Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski
S.A.
Depozyty denominowane w walutach państw, o
których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, w
bankach lub instytucjach kredytowych, mających
siedzibę i prowadzących działalność na
podstawie zezwolenia właściwych organów
nadzoru nad rynkiem finansowym w państwach,
o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy
Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz
obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także
notowane na tym rynku prawa poboru i prawa do
akcji
ASSECO POLAND S.A.
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.
BANK MILLENNIUM S.A.
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
CCC S.A.
CYFROWY POLSAT S.A.
GETIN NOBLE BANK S.A.
GRUPA KĘTY S.A.
ING BANK ŚLĄSKI S.A.
KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
LPP S.A.
LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.
MBANK S.A.
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.
POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I
GAZOWNICTWO S.A.
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK
POLSKI S.A.
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.
TAURON POLSKA ENERGIA S.A.
TVN S.A.
Akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będące
przedmiotem oferty publicznej na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej
Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym
w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska
oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a
także notowane na tych rynkach prawa poboru i
prawa do akcji

Akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będące
przedmiotem oferty publicznej na terytorium
10 państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy
Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez
11 fundusze inwestycyjne zamknięte

4,42

1 500 000 000,00

0,14

46 548 860,98

78,42 26 601 681 409,22
1,33
451 674 067,36
1,39
472 047 904,49
1,34
454 216 199,66
5,85 1 986 010 805,40
1,06
359 474 831,24
1,32
447 145 118,55
1,60
542 081 406,33
1,13
383 260 054,36
2,91
986 434 169,10
2,85
966 352 370,06
3,64 1 235 071 440,40
1,72
582 345 123,05
3,14 1 063 438 775,28
2,97 1 008 834 622,53
4,11 1 392 695 366,28
2,02

685 071 387,09

8,78
5,84
1,07
1,12

2 978 900 800,92
1 979 548 613,90
362 563 597,44
379 005 916,75

0,00

0,00

4,73

1 603 722 938,74

0,00

0,00

0,11

37 615 579,20
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Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje
wspólnego inwestowania typu zamkniętego,
mające siedzibę na terytorium państw, o których
mowa w art. 141 ust. 4 ustawy
Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze
inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne
fundusze inwestycyjne otwarte
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje
wspólnego inwestowania typu otwartego, mające
siedzibę na terytorium państw, o których mowa
w art. 141 ust. 4 ustawy
Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe,
będące przedmiotem oferty publicznej,
emitowane przez jednostki samorządu
terytorialnego lub ich związki
Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe
będące przedmiotem oferty publicznej,
emitowane przez właściwe regionalne lub
lokalne władze publiczne państw, o których
mowa w art. 141 ust. 4 ustawy
Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne
niż będące przedmiotem oferty publicznej,
emitowane przez jednostki samorządu
terytorialnego lub ich związki
Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne
niż będące przedmiotem oferty publicznej,
emitowane przez właściwe regionalne lub
lokalne władze publiczne państw, o których
mowa w art. 141 ust. 4 ustawy
Obligacje przychodowe, o których mowa w
ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach
Dłużne papiery wartościowe, których emitent
może ograniczyć swoją odpowiedzialność za
zobowiązania z nich wynikające do kwoty
przychodów lub wartości majątku
przedsięwzięcia, do których obligatariuszowi
służy prawo pierwszeństwa przed innymi
wierzycielami emitenta i których emitentami
mogą być podmioty mające siedzibę na
terytorium państw, o których mowa w art. 141
ust. 4 ustawy
Obligacje będące przedmiotem oferty publicznej
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
emitowane przez inne podmioty niż jednostki
samorządu terytorialnego lub ich związki, które
zostały zabezpieczone w wysokości
odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i
ewentualnemu oprocentowaniu
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0,18

60 508 525,24
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Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne
niż będące przedmiotem oferty publicznej na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, emitowane
przez mające siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej podmioty inne niż
jednostki samorządu terytorialnego lub ich
związki, które zostały zabezpieczone w
wysokości odpowiadającej wartości nominalnej i
ewentualnemu oprocentowaniu
Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe
będące przedmiotem oferty publicznej na
terytorium państw, o których mowa w art. 141
ust. 4 ustawy, emitowane przez inne podmioty
niż właściwe regionalne lub lokalne władze
publiczne państw, o których mowa w art. 141
ust. 4 ustawy, które zostały zabezpieczone w
wysokości odpowiadającej pełnej wartości
nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu
Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne
niż będące przedmiotem oferty publicznej na
terytorium państw, o których mowa w art. 141
ust. 4 ustawy, emitowane przez inne podmioty
niż właściwe regionalne lub lokalne władze
publiczne państw, o których mowa w art. 141
ust. 4 ustawy, które zostały zabezpieczone w
wysokości odpowiadającej pełnej wartości
nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu
Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, dla
których podmiotami zobowiązanymi do
spełnienia świadczeń są spółki notowane na
rynku regulowanym na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż papiery
wartościowe, o których mowa w pkt 21 i 22
Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe
będące przedmiotem oferty publicznej na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż
papiery wartościowe, o których mowa w pkt 15 i
21
Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe
będące przedmiotem oferty publicznej na
terytorium państw, o których mowa w art. 141
ust. 4 ustawy, inne niż papiery wartościowe, o
których mowa w pkt 16 i 23
Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, dla
których podmiotami zobowiązanymi do
spełnienia świadczeń są spółki notowane na
rynku regulowanym w państwach innych niż
Rzeczpospolita Polska, inne niż papiery
wartościowe, o których mowa w pkt 23 i 24
Listy zastawne

0,00
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0,00

0,00

0,00

0,00

2,13

722 707 740,00
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0,00
1,00

0,00
340 904 228,64
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Dłużne papiery wartościowe emitowane przez
instytucję kredytową, mającą siedzibę na
terytorium państw, o których mowa w art. 141
ust. 4 ustawy, która podlega szczególnemu
nadzorowi publicznemu mającemu na celu
ochronę posiadaczy tych papierów
wartościowych, pod warunkiem że kwoty
uzyskane z emisji tych papierów wartościowych
są inwestowane przez emitenta w aktywa, które
do dnia wykupu zapewniają spełnienie
wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających
z tych papierów wartościowych oraz w
przypadku niewypłacalności emitenta
zapewniają pierwszeństwo w odzyskaniu
wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających
z tych papierów wartościowych
Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi, dopuszczone do obrotu na rynku
regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej
Kwity depozytowe dopuszczone do obrotu na
rynku regulowanym w państwach innych niż
Rzeczpospolita Polska
Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa
Krajowego na zasadach określonych w ustawie
z dnia 27 października 1994 r. o autostradach
płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym
Obligacje inne niż wymienione w pkt 33,
bankowe papiery wartościowe lub listy
zastawne, emitowane przez Bank Gospodarstwa
Krajowego
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. BGK0118S006A - 25/01/2018
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. BGK0217S007A - 27/02/2017
Środki pieniężne
Należności

Tomasz Wrzaszcz
Główny Księgowy Funduszu
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2,92

989 242 047,50

1,42

483 256 497,50

1,49
1,02
0,64

505 985 550,00
350 578 143,93
215 483 831,50

