
 
 

 
 

INFORMACJA O ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTÓW INFORMACYJNYCH nr 7/2007/14_09_2007  
 
 
 

PKO/CREDIT SUISSE Strategicznej Alokacji – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty, 
 

Rozdz. II, pkt 9 lit. j dodaje się opis polityki inwestycyjnej  subfunduszu PKO/CREDIT SUISSE Rynków 
Wschodzących,  
Subfundusz PKO/CREDIT SUISSE Rynków Wschodzących  
Cel inwestycyjny subunduszu.  
Celem Subfunduszu PKO/CREDIT SUISSE Rynków Wschodzących jest maksymalizacja zysków i wzrost wartości Aktywów 
Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat Subfunduszu. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego 
Subfunduszu.  
Główne zasady polityki inwestycyjnej subfunduszu. 
Aktywa Subfunduszu PKO/CREDIT SUISSE Rynków Wschodzących mogą być lokowane w: 
a. tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, jednostki 
uczestnictwa emitowane przez fundusze     zagraniczne, których działalność spełnia wymogi i podlega kontroli w zakresie 
Dyrektywy Rady Unii Europejskiej z dnia 20 grudnia 1985 r. (85/611/EEC) dotyczącej działalności funduszy 
inwestycyjnych (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities);  
b. depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż 6 miesięcy dokonywane w walucie polskiej, w euro lub w dolarach 
amerykańskich w bankach krajowych, instytucjach kredytowych o wysokim stopniu bezpieczeństwa; 
c. dłużne papiery wartościowe, w tym instrumenty rynku pieniężnego, hipoteczne listy zastawne emitowane przez podmioty 
krajowe lub zagraniczne. 
Całkowita wartość lokat w jednostki uczestnictwa emitowane przez fundusz zagraniczny Credit Suisse Equity Fund (Lux) 
subfundusz Credit Suisse Equity Fund (Lux) Russia Explorer nie będzie niższa niż 20% i nie będzie wyższa niż 50% 
wartości Aktywów Subfunduszu. 
całkowita wartość lokat w jednostki uczestnictwa emitowane przez fundusz zagraniczny Credit Suisse Equity Fund (Lux) 
subfundusz Credit Suisse Equity Fund (Lux) Asian Tigers nie będzie niższa niż 20% i nie będzie wyższa niż 50% wartości 
Aktywów Subfunduszu. 
całkowita wartość lokat w jednostki uczestnictwa emitowane przez fundusz zagraniczny Credit Suisse Equity Fund (Lux) 
subfundusz Credit Suisse Equity Fund (Lux) Latin America nie będzie niższa niż 20% i nie będzie wyższa niż 50% wartości 
Aktywów Subfunduszu.  
 
Rozdz. II, pkt 9 lit. l otrzymuje nowe następujące brzmienie:  
 
l) PKO/CREDIT SUISSE Parasolowy – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty jest funduszem z 
wydzielonymi Subfunduszami, które prowadzą własną politykę inwestycyjną. Fundusz składa się z następujących 
Subfunduszy: PKO/CREDIT SUISSE Akcji Plus, PKO/CREDIT SUISSE Zrównoważony Plus, PKO/CREDIT SUISSE 
Stabilnego Wzrostu Plus, PKO/CREDIT SUISSE Papierów Dłużnych Plus.  
Subfundusz PKO/CREDIT SUISSE Akcji Plus 
Cel inwestycyjny Subfunduszu. Celem Subfunduszu PKO/CREDIT SUISSE Akcji Plus jest wzrost wartości Aktywów 
Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat Subfunduszu przy zachowaniu kontrolowanego poziomu ryzyka inwestycji. 
Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu. 
Główne zasady polityki inwestycyjnej Subfunduszu. Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane w akcje będące 
przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 
państw należących do Unii Europejskiej oraz będące przedmiotem obrotu na następujących rynkach zorganizowanych w 
państwach należących do OECD innych niż Rzeczypospolita Polska lub państwa należące do Unii Europejskiej: Istanbul 
Stock Exchange, Bolsa Mexicana de Valores, Montreal Exchange, Toronto Stock Exchange, Oslo Stock Exchange, 
Australian Stock Exchange, New Zealand Stock Exchange, BX Berne eXchange, SWX Swiss Exchange, American Stock 
Exchange, NASDAQ, New York Stock Exchange, Tokyo Stock Exchange, Korea Exchange. Ponadto, Aktywa 
Subfunduszu mogą być lokowane w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego takie jak obligacje i bony 
skarbowe, obligacje komunalne, obligacje i bony komercyjne, weksle inwestycyjne, listy zastawne, certyfikaty depozytowe 
oraz jednostki uczestnictwa i publiczne certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, a także wtytuły uczestnictwa 
instytucji wspólnego inwestowania, w tym w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego będące 



 

 

przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu na rynkach regulowanych lub będące przedmiotem obrotu na 
rynkach zorganizowanych wskazanych powyżej. 
Całkowita wartość inwestycji w akcje oraz w prawa wynikające z tych akcji nie może być niższa niż 60% wartości Aktywów 
Subfunduszu. 
Całkowita wartość inwestycji w instrumenty dłużne nie może przekroczyć 40% wartości Aktywów Subfunduszu. 
Subfundusz PKO/CREDIT SUISSE Zrównoważony Plus 
Cel inwestycyjny Subfunduszu. Celem Subfunduszu PKO/CREDIT SUISSE Zrównoważony Plus jest wzrost wartości 
Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat Subfunduszu przy zachowaniu kontrolowanego poziomu ryzyka 
inwestycji. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu. 
Główne zasady polityki inwestycyjnej Subfunduszu. 
Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane w szczególności w akcje, prawa wynikające z akcji i instrumenty dłużne 
będące przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej lub państw należących do Unii Europejskiej oraz będące przedmiotem obrotu na 
następujących rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż Rzeczypospolita Polska lub 
państwa należące do Unii Europejskiej: Istanbul Stock Exchange, Bolsa Mexicana de Valores, Montreal Exchange, 
Toronto Stock Exchange, Oslo Stock Exchange, Australian Stock Exchange, New Zealand Stock Exchange, BX 
Berne eXchange, SWX Swiss Exchange, American Stock Exchange, NASDAQ, New York Stock Exchange,Tokyo 
Stock Exchange, Korea Exchange. Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane w dłużne papiery wartościowe i 
instrumenty rynku pieniężnego takie jak obligacje i bony skarbowe, obligacje komunalne, obligacje i bony 
komercyjne, weksle inwestycyjne, listy zastawne, certyfikaty depozytowe oraz jednostki uczestnictwa i publiczne 
certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, a także w tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania, 
w tym w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego będące przedmiotem oferty publicznej lub 
dopuszczone do obrotu na rynkach regulowanych lub będące przedmiotem obrotu na rynkach zorganizowanych 
wskazanych powyżej. 
Całkowita wartość inwestycji w instrumenty dłużne nie może być mniejsza niż 20% wartości Aktywów Subfunduszu. 
Całkowita wartość inwestycji w akcje oraz w prawa wynikające z tych akcji nie może przekroczyć 70% wartości Aktywów 
Subfunduszu. 
Subfundusz PKO/CREDIT SUISSE Stabilnego Wzrostu Plus 
Cel inwestycyjny Subfunduszu. Celem Subfunduszu PKO/CREDIT SUISSE Stabilnego Wzrostu Plus jest 
wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat Subfunduszu przy zachowaniu 
kontrolowanego poziomu ryzyka inwestycji. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu. 
Główne zasady polityki inwestycyjnej Subfunduszu. 
Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane w szczególności w akcje, prawa wynikające z akcji i instrumenty dłużne będące 
przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 
państw należących do Unii Europejskiej oraz będące przedmiotem obrotu na następujących rynkach zorganizowanych w 
państwach należących do OECD innych niż Rzeczypospolita Polska lub państwa należące do Unii Europejskiej: Istanbul 
Stock Exchange, Bolsa Mexicana de Valores, Montreal Exchange, Toronto Stock Exchange, Oslo Stock Exchange, 
Australian Stock Exchange, New Zealand Stock Exchange, BX Berne eXchange, SWX Swiss Exchange, American Stock 
Exchange, NASDAQ, New York Stock Exchange,Tokyo Stock Exchange, Korea Exchange. Aktywa Subfunduszu mogą 
być lokowane w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego takie jak obligacje i bony skarbowe, obligacje 
komunalne, obligacje i bony komercyjne, weksle inwestycyjne, listy zastawne, certyfikaty depozytowe oraz jednostki 
uczestnictwa i publiczne certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, a także w tytuły uczestnictwa instytucji 
wspólnego inwestowania, w tym w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego będące przedmiotem oferty 
publicznej lub dopuszczone do obrotu na rynkach regulowanych lub będące przedmiotem obrotu na rynkach 
zorganizowanych wskazanych powyżej. 
Całkowita wartość inwestycji w instrumenty dłużne nie może być mniejsza niż 50% wartości Aktywów Subfunduszu. 
Całkowita wartość inwestycji w akcje oraz w prawa wynikające z akcji nie może przekroczyć 40% wartości Aktywów 
Subfunduszu. 
Subfundusz PKO/CREDIT SUISSE Papierów Dłużnych Plus 
Cel inwestycyjny Subfunduszu. Celem Subfunduszu PKO/CREDIT SUISSE Papierów Dłużnych Plus jest wzrost 
wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat Subfunduszu przy zachowaniu kontrolowanego poziomu 
ryzyka inwestycji. 
Główne zasady polityki inwestycyjnej Subfunduszu. 
Co najmniej 66% Aktywów Subfunduszu będzie lokowane w instrumenty dłużne w szczególności będące przedmiotem 
oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub państw 
należących do Unii Europejskiej oraz będące przedmiotem obrotu na następujących rynkach zorganizowanych w 
państwach należących do OECD innych niż Rzeczypospolita Polska lub państwa należące do Unii Europejskiej: Istanbul 
Stock Exchange, Bolsa Mexicana de Valores, Montreal Exchange, Toronto Stock Exchange, Oslo Stock Exchange, 
Australian Stock Exchange, New Zealand Stock Exchange, BX Berne eXchange, SWX Swiss Exchange, American 



 

 

Stock Exchange, NASDAQ, New York Stock Exchange,Tokyo Stock Exchange, Korea Exchange.  Aktywa 
Subfunduszu nie będą lokowane w akcje za wyjątkiem sytuacji, gdy na rynku zostanie ogłoszone wezwanie do sprzedaży 
wszystkich akcji danego podmiotu. W takim przypadku Fundusz może skupić tego rodzaju akcje w celu ich odsprzedaży 
tak, aby łączna wartość tego rodzaju lokat nie przekroczyła 1% wartości Aktywów Subfunduszu. Aktywa Subfunduszu 
mogą być lokowane w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego takie jak obligacje i bony skarbowe, 
obligacje komunalne, obligacje i bony komercyjne, weksle inwestycyjne, listy zastawne, certyfikaty depozytowe oraz 
jednostki uczestnictwa i publiczne certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, a także w tytuły uczestnictwa 
instytucji wspólnego inwestowania, w tym w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego będące 
przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu na rynkach regulowanych lub będące przedmiotem obrotu na 
rynkach zorganizowanych wskazanych powyżej.  
 
Rozdz. III, ust. 9 pkt 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:  
 
1. Fundusz może lokować do 100% swoich Aktywów w jednostki uczestnictwa każdego z następujących funduszy 

zarządzanych przez Towarzystwo: 
a. PKO/CREDIT SUISSE Akcji – funduszu inwestycyjnego otwartego, 
b. PKO/CREDIT SUISSE Akcji Nowa Europa – funduszu inwestycyjnego otwartego, 
c. PKO/CREDIT SUISSE Akcji Małych i Średnich Spółek – funduszu inwestycyjnego otwartego, 
d. PKO/CREDIT SUISSE Zrównoważony – funduszu inwestycyjnego otwartego, 
e. PKO/CREDIT SUISSE Stabilnego Wzrostu – funduszu inwestycyjnego otwartego, 
f. PKO/CREDIT SUISSE Obligacji – funduszu inwestycyjnego otwartego, 
g. PKO/CREDIT SUISSE Obligacji Długoterminowych – funduszu inwestycyjnego otwartego, 
h. PKO/CREDIT SUISSE Skarbowy – funduszu inwestycyjnego otwartego, 
i. PKO/CREDIT SUISSE Rynku Pieniężnego – fundusz inwestycyjny otwarty, 
j. PKO/CREDIT SUISSE Światowy Fundusz Walutowy – specjalistycznego funduszu inwestycyjnego 

otwartego z wydzielonymi subfunduszami, w ramach następujących subfunduszy: 
a) PKO/CREDIT SUISSE Papierów Dłużnych USD, 
b) PKO/CREDIT SUISSE Papierów Dłużnych EURO,  
c) PKO/CREDIT SUISSE Małych Spółek Japońskich JPY, 
d) PKO/CREDIT SUISSE Papierów Dłużnych GBP, 
e) PKO/CREDIT SUISSE Papierów Dłużnych CHF, 
f) PKO/CREDIT SUISSE Europejskiego Rynku Akcji,  
g) PKO/CREDIT SUISSE Amerykańskiego Rynku Akcji, 
h) PKO/CREDIT SUISSE Japońskiego Rynku Akcji. 

k. PKO/CREDIT SUISSE Parasolowy – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty, w ramach następujących 
subfunduszy: 

a) PKO/CREDIT SUISSE Akcji Plus, 
b) PKO/CREDIT SUISSE Zrównoważony Plus, 
c) PKO/CREDIT SUISSE Stabilnego Wzrostu Plus, 
d) PKO/CREDIT SUISSE Papierów Dłużnych Plus. 
 

