
 
 

 
 

INFORMACJA O ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTÓW INFORMACYJNYCH  nr 1/2008/07_01_2008 
 

 
 

PKO/CREDIT SUISSE Strategicznej Alokacji – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty informuje o 
następujących zmianach w prospekcie informacyjnym: 

 
 
 

W Rozdz. III, pkt 9 ust. 2 lit j otrzymuje następującą treść:  
 
„ 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, 
i) PKO/CREDIT SUISSE Rynków Wschodzących.” 

 
 

Zmienia się Załącznik nr 2 do Prospektu.  
 
 
 

PKO/CREDIT SUISSE Światowy Fundusz Walutowy  -  specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z 
wydzielonymi subfunduszami informuje o następujących zmianach w prospekcie informacyjnym: 

 
 

 
Rozdz. IIIf, pkt 7 lit. b otrzymuje następującą treść:  
 
„b. całkowita wartość lokat w jednostki uczestnictwa emitowane przez fundusz zagraniczny Credit Suisse Systematic Alpha 
(Lux) subfundusz Equity Eurozone nie będzie niższa niż 30% i nie będzie wyższa niż 50% wartości Aktywów Subfunduszu,”  
 
Rozdz. IIIf, pkt 14 lit. m otrzymuje następującą treść: 
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 Systematic Alpha (Lux) subfundusz Equity 
Eurozone. 
 
Rozdz. IIIg, pkt 7 lit. b otrzymuje następującą treść: 
 
b. całkowita wartość lokat w jednostki uczestnictwa emitowane przez fundusz zagraniczny Credit Suisse Systematic Alpha 
(Lux) subfundusz Equity USA nie będzie niższa niż 30% i nie będzie wyższa niż 50% wartości Aktywów Subfunduszu 
 



 

 

 
Rozdz. IIIg, pkt 14 lit. m otrzymuje następującą treść: 
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 Systematic Alpha (Lux) subfundusz Equity USA 
 
Rozdz. IIIh, pkt 7 lit. b otrzymuje następującą treść: 
 
b. całkowita wartość lokat w jednostki uczestnictwa emitowane przez fundusz zagraniczny Credit Suisse Systematic 
Alpha (Lux) subfundusz Equity Japan nie będzie niższa niż 30% i nie będzie wyższa niż 50% wartości Aktywów 
Subfunduszu 
 
Rozdz. IIIg, pkt 14 lit. m otrzymuje następującą treść: 
 
 
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 Systematic Alpha (Lux) subfundusz Equity Japan.  
 
 
 

Zmiany wchodzą w życie z dniem publikacji 
 


