
 
 

 
INFORMACJA O ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTÓW INFORMACYJNYCH nr 5/2007/16_05_2007  

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

 
informują o następujących zmianach w treści prospektów informacyjnych: 

 
1. W treści rozdz. II: 

1) w pkt 2 „Wysokość kapitału własnego Towarzystwa, w tym wysokość składników kapitału własnego na ostatni 
dzień bilansowy.” zaktualizowano dane finansowe odnośnie kapitałów Towarzystwa na dzień 31 grudnia 2006 r., 

2) w pkt 6 lit. a) zaktualizowano stan posiadania akcji PKO BP S.A. przez Skarb Państwa, 
3) w pkt 7 lit. b) dodaje się imię i nazwisko oraz stanowisko „Robert Działak – Przewodniczący Rady Nadzorczej”, a 

także imię i nazwisko „Michał Nowotny” oraz „Lawrence D. Haber”. 
4) z treści pkt 7 lit. b) oraz 8 lit. b) wykreśla się imiona i nazwiska oraz opisy kwalifikacji Pana Pawła Pietryki i Pana 

Mark’a Burgess, 
5) do treści pkt 8 lit. b) dodaję się następujące opisy kwalifikacji: 

„Robert Działak  
Tytuł magistra inżyniera uzyskał w roku 1997 na wydziale elektrycznym Uniwersytetu Technicznego w 
Budapeszcie. W roku 2003 tytuł MBA na wydziale Master of Business Administration Warsaw Business School. 
Obecnie, od 23 lutego 2007 r., pełni funkcję wiceprezesa zarządu banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank 
Polski S.A. Doświadczenie zawodowe zdobywał w CITIBANK jako koordynator Projektu Roku 2000, od lutego 
1998 do czerwca 1999 r.; specjalista ds. bezpieczeństwa informacji, od czerwca 1999 do lutego 2000 r.; 
kierownik Działu Weryfikacji Kredytowej od lutego 2000 do lipca 2001 r.; koordynator ds. Fuzji, od sierpnia 
2000 do marca 2001r. 
Od marca 2001 do listopada 2003 r. był zatrudniony w Banku Handlowym w Warszawie S.A. na stanowisku 
dyrektora ds. Produktów Internetowych. Od grudnia 2003 do maja 2005 r. w CITIBANK (HUNGARY) jako 
dyrektor ds. Alternatywnych Kanałów Sprzedaży. Od czerwca 2005 do grudnia 2005 r. był zatrudniony jako 
dyrektor ds. Kredytów w Banku Handlowym w Warszawie S.A. Od lutego 2006 do lutego 2007 r. przed 
powołaniem na stanowisko wiceprezesa zarządu Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. pełnił 
funkcje dyrektora Departamentu Bankowości Korporacyjnej w Centrali banku. 
Michał Nowotny  
Od 2006 r. do dnia dzisiejszego na stanowisku Zastępcycy Dyrektora Departamentu Inwestycji Kapitałowych w 
Centrali Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. ; W latach 2000 – 2006 był zatrudniony na 
stanowisku Kierownika Działu Planowania i Controllingu Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” ; W 
latach 997 – 2000 na stanowisku Inspektora Ekonomicznego w Wydawnictwach Szkolnych i Pedagogicznych 
S.A. ; W 1997r. był Asystentem w Zespole Inwestycji Kapitałowych i Pakietów Mniejszościowych w Drugim 
Narodowym Funduszu Inwestycyjnym S.A. W latach 1995 – 1997 był zatrudniony w Hevelius Management Sp. 
z o.o.  na stanowisku Asystenta Dyrektora Inwestycyjnego. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału 
Organizacji i Zarządzania, kierunek – Zarządzanie Finansami. 
Lawrence D. Haber 
Dyrektor Zarządzający, Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy Globalnych Struktur CSAM. Pan Lawrence D. 
Haber rozpoczął pracę w Grupie Credit Suisse w roku 2003, przechodząc z firmy Merrill Lynch Investment 
Managers (MLIM), gdzie był Dyrektorem Finansowym w zarządzie firmy. Uprzednio piastował różne stanowiska 
związane z finansami, zarówno w MLIM jak i w Salomon Brothers. Swoją karierę w finansach rozpoczynał na 
stanowisku księgowego w firmie Coopers & Lybrand. Lawrence D. Haber ukończył politologię na Uniwersytecie 
Stanowym New York w Stony Brook, posiada także tytuł MBA w zakresie księgowości University of New York, 
Stern School of Business oraz międzynarodowy certyfikat z księgowości (Certified Public Accountant).”; 

6) W pkt 9: 
a) w lit. c nazwę “ PKO/CREDIT SUISSE Obligacji Extra – fundusz inwestycyjny otwarty” zastępuje 

się nazwą „PKO/CREDIT SUISSE Obligacji Długoterminowych – fundusz inwestycyjny otwarty”; 
b) po lit. k) dodaje się lit. l) w brzmieniu: 

“l) 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. 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.”; 

 
2. W treści rozdz. III: 

a) zaktualizowano „Dane o procentowym udziale w portfelu Funduszu poszczególnych 
instrumentów finansowych według stanu na koniec ostatniego roku obrotowego, w 
podziale na podstawowe rodzaje lokat” o dane za 2006 r., 

2) w pkt 12 lit. b) „Opodatkowanie osób prawnych” datę roczną 2006 zastąpiono datą roczną 2007, 
3) w pkt 16: 

a) w lit. b) zaktualizowano „Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych”, o dane za rok 2006, 
b) w lit. g) zaktualizowano dane odnośnie „Stopy Obrotu Portfela („wskaźnik SOP”)” za rok 

2006, 
4) w pkt 17 zaktualizowano „Podstawowe dane finansowe Funduszu w ujęciu historycznym” o dane 

za rok 2006, 
3. W Rozdz. IV: 

1) w pkt 4 zaktualizowano dane o kapitałach własnych Depozytariusza na dzień 31 grudnia 2006 r., 
2) w pkt 5 liret drugi otrzymał nową treść w brzmieniu: 
„- pozostali akcjonariusze poniżej progu 5% akcji - 25%.”; 
3) w pkt 10 funkcję „Członek Zarządu” zastąpiono funkcją „Prezes Zarządu”; 

 
 
 

PKO/CREDIT SUISSE Obligacji Długoterminowych- fundusz inwestycyjny otwarty 
informują o następujących zmianach w treści prospektów informacyjnych: 

 
1. W treści rozdz. II: 
1) w pkt 2 „Wysokość kapitału własnego Towarzystwa, w tym wysokość składników kapitału własnego na 

ostatni dzień bilansowy.” zaktualizowano dane finansowe odnośnie kapitałów Towarzystwa na dzień 31 grudnia 
2006 r., 

2) w pkt 6 lit. a) zaktualizowano stan posiadania akcji PKO BP S.A. przez Skarb Państwa, 



 

 

3) w pkt 7 lit. b) dodaje się imię i nazwisko oraz stanowisko „Robert Działak – Przewodniczący Rady 
Nadzorczej”, a także imię i nazwisko „Michał Nowotny” oraz „Lawrence D. Haber”. 