Rozdz. V ust. 3 pkt 3 litera d skreśla się; 
„ Michał Woźniak – licencja doradcy nr 178”  
 
Zmienia się treść załącznika nr 2 do prospektu informacyjnego  
 
 

PKO/CREDIT SUISSE Obligacji Długoterminowych- fundusz inwestycyjny otwarty 
PKO/CREDIT SUISSE Skarbowy - fundusz inwestycyjny otwarty, 

PKO/CREDIT SUISSE Rynku Pieniężnego - fundusz inwestycyjny otwarty, 
PKO/CREDIT SUISSE Obligacji - fundusz inwestycyjny otwarty, 

 
Rozdz. II, pkt 9 lit. i dodaje się opis polityki inwestycyjnej subfunduszu PKO/CREDIT SUISSE Rynków 
Wschodzących,  
Subfundusz PKO/CREDIT SUISSE Rynków Wschodzących  
Cel inwestycyjny subunduszu.  



 

 

Celem Subfunduszu PKO/CREDIT SUISSE Rynków Wschodzących jest maksymalizacja zysków i wzrost wartości Aktywów 
Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat Subfunduszu. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego 
Subfunduszu.  
Główne zasady polityki inwestycyjnej subfunduszu. 
Aktywa Subfunduszu PKO/CREDIT SUISSE Rynków Wschodzących mogą być lokowane w: 
a. tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, jednostki 
uczestnictwa emitowane przez fundusze     zagraniczne, których działalność spełnia wymogi i podlega kontroli w zakresie 
Dyrektywy Rady Unii Europejskiej z dnia 20 grudnia 1985 r. (85/611/EEC) dotyczącej działalności funduszy 
inwestycyjnych (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities);  
b. depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż 6 miesięcy dokonywane w walucie polskiej, w euro lub w dolarach 
amerykańskich w bankach krajowych, instytucjach kredytowych o wysokim stopniu bezpieczeństwa; 
c. dłużne papiery wartościowe, w tym instrumenty rynku pieniężnego, hipoteczne listy zastawne emitowane przez podmioty 
krajowe lub zagraniczne. 
Całkowita wartość lokat w jednostki uczestnictwa emitowane przez fundusz zagraniczny Credit Suisse Equity Fund (Lux) 
subfundusz Credit Suisse Equity Fund (Lux) Russia Explorer nie będzie niższa niż 20% i nie będzie wyższa niż 50% 
wartości Aktywów Subfunduszu. 
całkowita wartość lokat w jednostki uczestnictwa emitowane przez fundusz zagraniczny Credit Suisse Equity Fund (Lux) 
subfundusz Credit Suisse Equity Fund (Lux) Asian Tigers nie będzie niższa niż 20% i nie będzie wyższa niż 50% wartości 
Aktywów Subfunduszu. 
całkowita wartość lokat w jednostki uczestnictwa emitowane przez fundusz zagraniczny Credit Suisse Equity Fund (Lux) 
subfundusz Credit Suisse Equity Fund (Lux) Latin America nie będzie niższa niż 20% i nie będzie wyższa niż 50% wartości 
Aktywów Subfunduszu.  
 
Rozdz. II, pkt 9 lit. k, usuwa się treść lit. k, lit.  l otrzymuje oznaczenie k oraz następującą treść: 
 k) PKO/CREDIT SUISSE Strategicznej Alokacji – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty  
Cel inwestycyjny Funduszu. 
Celem Funduszu jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. 2. Fundusz nie gwarantuje 
osiągnięcia celu inwestycyjnego. Główne zasady polityki inwestycyjnej Funduszu.  
Fundusz może lokować Aktywa w następujące rodzaje instrumentów finansowych oraz przy uwzględnieniu wskazanych 
limitów inwestycyjnych: 

a. do 20 % wartości Aktywów Funduszu może być lokowane w depozyty w tym samym banku krajowym lub tej 
samej instytucji kredytowej, 

b. Fundusz nie może nabyć więcej niż 25 % ogólnej liczby jednostek uczestnictwa jednego funduszu inwestycyjnego 
otwartego. 

Fundusz może lokować do 100% swoich Aktywów w jednostki uczestnictwa każdego z następujących Funduszy lub 
Subfunduszy PKO/CREDIT SUISSE: 

a.PKO/CREDIT SUISSE Akcji – funduszu inwestycyjnego otwartego, 
b.PKO/CREDIT SUISSE Akcji Nowa Europa – funduszu inwestycyjnego otwartego, 
c.PKO/CREDIT SUISSE Akcji Małych i Średnich Spółek – funduszu inwestycyjnego otwartego, 
d.PKO/CREDIT SUISSE Zrównoważony – funduszu inwestycyjnego otwartego, 
e.PKO/CREDIT SUISSE Stabilnego Wzrostu – funduszu inwestycyjnego otwartego, 
f.PKO/CREDIT SUISSE Obligacji – funduszu inwestycyjnego otwartego, 
g.PKO/CREDIT SUISSE Obligacji Długoterminowych – funduszu inwestycyjnego otwartego, 
h.PKO/CREDIT SUISSE Skarbowy – funduszu inwestycyjnego otwartego, 
i.PKO/CREDIT SUISSE Rynku Pieniężnego – fundusz inwestycyjny otwarty, 

j.    każdego z wymienionych poniżej subfunduszy wydzielonych w PKO/CREDIT SUISSE Światowy Fundusz Walutowy – 
specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami: 

(i) PKO/CREDIT SUISSE Papierów Dłużnych USD, 
(ii) PKO/CREDIT SUISSE Papierów Dłużnych EURO,  

(iii) PKO/CREDIT SUISSE Małych Spółek Japońskich JPY, 
(iv) PKO/CREDIT SUISSE Papierów Dłużnych GBP, 
(v) PKO/CREDIT SUISSE Papierów Dłużnych CHF, 

(vi) PKO/CREDIT SUISSE Europejskiego Rynku Akcji,  
(vii) PKO/CREDIT SUISSE Amerykańskiego Rynku Akcji, 

(viii) PKO/CREDIT SUISSE Japońskiego Rynku Akcji. 
k. PKO/CREDIT SUISSE Parasolowy – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty, w ramach następujących subfunduszy: 

i. PKO/CREDIT SUISSE Akcji Plus, 
ii. PKO/CREDIT SUISSE Zrównoważony Plus, 
iii. PKO/CREDIT SUISSE Stabilnego Wzrostu Plus, 



 

 

iv. PKO/CREDIT SUISSE Papierów Dłużnych Plus. 
 

 Rozdz. II, pkt 9 po literze k dodaje się lit. l o następującej treści: 
 
„l) PKO/CREDIT SUISSE Parasolowy – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty jest funduszem z 
wydzielonymi Subfunduszami, które prowadzą własną politykę inwestycyjną. Fundusz składa się z następujących 
Subfunduszy: PKO/CREDIT SUISSE Akcji Plus, PKO/CREDIT SUISSE Zrównoważony Plus, PKO/CREDIT SUISSE 
Stabilnego Wzrostu Plus, PKO/CREDIT SUISSE Papierów Dłużnych Plus.  
Subfundusz PKO/CREDIT SUISSE Akcji Plus 
Cel inwestycyjny Subfunduszu. Celem Subfunduszu PKO/CREDIT SUISSE Akcji Plus jest wzrost wartości Aktywów 
Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat Subfunduszu przy zachowaniu kontrolowanego poziomu ryzyka inwestycji. 
Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu. 
Główne zasady polityki inwestycyjnej Subfunduszu. Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane w akcje będące 
przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 
państw należących do Unii Europejskiej oraz będące przedmiotem obrotu na następujących rynkach zorganizowanych w 
państwach należących do OECD innych niż Rzeczypospolita Polska lub państwa należące do Unii Europejskiej: Istanbul 
Stock Exchange, Bolsa Mexicana de Valores, Montreal Exchange, Toronto Stock Exchange, Oslo Stock Exchange, 
Australian Stock Exchange, New Zealand Stock Exchange, BX Berne eXchange, SWX Swiss Exchange, American Stock 
Exchange, NASDAQ, New York Stock Exchange, Tokyo Stock Exchange, Korea Exchange. Ponadto, Aktywa 
Subfunduszu mogą być lokowane w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego takie jak obligacje i bony 
skarbowe, obligacje komunalne, obligacje i bony komercyjne, weksle inwestycyjne, listy zastawne, certyfikaty depozytowe 
oraz jednostki uczestnictwa i publiczne certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, a także wtytuły uczestnictwa 
instytucji wspólnego inwestowania, w tym w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego będące 
przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu na rynkach regulowanych lub będące przedmiotem obrotu na 
rynkach zorganizowanych wskazanych powyżej. 
Całkowita wartość inwestycji w akcje oraz w prawa wynikające z tych akcji nie może być niższa niż 60% wartości Aktywów 
Subfunduszu. 
Całkowita wartość inwestycji w instrumenty dłużne nie może przekroczyć 40% wartości Aktywów Subfunduszu. 
Subfundusz PKO/CREDIT SUISSE Zrównoważony Plus 
Cel inwestycyjny Subfunduszu. Celem Subfunduszu PKO/CREDIT SUISSE Zrównoważony Plus jest wzrost wartości 
Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat Subfunduszu przy zachowaniu kontrolowanego poziomu ryzyka 
inwestycji. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu. 
Główne zasady polityki inwestycyjnej Subfunduszu. 
Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane w szczególności w akcje, prawa wynikające z akcji i instrumenty dłużne 
będące przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej lub państw należących do Unii Europejskiej oraz będące przedmiotem obrotu na 
następujących rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż Rzeczypospolita Polska lub 
państwa należące do Unii Europejskiej: Istanbul Stock Exchange, Bolsa Mexicana de Valores, Montreal Exchange, 
Toronto Stock Exchange, Oslo Stock Exchange, Australian Stock Exchange, New Zealand Stock Exchange, BX 
Berne eXchange, SWX Swiss Exchange, American Stock Exchange, NASDAQ, New York Stock Exchange,Tokyo 
Stock Exchange, Korea Exchange. Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane w dłużne papiery wartościowe i 
instrumenty rynku pieniężnego takie jak obligacje i bony skarbowe, obligacje komunalne, obligacje i bony 
komercyjne, weksle inwestycyjne, listy zastawne, certyfikaty depozytowe oraz jednostki uczestnictwa i publiczne 
certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, a także w tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania, 
w tym w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego będące przedmiotem oferty publicznej lub 
dopuszczone do obrotu na rynkach regulowanych lub będące przedmiotem obrotu na rynkach zorganizowanych 
wskazanych powyżej. 
Całkowita wartość inwestycji w instrumenty dłużne nie może być mniejsza niż 20% wartości Aktywów Subfunduszu. 
Całkowita wartość inwestycji w akcje oraz w prawa wynikające z tych akcji nie może przekroczyć 70% wartości Aktywów 
Subfunduszu. 
Subfundusz PKO/CREDIT SUISSE Stabilnego Wzrostu Plus 
Cel inwestycyjny Subfunduszu. Celem Subfunduszu PKO/CREDIT SUISSE Stabilnego Wzrostu Plus jest 
wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat Subfunduszu przy zachowaniu 
kontrolowanego poziomu ryzyka inwestycji. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu. 
Główne zasady polityki inwestycyjnej Subfunduszu. 
Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane w szczególności w akcje, prawa wynikające z akcji i instrumenty dłużne będące 
przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 
państw należących do Unii Europejskiej oraz będące przedmiotem obrotu na następujących rynkach zorganizowanych w 
państwach należących do OECD innych niż Rzeczypospolita Polska lub państwa należące do Unii Europejskiej: Istanbul 



 

 

