
 

 

 

 
INFORMACJA O ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTÓW nr 12/2006/06_12_2006  

 
PKO/CREDIT SUISSE Akcji Małych i Średnich Spółek - fundusz inwestycyjny otwarty  

informuje o zmianach w treści prospektu informacyjnego. 
Rozdz. II pkt 7, lit c) 
uaktualniono dane prokury łącznej, skreśla się imię i nazwisko „Sylwia Magott” i zastępuje imieniem i nazwiskiem 
„Małgorzata Serafin”, 
Rozdz. II pkt 8 lit. c) „Prokurenci Towarzystwa”, dane Sylwii Magott zastępuje się danymi Małgorzaty Serafin w brzmieniu: 
„Małgorzata Serafin 
Dyrektor Działu Księgowości Funduszy, Główny Księgowy Funduszy. Odpowiedzialna za całość zagadnień związanych z 
obsługą księgową i wyceną funduszy. Z rynkiem kapitałowym związana od 1998 roku. W PKO TFI zatrudniona od maja 
1999 roku początkowo na stanowisku Księgowego Funduszy a od 2003 roku jako Zastępca Głównego Księgowego 
Funduszy. Ukończyła Szkołę Główną Handlową w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość.”, 
Rozdz. III pkt 1, trzecie zdanie otrzymuje brzmienie: 
Fundusz z chwilą wpisu do rejestru funduszy inwestycyjnych nabył osobowość prawną. 
Rozdz. III pkt 14, ppkt 2 otrzymuje brzmienie: 
2) Każdego Dnia Wyceny, niezwłocznie po dokonaniu wyceny, Fundusz udostępnia informację o cenie zbycia i odkupienia 
Jednostek Uczestnictwa do wiadomości publicznej: 
- na stronie Internetowej: www.pkotfi.pl, 
- w siedzibie Towarzystwa, 
- pod nr tel. (22) 521 56 56, 
- pod numerem infolinii: 0-801 32 32 80 (koszt połączenia lokalnego). 
Rozdz. V pkt 2, dodaje się nowych dystrybutorów: 
c) Obsługa Funduszy Inwestycyjnych Sp. z o.o. 
ul. Cybernetyki 21, 02-677 Warszawa 
forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
d) Bank Pocztowy S.A. 
ul. Jagiellońska 17, 85-959 Bydgoszcz 
forma prawna: spółka akcyjna 
Rozdz. V pkt 5, skreśla się lit. c) w brzmieniu: 
c) Na dzień sporządzenia niniejszego prospektu nie została zawarta umowa z podmiotem uprawnionym do badania. 
 
 

 
Zmiany wchodzą w  życie w dniu 6 grudnia 2006 roku. 

 
Aktualny prospekt informacyjny Funduszu jest dostępny  

w siedzibie PKO Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz na stronie www.pkotfi.pl 
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