4) z treści pkt 7 lit. b) oraz 8 lit. b) wykreśla się imiona i nazwiska oraz opisy kwalifikacji Pana Pawła Pietryki 
i Pana Mark’a Burgess, 

5) do treści pkt 8 lit. b) dodaję się następujące opisy kwalifikacji: 
„Robert Działak  
Tytuł magistra inżyniera uzyskał w roku 1997 na wydziale elektrycznym Uniwersytetu Technicznego w 
Budapeszcie. W roku 2003 tytuł MBA na wydziale Master of Business Administration Warsaw Business School. 
Obecnie, od 23 lutego 2007 r., pełni funkcję wiceprezesa zarządu banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank 
Polski S.A. Doświadczenie zawodowe zdobywał w CITIBANK jako koordynator Projektu Roku 2000, od lutego 
1998 do czerwca 1999 r.; specjalista ds. bezpieczeństwa informacji, od czerwca 1999 do lutego 2000 r.; 
kierownik Działu Weryfikacji Kredytowej od lutego 2000 do lipca 2001 r.; koordynator ds. Fuzji, od sierpnia 
2000 do marca 2001r. 
Od marca 2001 do listopada 2003 r. był zatrudniony w Banku Handlowym w Warszawie S.A. na stanowisku 
dyrektora ds. Produktów Internetowych. Od grudnia 2003 do maja 2005 r. w CITIBANK (HUNGARY) jako 
dyrektor ds. Alternatywnych Kanałów Sprzedaży. Od czerwca 2005 do grudnia 2005 r. był zatrudniony jako 
dyrektor ds. Kredytów w Banku Handlowym w Warszawie S.A. Od lutego 2006 do lutego 2007 r. przed 
powołaniem na stanowisko wiceprezesa zarządu Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. pełnił 
funkcje dyrektora Departamentu Bankowości Korporacyjnej w Centrali banku. 
Michał Nowotny  
Od 2006 r. do dnia dzisiejszego na stanowisku Zastępcycy Dyrektora Departamentu Inwestycji Kapitałowych w 
Centrali Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. ; W latach 2000 – 2006 był zatrudniony na 
stanowisku Kierownika Działu Planowania i Controllingu Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” ; W 
latach 997 – 2000 na stanowisku Inspektora Ekonomicznego w Wydawnictwach Szkolnych i Pedagogicznych 
S.A. ; W 1997r. był Asystentem w Zespole Inwestycji Kapitałowych i Pakietów Mniejszościowych w Drugim 
Narodowym Funduszu Inwestycyjnym S.A. W latach 1995 – 1997 był zatrudniony w Hevelius Management Sp. 
z o.o.  na stanowisku Asystenta Dyrektora Inwestycyjnego. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału 
Organizacji i Zarządzania, kierunek – Zarządzanie Finansami.”; 

6) w pkt 9 po lit. k) dodaje się lit. l) w brzmieniu: 
“l) 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 
b. krajowym lub tej samej instytucji kredytowej, 
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. 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.”; 



 

 

 
2. W treści rozdz. III: 

a) zaktualizowano „Dane o procentowym udziale w portfelu Funduszu poszczególnych 
instrumentów finansowych według stanu na koniec ostatniego roku obrotowego, w 
podziale na podstawowe rodzaje lokat” o dane za 2006 r., 

5) w pkt 12 lit. b) „Opodatkowanie osób prawnych” datę roczną 2006 zastąpiono datą roczną 2007, 
6) w pkt 16: 

a) w lit. b) zaktualizowano „Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych”, o dane za rok 2006, 
b) w lit. f) zaktualizowano dane odnośnie „Miejsc, w których Uczestnik Funduszu może otrzymać 

informacje o wysokości wskaźnika WKC za poprzednie okresy.”- „Informacje o wysokości 
wskaźnika WKC za poprzednie okresy są dostępne w siedzibie Towarzystwa.”, 

c) w lit. g) zaktualizowano dane odnośnie „Stopy Obrotu Portfela („wskaźnik SOP”)” za rok 
2006, 

d) w lit. h) zaktualizowano dane odnośnie „Miejsc, w których Uczestnik Funduszu może otrzymać 
informacje o wysokości wskaźnika SOP za poprzednie okresy.” – „Informacje o wysokości 
wskaźnika SOP za poprzednie okresy są dostępne w siedzibie Towarzystwa.”; 

7) w pkt 17 zaktualizowano „Podstawowe dane finansowe Funduszu w ujęciu historycznym” o dane 
za rok 2006, 

3. W rozdz. IV: 
1) w pkt 4 zaktualizowano dane o kapitałach własnych Depozytariusza na dzień 31 grudnia 2006 r., 
2) w pkt 5 liret drugi otrzymał nową treść w brzmieniu: 
„- pozostali akcjonariusze poniżej progu 5% akcji - 25%.”; 
3) w pkt 10 funkcję „Członek Zarządu” zastąpiono funkcją „Prezes Zarządu”; 

 
PKO/CREDIT SUISSE Rynku Pieniężnego - fundusz inwestycyjny otwarty 

informują o następujących zmianach w treści prospektów informacyjnych: 
 

1. W treści rozdz. II: 
1) w pkt 2 „Wysokość kapitału własnego Towarzystwa, w tym wysokość składników kapitału własnego na 

ostatni dzień bilansowy.” zaktualizowano dane finansowe odnośnie kapitałów Towarzystwa na dzień 31 
grudnia 2006 r., 

2) w pkt 6 lit. a) zaktualizowano stan posiadania akcji PKO BP S.A. przez Skarb Państwa, 
3) w pkt 7 lit. b) dodaje się imię i nazwisko oraz stanowisko „Robert Działak – Przewodniczący Rady 

Nadzorczej”, a także imię i nazwisko „Michał Nowotny” oraz „Lawrence D. Haber”. 
4) z treści pkt 7 lit. b) oraz 8 lit. b) wykreśla się imiona i nazwiska oraz opisy kwalifikacji Pana Pawła Pietryki i 

Pana Mark’a Burgess, 
5) do treści pkt 8 lit. b) dodaję się następujące opisy kwalifikacji: 

„Robert Działak  
Tytuł magistra inżyniera uzyskał w roku 1997 na wydziale elektrycznym Uniwersytetu Technicznego w 
Budapeszcie. W roku 2003 tytuł MBA na wydziale Master of Business Administration Warsaw Business School. 
Obecnie, od 23 lutego 2007 r., pełni funkcję wiceprezesa zarządu banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank 
Polski S.A. Doświadczenie zawodowe zdobywał w CITIBANK jako koordynator Projektu Roku 2000, od lutego 
1998 do czerwca 1999 r.; specjalista ds. bezpieczeństwa informacji, od czerwca 1999 do lutego 2000 r.; 
kierownik Działu Weryfikacji Kredytowej od lutego 2000 do lipca 2001 r.; koordynator ds. Fuzji, od sierpnia 
2000 do marca 2001r. 
Od marca 2001 do listopada 2003 r. był zatrudniony w Banku Handlowym w Warszawie S.A. na stanowisku 
dyrektora ds. Produktów Internetowych. Od grudnia 2003 do maja 2005 r. w CITIBANK (HUNGARY) jako 
dyrektor ds. Alternatywnych Kanałów Sprzedaży. Od czerwca 2005 do grudnia 2005 r. był zatrudniony jako 
dyrektor ds. Kredytów w Banku Handlowym w Warszawie S.A. Od lutego 2006 do lutego 2007 r. przed 
powołaniem na stanowisko wiceprezesa zarządu Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. pełnił 
funkcje dyrektora Departamentu Bankowości Korporacyjnej w Centrali banku. 
Michał Nowotny  
Od 2006 r. do dnia dzisiejszego na stanowisku Zastępcycy Dyrektora Departamentu Inwestycji Kapitałowych w 
Centrali Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. ; W latach 2000 – 2006 był zatrudniony na 
stanowisku Kierownika Działu Planowania i Controllingu Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” ; W 
latach 997 – 2000 na stanowisku Inspektora Ekonomicznego w Wydawnictwach Szkolnych i Pedagogicznych 