Stock Exchange, Bolsa Mexicana de Valores, Montreal Exchange, Toronto Stock Exchange, Oslo Stock Exchange, 
Australian Stock Exchange, New Zealand Stock Exchange, BX Berne eXchange, SWX Swiss Exchange, American Stock 
Exchange, NASDAQ, New York Stock Exchange,Tokyo Stock Exchange, Korea Exchange. Aktywa Subfunduszu mogą 
być lokowane w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego takie jak obligacje i bony skarbowe, obligacje 
komunalne, obligacje i bony komercyjne, weksle inwestycyjne, listy zastawne, certyfikaty depozytowe oraz jednostki 
uczestnictwa i publiczne certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, a także w tytuły uczestnictwa instytucji 
wspólnego inwestowania, w tym w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego będące przedmiotem oferty 
publicznej lub dopuszczone do obrotu na rynkach regulowanych lub będące przedmiotem obrotu na rynkach 
zorganizowanych wskazanych powyżej. 
Całkowita wartość inwestycji w instrumenty dłużne nie może być mniejsza niż 50% wartości Aktywów Subfunduszu. 
Całkowita wartość inwestycji w akcje oraz w prawa wynikające z akcji nie może przekroczyć 40% wartości Aktywów 
Subfunduszu. 
Subfundusz PKO/CREDIT SUISSE Papierów Dłużnych Plus 
Cel inwestycyjny Subfunduszu. Celem Subfunduszu PKO/CREDIT SUISSE Papierów Dłużnych Plus jest wzrost 
wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat Subfunduszu przy zachowaniu kontrolowanego poziomu 
ryzyka inwestycji. 
Główne zasady polityki inwestycyjnej Subfunduszu. 
Co najmniej 66% Aktywów Subfunduszu będzie lokowane w instrumenty dłużne w szczególności będące przedmiotem 
oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub państw 
należących do Unii Europejskiej oraz będące przedmiotem obrotu na następujących rynkach zorganizowanych w 
państwach należących do OECD innych niż Rzeczypospolita Polska lub państwa należące do Unii Europejskiej: Istanbul 
Stock Exchange, Bolsa Mexicana de Valores, Montreal Exchange, Toronto Stock Exchange, Oslo Stock Exchange, 
Australian Stock Exchange, New Zealand Stock Exchange, BX Berne eXchange, SWX Swiss Exchange, American 
Stock Exchange, NASDAQ, New York Stock Exchange,Tokyo Stock Exchange, Korea Exchange.  Aktywa 
Subfunduszu nie będą lokowane w akcje za wyjątkiem sytuacji, gdy na rynku zostanie ogłoszone wezwanie do sprzedaży 
wszystkich akcji danego podmiotu. W takim przypadku Fundusz może skupić tego rodzaju akcje w celu ich odsprzedaży 
tak, aby łączna wartość tego rodzaju lokat nie przekroczyła 1% wartości Aktywów Subfunduszu. Aktywa Subfunduszu 
mogą być lokowane w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego takie jak obligacje i bony skarbowe, 
obligacje komunalne, obligacje i bony komercyjne, weksle inwestycyjne, listy zastawne, certyfikaty depozytowe oraz 
jednostki uczestnictwa i publiczne certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, a także w tytuły uczestnictwa 
instytucji wspólnego inwestowania, w tym w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego będące 
przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu na rynkach regulowanych lub będące przedmiotem obrotu na 
rynkach zorganizowanych wskazanych powyżej.  
 
 
Rozdz. V ust. 3 pkt 3 litera d otrzymuje nową następującą treść:  
d) doradca inwestycyjny podejmujący decyzje dotyczące Funduszu:  
Stanisław Ozga – licencja doradcy nr 206, 
Tomasz Adamus – licencja doradcy nr 161, 
Tomasz Karsznia – licencja doradcy nr 227 
 

 
PKO/CREDIT SUISSE Zrównoważony -  fundusz inwestycyjny otwarty, 

PKO/CREDIT SUISSE Stabilnego Wzrostu -  fundusz inwestycyjny otwarty, 
 
Rozdz. II, pkt 9 lit. i dodaje się opis polityki inwestycyjnej subfunduszu PKO/CREDIT SUISSE Rynków 
Wschodzących,  
Subfundusz PKO/CREDIT SUISSE Rynków Wschodzących  
Cel inwestycyjny subunduszu.  
Celem Subfunduszu PKO/CREDIT SUISSE Rynków Wschodzących jest maksymalizacja zysków i wzrost wartości Aktywów 
Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat Subfunduszu. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego 
Subfunduszu.  
Główne zasady polityki inwestycyjnej subfunduszu. 
Aktywa Subfunduszu PKO/CREDIT SUISSE Rynków Wschodzących mogą być lokowane w: 
a. tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, jednostki 
uczestnictwa emitowane przez fundusze     zagraniczne, których działalność spełnia wymogi i podlega kontroli w zakresie 
Dyrektywy Rady Unii Europejskiej z dnia 20 grudnia 1985 r. (85/611/EEC) dotyczącej działalności funduszy 
inwestycyjnych (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities);  



 

 

b. depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż 6 miesięcy dokonywane w walucie polskiej, w euro lub w dolarach 
amerykańskich w bankach krajowych, instytucjach kredytowych o wysokim stopniu bezpieczeństwa; 
c. dłużne papiery wartościowe, w tym instrumenty rynku pieniężnego, hipoteczne listy zastawne emitowane przez podmioty 
krajowe lub zagraniczne. 
Całkowita wartość lokat w jednostki uczestnictwa emitowane przez fundusz zagraniczny Credit Suisse Equity Fund (Lux) 
subfundusz Credit Suisse Equity Fund (Lux) Russia Explorer nie będzie niższa niż 20% i nie będzie wyższa niż 50% 
wartości Aktywów Subfunduszu. 
całkowita wartość lokat w jednostki uczestnictwa emitowane przez fundusz zagraniczny Credit Suisse Equity Fund (Lux) 
subfundusz Credit Suisse Equity Fund (Lux) Asian Tigers nie będzie niższa niż 20% i nie będzie wyższa niż 50% wartości 
Aktywów Subfunduszu. 
całkowita wartość lokat w jednostki uczestnictwa emitowane przez fundusz zagraniczny Credit Suisse Equity Fund (Lux) 
subfundusz Credit Suisse Equity Fund (Lux) Latin America nie będzie niższa niż 20% i nie będzie wyższa niż 50% wartości 
Aktywów Subfunduszu.  
 
Rozdz. II, pkt 9 lit. k usuwa się treść lit. k, lit. l otrzymuje oznaczenie k oraz następującą treść: 
k) PKO/CREDIT SUISSE Strategicznej Alokacji – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty  
Cel inwestycyjny Funduszu. 
Celem Funduszu jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. 2. Fundusz nie gwarantuje 
osiągnięcia celu inwestycyjnego. Główne zasady polityki inwestycyjnej Funduszu.  
Fundusz może lokować Aktywa w następujące rodzaje instrumentów finansowych oraz przy uwzględnieniu wskazanych 
limitów inwestycyjnych: 

a. do 20 % wartości Aktywów Funduszu może być lokowane w depozyty w tym samym banku krajowym lub tej 
samej instytucji kredytowej, 

b. Fundusz nie może nabyć więcej niż 25 % ogólnej liczby jednostek uczestnictwa jednego funduszu inwestycyjnego 
otwartego. 

Fundusz może lokować do 100% swoich Aktywów w jednostki uczestnictwa każdego z następujących Funduszy lub 
Subfunduszy PKO/CREDIT SUISSE: 

a. PKO/CREDIT SUISSE Akcji – funduszu inwestycyjnego otwartego, 
b.PKO/CREDIT SUISSE Akcji Nowa Europa – funduszu inwestycyjnego otwartego, 
c. PKO/CREDIT SUISSE Akcji Małych i Średnich Spółek – funduszu inwestycyjnego otwartego, 
d. PKO/CREDIT SUISSE Zrównoważony – funduszu inwestycyjnego otwartego, 
e. PKO/CREDIT SUISSE Stabilnego Wzrostu – funduszu inwestycyjnego otwartego, 
f. PKO/CREDIT SUISSE Obligacji – funduszu inwestycyjnego otwartego, 
g. PKO/CREDIT SUISSE Obligacji Długoterminowych – funduszu inwestycyjnego otwartego, 
h. PKO/CREDIT SUISSE Skarbowy – funduszu inwestycyjnego otwartego, 
i. PKO/CREDIT SUISSE Rynku Pieniężnego – fundusz inwestycyjny otwarty, 
j. każdego z wymienionych poniżej subfunduszy wydzielonych w PKO/CREDIT SUISSE Światowy Fundusz Walutowy – 
specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami: 

i. PKO/CREDIT SUISSE Papierów Dłużnych USD, 
ii. PKO/CREDIT SUISSE Papierów Dłużnych EURO,  
iii. PKO/CREDIT SUISSE Małych Spółek Japońskich JPY 
iv. PKO/CREDIT SUISSE Papierów Dłużnych GBP, 
v. PKO/CREDIT SUISSE Papierów Dłużnych CHF, 
vi. PKO/CREDIT SUISSE Europejskiego Rynku Akcji,  
vii. PKO/CREDIT SUISSE Amerykańskiego Rynku Akcji, 
viii. PKO/CREDIT SUISSE Japońskiego Rynku Akcji. 

k. PKO/CREDIT SUISSE Parasolowy – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty, w ramach następujących subfunduszy: 
i.       PKO/CREDIT SUISSE Akcji Plus, 
ii. PKO/CREDIT SUISSE Zrównoważony Plus, 
iii. PKO/CREDIT SUISSE Stabilnego Wzrostu Plus, 
iv. PKO/CREDIT SUISSE Papierów Dłużnych Plus. 

Rozdz. II, pkt 9 po literze k dodaje się lit. l o następującej treści: 
l) PKO/CREDIT SUISSE Parasolowy – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty jest funduszem z 
wydzielonymi Subfunduszami, które prowadzą własną politykę inwestycyjną. Fundusz składa się z następujących 
Subfunduszy: PKO/CREDIT SUISSE Akcji Plus, PKO/CREDIT SUISSE Zrównoważony Plus, PKO/CREDIT SUISSE 
Stabilnego Wzrostu Plus, PKO/CREDIT SUISSE Papierów Dłużnych Plus.  
Subfundusz PKO/CREDIT SUISSE Akcji Plus 



 

 

Cel inwestycyjny Subfunduszu. Celem Subfunduszu PKO/CREDIT SUISSE Akcji Plus jest wzrost wartości Aktywów 
Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat Subfunduszu przy zachowaniu kontrolowanego poziomu ryzyka inwestycji. 
Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu. 
Główne zasady polityki inwestycyjnej Subfunduszu. Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane w akcje będące 
przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 
państw należących do Unii Europejskiej oraz będące przedmiotem obrotu na następujących rynkach zorganizowanych w 
państwach należących do OECD innych niż Rzeczypospolita Polska lub państwa należące do Unii Europejskiej: Istanbul 
Stock Exchange, Bolsa Mexicana de Valores, Montreal Exchange, Toronto Stock Exchange, Oslo Stock Exchange, 
Australian Stock Exchange, New Zealand Stock Exchange, BX Berne eXchange, SWX Swiss Exchange, American Stock 
Exchange, NASDAQ, New York Stock Exchange, Tokyo Stock Exchange, Korea Exchange. Ponadto, Aktywa 
Subfunduszu mogą być lokowane w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego takie jak obligacje i bony 
skarbowe, obligacje komunalne, obligacje i bony komercyjne, weksle inwestycyjne, listy zastawne, certyfikaty depozytowe 
oraz jednostki uczestnictwa i publiczne certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, a także wtytuły uczestnictwa 
instytucji wspólnego inwestowania, w tym w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego będące 
przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu na rynkach regulowanych lub będące przedmiotem obrotu na 
rynkach zorganizowanych wskazanych powyżej. 
Całkowita wartość inwestycji w akcje oraz w prawa wynikające z tych akcji nie może być niższa niż 60% wartości Aktywów 
Subfunduszu. 
Całkowita wartość inwestycji w instrumenty dłużne nie może przekroczyć 40% wartości Aktywów Subfunduszu. 
Subfundusz PKO/CREDIT SUISSE Zrównoważony Plus 
Cel inwestycyjny Subfunduszu. Celem Subfunduszu PKO/CREDIT SUISSE Zrównoważony Plus jest wzrost wartości 
Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat Subfunduszu przy zachowaniu kontrolowanego poziomu ryzyka 
inwestycji. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu. 
Główne zasady polityki inwestycyjnej Subfunduszu. 
Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane w szczególności w akcje, prawa wynikające z akcji i instrumenty dłużne 
będące przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej lub państw należących do Unii Europejskiej oraz będące przedmiotem obrotu na 
następujących rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż Rzeczypospolita Polska lub 
państwa należące do Unii Europejskiej: Istanbul Stock Exchange, Bolsa Mexicana de Valores, Montreal Exchange, 
Toronto Stock Exchange, Oslo Stock Exchange, Australian Stock Exchange, New Zealand Stock Exchange, BX 
Berne eXchange, SWX Swiss Exchange, American Stock Exchange, NASDAQ, New York Stock Exchange,Tokyo 
Stock Exchange, Korea Exchange. Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane w dłużne papiery wartościowe i 
instrumenty rynku pieniężnego takie jak obligacje i bony skarbowe, obligacje komunalne, obligacje i bony 
komercyjne, weksle inwestycyjne, listy zastawne, certyfikaty depozytowe oraz jednostki uczestnictwa i publiczne 
certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, a także w tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania, 
w tym w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego będące przedmiotem oferty publicznej lub 
dopuszczone do obrotu na rynkach regulowanych lub będące przedmiotem obrotu na rynkach zorganizowanych 
wskazanych powyżej. 
Całkowita wartość inwestycji w instrumenty dłużne nie może być mniejsza niż 20% wartości Aktywów Subfunduszu. 
Całkowita wartość inwestycji w akcje oraz w prawa wynikające z tych akcji nie może przekroczyć 70% wartości Aktywów 
Subfunduszu. 
Subfundusz PKO/CREDIT SUISSE Stabilnego Wzrostu Plus 
Cel inwestycyjny Subfunduszu. Celem Subfunduszu PKO/CREDIT SUISSE Stabilnego Wzrostu Plus 
jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat Subfunduszu przy 
zachowaniu kontrolowanego poziomu ryzyka inwestycji. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu 
inwestycyjnego Subfunduszu. 
Główne zasady polityki inwestycyjnej Subfunduszu. 
Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane w szczególności w akcje, prawa wynikające z akcji i instrumenty dłużne będące 
przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 
państw należących do Unii Europejskiej oraz będące przedmiotem obrotu na następujących rynkach zorganizowanych w 
państwach należących do OECD innych niż Rzeczypospolita Polska lub państwa należące do Unii Europejskiej: Istanbul 
Stock Exchange, Bolsa Mexicana de Valores, Montreal Exchange, Toronto Stock Exchange, Oslo Stock Exchange, 
Australian Stock Exchange, New Zealand Stock Exchange, BX Berne eXchange, SWX Swiss Exchange, American Stock 
Exchange, NASDAQ, New York Stock Exchange,Tokyo Stock Exchange, Korea Exchange. Aktywa Subfunduszu mogą 
być lokowane w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego takie jak obligacje i bony skarbowe, obligacje 
komunalne, obligacje i bony komercyjne, weksle inwestycyjne, listy zastawne, certyfikaty depozytowe oraz jednostki 
uczestnictwa i publiczne certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, a także w tytuły uczestnictwa instytucji 
wspólnego inwestowania, w tym w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego będące przedmiotem oferty 



