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KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO  

Raport bieżący funduszu 
inwestycyjnego nr

13 / 2011

(numer kolejny raportu / rok)

Data przekazania: 2011-06-20

Nazwa podmiotu: PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

Temat raportu: wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Podstawa prawna § 42 ust. 1 pkt 34 oie - wybór podm. upraw do badania sprawozd. finansow.

WIADOMO ŚĆ

Na podstawie par. 42 ust. 1 pkt 34 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji 
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za 
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 
33, poz. 259) PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - fundusz inwestycyjny zamknięty informuje o wyborze podmiotu 
uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Funduszu. 
 
1) Dane o podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych:

a) PricewaterhouseCoopers sp. z o.o., Al. Armii Ludowej 14, 00-638 Warszawa

b) zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 maja 2009 o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych 
do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, firma PricewaterhouseCoopers sp. z o.o została 
wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych z numerem ewidencyjnym 144.

2) data wyboru: 20 czerwca 2011 r.

3) Fundusz korzystał z usług PricewaterhouseCoopers sp. z o.o. w zakresie badania sprawozdania finansowego za 
okres od dnia 25 października 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku oraz za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 
grudnia 2010 r.

4) wybór podmiotu został dokonany przez Radę Nadzorczą PKO Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. 
Wyboru dokonano zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

5) określenie okresu umowy: przeprowadzenie przeglądu sprawozdań finansowych funduszu za okres od 1 stycznia 
2011 r. do 30 czerwca 2011 r., od 1 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2012 r. oraz od 1 stycznia 2013 r. do 30 
czerwca 2013 r.; badanie sprawozdań finansowych funduszu od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., od 1 
stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. oraz od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
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