 

 

S.A. ; W 1997r. był Asystentem w Zespole Inwestycji Kapitałowych i Pakietów Mniejszościowych w Drugim 
Narodowym Funduszu Inwestycyjnym S.A. W latach 1995 – 1997 był zatrudniony w Hevelius Management Sp. 
z o.o.  na stanowisku Asystenta Dyrektora Inwestycyjnego. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału 
Organizacji i Zarządzania, kierunek – Zarządzanie Finansami. 
Lawrence D. Haber 
Dyrektor Zarządzający, Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy Globalnych Struktur CSAM. Pan Lawrence D. 
Haber rozpoczął pracę w Grupie Credit Suisse w roku 2003, przechodząc z firmy Merrill Lynch Investment 
Managers (MLIM), gdzie był Dyrektorem Finansowym w zarządzie firmy. Uprzednio piastował różne stanowiska 
związane z finansami, zarówno w MLIM jak i w Salomon Brothers. Swoją karierę w finansach rozpoczynał na 
stanowisku księgowego w firmie Coopers & Lybrand. Lawrence D. Haber ukończył politologię na Uniwersytecie 
Stanowym New York w Stony Brook, posiada także tytuł MBA w zakresie księgowości University of New York, 
Stern School of Business oraz międzynarodowy certyfikat z księgowości (Certified Public Accountant).”; 

6) W pkt 9: 
a) w lit. c nazwę “ PKO/CREDIT SUISSE Obligacji Extra – fundusz inwestycyjny otwarty” zastępuje 

się nazwą „PKO/CREDIT SUISSE Obligacji Długoterminowych – fundusz inwestycyjny otwarty”; 
b) po lit. k) dodaje się lit. l) w brzmieniu: 

“l) 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. 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.”; 

 
2. W treści rozdz. III: 

a) zaktualizowano „Dane o procentowym udziale w portfelu Funduszu poszczególnych 
instrumentów finansowych według stanu na koniec ostatniego roku obrotowego, w 
podziale na podstawowe rodzaje lokat” o dane za 2006 r., 

8) w pkt 12 lit. b) „Opodatkowanie osób prawnych” datę roczną 2006 zastąpiono datą roczną 2007, 
9) w pkt 16: 

a) w lit. b) zaktualizowano „Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych”, o dane za rok 2006, 
b) w lit. f) zaktualizowano dane odnośnie „Miejsc, w których Uczestnik Funduszu może otrzymać 

informacje o wysokości wskaźnika WKC za poprzednie okresy.”- „Informacje o wysokości 
wskaźnika WKC za poprzednie okresy są dostępne w siedzibie Towarzystwa.”, 



 

 

c) w lit. g) zaktualizowano dane odnośnie „Stopy Obrotu Portfela („wskaźnik SOP”)” za rok 
2006, 

d) w lit. h) zaktualizowano dane odnośnie „Miejsc, w których Uczestnik Funduszu może otrzymać 
informacje o wysokości wskaźnika SOP za poprzednie okresy.” – „Informacje o wysokości 
wskaźnika SOP za poprzednie okresy są dostępne w siedzibie Towarzystwa.”; 

10) w pkt 17 zaktualizowano „Podstawowe dane finansowe Funduszu w ujęciu historycznym” o dane 
za rok 2006, 

3. W rozdz. IV: 
1) w pkt 4 zaktualizowano dane o kapitałach własnych Depozytariusza na dzień 31 grudnia 2006 r., 
2) w pkt 5 liret drugi otrzymał nową treść w brzmieniu: 
„- pozostali akcjonariusze poniżej progu 5% akcji - 25%.”; 
3) w pkt 10 funkcję „Członek Zarządu” zastąpiono funkcją „Prezes Zarządu”; 

 
 
 

PKO/CREDIT SUISSE Zrównoważony- fundusz inwestycyjny otwarty 
PKO/CREDIT SUISSE Stabilnego Wzrostu- fundusz inwestycyjny otwarty 

PKO/CREDIT SUISSE Akcji- fundusz inwestycyjny otwarty 
 

informują o następujących zmianach w treści prospektów informacyjnych: 
 

4. W treści rozdz. II: 
1) w pkt 2 „Wysokość kapitału własnego Towarzystwa, w tym wysokość składników kapitału własnego na ostatni 

dzień bilansowy.” zaktualizowano dane finansowe odnośnie kapitałów Towarzystwa na dzień 31 grudnia 2006 r., 
2) w pkt 6 lit. a) zaktualizowano stan posiadania akcji PKO BP S.A. przez Skarb Państwa, 
3) w pkt 7 lit. b) dodaje się imię i nazwisko oraz stanowisko „Robert Działak – Przewodniczący Rady Nadzorczej”, a 

także imię i nazwisko „Michał Nowotny” oraz „Lawrence D. Haber”. 
4) z treści pkt 7 lit. b) oraz 8 lit. b) wykreśla się imiona i nazwiska oraz opisy kwalifikacji Pana Pawła Pietryki i Pana 

Mark’a Burgess, 
5) do treści pkt 8 lit. b) dodaję się następujące opisy kwalifikacji: 

„Robert Działak  
Tytuł magistra inżyniera uzyskał w roku 1997 na wydziale elektrycznym Uniwersytetu Technicznego w 
Budapeszcie. W roku 2003 tytuł MBA na wydziale Master of Business Administration Warsaw Business School. 
Obecnie, od 23 lutego 2007 r., pełni funkcję wiceprezesa zarządu banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank 
Polski S.A. Doświadczenie zawodowe zdobywał w CITIBANK jako koordynator Projektu Roku 2000, od lutego 
1998 do czerwca 1999 r.; specjalista ds. bezpieczeństwa informacji, od czerwca 1999 do lutego 2000 r.; 
kierownik Działu Weryfikacji Kredytowej od lutego 2000 do lipca 2001 r.; koordynator ds. Fuzji, od sierpnia 
2000 do marca 2001r. 
Od marca 2001 do listopada 2003 r. był zatrudniony w Banku Handlowym w Warszawie S.A. na stanowisku 
dyrektora ds. Produktów Internetowych. Od grudnia 2003 do maja 2005 r. w CITIBANK (HUNGARY) jako 
dyrektor ds. Alternatywnych Kanałów Sprzedaży. Od czerwca 2005 do grudnia 2005 r. był zatrudniony jako 
dyrektor ds. Kredytów w Banku Handlowym w Warszawie S.A. Od lutego 2006 do lutego 2007 r. przed 
powołaniem na stanowisko wiceprezesa zarządu Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. pełnił 
funkcje dyrektora Departamentu Bankowości Korporacyjnej w Centrali banku. 
Michał Nowotny  
Od 2006 r. do dnia dzisiejszego na stanowisku Zastępcycy Dyrektora Departamentu Inwestycji Kapitałowych w 
Centrali Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. ; W latach 2000 – 2006 był zatrudniony na 
stanowisku Kierownika Działu Planowania i Controllingu Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” ; W 
latach 997 – 2000 na stanowisku Inspektora Ekonomicznego w Wydawnictwach Szkolnych i Pedagogicznych 
S.A. ; W 1997r. był Asystentem w Zespole Inwestycji Kapitałowych i Pakietów Mniejszościowych w Drugim 
Narodowym Funduszu Inwestycyjnym S.A. W latach 1995 – 1997 był zatrudniony w Hevelius Management Sp. 
z o.o.  na stanowisku Asystenta Dyrektora Inwestycyjnego. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału 
Organizacji i Zarządzania, kierunek – Zarządzanie Finansami. 
Lawrence D. Haber 
Dyrektor Zarządzający, Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy Globalnych Struktur CSAM. Pan Lawrence D. 
Haber rozpoczął pracę w Grupie Credit Suisse w roku 2003, przechodząc z firmy Merrill Lynch Investment 