 

 

publicznej lub dopuszczone do obrotu na rynkach regulowanych lub będące przedmiotem obrotu na rynkach 
zorganizowanych wskazanych powyżej. 
Całkowita wartość inwestycji w instrumenty dłużne nie może być mniejsza niż 50% wartości Aktywów Subfunduszu. 
Całkowita wartość inwestycji w akcje oraz w prawa wynikające z akcji nie może przekroczyć 40% wartości Aktywów 
Subfunduszu. 
Subfundusz PKO/CREDIT SUISSE Papierów Dłużnych Plus 
Cel inwestycyjny Subfunduszu. Celem Subfunduszu PKO/CREDIT SUISSE Papierów Dłużnych Plus jest wzrost 
wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat Subfunduszu przy zachowaniu kontrolowanego poziomu 
ryzyka inwestycji. 
Główne zasady polityki inwestycyjnej Subfunduszu. 
Co najmniej 66% Aktywów Subfunduszu będzie lokowane w instrumenty dłużne w szczególności będące przedmiotem 
oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub państw 
należących do Unii Europejskiej oraz będące przedmiotem obrotu na następujących rynkach zorganizowanych w 
państwach należących do OECD innych niż Rzeczypospolita Polska lub państwa należące do Unii Europejskiej: Istanbul 
Stock Exchange, Bolsa Mexicana de Valores, Montreal Exchange, Toronto Stock Exchange, Oslo Stock Exchange, 
Australian Stock Exchange, New Zealand Stock Exchange, BX Berne eXchange, SWX Swiss Exchange, American 
Stock Exchange, NASDAQ, New York Stock Exchange,Tokyo Stock Exchange, Korea Exchange.  Aktywa 
Subfunduszu nie będą lokowane w akcje za wyjątkiem sytuacji, gdy na rynku zostanie ogłoszone wezwanie do sprzedaży 
wszystkich akcji danego podmiotu. W takim przypadku Fundusz może skupić tego rodzaju akcje w celu ich odsprzedaży 
tak, aby łączna wartość tego rodzaju lokat nie przekroczyła 1% wartości Aktywów Subfunduszu. Aktywa Subfunduszu 
mogą być lokowane w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego takie jak obligacje i bony skarbowe, 
obligacje komunalne, obligacje i bony komercyjne, weksle inwestycyjne, listy zastawne, certyfikaty depozytowe oraz 
jednostki uczestnictwa i publiczne certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, a także w tytuły uczestnictwa 
instytucji wspólnego inwestowania, w tym w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego będące 
przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu na rynkach regulowanych lub będące przedmiotem obrotu na 
rynkach zorganizowanych wskazanych powyżej.  
 
Rozdz. V ust. 3 pkt 3 litera d skreśla się; 
„ Michał Woźniak – licencja doradcy nr 178”  
 

PKO/CREDIT SUISSE Akcji- fundusz inwestycyjny otwarty 
 

Rozdz. II, pkt 9 lit. i dodaje się opis polityki inwestycyjnej subfunduszu PKO/CREDIT SUISSE Rynków 
Wschodzących,  
Subfundusz PKO/CREDIT SUISSE Rynków Wschodzących  
Cel inwestycyjny subunduszu.  
Celem Subfunduszu PKO/CREDIT SUISSE Rynków Wschodzących jest maksymalizacja zysków i wzrost wartości Aktywów 
Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat Subfunduszu. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego 
Subfunduszu.  
Główne zasady polityki inwestycyjnej subfunduszu. 
Aktywa Subfunduszu PKO/CREDIT SUISSE Rynków Wschodzących mogą być lokowane w: 
a. tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, jednostki 
uczestnictwa emitowane przez fundusze     zagraniczne, których działalność spełnia wymogi i podlega kontroli w zakresie 
Dyrektywy Rady Unii Europejskiej z dnia 20 grudnia 1985 r. (85/611/EEC) dotyczącej działalności funduszy 
inwestycyjnych (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities);  
b. depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż 6 miesięcy dokonywane w walucie polskiej, w euro lub w dolarach 
amerykańskich w bankach krajowych, instytucjach kredytowych o wysokim stopniu bezpieczeństwa; 
c. dłużne papiery wartościowe, w tym instrumenty rynku pieniężnego, hipoteczne listy zastawne emitowane przez podmioty 
krajowe lub zagraniczne. 
Całkowita wartość lokat w jednostki uczestnictwa emitowane przez fundusz zagraniczny Credit Suisse Equity Fund (Lux) 
subfundusz Credit Suisse Equity Fund (Lux) Russia Explorer nie będzie niższa niż 20% i nie będzie wyższa niż 50% 
wartości Aktywów Subfunduszu. 
Całkowita wartość lokat w jednostki uczestnictwa emitowane przez fundusz zagraniczny Credit Suisse Equity Fund (Lux) 
subfundusz Credit Suisse Equity Fund (Lux) Asian Tigers nie będzie niższa niż 20% i nie będzie wyższa niż 50% wartości 
Aktywów Subfunduszu. 
Całkowita wartość lokat w jednostki uczestnictwa emitowane przez fundusz zagraniczny Credit Suisse Equity Fund (Lux) 
subfundusz Credit Suisse Equity Fund (Lux) Latin America nie będzie niższa niż 20% i nie będzie wyższa niż 50% wartości 
Aktywów Subfunduszu.  
 



 

 

Rozdz. II, pkt 9 lit. k usuwa się treść lit. k, lit. l otrzymuje oznaczenie k oraz następującą treść: 
 PKO/CREDIT SUISSE Strategicznej Alokacji – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty  
Cel inwestycyjny Funduszu. 
Celem Funduszu jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. 2. Fundusz nie gwarantuje 
osiągnięcia celu inwestycyjnego. Główne zasady polityki inwestycyjnej Funduszu.  
Fundusz może lokować Aktywa w następujące rodzaje instrumentów finansowych oraz przy uwzględnieniu wskazanych 
limitów inwestycyjnych: 

d. do 20 % wartości Aktywów Funduszu może być lokowane w depozyty w tym samym banku krajowym lub tej 
samej instytucji kredytowej, 

e. Fundusz nie może nabyć więcej niż 25 % ogólnej liczby jednostek uczestnictwa jednego funduszu inwestycyjnego 
otwartego. 

Fundusz może lokować do 100% swoich Aktywów w jednostki uczestnictwa każdego z następujących Funduszy lub 
Subfunduszy PKO/CREDIT SUISSE: 

a. PKO/CREDIT SUISSE Akcji – funduszu inwestycyjnego otwartego, 
b.PKO/CREDIT SUISSE Akcji Nowa Europa – funduszu inwestycyjnego otwartego, 
f. PKO/CREDIT SUISSE Akcji Małych i Średnich Spółek – funduszu inwestycyjnego otwartego, 
d. PKO/CREDIT SUISSE Zrównoważony – funduszu inwestycyjnego otwartego, 
j. PKO/CREDIT SUISSE Stabilnego Wzrostu – funduszu inwestycyjnego otwartego, 
k. PKO/CREDIT SUISSE Obligacji – funduszu inwestycyjnego otwartego, 
l. PKO/CREDIT SUISSE Obligacji Długoterminowych – funduszu inwestycyjnego otwartego, 
m. PKO/CREDIT SUISSE Skarbowy – funduszu inwestycyjnego otwartego, 
n. PKO/CREDIT SUISSE Rynku Pieniężnego – fundusz inwestycyjny otwarty, 
j. każdego z wymienionych poniżej subfunduszy wydzielonych w PKO/CREDIT SUISSE Światowy Fundusz Walutowy – 
specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami: 

i. PKO/CREDIT SUISSE Papierów Dłużnych USD, 
ii. PKO/CREDIT SUISSE Papierów Dłużnych EURO,  
iii. PKO/CREDIT SUISSE Małych Spółek Japońskich JPY 
iv. PKO/CREDIT SUISSE Papierów Dłużnych GBP, 
v. PKO/CREDIT SUISSE Papierów Dłużnych CHF, 
vi. PKO/CREDIT SUISSE Europejskiego Rynku Akcji,  
vii. PKO/CREDIT SUISSE Amerykańskiego Rynku Akcji, 
viii. PKO/CREDIT SUISSE Japońskiego Rynku Akcji. 

k. PKO/CREDIT SUISSE Parasolowy – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty, w ramach następujących subfunduszy: 
i.       PKO/CREDIT SUISSE Akcji Plus, 
v. PKO/CREDIT SUISSE Zrównoważony Plus, 
vi. PKO/CREDIT SUISSE Stabilnego Wzrostu Plus, 
vii. PKO/CREDIT SUISSE Papierów Dłużnych Plus. 

Rozdz. II, pkt 9 po literze k dodaje się lit. l o następującej treści: 
l) PKO/CREDIT SUISSE Parasolowy – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty jest funduszem z 
wydzielonymi Subfunduszami, które prowadzą własną politykę inwestycyjną. Fundusz składa się z następujących 
Subfunduszy: PKO/CREDIT SUISSE Akcji Plus, PKO/CREDIT SUISSE Zrównoważony Plus, PKO/CREDIT SUISSE 
Stabilnego Wzrostu Plus, PKO/CREDIT SUISSE Papierów Dłużnych Plus.  
Subfundusz PKO/CREDIT SUISSE Akcji Plus 
Cel inwestycyjny Subfunduszu. Celem Subfunduszu PKO/CREDIT SUISSE Akcji Plus jest wzrost wartości Aktywów 
Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat Subfunduszu przy zachowaniu kontrolowanego poziomu ryzyka inwestycji. 
Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu. 
Główne zasady polityki inwestycyjnej Subfunduszu. Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane w akcje będące 
przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 
państw należących do Unii Europejskiej oraz będące przedmiotem obrotu na następujących rynkach zorganizowanych w 
państwach należących do OECD innych niż Rzeczypospolita Polska lub państwa należące do Unii Europejskiej: Istanbul 
Stock Exchange, Bolsa Mexicana de Valores, Montreal Exchange, Toronto Stock Exchange, Oslo Stock Exchange, 
Australian Stock Exchange, New Zealand Stock Exchange, BX Berne eXchange, SWX Swiss Exchange, American Stock 
Exchange, NASDAQ, New York Stock Exchange, Tokyo Stock Exchange, Korea Exchange. Ponadto, Aktywa 
Subfunduszu mogą być lokowane w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego takie jak obligacje i bony 
skarbowe, obligacje komunalne, obligacje i bony komercyjne, weksle inwestycyjne, listy zastawne, certyfikaty depozytowe 
oraz jednostki uczestnictwa i publiczne certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, a także wtytuły uczestnictwa 
instytucji wspólnego inwestowania, w tym w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego będące 
przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu na rynkach regulowanych lub będące przedmiotem obrotu na 
rynkach zorganizowanych wskazanych powyżej. 



