
Lp składnik aktywów Emitent wartość na dzień 
wyceny (PLN)

udział w 
aktywach (%)

1. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe 
emitowane przez Skarb Państwa lub NBP, a także 
pożyczki i kredyty udzielone tym podmiotom

Skarb Państwa 1 599 455,66 40,06*

DS0725 - 25/07/2025 189 311,71 4,74              
DS1023 - 25/10/2023 184 774,70 4,63              
PS0424 - 25/04/2024 169 566,25 4,25              
PS0425 - 25/04/2025 152 433,76 3,82              
WZ0124 - 25/01/2024 269 388,54 6,75              
WZ0126 - 25/01/2026 182 473,20 4,57              
WZ0524 - 25/05/2024 271 811,70 6,81              
WZ0525 - 25/05/2025 179 695,80 4,50              

2. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe ----------- 0,00 0,00
3. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, ----------- 0,00 0,00
4. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, ----------- 0,00 0,00
5. Depozyty bankowe w walucie polskiej w bankach ----------- 101 365,31 2,54

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. 101 365,31 2,54              
6. Depozyty denominowane w walutach państw 

będących członkami Unii Europejskiej lub stronami 
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub 
członkami OECD w bankach lub instytucjach 
kredytowych, mających siedzibę i prowadzących 
działalność na podstawie zezwolenia właściwych 
organów nadzoru nad rynkiem finansowym w 
państwach będących członkami Unii Europejskiej 
lub stronami umowy o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym, lub członkami OECD, z tym że 
nabywanie waluty może nastąpić wyłącznie w celu 
rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu 
wynikających z nabywania lub zbywania lokat w 
ramach prowadzonej polityki inwestycyjnej 
funduszu

----------- 0,00 0,00

7. Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym 
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz 
obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także 
notowane na  tym rynku  prawa poboru, prawa do 
akcji 

----------- 2 194 863,13 54,98*

ALLEGRO.EU S.A. 89 958,61 2,25              
AMREST HOLDINGS SE 69 650,31 1,74              
ANSWEAR.COM S.A. 36 647,38 0,92              
ARCTIC PAPER S.A. 31 604,00 0,79              
BANK MILLENNIUM S.A. 103 915,76 2,60              
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. 99 219,41 2,49              
BENEFIT SYSTEMS S.A. 91 062,34 2,28              
BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A 57 472,85 1,44              
BUDIMEX S.A. 46 380,18 1,16              
CCC S.A. 18 380,87 0,46              
CIECH S.A. 39 997,17 1,00              
COGNOR S.A. 8 937,00 0,22              
CREEPY JAR S.A. 73 042,76 1,83              
DADELO S.A. 17 775,52 0,45              
DINO POLSKA S.A. 41 265,39 1,03              
ENTER AIR S.A. 58 253,73 1,46              
EUROCASH S.A. 89 481,48 2,24              
FABRYKI MEBLI FORTE S.A. 14 973,87 0,38              
GRUPA KĘTY S.A. 16 517,16 0,41              
HUUUGE INC 55 609,64 1,39              
KRUK S.A. 81 454,60 2,04              
LIVECHAT  SOFTWARE S.A. 74 260,22 1,86              
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LPP S.A. 95 726,22 2,40              
MIRBUD S.A. 98 445,60 2,47              
ONDE S.A. 8 242,32 0,21              
OPONEO.PL S.A. 40 176,38 1,01              
PEPCO GROUP N.V. 11 836,56 0,30              
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 52 923,67 1,33              
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK 
POLSKI S.A. 92 392,61 2,31              
RAINBOW TOURS S.A. 56 673,90 1,42              
RAWLPLUG S.A. 56 187,81 1,41              
SANTANDER BANK POLSKA S.A. 81 803,89 2,05              
STALPRODUKT S.A. 38 275,46 0,96              
TOYA S.A. 16 548,16 0,41              
VIGO SYSTEM S.A. 42 916,59 1,08              
WIELTON S.A. 72 522,32 1,82              
WITTCHEN S.A. 135 478,64 3,39              
XTB S.A. 78 852,75 1,98              

8. Akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będące 
przedmiotem oferty publicznej na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej

----------- 0,00 0,00

9. 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, prawa 
do akcji 

----------- 0,00 0,00

10. Akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będące 
przedmiotem oferty publicznej na terytorium 
państw będących członkami Unii Europejskiej lub 
stronami umowy o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym, lub członkami OECD