 

 

Managers (MLIM), gdzie był Dyrektorem Finansowym w zarządzie firmy. Uprzednio piastował różne stanowiska 
związane z finansami, zarówno w MLIM jak i w Salomon Brothers. Swoją karierę w finansach rozpoczynał na 
stanowisku księgowego w firmie Coopers & Lybrand. Lawrence D. Haber ukończył politologię na Uniwersytecie 
Stanowym New York w Stony Brook, posiada także tytuł MBA w zakresie księgowości University of New York, 
Stern School of Business oraz międzynarodowy certyfikat z księgowości (Certified Public Accountant).”; 

6) W pkt 9: 
a) w lit. d nazwę “ PKO/CREDIT SUISSE Obligacji Extra – fundusz inwestycyjny otwarty” zastępuje 

się nazwą „PKO/CREDIT SUISSE Obligacji Długoterminowych – fundusz inwestycyjny otwarty”; 
b) po lit. k) dodaje się lit. l) w brzmieniu: 

“l) 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: 

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

d. 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: 

j. PKO/CREDIT SUISSE Akcji – funduszu inwestycyjnego otwartego, 
k. PKO/CREDIT SUISSE Akcji Nowa Europa – funduszu inwestycyjnego otwartego, 
l. PKO/CREDIT SUISSE Akcji Małych i Średnich Spółek – funduszu inwestycyjnego 

otwartego, 
m. PKO/CREDIT SUISSE Zrównoważony – funduszu inwestycyjnego otwartego, 
n. PKO/CREDIT SUISSE Stabilnego Wzrostu – funduszu inwestycyjnego otwartego, 
o. PKO/CREDIT SUISSE Obligacji – funduszu inwestycyjnego otwartego, 
p. PKO/CREDIT SUISSE Obligacji Długoterminowych – funduszu inwestycyjnego 

otwartego, 
q. PKO/CREDIT SUISSE Skarbowy – funduszu inwestycyjnego otwartego, 
r. 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.”; 

 
5. W treści rozdz. III: 

a) zaktualizowano „Dane o procentowym udziale w portfelu Funduszu poszczególnych 
instrumentów finansowych według stanu na koniec ostatniego roku obrotowego, w 
podziale na podstawowe rodzaje lokat” o dane za 2006 r., 

11) w pkt 12 lit. b) „Opodatkowanie osób prawnych” datę roczną 2006 zastąpiono datą roczną 2007, 
12) w pkt 16: 

a) w lit. b) zaktualizowano „Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych”, o dane za rok 2006, 
b) w lit. g) zaktualizowano dane odnośnie „Stopy Obrotu Portfela („wskaźnik SOP”)” za rok 

2006, 
13) w pkt 17 zaktualizowano „Podstawowe dane finansowe Funduszu w ujęciu historycznym” o dane 

za rok 2006, 
6. W Rozdz. IV: 

1) w pkt 4 zaktualizowano dane o kapitałach własnych Depozytariusza na dzień 31 grudnia 2006 r., 
2) w pkt 5 liret drugi otrzymał nową treść w brzmieniu: 
„- pozostali akcjonariusze poniżej progu 5% akcji - 25%.”; 
3) w pkt 10 funkcję „Członek Zarządu” zastąpiono funkcją „Prezes Zarządu”; 

 
PKO/CREDIT SUISSE Akcji Nowa Europa - fundusz inwestycyjny otwarty 



 

 

informują o następujących zmianach w treści prospektów informacyjnych: 
 

1. W treści rozdz. II: 
1) w pkt 2 „Wysokość kapitału własnego Towarzystwa, w tym wysokość składników kapitału własnego na 

ostatni dzień bilansowy.” zaktualizowano dane finansowe odnośnie kapitałów Towarzystwa na dzień 31 
grudnia 2006 r., 

2) w pkt 6 lit. a) zaktualizowano stan posiadania akcji PKO BP S.A. przez Skarb Państwa, 
3) w pkt 7 lit. b) dodaje się imię i nazwisko oraz stanowisko „Robert Działak – Przewodniczący Rady 

Nadzorczej”, a także imię i nazwisko „Michał Nowotny” oraz „Lawrence D. Haber”. 
4) z treści pkt 7 lit. b) oraz 8 lit. b) wykreśla się imiona i nazwiska oraz opisy kwalifikacji Pana Pawła Pietryki 

i Pana Mark’a Burgess, 
5) do treści pkt 8 lit. b) dodaję się następujące opisy kwalifikacji: 

„Robert Działak  
Tytuł magistra inżyniera uzyskał w roku 1997 na wydziale elektrycznym Uniwersytetu Technicznego w 
Budapeszcie. W roku 2003 tytuł MBA na wydziale Master of Business Administration Warsaw Business School. 
Obecnie, od 23 lutego 2007 r., pełni funkcję wiceprezesa zarządu banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank 
Polski S.A. Doświadczenie zawodowe zdobywał w CITIBANK jako koordynator Projektu Roku 2000, od lutego 
1998 do czerwca 1999 r.; specjalista ds. bezpieczeństwa informacji, od czerwca 1999 do lutego 2000 r.; 
kierownik Działu Weryfikacji Kredytowej od lutego 2000 do lipca 2001 r.; koordynator ds. Fuzji, od sierpnia 
2000 do marca 2001r. 
Od marca 2001 do listopada 2003 r. był zatrudniony w Banku Handlowym w Warszawie S.A. na stanowisku 
dyrektora ds. Produktów Internetowych. Od grudnia 2003 do maja 2005 r. w CITIBANK (HUNGARY) jako 
dyrektor ds. Alternatywnych Kanałów Sprzedaży. Od czerwca 2005 do grudnia 2005 r. był zatrudniony jako 
dyrektor ds. Kredytów w Banku Handlowym w Warszawie S.A. Od lutego 2006 do lutego 2007 r. przed 
powołaniem na stanowisko wiceprezesa zarządu Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. pełnił 
funkcje dyrektora Departamentu Bankowości Korporacyjnej w Centrali banku. 
Michał Nowotny  
Od 2006 r. do dnia dzisiejszego na stanowisku Zastępcycy Dyrektora Departamentu Inwestycji Kapitałowych w 
Centrali Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. ; W latach 2000 – 2006 był zatrudniony na 
stanowisku Kierownika Działu Planowania i Controllingu Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” ; W 
latach 997 – 2000 na stanowisku Inspektora Ekonomicznego w Wydawnictwach Szkolnych i Pedagogicznych 
S.A. ; W 1997r. był Asystentem w Zespole Inwestycji Kapitałowych i Pakietów Mniejszościowych w Drugim 
Narodowym Funduszu Inwestycyjnym S.A. W latach 1995 – 1997 był zatrudniony w Hevelius Management Sp. 
z o.o.  na stanowisku Asystenta Dyrektora Inwestycyjnego. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału 
Organizacji i Zarządzania, kierunek – Zarządzanie Finansami. 
Lawrence D. Haber 
Dyrektor Zarządzający, Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy Globalnych Struktur CSAM. Pan Lawrence D. 
Haber rozpoczął pracę w Grupie Credit Suisse w roku 2003, przechodząc z firmy Merrill Lynch Investment 
Managers (MLIM), gdzie był Dyrektorem Finansowym w zarządzie firmy. Uprzednio piastował różne stanowiska 
związane z finansami, zarówno w MLIM jak i w Salomon Brothers. Swoją karierę w finansach rozpoczynał na 
stanowisku księgowego w firmie Coopers & Lybrand. Lawrence D. Haber ukończył politologię na Uniwersytecie 
Stanowym New York w Stony Brook, posiada także tytuł MBA w zakresie księgowości University of New York, 
Stern School of Business oraz międzynarodowy certyfikat z księgowości (Certified Public Accountant).”; 