 

 

Całkowita wartość inwestycji w akcje oraz w prawa wynikające z tych akcji nie może być niższa niż 60% wartości Aktywów 
Subfunduszu. 
Całkowita wartość inwestycji w instrumenty dłużne nie może przekroczyć 40% wartości Aktywów Subfunduszu. 
Subfundusz PKO/CREDIT SUISSE Zrównoważony Plus 
Cel inwestycyjny Subfunduszu. Celem Subfunduszu PKO/CREDIT SUISSE Zrównoważony Plus jest wzrost wartości 
Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat Subfunduszu przy zachowaniu kontrolowanego poziomu ryzyka 
inwestycji. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu. 
Główne zasady polityki inwestycyjnej Subfunduszu. 
Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane w szczególności w akcje, prawa wynikające z akcji i instrumenty dłużne 
będące przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej lub państw należących do Unii Europejskiej oraz będące przedmiotem obrotu na 
następujących rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż Rzeczypospolita Polska lub 
państwa należące do Unii Europejskiej: Istanbul Stock Exchange, Bolsa Mexicana de Valores, Montreal Exchange, 
Toronto Stock Exchange, Oslo Stock Exchange, Australian Stock Exchange, New Zealand Stock Exchange, BX 
Berne eXchange, SWX Swiss Exchange, American Stock Exchange, NASDAQ, New York Stock Exchange,Tokyo 
Stock Exchange, Korea Exchange. Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane w dłużne papiery wartościowe i 
instrumenty rynku pieniężnego takie jak obligacje i bony skarbowe, obligacje komunalne, obligacje i bony 
komercyjne, weksle inwestycyjne, listy zastawne, certyfikaty depozytowe oraz jednostki uczestnictwa i publiczne 
certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, a także w tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania, 
w tym w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego będące przedmiotem oferty publicznej lub 
dopuszczone do obrotu na rynkach regulowanych lub będące przedmiotem obrotu na rynkach zorganizowanych 
wskazanych powyżej. 
Całkowita wartość inwestycji w instrumenty dłużne nie może być mniejsza niż 20% wartości Aktywów Subfunduszu. 
Całkowita wartość inwestycji w akcje oraz w prawa wynikające z tych akcji nie może przekroczyć 70% wartości Aktywów 
Subfunduszu. 
Subfundusz PKO/CREDIT SUISSE Stabilnego Wzrostu Plus 
Cel inwestycyjny Subfunduszu. Celem Subfunduszu PKO/CREDIT SUISSE Stabilnego Wzrostu Plus jest 
wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat Subfunduszu przy zachowaniu 
kontrolowanego poziomu ryzyka inwestycji. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu. 
Główne zasady polityki inwestycyjnej Subfunduszu. 
Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane w szczególności w akcje, prawa wynikające z akcji i instrumenty dłużne będące 
przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 
państw należących do Unii Europejskiej oraz będące przedmiotem obrotu na następujących rynkach zorganizowanych w 
państwach należących do OECD innych niż Rzeczypospolita Polska lub państwa należące do Unii Europejskiej: Istanbul 
Stock Exchange, Bolsa Mexicana de Valores, Montreal Exchange, Toronto Stock Exchange, Oslo Stock Exchange, 
Australian Stock Exchange, New Zealand Stock Exchange, BX Berne eXchange, SWX Swiss Exchange, American Stock 
Exchange, NASDAQ, New York Stock Exchange,Tokyo Stock Exchange, Korea Exchange. Aktywa Subfunduszu mogą 
być lokowane w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego takie jak obligacje i bony skarbowe, obligacje 
komunalne, obligacje i bony komercyjne, weksle inwestycyjne, listy zastawne, certyfikaty depozytowe oraz jednostki 
uczestnictwa i publiczne certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, a także w tytuły uczestnictwa instytucji 
wspólnego inwestowania, w tym w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego będące przedmiotem oferty 
publicznej lub dopuszczone do obrotu na rynkach regulowanych lub będące przedmiotem obrotu na rynkach 
zorganizowanych wskazanych powyżej. 
Całkowita wartość inwestycji w instrumenty dłużne nie może być mniejsza niż 50% wartości Aktywów Subfunduszu. 
Całkowita wartość inwestycji w akcje oraz w prawa wynikające z akcji nie może przekroczyć 40% wartości Aktywów 
Subfunduszu. 
Subfundusz PKO/CREDIT SUISSE Papierów Dłużnych Plus 
Cel inwestycyjny Subfunduszu. Celem Subfunduszu PKO/CREDIT SUISSE Papierów Dłużnych Plus jest wzrost 
wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat Subfunduszu przy zachowaniu kontrolowanego poziomu 
ryzyka inwestycji. 
Główne zasady polityki inwestycyjnej Subfunduszu. 
Co najmniej 66% Aktywów Subfunduszu będzie lokowane w instrumenty dłużne w szczególności będące przedmiotem 
oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub państw 
należących do Unii Europejskiej oraz będące przedmiotem obrotu na następujących rynkach zorganizowanych w 
państwach należących do OECD innych niż Rzeczypospolita Polska lub państwa należące do Unii Europejskiej: Istanbul 
Stock Exchange, Bolsa Mexicana de Valores, Montreal Exchange, Toronto Stock Exchange, Oslo Stock Exchange, 
Australian Stock Exchange, New Zealand Stock Exchange, BX Berne eXchange, SWX Swiss Exchange, American 
Stock Exchange, NASDAQ, New York Stock Exchange,Tokyo Stock Exchange, Korea Exchange.  Aktywa 
Subfunduszu nie będą lokowane w akcje za wyjątkiem sytuacji, gdy na rynku zostanie ogłoszone wezwanie do sprzedaży 



 

 

wszystkich akcji danego podmiotu. W takim przypadku Fundusz może skupić tego rodzaju akcje w celu ich odsprzedaży 
tak, aby łączna wartość tego rodzaju lokat nie przekroczyła 1% wartości Aktywów Subfunduszu. Aktywa Subfunduszu 
mogą być lokowane w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego takie jak obligacje i bony skarbowe, 
obligacje komunalne, obligacje i bony komercyjne, weksle inwestycyjne, listy zastawne, certyfikaty depozytowe oraz 
jednostki uczestnictwa i publiczne certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, a także w tytuły uczestnictwa 
instytucji wspólnego inwestowania, w tym w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego będące 
przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu na rynkach regulowanych lub będące przedmiotem obrotu na 
rynkach zorganizowanych wskazanych powyżej.  
 

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

Rozdz. II, pkt 9 lit. i otrzymuje nowe następujące brzmienie:  
 
PKO/CREDIT SUISSE Strategicznej Alokacji – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty  
Cel inwestycyjny Funduszu. 
Celem Funduszu jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. 2. Fundusz nie gwarantuje 
osiągnięcia celu inwestycyjnego. Główne zasady polityki inwestycyjnej Funduszu.  
Fundusz może lokować Aktywa w następujące rodzaje instrumentów finansowych oraz przy uwzględnieniu wskazanych 
limitów inwestycyjnych: 

g. do 20 % wartości Aktywów Funduszu może być lokowane w depozyty w tym samym banku krajowym lub tej 
samej instytucji kredytowej, 

h. Fundusz nie może nabyć więcej niż 25 % ogólnej liczby jednostek uczestnictwa jednego funduszu inwestycyjnego 
otwartego. 

Fundusz może lokować do 100% swoich Aktywów w jednostki uczestnictwa każdego z następujących Funduszy lub 
Subfunduszy PKO/CREDIT SUISSE: 

a. PKO/CREDIT SUISSE Akcji – funduszu inwestycyjnego otwartego, 
b.PKO/CREDIT SUISSE Akcji Nowa Europa – funduszu inwestycyjnego otwartego, 
i. PKO/CREDIT SUISSE Akcji Małych i Średnich Spółek – funduszu inwestycyjnego otwartego, 
d. PKO/CREDIT SUISSE Zrównoważony – funduszu inwestycyjnego otwartego, 
o. PKO/CREDIT SUISSE Stabilnego Wzrostu – funduszu inwestycyjnego otwartego, 
p. PKO/CREDIT SUISSE Obligacji – funduszu inwestycyjnego otwartego, 
q. PKO/CREDIT SUISSE Obligacji Długoterminowych – funduszu inwestycyjnego otwartego, 
r. PKO/CREDIT SUISSE Skarbowy – funduszu inwestycyjnego otwartego, 
s. PKO/CREDIT SUISSE Rynku Pieniężnego – fundusz inwestycyjny otwarty, 
j. każdego z wymienionych poniżej subfunduszy wydzielonych w PKO/CREDIT SUISSE Światowy Fundusz Walutowy – 
specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami: 

i. PKO/CREDIT SUISSE Papierów Dłużnych USD, 
ii. PKO/CREDIT SUISSE Papierów Dłużnych EURO,  
iii. PKO/CREDIT SUISSE Małych Spółek Japońskich JPY 
iv. PKO/CREDIT SUISSE Papierów Dłużnych GBP, 
v. PKO/CREDIT SUISSE Papierów Dłużnych CHF, 
vi. PKO/CREDIT SUISSE Europejskiego Rynku Akcji,  
vii. PKO/CREDIT SUISSE Amerykańskiego Rynku Akcji, 
viii. PKO/CREDIT SUISSE Japońskiego Rynku Akcji. 

k. PKO/CREDIT SUISSE Parasolowy – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty, w ramach następujących subfunduszy: 
i.       PKO/CREDIT SUISSE Akcji Plus, 
viii. PKO/CREDIT SUISSE Zrównoważony Plus, 
ix. PKO/CREDIT SUISSE Stabilnego Wzrostu Plus, 
x. PKO/CREDIT SUISSE Papierów Dłużnych Plus. 

 
 Rozdz. II, pkt 9 lit. j dodaje się opis polityki inwestycyjnej subfunduszu PKO/CREDIT SUISSE Rynków 
Wschodzących,  
Subfundusz PKO/CREDIT SUISSE Rynków  Wschodzących  
Cel inwestycyjny subunduszu.  
Celem Subfunduszu PKO/CREDIT SUISSE Rynków Wschodzących jest maksymalizacja zysków i wzrost wartości Aktywów 
Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat Subfunduszu. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego 
Subfunduszu.  
Główne zasady polityki inwestycyjnej subfunduszu. 



 

 

Aktywa Subfunduszu PKO/CREDIT SUISSE Rynków Wschodzących mogą być lokowane w: 
a. tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, jednostki 
uczestnictwa emitowane przez fundusze     zagraniczne, których działalność spełnia wymogi i podlega kontroli w zakresie 
Dyrektywy Rady Unii Europejskiej z dnia 20 grudnia 1985 r. (85/611/EEC) dotyczącej działalności funduszy 
inwestycyjnych (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities);  
b. depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż 6 miesięcy dokonywane w walucie polskiej, w euro lub w dolarach 
amerykańskich w bankach krajowych, instytucjach kredytowych o wysokim stopniu bezpieczeństwa; 
c. dłużne papiery wartościowe, w tym instrumenty rynku pieniężnego, hipoteczne listy zastawne emitowane przez podmioty 
krajowe lub zagraniczne. 
Całkowita wartość lokat w jednostki uczestnictwa emitowane przez fundusz zagraniczny Credit Suisse Equity Fund (Lux) 
subfundusz Credit Suisse Equity Fund (Lux) Russia Explorer nie będzie niższa niż 20% i nie będzie wyższa niż 50% 
wartości Aktywów Subfunduszu. 
całkowita wartość lokat w jednostki uczestnictwa emitowane przez fundusz zagraniczny Credit Suisse Equity Fund (Lux) 
subfundusz Credit Suisse Equity Fund (Lux) Asian Tigers nie będzie niższa niż 20% i nie będzie wyższa niż 50% wartości 
Aktywów Subfunduszu. 
całkowita wartość lokat w jednostki uczestnictwa emitowane przez fundusz zagraniczny Credit Suisse Equity Fund (Lux) 
subfundusz Credit Suisse Equity Fund (Lux) Latin America nie będzie niższa niż 20% i nie będzie wyższa niż 50% wartości 
Aktywów Subfunduszu.  
 