----------- 0,00 0,00

11. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez 
fundusze inwestycyjne zamknięte

----------- 0,00 0,00

12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje 
wspólnego inwestowania typu zamkniętego, 
mające siedzibę na terytorium państw będących 
członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o 
Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub 
członkami OECD spełniające łącznie  warunki, o 
których mowa w Ustawie art.141 pkt.1 ust.12 a-e

----------- 0,00 0,00

13. Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze 
inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze 
inwestycyjne otwarte

----------- 0,00 0,00

14. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje 
wspólnego inwestowania typu otwartego, mające 
siedzibę na terytorium państw będących członkami 
Unii Europejskiej lub stronami umowy o 
Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub 
członkami OECD spełniające łącznie następujące 
warunki, o których mowa w Ustawie art.141 ust.1 
pkt.14 a-e

----------- 0,00 0,00

15. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe 
emitowane przez jednostki samorządu 
terytorialnego lub ich związki, będące przedmiotem 
oferty publicznej

----------- 0,00 0,00

16. Będące przedmiotem oferty publicznej obligacje i 
inne dłużne papiery wartościowe, emitowane przez 
właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne 
państw będących członkami Unii Europejskiej lub 
stronami umowy o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym, lub członkami OECD

----------- 0,00 0,00

17. Inne niż będące przedmiotem oferty publicznej 
obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, 
emitowane przez jednostki samorządu 
terytorialnego lub ich związki

----------- 0,00 0,00



18. Inne niż będące przedmiotem oferty publicznej 
obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, 
emitowane przez właściwe regionalne lub lokalne 
władze publiczne państw będących członkami Unii 
Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim 
Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD

----------- 0,00 0,00

19. Obligacje przychodowych, o których mowa w 
ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach

----------- 0,00 0,00

20. 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, 
o których mowa w Ustawie art.141 pkt.1 ust.20 a-
f,mające siedzibę na terytorium państw będących 
członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o 
Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub 
członkami OECD

----------- 0,00 0,00

21. 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

----------- 0,00 0,00

22. 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

----------- 0,00 0,00

23. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące 
przedmiotem oferty publicznej na terytorium 
państw będących członkami Unii Europejskiej lub 
stronami umowy o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym, lub członkami OECD, emitowane 
przez inne podmioty niż właściwe regionalne lub 
lokalne władze publiczne państw będących 
członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o 
Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub 
członkami OECD, które zostały zabezpieczone w 
wysokości odpowiadającej pełnej wartości 
nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu

----------- 0,00 0,00

24. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne 
niż będące przedmiotem oferty publicznej na 
terytorium państw będących członkami Unii 
Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim 
Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD, 
emitowane przez inne podmioty niż właściwe 
regionalne lub lokalne władze publiczne państw 
będących członkami Unii Europejskiej lub stronami 
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub 
członkami OECD, które zostały zabezpieczone w 
wysokości odpowiadającej pełnej wartości 
nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu

----------- 0,00 0,00



25. 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

----------- 0,00 0,00

26. 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

----------- 0,00 0,00

27. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące 
przedmiotem oferty publicznej na terytorium 
państw będących członkami Unii Europejskiej lub 
stronami umowy o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym, lub członkami OECD, inne niż 
papiery wartościowe, o których mowa w pkt 16 i 23

----------- 0,00 0,00

28. 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, innych niż papiery 
wartościowe, o których mowa w pkt 23 i 24

----------- 0,00 0,00

29. Listy zastawne ----------- 0,00 0,00
30. Dłużne papiery wartościowe emitowane przez 

instytucję kredytową, mającą siedzibę na 
terytorium państw będących członkami Unii 
Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim 
Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD, 
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

----------- 0,00 0,00

31. Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 
lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, 
dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

----------- 0,00 0,00

32. Kwity depozytowe dopuszczone do obrotu na rynku 
regulowanym w państwach innych niż 
Rzeczpospolita Polska

----------- 0,00 0,00

33. 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

----------- 0,00 0,00

34. Obligacje inne niż wymienione w pkt 33, bankowe 
papiery wartościowe lub listy zastawne, 
emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego

----------- 0,00 0,00

35. Środki pieniężne ----------- 95 506,24 2,39
36. Należności ----------- 1 007,40 0,03
AKTYWA RAZEM 3 992 197,74 100,00

* Suma poszczególnych pozycji nie jest równa udziałowi w aktywach funduszu danej kategorii lokat.
   Powstała różnica wynika z zaokrągleń.