6) W pkt 9: 
a) w lit. d) nazwę “ PKO/CREDIT SUISSE Obligacji Extra – fundusz inwestycyjny otwarty” 

zastępuje się nazwą „PKO/CREDIT SUISSE Obligacji Długoterminowych – fundusz inwestycyjny 
otwarty”; 

b) po lit. k) dodaje się lit. l) w brzmieniu: 
“l) 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: 



 

 

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

d. 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. 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.”; 

 
2. W treści rozdz. III: 

a) zaktualizowano „Dane o procentowym udziale w portfelu Funduszu poszczególnych 
instrumentów finansowych według stanu na koniec ostatniego roku obrotowego, w 
podziale na podstawowe rodzaje lokat” o dane za 2006 r., 

14) w pkt 12 lit. b) „Opodatkowanie osób prawnych” datę roczną 2006 zastąpiono datą roczną 2007, 
15) w pkt 16: 

a) w lit. b) zaktualizowano „Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych”, o dane za rok 2006, 
b) w lit. f) zaktualizowano dane odnośnie „Miejsc, w których Uczestnik Funduszu może otrzymać 

informacje o wysokości wskaźnika WKC za poprzednie okresy.”- „Informacje o wysokości 
wskaźnika WKC za poprzednie okresy są dostępne w siedzibie Towarzystwa.”, 

c) w lit. g) zaktualizowano dane odnośnie „Stopy Obrotu Portfela („wskaźnik SOP”)” za rok 
2006, 

d) w lit. h) zaktualizowano dane odnośnie „Miejsc, w których Uczestnik Funduszu może otrzymać 
informacje o wysokości wskaźnika SOP za poprzednie okresy.” – „Informacje o wysokości 
wskaźnika SOP za poprzednie okresy są dostępne w siedzibie Towarzystwa.”; 

16) w pkt 17 zaktualizowano „Podstawowe dane finansowe Funduszu w ujęciu historycznym” o dane 
za rok 2006, 

3. W rozdz. IV: 
1) w pkt 4 zaktualizowano dane o kapitałach własnych Depozytariusza na dzień 31 grudnia 2006 r., 
2) w pkt 5 liret drugi otrzymał nową treść w brzmieniu: 
„- pozostali akcjonariusze poniżej progu 5% akcji - 25%.”; 
3) w pkt 10 funkcję „Członek Zarządu” zastąpiono funkcją „Prezes Zarządu”; 

 
PKO/CREDIT SUISSE Strategicznej Alokacji - fundusz inwestycyjny otwarty, 

 
informuje o następujących zmianach w treści prospektu informacyjnego: 

 
1. W treści rozdz. II: 
1) w pkt 2 „Wysokość kapitału własnego Towarzystwa, w tym wysokość składników kapitału własnego na 

ostatni dzień bilansowy.” zaktualizowano dane finansowe odnośnie kapitałów Towarzystwa na dzień 31 grudnia 
2006 r., 

2) w pkt 6 lit. a) zaktualizowano stan posiadania akcji PKO BP S.A. przez Skarb Państwa, 
3) w pkt 7 lit. b) dodaje się imię i nazwisko oraz stanowisko „Robert Działak – Przewodniczący Rady 

Nadzorczej”, a także imię i nazwisko „Michał Nowotny” oraz „Lawrence D. Haber”. 



 

 

4) z treści pkt 7 lit. b) oraz 8 lit. b) wykreśla się imiona i nazwiska oraz opisy kwalifikacji Pana Pawła Pietryki 
i Pana Mark’a Burgess, 

5) do treści pkt 8 lit. b) dodaję się następujące opisy kwalifikacji: 
„Robert Działak  
Tytuł magistra inżyniera uzyskał w roku 1997 na wydziale elektrycznym Uniwersytetu Technicznego w 
Budapeszcie. W roku 2003 tytuł MBA na wydziale Master of Business Administration Warsaw Business School. 
Obecnie, od 23 lutego 2007 r., pełni funkcję wiceprezesa zarządu banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank 
Polski S.A. Doświadczenie zawodowe zdobywał w CITIBANK jako koordynator Projektu Roku 2000, od lutego 
1998 do czerwca 1999 r.; specjalista ds. bezpieczeństwa informacji, od czerwca 1999 do lutego 2000 r.; 
kierownik Działu Weryfikacji Kredytowej od lutego 2000 do lipca 2001 r.; koordynator ds. Fuzji, od sierpnia 
2000 do marca 2001r. 
Od marca 2001 do listopada 2003 r. był zatrudniony w Banku Handlowym w Warszawie S.A. na stanowisku 
dyrektora ds. Produktów Internetowych. Od grudnia 2003 do maja 2005 r. w CITIBANK (HUNGARY) jako 
dyrektor ds. Alternatywnych Kanałów Sprzedaży. Od czerwca 2005 do grudnia 2005 r. był zatrudniony jako 
dyrektor ds. Kredytów w Banku Handlowym w Warszawie S.A. Od lutego 2006 do lutego 2007 r. przed 
powołaniem na stanowisko wiceprezesa zarządu Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. pełnił 
funkcje dyrektora Departamentu Bankowości Korporacyjnej w Centrali banku. 
Michał Nowotny  
Od 2006 r. do dnia dzisiejszego na stanowisku Zastępcycy Dyrektora Departamentu Inwestycji Kapitałowych w 
Centrali Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. ; W latach 2000 – 2006 był zatrudniony na 
stanowisku Kierownika Działu Planowania i Controllingu Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” ; W 
latach 997 – 2000 na stanowisku Inspektora Ekonomicznego w Wydawnictwach Szkolnych i Pedagogicznych 
S.A. ; W 1997r. był Asystentem w Zespole Inwestycji Kapitałowych i Pakietów Mniejszościowych w Drugim 
Narodowym Funduszu Inwestycyjnym S.A. W latach 1995 – 1997 był zatrudniony w Hevelius Management Sp. 
z o.o.  na stanowisku Asystenta Dyrektora Inwestycyjnego. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału 
Organizacji i Zarządzania, kierunek – Zarządzanie Finansami. 
Lawrence D. Haber 
Dyrektor Zarządzający, Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy Globalnych Struktur CSAM. Pan Lawrence D. 
Haber rozpoczął pracę w Grupie Credit Suisse w roku 2003, przechodząc z firmy Merrill Lynch Investment 
Managers (MLIM), gdzie był Dyrektorem Finansowym w zarządzie firmy. Uprzednio piastował różne stanowiska 
związane z finansami, zarówno w MLIM jak i w Salomon Brothers. Swoją karierę w finansach rozpoczynał na 
stanowisku księgowego w firmie Coopers & Lybrand. Lawrence D. Haber ukończył politologię na Uniwersytecie 
Stanowym New York w Stony Brook, posiada także tytuł MBA w zakresie księgowości University of New York, 
Stern School of Business oraz międzynarodowy certyfikat z księgowości (Certified Public Accountant).”; 