Rozdz. II, pkt 9 lit. l otrzymuje następującą treść:   
l) PKO/CREDIT SUISSE Parasolowy – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty jest funduszem z 
wydzielonymi Subfunduszami, które prowadzą własną politykę inwestycyjną. Fundusz składa się z następujących 
Subfunduszy: PKO/CREDIT SUISSE Akcji Plus, PKO/CREDIT SUISSE Zrównoważony Plus, PKO/CREDIT SUISSE 
Stabilnego Wzrostu Plus, PKO/CREDIT SUISSE Papierów Dłużnych Plus.  
Subfundusz PKO/CREDIT SUISSE Akcji Plus 
Cel inwestycyjny Subfunduszu. Celem Subfunduszu PKO/CREDIT SUISSE Akcji Plus jest wzrost wartości Aktywów 
Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat Subfunduszu przy zachowaniu kontrolowanego poziomu ryzyka inwestycji. 
Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu. 
Główne zasady polityki inwestycyjnej Subfunduszu. Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane w akcje będące 
przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 
państw należących do Unii Europejskiej oraz będące przedmiotem obrotu na następujących rynkach zorganizowanych w 
państwach należących do OECD innych niż Rzeczypospolita Polska lub państwa należące do Unii Europejskiej: Istanbul 
Stock Exchange, Bolsa Mexicana de Valores, Montreal Exchange, Toronto Stock Exchange, Oslo Stock Exchange, 
Australian Stock Exchange, New Zealand Stock Exchange, BX Berne eXchange, SWX Swiss Exchange, American Stock 
Exchange, NASDAQ, New York Stock Exchange, Tokyo Stock Exchange, Korea Exchange. Ponadto, Aktywa 
Subfunduszu mogą być lokowane w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego takie jak obligacje i bony 
skarbowe, obligacje komunalne, obligacje i bony komercyjne, weksle inwestycyjne, listy zastawne, certyfikaty depozytowe 
oraz jednostki uczestnictwa i publiczne certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, a także wtytuły uczestnictwa 
instytucji wspólnego inwestowania, w tym w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego będące 
przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu na rynkach regulowanych lub będące przedmiotem obrotu na 
rynkach zorganizowanych wskazanych powyżej. 
Całkowita wartość inwestycji w akcje oraz w prawa wynikające z tych akcji nie może być niższa niż 60% wartości Aktywów 
Subfunduszu. 
Całkowita wartość inwestycji w instrumenty dłużne nie może przekroczyć 40% wartości Aktywów Subfunduszu. 
Subfundusz PKO/CREDIT SUISSE Zrównoważony Plus 
Cel inwestycyjny Subfunduszu. Celem Subfunduszu PKO/CREDIT SUISSE Zrównoważony Plus jest wzrost wartości 
Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat Subfunduszu przy zachowaniu kontrolowanego poziomu ryzyka 
inwestycji. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu. 
Główne zasady polityki inwestycyjnej Subfunduszu. 
Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane w szczególności w akcje, prawa wynikające z akcji i instrumenty dłużne 
będące przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej lub państw należących do Unii Europejskiej oraz będące przedmiotem obrotu na 
następujących rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż Rzeczypospolita Polska lub 
państwa należące do Unii Europejskiej: Istanbul Stock Exchange, Bolsa Mexicana de Valores, Montreal Exchange, 
Toronto Stock Exchange, Oslo Stock Exchange, Australian Stock Exchange, New Zealand Stock Exchange, BX 
Berne eXchange, SWX Swiss Exchange, American Stock Exchange, NASDAQ, New York Stock Exchange,Tokyo 
Stock Exchange, Korea Exchange. Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane w dłużne papiery wartościowe i 
instrumenty rynku pieniężnego takie jak obligacje i bony skarbowe, obligacje komunalne, obligacje i bony 
komercyjne, weksle inwestycyjne, listy zastawne, certyfikaty depozytowe oraz jednostki uczestnictwa i publiczne 



 

 

certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, a także w tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania, 
w tym w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego będące przedmiotem oferty publicznej lub 
dopuszczone do obrotu na rynkach regulowanych lub będące przedmiotem obrotu na rynkach zorganizowanych 
wskazanych powyżej. 
Całkowita wartość inwestycji w instrumenty dłużne nie może być mniejsza niż 20% wartości Aktywów Subfunduszu. 
Całkowita wartość inwestycji w akcje oraz w prawa wynikające z tych akcji nie może przekroczyć 70% wartości Aktywów 
Subfunduszu. 
Subfundusz PKO/CREDIT SUISSE Stabilnego Wzrostu Plus 
Cel inwestycyjny Subfunduszu. Celem Subfunduszu PKO/CREDIT SUISSE Stabilnego Wzrostu Plus jest 
wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat Subfunduszu przy zachowaniu 
kontrolowanego poziomu ryzyka inwestycji. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu. 
Główne zasady polityki inwestycyjnej Subfunduszu. 
Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane w szczególności w akcje, prawa wynikające z akcji i instrumenty dłużne będące 
przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 
państw należących do Unii Europejskiej oraz będące przedmiotem obrotu na następujących rynkach zorganizowanych w 
państwach należących do OECD innych niż Rzeczypospolita Polska lub państwa należące do Unii Europejskiej: Istanbul 
Stock Exchange, Bolsa Mexicana de Valores, Montreal Exchange, Toronto Stock Exchange, Oslo Stock Exchange, 
Australian Stock Exchange, New Zealand Stock Exchange, BX Berne eXchange, SWX Swiss Exchange, American Stock 
Exchange, NASDAQ, New York Stock Exchange,Tokyo Stock Exchange, Korea Exchange. Aktywa Subfunduszu mogą 
być lokowane w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego takie jak obligacje i bony skarbowe, obligacje 
komunalne, obligacje i bony komercyjne, weksle inwestycyjne, listy zastawne, certyfikaty depozytowe oraz jednostki 
uczestnictwa i publiczne certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, a także w tytuły uczestnictwa instytucji 
wspólnego inwestowania, w tym w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego będące przedmiotem oferty 
publicznej lub dopuszczone do obrotu na rynkach regulowanych lub będące przedmiotem obrotu na rynkach 
zorganizowanych wskazanych powyżej. 
Całkowita wartość inwestycji w instrumenty dłużne nie może być mniejsza niż 50% wartości Aktywów Subfunduszu. 
Całkowita wartość inwestycji w akcje oraz w prawa wynikające z akcji nie może przekroczyć 40% wartości Aktywów 
Subfunduszu. 
Subfundusz PKO/CREDIT SUISSE Papierów Dłużnych Plus 
Cel inwestycyjny Subfunduszu. Celem Subfunduszu PKO/CREDIT SUISSE Papierów Dłużnych Plus jest wzrost 
wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat Subfunduszu przy zachowaniu kontrolowanego poziomu 
ryzyka inwestycji. 
Główne zasady polityki inwestycyjnej Subfunduszu. 
Co najmniej 66% Aktywów Subfunduszu będzie lokowane w instrumenty dłużne w szczególności będące przedmiotem 
oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub państw 
należących do Unii Europejskiej oraz będące przedmiotem obrotu na następujących rynkach zorganizowanych w 
państwach należących do OECD innych niż Rzeczypospolita Polska lub państwa należące do Unii Europejskiej: Istanbul 
Stock Exchange, Bolsa Mexicana de Valores, Montreal Exchange, Toronto Stock Exchange, Oslo Stock Exchange, 
Australian Stock Exchange, New Zealand Stock Exchange, BX Berne eXchange, SWX Swiss Exchange, American 
Stock Exchange, NASDAQ, New York Stock Exchange,Tokyo Stock Exchange, Korea Exchange.  Aktywa 
Subfunduszu nie będą lokowane w akcje za wyjątkiem sytuacji, gdy na rynku zostanie ogłoszone wezwanie do sprzedaży 
wszystkich akcji danego podmiotu. W takim przypadku Fundusz może skupić tego rodzaju akcje w celu ich odsprzedaży 
tak, aby łączna wartość tego rodzaju lokat nie przekroczyła 1% wartości Aktywów Subfunduszu. Aktywa Subfunduszu 
mogą być lokowane w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego takie jak obligacje i bony skarbowe, 
obligacje komunalne, obligacje i bony komercyjne, weksle inwestycyjne, listy zastawne, certyfikaty depozytowe oraz 
jednostki uczestnictwa i publiczne certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, a także w tytuły uczestnictwa 
instytucji wspólnego inwestowania, w tym w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego będące 
przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu na rynkach regulowanych lub będące przedmiotem obrotu na 
rynkach zorganizowanych wskazanych powyżej.  
 
 

PKO/CREDIT SUISSE Akcji Nowa Europa - fundusz inwestycyjny otwarty 
Rozdz. II, pkt 9 lit. i dodaje się opis polityki inwestycyjnej subfunduszu PKO/CREDIT SUISSE Rynków 
Wschodzących,  
Subfundusz PKO/CREDIT SUISSE Rynków  Wschodzących  
Cel inwestycyjny subunduszu.  
Celem Subfunduszu PKO/CREDIT SUISSE Rynków Wschodzących jest maksymalizacja zysków i wzrost wartości Aktywów 
Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat Subfunduszu. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego 
Subfunduszu.  



 

 

Główne zasady polityki inwestycyjnej subfunduszu. 
Aktywa Subfunduszu PKO/CREDIT SUISSE Rynków Wschodzących mogą być lokowane w: 
a. tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, jednostki 
uczestnictwa emitowane przez fundusze     zagraniczne, których działalność spełnia wymogi i podlega kontroli w zakresie 
Dyrektywy Rady Unii Europejskiej z dnia 20 grudnia 1985 r. (85/611/EEC) dotyczącej działalności funduszy 
inwestycyjnych (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities);  
b. depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż 6 miesięcy dokonywane w walucie polskiej, w euro lub w dolarach 
amerykańskich w bankach krajowych, instytucjach kredytowych o wysokim stopniu bezpieczeństwa; 
c. dłużne papiery wartościowe, w tym instrumenty rynku pieniężnego, hipoteczne listy zastawne emitowane przez podmioty 
krajowe lub zagraniczne. 
Całkowita wartość lokat w jednostki uczestnictwa emitowane przez fundusz zagraniczny Credit Suisse Equity Fund (Lux) 
subfundusz Credit Suisse Equity Fund (Lux) Russia Explorer nie będzie niższa niż 20% i nie będzie wyższa niż 50% 
wartości Aktywów Subfunduszu. 
Całkowita wartość lokat w jednostki uczestnictwa emitowane przez fundusz zagraniczny Credit Suisse Equity Fund (Lux) 
subfundusz Credit Suisse Equity Fund (Lux) Asian Tigers nie będzie niższa niż 20% i nie będzie wyższa niż 50% wartości 
Aktywów Subfunduszu. 
Całkowita wartość lokat w jednostki uczestnictwa emitowane przez fundusz zagraniczny Credit Suisse Equity Fund (Lux) 
subfundusz Credit Suisse Equity Fund (Lux) Latin America nie będzie niższa niż 20% i nie będzie wyższa niż 50% wartości 
Aktywów Subfunduszu.  
 
Rozdz. II, pkt 9 lit. k usuwa się treść lit. k, lit. l otrzymuje oznaczenie k oraz następującą treść: 
 PKO/CREDIT SUISSE Strategicznej Alokacji – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty  
Cel inwestycyjny Funduszu. 
Celem Funduszu jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. 2. Fundusz nie gwarantuje 
osiągnięcia celu inwestycyjnego. Główne zasady polityki inwestycyjnej Funduszu.  
Fundusz może lokować Aktywa w następujące rodzaje instrumentów finansowych oraz przy uwzględnieniu wskazanych 
limitów inwestycyjnych: 

a. do 20 % wartości Aktywów Funduszu może być lokowane w depozyty w tym samym banku krajowym lub 
tej samej instytucji kredytowej, 

b. Fundusz nie może nabyć więcej niż 25 % ogólnej liczby jednostek uczestnictwa jednego funduszu 
inwestycyjnego otwartego. 

Fundusz może lokować do 100% swoich Aktywów w jednostki uczestnictwa każdego z następujących Funduszy lub 
Subfunduszy PKO/CREDIT SUISSE: 

a. PKO/CREDIT SUISSE Akcji – funduszu inwestycyjnego otwartego, 
b. PKO/CREDIT SUISSE Akcji Nowa Europa – funduszu inwestycyjnego otwartego, 
c. PKO/CREDIT SUISSE Akcji Małych i Średnich Spółek – funduszu inwestycyjnego otwartego, 
d. PKO/CREDIT SUISSE Zrównoważony – funduszu inwestycyjnego otwartego, 
e. PKO/CREDIT SUISSE Stabilnego Wzrostu – funduszu inwestycyjnego otwartego, 
f. PKO/CREDIT SUISSE Obligacji – funduszu inwestycyjnego otwartego, 
g. PKO/CREDIT SUISSE Obligacji Długoterminowych – funduszu inwestycyjnego otwartego, 
h. PKO/CREDIT SUISSE Skarbowy – funduszu inwestycyjnego otwartego, 
i. PKO/CREDIT SUISSE Rynku Pieniężnego – fundusz inwestycyjny otwarty, 
j. każdego z wymienionych poniżej subfunduszy wydzielonych w PKO/CREDIT SUISSE Światowy Fundusz Walutowy – 
specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami: 

i.  PKO/CREDIT SUISSE Papierów Dłużnych USD, 
ii. PKO/CREDIT SUISSE Papierów Dłużnych EURO,  
iii. PKO/CREDIT SUISSE Małych Spółek Japońskich JPY 
iv. PKO/CREDIT SUISSE Papierów Dłużnych GBP, 
v. PKO/CREDIT SUISSE Papierów Dłużnych CHF, 
vi.  PKO/CREDIT SUISSE Europejskiego Rynku Akcji,  
vii.  PKO/CREDIT SUISSE Amerykańskiego Rynku Akcji, 
viii. PKO/CREDIT SUISSE Japońskiego Rynku Akcji. 

k. PKO/CREDIT SUISSE Parasolowy – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty, w ramach następujących subfunduszy: 
i.       PKO/CREDIT SUISSE Akcji Plus, 
ii. PKO/CREDIT SUISSE Zrównoważony Plus, 
iii. PKO/CREDIT SUISSE Stabilnego Wzrostu Plus, 
iv. PKO/CREDIT SUISSE Papierów Dłużnych Plus. 

