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INFORMACJA O ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH 

ZARZĄDZANYCH PRZEZ PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 

DOKONANYCH W DNIU 30 PAŹDZIERNIKA 2013 R. 

 

I. PKO ŚWIATOWY FUNDUSZ WALUTOWY - SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY 

INFORMUJE O NASTĘPUJĄCYCH ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTU INFORMACYJNEGO: 

1. Na stronie tytułowej w punkcie 4 datę „15 października 2013 r.” zastępuje się datą „30 października 
2013 r.”, 

2. w rozdziale IIIa pkt 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„Fundusz oblicza całkowitą ekspozycję Subfunduszu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów 

z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez 

towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U. poz. 538). 

Całkowita ekspozycja Subfunduszu, wyliczona przy zastosowaniu przyjętej dla Subfunduszu metody 

względnej wartości zagrożonej, nie może przekraczać 200%: wartości zagrożonej portfela 

referencyjnego, przy założeniu okresu utrzymywania stałej wielkości i struktury aktywów 

Subfunduszu wynoszącego 20 Dni Roboczych. 

Zakładany wskaźnik dźwigni finansowej, o którym mowa w §22 ust. 2 Rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia 

działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U. poz. 538), obliczony jako suma 

wartości referencyjnych wykorzystywanych instrumentów pochodnych, wynosi 10%. 

Prawdopodobieństwo jego przekroczenia wynosi 5%. Wskazany poziom opiera się na analizie 

danych historycznych oraz antycypacji przyszłej strategii inwestycyjnej i nie ma charakteru 

wiążącego limitu inwestycyjnego. Zarządzający może stosować techniki inwestycyjne, które 

spowodują przekroczenie wskazanego poziomu dźwigni w wysokości znacząco przewyższającej 

w/w poziom. 

Portfel referencyjny Subfunduszu jest tożsamy z portfelem papierów wartościowych 

komponujących indeks Arca Gold Miners NYSE.”, 

3. w rozdziale IIIe pkt 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„Fundusz oblicza całkowitą ekspozycję Subfunduszu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów 

z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez 

towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U. poz. 538). 

Całkowita ekspozycja Subfunduszu, wyliczona przy zastosowaniu przyjętej dla Subfunduszu metody 

względnej wartości zagrożonej, nie może przekraczać 200% wartości zagrożonej portfela 

referencyjnego, przy założeniu okresu utrzymywania stałej wielkości i struktury aktywów 

Subfunduszu wynoszącego 20 Dni Roboczych.  

Zakładany wskaźnik dźwigni finansowej, o którym mowa w §22 ust. 2 Rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia 

działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U. poz. 538), obliczony jako suma 

wartości referencyjnych wykorzystywanych instrumentów pochodnych, wynosi 10%. 

Prawdopodobieństwo jego przekroczenia wynosi 5%. Wskazany poziom opiera się na analizie 

danych historycznych oraz antycypacji przyszłej strategii inwestycyjnej i nie ma charakteru 

wiążącego limitu inwestycyjnego. Zarządzający może stosować techniki inwestycyjne, które 
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spowodują przekroczenie wskazanego poziomu dźwigni w wysokości znacząco przewyższającej 

w/w poziom.  

Portfel referencyjny Subfunduszu jest tożsamy z portfelem papierów wartościowych 

komponujących indeks MSCI Asia and Pacific ex-Japan.”, 

4. w rozdziale IIIg pkt 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„Fundusz oblicza całkowitą ekspozycję Subfunduszu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów 

z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez 

towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U. poz. 538). 

Całkowita ekspozycja Subfunduszu, wyliczona przy zastosowaniu przyjętej dla Subfunduszu metody 

względnej wartości zagrożonej, nie może przekraczać 200% wartości zagrożonej portfela 

referencyjnego, przy założeniu okresu utrzymywania stałej wielkości i struktury aktywów 

Subfunduszu wynoszącego 20 Dni Roboczych.  

Zakładany wskaźnik dźwigni finansowej, o którym mowa w §22 ust. 2 Rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia 

działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U. poz. 538), obliczony jako suma 

wartości referencyjnych wykorzystywanych instrumentów pochodnych, wynosi 10%. 

Prawdopodobieństwo jego przekroczenia wynosi 5%. Wskazany poziom opiera się na analizie 

danych historycznych oraz antycypacji przyszłej strategii inwestycyjnej i nie ma charakteru 

wiążącego limitu inwestycyjnego. Zarządzający może stosować techniki inwestycyjne, które 

spowodują przekroczenie wskazanego poziomu dźwigni w wysokości znacząco przewyższającej 

w/w poziom.  

Portfel referencyjny Subfunduszu jest tożsamy z portfelem papierów wartościowych 

komponujących indeks Standard & Poors 500.”, 

5. w rozdziale IIIh pkt 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„Fundusz oblicza całkowitą ekspozycję Subfunduszu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów 

z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez 

towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U. poz. 538). 

Całkowita ekspozycja Subfunduszu, wyliczona przy zastosowaniu przyjętej dla Subfunduszu metody 

względnej wartości zagrożonej, nie może przekraczać 200% wartości zagrożonej portfela 

referencyjnego, przy założeniu okresu utrzymywania stałej wielkości i struktury aktywów 

Subfunduszu wynoszącego 20 Dni Roboczych.  

Zakładany wskaźnik dźwigni finansowej, o którym mowa w §22 ust. 2 Rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia 

działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U. poz. 538), obliczony jako suma 

wartości referencyjnych wykorzystywanych instrumentów pochodnych, wynosi 10%. 

Prawdopodobieństwo jego przekroczenia wynosi 5%. Wskazany poziom opiera się na analizie 

danych historycznych oraz antycypacji przyszłej strategii inwestycyjnej i nie ma charakteru 

wiążącego limitu inwestycyjnego. Zarządzający może stosować techniki inwestycyjne, które 

spowodują przekroczenie wskazanego poziomu dźwigni w wysokości znacząco przewyższającej 

w/w poziom.  

Portfel referencyjny Subfunduszu jest tożsamy z portfelem papierów wartościowych 

komponujących indeks Nikkei 225.”, 
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6. w rozdziale IIIi pkt 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„Fundusz oblicza całkowitą ekspozycję Subfunduszu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów 

z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez 

towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U. poz. 538). 

Całkowita ekspozycja Subfunduszu, wyliczona przy zastosowaniu przyjętej dla Subfunduszu metody 

względnej wartości zagrożonej, nie może przekraczać 200% wartości zagrożonej portfela 

referencyjnego, przy założeniu okresu utrzymywania stałej wielkości i struktury aktywów 

Subfunduszu wynoszącego 20 Dni Roboczych.  

Zakładany wskaźnik dźwigni finansowej, o którym mowa w §22 ust. 2 Rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia 

działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U. poz. 538), obliczony jako suma 

wartości referencyjnych wykorzystywanych instrumentów pochodnych, wynosi 10%. 

Prawdopodobieństwo jego przekroczenia wynosi 5%. Wskazany poziom opiera się na analizie 

danych historycznych oraz antycypacji przyszłej strategii inwestycyjnej i nie ma charakteru 

wiążącego limitu inwestycyjnego. Zarządzający może stosować techniki inwestycyjne, które 

spowodują przekroczenie wskazanego poziomu dźwigni w wysokości znacząco przewyższającej 

w/w poziom.  

Portfel referencyjny Subfunduszu jest tożsamy z portfelem papierów wartościowych 

komponujących indeks MSCI Emerging  Markets.”. 