2. W Rozdz. IV: 
1) w pkt 4 zaktualizowano dane o kapitałach własnych Depozytariusza na dzień 31 grudnia 2006 r., 
2) w pkt 5 liret drugi otrzymał nową treść w brzmieniu: 
„- pozostali akcjonariusze poniżej progu 5% akcji - 25%.”; 
3) w pkt 10 funkcję „Członek Zarządu” zastąpiono funkcją „Prezes Zarządu”; 

 
 

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

informuje o następujących zmianach w treści prospektu informacyjnego: 
 

7. W treści rozdz. II: 
1) w pkt 2 „Wysokość kapitału własnego Towarzystwa, w tym wysokość składników kapitału własnego na ostatni 

dzień bilansowy.” zaktualizowano dane finansowe odnośnie kapitałów Towarzystwa na dzień 31 grudnia 2006 r., 
2) w pkt 6 lit. a) zaktualizowano stan posiadania akcji PKO BP S.A. przez Skarb Państwa, 
3) w pkt 7 lit. b) dodaje się imię i nazwisko oraz stanowisko „Robert Działak – Przewodniczący Rady Nadzorczej”, a 

także imię i nazwisko „Michał Nowotny” oraz „Lawrence D. Haber”. 
4) z treści pkt 7 lit. b) oraz 8 lit. b) wykreśla się imiona i nazwiska oraz opisy kwalifikacji Pana Pawła Pietryki i Pana 

Mark’a Burgess, 
5) do treści pkt 8 lit. b) dodaję się następujące opisy kwalifikacji: 



 

 

„Robert Działak  
Tytuł magistra inżyniera uzyskał w roku 1997 na wydziale elektrycznym Uniwersytetu Technicznego w 
Budapeszcie. W roku 2003 tytuł MBA na wydziale Master of Business Administration Warsaw Business School. 
Obecnie, od 23 lutego 2007 r., pełni funkcję wiceprezesa zarządu banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank 
Polski S.A. Doświadczenie zawodowe zdobywał w CITIBANK jako koordynator Projektu Roku 2000, od lutego 
1998 do czerwca 1999 r.; specjalista ds. bezpieczeństwa informacji, od czerwca 1999 do lutego 2000 r.; 
kierownik Działu Weryfikacji Kredytowej od lutego 2000 do lipca 2001 r.; koordynator ds. Fuzji, od sierpnia 
2000 do marca 2001r. 
Od marca 2001 do listopada 2003 r. był zatrudniony w Banku Handlowym w Warszawie S.A. na stanowisku 
dyrektora ds. Produktów Internetowych. Od grudnia 2003 do maja 2005 r. w CITIBANK (HUNGARY) jako 
dyrektor ds. Alternatywnych Kanałów Sprzedaży. Od czerwca 2005 do grudnia 2005 r. był zatrudniony jako 
dyrektor ds. Kredytów w Banku Handlowym w Warszawie S.A. Od lutego 2006 do lutego 2007 r. przed 
powołaniem na stanowisko wiceprezesa zarządu Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. pełnił 
funkcje dyrektora Departamentu Bankowości Korporacyjnej w Centrali banku. 
Michał Nowotny  
Od 2006 r. do dnia dzisiejszego na stanowisku Zastępcycy Dyrektora Departamentu Inwestycji Kapitałowych w 
Centrali Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. ; W latach 2000 – 2006 był zatrudniony na 
stanowisku Kierownika Działu Planowania i Controllingu Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” ; W 
latach 997 – 2000 na stanowisku Inspektora Ekonomicznego w Wydawnictwach Szkolnych i Pedagogicznych 
S.A. ; W 1997r. był Asystentem w Zespole Inwestycji Kapitałowych i Pakietów Mniejszościowych w Drugim 
Narodowym Funduszu Inwestycyjnym S.A. W latach 1995 – 1997 był zatrudniony w Hevelius Management Sp. 
z o.o.  na stanowisku Asystenta Dyrektora Inwestycyjnego. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału 
Organizacji i Zarządzania, kierunek – Zarządzanie Finansami. 
Lawrence D. Haber 
Dyrektor Zarządzający, Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy Globalnych Struktur CSAM. Pan Lawrence D. 
Haber rozpoczął pracę w Grupie Credit Suisse w roku 2003, przechodząc z firmy Merrill Lynch Investment 
Managers (MLIM), gdzie był Dyrektorem Finansowym w zarządzie firmy. Uprzednio piastował różne stanowiska 
związane z finansami, zarówno w MLIM jak i w Salomon Brothers. Swoją karierę w finansach rozpoczynał na 
stanowisku księgowego w firmie Coopers & Lybrand. Lawrence D. Haber ukończył politologię na Uniwersytecie 
Stanowym New York w Stony Brook, posiada także tytuł MBA w zakresie księgowości University of New York, 
Stern School of Business oraz międzynarodowy certyfikat z księgowości (Certified Public Accountant).”; 

6) W pkt 9: 
a) w lit. d) nazwę “ PKO/CREDIT SUISSE Obligacji Extra – fundusz inwestycyjny otwarty” 

zastępuje się nazwą „PKO/CREDIT SUISSE Obligacji Długoterminowych – fundusz inwestycyjny 
otwarty”; 

b) lit. i) otrzymuje następujące brzmienie: 
“i) 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: 

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

f. 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: 

s. PKO/CREDIT SUISSE Akcji – funduszu inwestycyjnego otwartego, 
t. PKO/CREDIT SUISSE Akcji Nowa Europa – funduszu inwestycyjnego otwartego, 
u. PKO/CREDIT SUISSE Akcji Małych i Średnich Spółek – funduszu inwestycyjnego 

otwartego, 
v. PKO/CREDIT SUISSE Zrównoważony – funduszu inwestycyjnego otwartego, 
w. PKO/CREDIT SUISSE Stabilnego Wzrostu – funduszu inwestycyjnego otwartego, 
x. PKO/CREDIT SUISSE Obligacji – funduszu inwestycyjnego otwartego, 



 

 

y. PKO/CREDIT SUISSE Obligacji Długoterminowych – funduszu inwestycyjnego 
otwartego, 

z. PKO/CREDIT SUISSE Skarbowy – funduszu inwestycyjnego otwartego, 
aa. 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.”; 