Rozdz. II, pkt 9 po lit. k dodaje się lit. l o następującej treści: 



 

 

l) PKO/CREDIT SUISSE Parasolowy – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty jest funduszem z 
wydzielonymi Subfunduszami, które prowadzą własną politykę inwestycyjną. Fundusz składa się z następujących 
Subfunduszy: PKO/CREDIT SUISSE Akcji Plus, PKO/CREDIT SUISSE Zrównoważony Plus, PKO/CREDIT SUISSE 
Stabilnego Wzrostu Plus, PKO/CREDIT SUISSE Papierów Dłużnych Plus.  
Subfundusz PKO/CREDIT SUISSE Akcji Plus 
Cel inwestycyjny Subfunduszu. Celem Subfunduszu PKO/CREDIT SUISSE Akcji Plus jest wzrost wartości Aktywów 
Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat Subfunduszu przy zachowaniu kontrolowanego poziomu ryzyka inwestycji. 
Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu. 
Główne zasady polityki inwestycyjnej Subfunduszu. Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane w akcje będące 
przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 
państw należących do Unii Europejskiej oraz będące przedmiotem obrotu na następujących rynkach zorganizowanych w 
państwach należących do OECD innych niż Rzeczypospolita Polska lub państwa należące do Unii Europejskiej: Istanbul 
Stock Exchange, Bolsa Mexicana de Valores, Montreal Exchange, Toronto Stock Exchange, Oslo Stock Exchange, 
Australian Stock Exchange, New Zealand Stock Exchange, BX Berne eXchange, SWX Swiss Exchange, American Stock 
Exchange, NASDAQ, New York Stock Exchange, Tokyo Stock Exchange, Korea Exchange. Ponadto, Aktywa 
Subfunduszu mogą być lokowane w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego takie jak obligacje i bony 
skarbowe, obligacje komunalne, obligacje i bony komercyjne, weksle inwestycyjne, listy zastawne, certyfikaty depozytowe 
oraz jednostki uczestnictwa i publiczne certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, a także wtytuły uczestnictwa 
instytucji wspólnego inwestowania, w tym w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego będące 
przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu na rynkach regulowanych lub będące przedmiotem obrotu na 
rynkach zorganizowanych wskazanych powyżej. 
Całkowita wartość inwestycji w akcje oraz w prawa wynikające z tych akcji nie może być niższa niż 60% wartości Aktywów 
Subfunduszu. 
Całkowita wartość inwestycji w instrumenty dłużne nie może przekroczyć 40% wartości Aktywów Subfunduszu. 
Subfundusz PKO/CREDIT SUISSE Zrównoważony Plus 
Cel inwestycyjny Subfunduszu. Celem Subfunduszu PKO/CREDIT SUISSE Zrównoważony Plus jest wzrost wartości 
Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat Subfunduszu przy zachowaniu kontrolowanego poziomu ryzyka 
inwestycji. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu. 
Główne zasady polityki inwestycyjnej Subfunduszu. 
Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane w szczególności w akcje, prawa wynikające z akcji i instrumenty dłużne 
będące przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej lub państw należących do Unii Europejskiej oraz będące przedmiotem obrotu na 
następujących rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż Rzeczypospolita Polska lub 
państwa należące do Unii Europejskiej: Istanbul Stock Exchange, Bolsa Mexicana de Valores, Montreal Exchange, 
Toronto Stock Exchange, Oslo Stock Exchange, Australian Stock Exchange, New Zealand Stock Exchange, BX 
Berne eXchange, SWX Swiss Exchange, American Stock Exchange, NASDAQ, New York Stock Exchange,Tokyo 
Stock Exchange, Korea Exchange. Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane w dłużne papiery wartościowe i 
instrumenty rynku pieniężnego takie jak obligacje i bony skarbowe, obligacje komunalne, obligacje i bony 
komercyjne, weksle inwestycyjne, listy zastawne, certyfikaty depozytowe oraz jednostki uczestnictwa i publiczne 
certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, a także w tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania, 
w tym w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego będące przedmiotem oferty publicznej lub 
dopuszczone do obrotu na rynkach regulowanych lub będące przedmiotem obrotu na rynkach zorganizowanych 
wskazanych powyżej. 
Całkowita wartość inwestycji w instrumenty dłużne nie może być mniejsza niż 20% wartości Aktywów Subfunduszu. 
Całkowita wartość inwestycji w akcje oraz w prawa wynikające z tych akcji nie może przekroczyć 70% wartości Aktywów 
Subfunduszu. 
Subfundusz PKO/CREDIT SUISSE Stabilnego Wzrostu Plus 
Cel inwestycyjny Subfunduszu. Celem Subfunduszu PKO/CREDIT SUISSE Stabilnego Wzrostu Plus jest 
wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat Subfunduszu przy zachowaniu 
kontrolowanego poziomu ryzyka inwestycji. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu. 
Główne zasady polityki inwestycyjnej Subfunduszu. 
Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane w szczególności w akcje, prawa wynikające z akcji i instrumenty dłużne będące 
przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 
państw należących do Unii Europejskiej oraz będące przedmiotem obrotu na następujących rynkach zorganizowanych w 
państwach należących do OECD innych niż Rzeczypospolita Polska lub państwa należące do Unii Europejskiej: Istanbul 
Stock Exchange, Bolsa Mexicana de Valores, Montreal Exchange, Toronto Stock Exchange, Oslo Stock Exchange, 
Australian Stock Exchange, New Zealand Stock Exchange, BX Berne eXchange, SWX Swiss Exchange, American Stock 
Exchange, NASDAQ, New York Stock Exchange,Tokyo Stock Exchange, Korea Exchange. Aktywa Subfunduszu mogą 
być lokowane w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego takie jak obligacje i bony skarbowe, obligacje 



 

 

komunalne, obligacje i bony komercyjne, weksle inwestycyjne, listy zastawne, certyfikaty depozytowe oraz jednostki 
uczestnictwa i publiczne certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, a także w tytuły uczestnictwa instytucji 
wspólnego inwestowania, w tym w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego będące przedmiotem oferty 
publicznej lub dopuszczone do obrotu na rynkach regulowanych lub będące przedmiotem obrotu na rynkach 
zorganizowanych wskazanych powyżej. 
Całkowita wartość inwestycji w instrumenty dłużne nie może być mniejsza niż 50% wartości Aktywów Subfunduszu. 
Całkowita wartość inwestycji w akcje oraz w prawa wynikające z akcji nie może przekroczyć 40% wartości Aktywów 
Subfunduszu. 
Subfundusz PKO/CREDIT SUISSE Papierów Dłużnych Plus 
Cel inwestycyjny Subfunduszu. Celem Subfunduszu PKO/CREDIT SUISSE Papierów Dłużnych Plus jest wzrost 
wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat Subfunduszu przy zachowaniu kontrolowanego poziomu 
ryzyka inwestycji. 
Główne zasady polityki inwestycyjnej Subfunduszu. 
Co najmniej 66% Aktywów Subfunduszu będzie lokowane w instrumenty dłużne w szczególności będące przedmiotem 
oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub państw 
należących do Unii Europejskiej oraz będące przedmiotem obrotu na następujących rynkach zorganizowanych w 
państwach należących do OECD innych niż Rzeczypospolita Polska lub państwa należące do Unii Europejskiej: Istanbul 
Stock Exchange, Bolsa Mexicana de Valores, Montreal Exchange, Toronto Stock Exchange, Oslo Stock Exchange, 
Australian Stock Exchange, New Zealand Stock Exchange, BX Berne eXchange, SWX Swiss Exchange, American 
Stock Exchange, NASDAQ, New York Stock Exchange,Tokyo Stock Exchange, Korea Exchange.  Aktywa 
Subfunduszu nie będą lokowane w akcje za wyjątkiem sytuacji, gdy na rynku zostanie ogłoszone wezwanie do sprzedaży 
wszystkich akcji danego podmiotu. W takim przypadku Fundusz może skupić tego rodzaju akcje w celu ich odsprzedaży 
tak, aby łączna wartość tego rodzaju lokat nie przekroczyła 1% wartości Aktywów Subfunduszu. Aktywa Subfunduszu 
mogą być lokowane w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego takie jak obligacje i bony skarbowe, 
obligacje komunalne, obligacje i bony komercyjne, weksle inwestycyjne, listy zastawne, certyfikaty depozytowe oraz 
jednostki uczestnictwa i publiczne certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, a także w tytuły uczestnictwa 
instytucji wspólnego inwestowania, w tym w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego będące 
przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu na rynkach regulowanych lub będące przedmiotem obrotu na 
rynkach zorganizowanych wskazanych powyżej.  
 
 

PKO/CREDIT SUISSE Parasolowy – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty 
 

Rozdz. II, pkt 9 lit. i dodaje się opis polityki inwestycyjnej subfunduszu PKO/CREDIT SUISSE Rynków 
Wschodzących,  
Subfundusz PKO/CREDIT SUISSE Rynków  Wschodzących  
Cel inwestycyjny subunduszu.  
Celem Subfunduszu PKO/CREDIT SUISSE Rynków Wschodzących jest maksymalizacja zysków i wzrost wartości Aktywów 
Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat Subfunduszu. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego 
Subfunduszu.  
Główne zasady polityki inwestycyjnej subfunduszu. 
Aktywa Subfunduszu PKO/CREDIT SUISSE Rynków Wschodzących mogą być lokowane w: 
a. tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, jednostki 
uczestnictwa emitowane przez fundusze     zagraniczne, których działalność spełnia wymogi i podlega kontroli w zakresie 
Dyrektywy Rady Unii Europejskiej z dnia 20 grudnia 1985 r. (85/611/EEC) dotyczącej działalności funduszy 
inwestycyjnych (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities);  
b. depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż 6 miesięcy dokonywane w walucie polskiej, w euro lub w dolarach 
amerykańskich w bankach krajowych, instytucjach kredytowych o wysokim stopniu bezpieczeństwa; 
c. dłużne papiery wartościowe, w tym instrumenty rynku pieniężnego, hipoteczne listy zastawne emitowane przez podmioty 
krajowe lub zagraniczne. 
Całkowita wartość lokat w jednostki uczestnictwa emitowane przez fundusz zagraniczny Credit Suisse Equity Fund (Lux) 
subfundusz Credit Suisse Equity Fund (Lux) Russia Explorer nie będzie niższa niż 20% i nie będzie wyższa niż 50% 
wartości Aktywów Subfunduszu. 
Całkowita wartość lokat w jednostki uczestnictwa emitowane przez fundusz zagraniczny Credit Suisse Equity Fund (Lux) 
subfundusz Credit Suisse Equity Fund (Lux) Asian Tigers nie będzie niższa niż 20% i nie będzie wyższa niż 50% wartości 
Aktywów Subfunduszu. 
Całkowita wartość lokat w jednostki uczestnictwa emitowane przez fundusz zagraniczny Credit Suisse Equity Fund (Lux) 
subfundusz Credit Suisse Equity Fund (Lux) Latin America nie będzie niższa niż 20% i nie będzie wyższa niż 50% wartości 
Aktywów Subfunduszu. 



 

 

 
  
Rozdz. II, pkt 9 lit. j otrzymuje następującą treść: 
 PKO/CREDIT SUISSE Strategicznej Alokacji – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty  
Cel inwestycyjny Funduszu. 
Celem Funduszu jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. 2. Fundusz nie gwarantuje 
osiągnięcia celu inwestycyjnego. Główne zasady polityki inwestycyjnej Funduszu.  
Fundusz może lokować Aktywa w następujące rodzaje instrumentów finansowych oraz przy uwzględnieniu wskazanych 
limitów inwestycyjnych: 

a. do 20 % wartości Aktywów Funduszu może być lokowane w depozyty w tym samym banku krajowym lub 
tej samej instytucji kredytowej, 

b. Fundusz nie może nabyć więcej niż 25 % ogólnej liczby jednostek uczestnictwa jednego funduszu 
inwestycyjnego otwartego. 

Fundusz może lokować do 100% swoich Aktywów w jednostki uczestnictwa każdego z następujących Funduszy lub 
Subfunduszy PKO/CREDIT SUISSE: 

a. PKO/CREDIT SUISSE Akcji – funduszu inwestycyjnego otwartego, 
b. PKO/CREDIT SUISSE Akcji Nowa Europa – funduszu inwestycyjnego otwartego, 
c. PKO/CREDIT SUISSE Akcji Małych i Średnich Spółek – funduszu inwestycyjnego otwartego, 
d. PKO/CREDIT SUISSE Zrównoważony – funduszu inwestycyjnego otwartego, 
e. PKO/CREDIT SUISSE Stabilnego Wzrostu – funduszu inwestycyjnego otwartego, 

d. PKO/CREDIT SUISSE Obligacji – funduszu inwestycyjnego otwartego, 
f. PKO/CREDIT SUISSE Obligacji Długoterminowych – funduszu inwestycyjnego otwartego, 
g. PKO/CREDIT SUISSE Skarbowy – funduszu inwestycyjnego otwartego, 
h. PKO/CREDIT SUISSE Rynku Pieniężnego – fundusz inwestycyjny otwarty, 
i. każdego z wymienionych poniżej subfunduszy wydzielonych w PKO/CREDIT SUISSE Światowy Fundusz Walutowy – 
specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami: 

i.  PKO/CREDIT SUISSE Papierów Dłużnych USD, 
ii. PKO/CREDIT SUISSE Papierów Dłużnych EURO,  
iii. PKO/CREDIT SUISSE Małych Spółek Japońskich JPY 

 iv. PKO/CREDIT SUISSE Papierów Dłużnych GBP, 
v. PKO/CREDIT SUISSE Papierów Dłużnych CHF, 

  vi. PKO/CREDIT SUISSE Europejskiego Rynku Akcji,  
vii. PKO/CREDIT SUISSE Amerykańskiego Rynku Akcji, 
viii. PKO/CREDIT SUISSE Japońskiego Rynku Akcji. 

k. PKO/CREDIT SUISSE Parasolowy – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty, w ramach następujących subfunduszy: 
i.       PKO/CREDIT SUISSE Akcji Plus, 
v. PKO/CREDIT SUISSE Zrównoważony Plus, 
vi. PKO/CREDIT SUISSE Stabilnego Wzrostu Plus, 
vii. PKO/CREDIT SUISSE Papierów Dłużnych Plus. 