 
8. W treści rozdz. III: 

a) zaktualizowano „Dane o procentowym udziale w portfelu Funduszu poszczególnych 
instrumentów finansowych według stanu na koniec ostatniego roku obrotowego, w 
podziale na podstawowe rodzaje lokat” o dane za 2006 r., 

17) w pkt 12 lit. b) „Opodatkowanie osób prawnych” datę roczną 2006 zastąpiono datą roczną 2007, 
18) w pkt 17 zaktualizowano „Podstawowe dane finansowe Funduszu w ujęciu historycznym” o dane 

za rok 2006, 
9. W rozdz. IV: 

1) w pkt 4 zaktualizowano dane o kapitałach własnych Depozytariusza na dzień 31 grudnia 2006 r., 
2) w pkt 5 liret drugi otrzymał nową treść w brzmieniu: 
„- pozostali akcjonariusze poniżej progu 5% akcji - 25%.”; 
3) w pkt 10 funkcję „Członek Zarządu” zastąpiono funkcją „Prezes Zarządu”; 

 
PKO/CREDIT SUISSE Światowy Fundusz Walutowy – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty 

Z wydzielonymi subfunduszami informuje o następujących zmianach w treści prospektu informacyjnego: 
 

1. W treści rozdz. II: 
1) w pkt 2 „Wysokość kapitału własnego Towarzystwa, w tym wysokość składników kapitału własnego na 

ostatni dzień bilansowy.” zaktualizowano dane finansowe odnośnie kapitałów Towarzystwa na dzień 31 
grudnia 2006 r., 

2) w pkt 6 lit. a) zaktualizowano stan posiadania akcji PKO BP S.A. przez Skarb Państwa, 
3) w pkt 7 lit. b) dodaje się imię i nazwisko oraz stanowisko „Robert Działak – Przewodniczący Rady 

Nadzorczej”, a także imię i nazwisko „Michał Nowotny” oraz „Lawrence D. Haber”. 
4) z treści pkt 7 lit. b) oraz 8 lit. b) wykreśla się imiona i nazwiska oraz opisy kwalifikacji Pana Pawła Pietryki 

i Pana Mark’a Burgess, 
5) do treści pkt 8 lit. b) dodaję się następujące opisy kwalifikacji: 

„Robert Działak  
Tytuł magistra inżyniera uzyskał w roku 1997 na wydziale elektrycznym Uniwersytetu Technicznego w 
Budapeszcie. W roku 2003 tytuł MBA na wydziale Master of Business Administration Warsaw Business School. 
Obecnie, od 23 lutego 2007 r., pełni funkcję wiceprezesa zarządu banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank 
Polski S.A. Doświadczenie zawodowe zdobywał w CITIBANK jako koordynator Projektu Roku 2000, od lutego 
1998 do czerwca 1999 r.; specjalista ds. bezpieczeństwa informacji, od czerwca 1999 do lutego 2000 r.; 
kierownik Działu Weryfikacji Kredytowej od lutego 2000 do lipca 2001 r.; koordynator ds. Fuzji, od sierpnia 
2000 do marca 2001r. 
Od marca 2001 do listopada 2003 r. był zatrudniony w Banku Handlowym w Warszawie S.A. na stanowisku 
dyrektora ds. Produktów Internetowych. Od grudnia 2003 do maja 2005 r. w CITIBANK (HUNGARY) jako 
dyrektor ds. Alternatywnych Kanałów Sprzedaży. Od czerwca 2005 do grudnia 2005 r. był zatrudniony jako 
dyrektor ds. Kredytów w Banku Handlowym w Warszawie S.A. Od lutego 2006 do lutego 2007 r. przed 
powołaniem na stanowisko wiceprezesa zarządu Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. pełnił 
funkcje dyrektora Departamentu Bankowości Korporacyjnej w Centrali banku. 
Michał Nowotny  
Od 2006 r. do dnia dzisiejszego na stanowisku Zastępcycy Dyrektora Departamentu Inwestycji Kapitałowych w 
Centrali Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. ; W latach 2000 – 2006 był zatrudniony na 
stanowisku Kierownika Działu Planowania i Controllingu Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” ; W 
latach 997 – 2000 na stanowisku Inspektora Ekonomicznego w Wydawnictwach Szkolnych i Pedagogicznych 
S.A. ; W 1997r. był Asystentem w Zespole Inwestycji Kapitałowych i Pakietów Mniejszościowych w Drugim 



 

 

Narodowym Funduszu Inwestycyjnym S.A. W latach 1995 – 1997 był zatrudniony w Hevelius Management Sp. 
z o.o.  na stanowisku Asystenta Dyrektora Inwestycyjnego. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału 
Organizacji i Zarządzania, kierunek – Zarządzanie Finansami. 
Lawrence D. Haber 
Dyrektor Zarządzający, Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy Globalnych Struktur CSAM. Pan Lawrence D. 
Haber rozpoczął pracę w Grupie Credit Suisse w roku 2003, przechodząc z firmy Merrill Lynch Investment 
Managers (MLIM), gdzie był Dyrektorem Finansowym w zarządzie firmy. Uprzednio piastował różne stanowiska 
związane z finansami, zarówno w MLIM jak i w Salomon Brothers. Swoją karierę w finansach rozpoczynał na 
stanowisku księgowego w firmie Coopers & Lybrand. Lawrence D. Haber ukończył politologię na Uniwersytecie 
Stanowym New York w Stony Brook, posiada także tytuł MBA w zakresie księgowości University of New York, 
Stern School of Business oraz międzynarodowy certyfikat z księgowości (Certified Public Accountant).”; 

6) W pkt 9: 
a) w lit. d) nazwę “ PKO/CREDIT SUISSE Obligacji Extra – fundusz inwestycyjny otwarty” 

zastępuje się nazwą „PKO/CREDIT SUISSE Obligacji Długoterminowych – fundusz inwestycyjny 
otwarty”; 

b) po lit. k) dodaje się lit. l) w brzmieniu: 
“l) 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. 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.”; 

 
2. W treści podrozdziałów IIIa do IIIe: 

1) w pkt 7 zaktualizowano „Dane o procentowym udziale w portfelu Funduszu poszczególnych 
instrumentów finansowych według stanu na koniec ostatniego roku obrotowego, w podziale 
na podstawowe rodzaje lokat” o dane za 2006 r., 

2) w pkt 10 lit. b) „Opodatkowanie osób prawnych” datę roczną 2006 zastąpiono datą roczną 2007, 
3) w pkt 14: 

a) w lit. b) zaktualizowano „Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych”, o dane za rok 2006, 
b) w lit. f) zaktualizowano dane odnośnie „Miejsc, w których Uczestnik Funduszu może otrzymać 

informacje o wysokości wskaźnika WKC za poprzednie okresy.”- „Informacje o wysokości 
wskaźnika WKC za poprzednie okresy są dostępne w siedzibie Towarzystwa.”, 



 

 

c) w lit. g) zaktualizowano dane odnośnie „Stopy Obrotu Portfela („wskaźnik SOP”)” za rok 
2006, 

d) w lit. h) zaktualizowano dane odnośnie „Miejsc, w których Uczestnik Funduszu może otrzymać 
informacje o wysokości wskaźnika SOP za poprzednie okresy.” – „Informacje o wysokości 
wskaźnika SOP za poprzednie okresy są dostępne w siedzibie Towarzystwa.”; 

4) w pkt 15 zaktualizowano „Podstawowe dane finansowe Funduszu w ujęciu historycznym” o dane 
za rok 2006, 

3. W treści podrozdziałów IIIf do IIIh : 
1) w pkt 7 zaktualizowano „Dane o procentowym udziale w portfelu Funduszu poszczególnych 

instrumentów finansowych według stanu na koniec ostatniego roku obrotowego, w podziale 
na podstawowe rodzaje lokat” o dane za 2006 r., 

2) w pkt 10 lit. b) „Opodatkowanie osób prawnych” datę roczną 2006 zastąpiono datą roczną 2007, 
 

3) w pkt 15 zaktualizowano „Podstawowe dane finansowe Funduszu w ujęciu historycznym” o dane 
za rok 2006, 

4. W treści podrozdziału IIIf w pkt 14 lit. m) „Wartość Syntetycznego Współczynnika Kosztów Całkowitych 
(„wskaźnik SWKC”) i Syntetyczna Wartość Zakładanych Kosztów Całkowitych („wskaźnik SWZKC”)”  
otrzymała brzmienie: 

„m) Wartość Syntetycznego Współczynnika Kosztów Całkowitych („wskaźnik SWKC”) i Syntetyczna Wartość 
Zakładanych Kosztów Całkowitych („wskaźnik SWZKC”). 
a) Wskaźnik SWKC nie może być wyliczony ponieważ fundusze, których tytuły uczestnictwa były przedmiotem 
lokat Subfunduszu, nie publikują wskaźnika WKC w sposób określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
13 września 2004 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz 
specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także skrótu tego prospektu (Dz. U. z dnia 21 
września 2004 r.) 
b) Podmiot zarządzający funduszami, których tytuły uczestnictwa były przedmiotem lokat Subfunduszu pobiera 
roczną oplatę za zarządzanie aktywami w maksymalnej wysokości równej: 
1,92% dla jednostek uczestnictwa kategorii “B”, funduszu Credit Suisse Equity Fund (Lux) subfundusz Credit 
Suisse Equity Fund (Lux) European Blue Chips oraz, 
0,90% dla jednostek uczestnictwa kategorii “B”, funduszu Credit Suisse IndexMatch (Lux) subfundusz Credit 
Suisse IndexMatch (Lux) on Euro Stoxx 500® 
c) Wskaźnik SWZKC, który został obliczony jako suma kosztów operacyjnych funduszy uwzględnionych we 
wskaźnikach WKC tych funduszy, przypadających na nabyte przez Subfundusz tytuły uczestnictwa, oraz opłat 
z tytułu zbycia lub odkupienia tych tytułów uczestnictwa wynosi: 
60,47 złotych.”; 

5. W treści podrozdziału IIIg w pkt 14 lit. m) „Wartość Syntetycznego Współczynnika Kosztów 
Całkowitych („wskaźnik SWKC”) i Syntetyczna Wartość Zakładanych Kosztów Całkowitych („wskaźnik 
SWZKC”)”  otrzymała brzmienie: 
„m) Wartość Syntetycznego Współczynnika Kosztów Całkowitych („wskaźnik SWKC”) i Syntetyczna Wartość 
Zakładanych Kosztów Całkowitych („wskaźnik SWZKC”). 
a) Wskaźnik SWKC nie może być wyliczony ponieważ fundusze, których tytuły uczestnictwa były przedmiotem 
lokat Subfunduszu, nie publikują wskaźnika WKC w sposób określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 
września 2004 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego 
funduszu inwestycyjnego otwartego, a także skrótu tego prospektu (Dz. U. z dnia 21 września 2004 r.) 
b) Podmiot zarządzający funduszami, których tytuły uczestnictwa były przedmiotem lokat Subfunduszu pobiera 
roczną oplatę za zarządzanie aktywami w maksymalnej wysokości równej: 
1,92% dla jednostek uczestnictwa kategorii “B”, funduszu Credit Suisse Equity Fund (Lux) subfundusz Credit 
Suisse Equity Fund (Lux) USA Value oraz, 
0,90% dla jednostek uczestnictwa kategorii “B”, funduszu Credit Suisse IndexMatch (Lux) subfundusz Credit 
Suisse IndexMatch (Lux) on S&P 500® 
c) Wskaźnik SWZKC, który został obliczony jako suma kosztów operacyjnych funduszy uwzględnionych we 
wskaźnikach WKC tych funduszy, przypadających na nabyte przez Subfundusz tytuły uczestnictwa, oraz opłat z 
tytułu zbycia lub odkupienia tych tytułów uczestnictwa wynosi: 
57,51 złotych.”; 

 



 

 

6. W treści podrozdziału IIIh w pkt 14 lit. m) „Wartość Syntetycznego Współczynnika Kosztów 
Całkowitych („wskaźnik SWKC”) i Syntetyczna Wartość Zakładanych Kosztów Całkowitych („wskaźnik 
SWZKC”)”  otrzymała brzmienie: 

„m) Wartość Syntetycznego Współczynnika Kosztów Całkowitych („wskaźnik SWKC”) i Syntetyczna Wartość 
Zakładanych Kosztów Całkowitych („wskaźnik SWZKC”). 
a) Wskaźnik SWKC nie może być wyliczony ponieważ fundusze, których tytuły uczestnictwa były przedmiotem 
lokat Subfunduszu, nie publikują wskaźnika WKC w sposób określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
13 września 2004 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz 
specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także skrótu tego prospektu (Dz. U. z dnia 21 września 
2004 r.) 
b) Podmiot zarządzający funduszami, których tytuły uczestnictwa były przedmiotem lokat Subfunduszu pobiera 
roczną oplatę za zarządzanie aktywami w maksymalnej wysokości równej: 
1,92% dla jednostek uczestnictwa kategorii “B”, funduszu Credit Suisse Equity Fund (Lux) subfundusz Credit 
Suisse Equity Fund (Lux) Japan Megatrend oraz, 
0,90% dla jednostek uczestnictwa kategorii “B”, funduszu Credit Suisse IndexMatch (Lux) subfundusz Credit 
Suisse IndexMatch (Lux) on Nikkei 300 
c) Wskaźnik SWZKC, który został obliczony jako suma kosztów operacyjnych funduszy uwzględnionych we 
wskaźnikach WKC tych funduszy, przypadających na nabyte przez Subfundusz tytuły uczestnictwa, oraz opłat z 
tytułu zbycia lub odkupienia tych tytułów uczestnictwa wynosi: 
198,54 złotych.”; 

7. W Rozdz. IV: 
1) w pkt 4 zaktualizowano dane o kapitałach własnych Depozytariusza na dzień 31 grudnia 2006 r., 
2) w pkt 5 liret drugi otrzymał nową treść w brzmieniu: 
„- pozostali akcjonariusze poniżej progu 5% akcji - 25%.”; 
3) w pkt 10 funkcję „Członek Zarządu” zastąpiono funkcją „Prezes Zarządu”. 

 
 
 

Aktualne prospekty informacyjne funduszy inwestycyjnych PKO/CREDIT SUISSE  
są dostępne w siedzibie PKO Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. pod nr Infolinii 0-801 32 32 80  

i w Internecie na stronie www.pkotfi.pl.  
 