 
Rozdz. V ust. 3 pkt 3 litera d skreśla się; 
„ Michał Woźniak – licencja doradcy nr 178”  
 
 

PKO/CREDIT SUISSE Światowy Fundusz Walutowy  -  specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z 
wydzielonymi subfunduszami  

 
 

Rozdz. II, pkt 9 lit. k usuwa się treść lit. k, lit. l otrzymuje oznaczenie k oraz następującą treść: 
 PKO/CREDIT SUISSE Strategicznej Alokacji – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty  
Cel inwestycyjny Funduszu. 
Celem Funduszu jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat.  Fundusz nie gwarantuje 
osiągnięcia celu inwestycyjnego. Główne zasady polityki inwestycyjnej Funduszu.  
Fundusz może lokować Aktywa w następujące rodzaje instrumentów finansowych oraz przy uwzględnieniu wskazanych 
limitów inwestycyjnych: 

a. do 20 % wartości Aktywów Funduszu może być lokowane w depozyty w tym samym banku krajowym lub 
tej samej instytucji kredytowej, 



 

 

b. Fundusz nie może nabyć więcej niż 25 % ogólnej liczby jednostek uczestnictwa jednego funduszu 
inwestycyjnego otwartego. 

Fundusz może lokować do 100% swoich Aktywów w jednostki uczestnictwa każdego z następujących Funduszy lub 
Subfunduszy PKO/CREDIT SUISSE: 

a. PKO/CREDIT SUISSE Akcji – funduszu inwestycyjnego otwartego, 
b. PKO/CREDIT SUISSE Akcji Nowa Europa – funduszu inwestycyjnego otwartego, 

c. PKO/CREDIT SUISSE Akcji Małych i Średnich Spółek – funduszu inwestycyjnego otwartego, 
d. PKO/CREDIT SUISSE Zrównoważony – funduszu inwestycyjnego otwartego, 
e. PKO/CREDIT SUISSE Stabilnego Wzrostu – funduszu inwestycyjnego otwartego, 
g. PKO/CREDIT SUISSE Obligacji – funduszu inwestycyjnego otwartego, 
g. PKO/CREDIT SUISSE Obligacji Długoterminowych – funduszu inwestycyjnego otwartego, 
h. PKO/CREDIT SUISSE Skarbowy – funduszu inwestycyjnego otwartego, 
i. PKO/CREDIT SUISSE Rynku Pieniężnego – fundusz inwestycyjny otwarty, 
j. każdego z wymienionych poniżej subfunduszy wydzielonych w PKO/CREDIT SUISSE Światowy Fundusz Walutowy – 
specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami: 

i.  PKO/CREDIT SUISSE Papierów Dłużnych USD, 
ii. PKO/CREDIT SUISSE Papierów Dłużnych EURO,  
iii. PKO/CREDIT SUISSE Małych Spółek Japońskich JPY 
iv. PKO/CREDIT SUISSE Papierów Dłużnych GBP, 
v. PKO/CREDIT SUISSE Papierów Dłużnych CHF, 
vi.  PKO/CREDIT SUISSE Europejskiego Rynku Akcji,  
vii.PKO/CREDIT SUISSE Amerykańskiego Rynku Akcji, 
viii. PKO/CREDIT SUISSE Japońskiego Rynku Akcji. 

k. PKO/CREDIT SUISSE Parasolowy – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty, w ramach następujących subfunduszy: 
i.       PKO/CREDIT SUISSE Akcji Plus, 
ii. PKO/CREDIT SUISSE Zrównoważony Plus, 
iii. PKO/CREDIT SUISSE Stabilnego Wzrostu Plus, 
iv. PKO/CREDIT SUISSE Papierów Dłużnych Plus. 

 
 
 
 

Rozdz. II, pkt 9 po lit. k dodaje się lit. l o następującej treści:  
l) PKO/CREDIT SUISSE Parasolowy – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty jest funduszem z 
wydzielonymi Subfunduszami, które prowadzą własną politykę inwestycyjną. Fundusz składa się z następujących 
Subfunduszy: PKO/CREDIT SUISSE Akcji Plus, PKO/CREDIT SUISSE Zrównoważony Plus, PKO/CREDIT SUISSE 
Stabilnego Wzrostu Plus, PKO/CREDIT SUISSE Papierów Dłużnych Plus.  
Subfundusz PKO/CREDIT SUISSE Akcji Plus 
Cel inwestycyjny Subfunduszu. Celem Subfunduszu PKO/CREDIT SUISSE Akcji Plus jest wzrost wartości Aktywów 
Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat Subfunduszu przy zachowaniu kontrolowanego poziomu ryzyka inwestycji. 
Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu. 
Główne zasady polityki inwestycyjnej Subfunduszu. Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane w akcje będące 
przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 
państw należących do Unii Europejskiej oraz będące przedmiotem obrotu na następujących rynkach zorganizowanych w 
państwach należących do OECD innych niż Rzeczypospolita Polska lub państwa należące do Unii Europejskiej: Istanbul 
Stock Exchange, Bolsa Mexicana de Valores, Montreal Exchange, Toronto Stock Exchange, Oslo Stock Exchange, 
Australian Stock Exchange, New Zealand Stock Exchange, BX Berne eXchange, SWX Swiss Exchange, American Stock 
Exchange, NASDAQ, New York Stock Exchange, Tokyo Stock Exchange, Korea Exchange. Ponadto, Aktywa 
Subfunduszu mogą być lokowane w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego takie jak obligacje i bony 
skarbowe, obligacje komunalne, obligacje i bony komercyjne, weksle inwestycyjne, listy zastawne, certyfikaty depozytowe 
oraz jednostki uczestnictwa i publiczne certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, a także wtytuły uczestnictwa 
instytucji wspólnego inwestowania, w tym w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego będące 
przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu na rynkach regulowanych lub będące przedmiotem obrotu na 
rynkach zorganizowanych wskazanych powyżej. 
Całkowita wartość inwestycji w akcje oraz w prawa wynikające z tych akcji nie może być niższa niż 60% wartości Aktywów 
Subfunduszu. 
Całkowita wartość inwestycji w instrumenty dłużne nie może przekroczyć 40% wartości Aktywów Subfunduszu. 
Subfundusz PKO/CREDIT SUISSE Zrównoważony Plus 



 

 

Cel inwestycyjny Subfunduszu. Celem Subfunduszu PKO/CREDIT SUISSE Zrównoważony Plus jest wzrost wartości 
Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat Subfunduszu przy zachowaniu kontrolowanego poziomu ryzyka 
inwestycji. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu. 
Główne zasady polityki inwestycyjnej Subfunduszu. 
Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane w szczególności w akcje, prawa wynikające z akcji i instrumenty dłużne 
będące przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej lub państw należących do Unii Europejskiej oraz będące przedmiotem obrotu na 
następujących rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż Rzeczypospolita Polska lub 
państwa należące do Unii Europejskiej: Istanbul Stock Exchange, Bolsa Mexicana de Valores, Montreal Exchange, 
Toronto Stock Exchange, Oslo Stock Exchange, Australian Stock Exchange, New Zealand Stock Exchange, BX 
Berne eXchange, SWX Swiss Exchange, American Stock Exchange, NASDAQ, New York Stock Exchange,Tokyo 
Stock Exchange, Korea Exchange. Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane w dłużne papiery wartościowe i 
instrumenty rynku pieniężnego takie jak obligacje i bony skarbowe, obligacje komunalne, obligacje i bony 
komercyjne, weksle inwestycyjne, listy zastawne, certyfikaty depozytowe oraz jednostki uczestnictwa i publiczne 
certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, a także w tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania, 
w tym w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego będące przedmiotem oferty publicznej lub 
dopuszczone do obrotu na rynkach regulowanych lub będące przedmiotem obrotu na rynkach zorganizowanych 
wskazanych powyżej. 
Całkowita wartość inwestycji w instrumenty dłużne nie może być mniejsza niż 20% wartości Aktywów Subfunduszu. 
Całkowita wartość inwestycji w akcje oraz w prawa wynikające z tych akcji nie może przekroczyć 70% wartości Aktywów 
Subfunduszu. 
Subfundusz PKO/CREDIT SUISSE Stabilnego Wzrostu Plus 
Cel inwestycyjny Subfunduszu. Celem Subfunduszu PKO/CREDIT SUISSE Stabilnego Wzrostu Plus jest 
wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat Subfunduszu przy zachowaniu 
kontrolowanego poziomu ryzyka inwestycji. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu. 
Główne zasady polityki inwestycyjnej Subfunduszu. 
Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane w szczególności w akcje, prawa wynikające z akcji i instrumenty dłużne będące 
przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 
państw należących do Unii Europejskiej oraz będące przedmiotem obrotu na następujących rynkach zorganizowanych w 
państwach należących do OECD innych niż Rzeczypospolita Polska lub państwa należące do Unii Europejskiej: Istanbul 
Stock Exchange, Bolsa Mexicana de Valores, Montreal Exchange, Toronto Stock Exchange, Oslo Stock Exchange, 
Australian Stock Exchange, New Zealand Stock Exchange, BX Berne eXchange, SWX Swiss Exchange, American Stock 
Exchange, NASDAQ, New York Stock Exchange,Tokyo Stock Exchange, Korea Exchange. Aktywa Subfunduszu mogą 
być lokowane w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego takie jak obligacje i bony skarbowe, obligacje 
komunalne, obligacje i bony komercyjne, weksle inwestycyjne, listy zastawne, certyfikaty depozytowe oraz jednostki 
uczestnictwa i publiczne certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, a także w tytuły uczestnictwa instytucji 
wspólnego inwestowania, w tym w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego będące przedmiotem oferty 
publicznej lub dopuszczone do obrotu na rynkach regulowanych lub będące przedmiotem obrotu na rynkach 
zorganizowanych wskazanych powyżej. 
Całkowita wartość inwestycji w instrumenty dłużne nie może być mniejsza niż 50% wartości Aktywów Subfunduszu. 
Całkowita wartość inwestycji w akcje oraz w prawa wynikające z akcji nie może przekroczyć 40% wartości Aktywów 
Subfunduszu. 
Subfundusz PKO/CREDIT SUISSE Papierów Dłużnych Plus 
Cel inwestycyjny Subfunduszu. Celem Subfunduszu PKO/CREDIT SUISSE Papierów Dłużnych Plus jest wzrost 
wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat Subfunduszu przy zachowaniu kontrolowanego poziomu 
ryzyka inwestycji. 
Główne zasady polityki inwestycyjnej Subfunduszu. 
Co najmniej 66% Aktywów Subfunduszu będzie lokowane w instrumenty dłużne w szczególności będące przedmiotem 
oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub państw 
należących do Unii Europejskiej oraz będące przedmiotem obrotu na następujących rynkach zorganizowanych w 
państwach należących do OECD innych niż Rzeczypospolita Polska lub państwa należące do Unii Europejskiej: Istanbul 
Stock Exchange, Bolsa Mexicana de Valores, Montreal Exchange, Toronto Stock Exchange, Oslo Stock Exchange, 
Australian Stock Exchange, New Zealand Stock Exchange, BX Berne eXchange, SWX Swiss Exchange, American 
Stock Exchange, NASDAQ, New York Stock Exchange,Tokyo Stock Exchange, Korea Exchange.  Aktywa 
Subfunduszu nie będą lokowane w akcje za wyjątkiem sytuacji, gdy na rynku zostanie ogłoszone wezwanie do sprzedaży 
wszystkich akcji danego podmiotu. W takim przypadku Fundusz może skupić tego rodzaju akcje w celu ich odsprzedaży 
tak, aby łączna wartość tego rodzaju lokat nie przekroczyła 1% wartości Aktywów Subfunduszu. Aktywa Subfunduszu 
mogą być lokowane w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego takie jak obligacje i bony skarbowe, 
obligacje komunalne, obligacje i bony komercyjne, weksle inwestycyjne, listy zastawne, certyfikaty depozytowe oraz 



 

 

jednostki uczestnictwa i publiczne certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, a także w tytuły uczestnictwa 
instytucji wspólnego inwestowania, w tym w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego będące 
przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu na rynkach regulowanych lub będące przedmiotem obrotu na 
rynkach zorganizowanych wskazanych powyżej.  
 
Rozdz. V ust. 3 pkt 3 litera d otrzymuje nową następującą treść:  
d) doradca inwestycyjny podejmujący decyzje dotyczące Funduszu:  
Stanisław Ozga – licencja doradcy nr 206, 
Tomasz Adamus – licencja doradcy nr 161, 
Tomasz Karsznia – licencja doradcy nr 227 
 
 

Zmiany wchodzą w życie z dniem publikacji 
 


