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Informacja o zmianach w treści prospektów informacyjnych 
funduszy inwestycyjnych GAMMA zarządzanych przez 
PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 
dokonanych w dniu 25 kwietnia 2022 r. 

 

 

MFUNDUSZ KONSERWATYWNY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY 

INFORMUJE O NASTĘPUJĄCYCH ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTU INFORMACYJNEGO: 

1. Na stronie tytułowej datę „12 kwietnia 2022 r.” zastępuje się datą „25 kwietnia 2022 r.”. 

 
2. W Rozdziale VI ust. 11 otrzymuje następujące brzmienie: 

„11. Informacje dotyczące ograniczeń zbywalności jednostek uczestnictwa Funduszu na rzecz 
obywateli Federacji Rosyjskiej oraz Białorusi na podstawie Rozporządzenia Rady (UE) nr 2022/328 z 
dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 dotyczącego 
środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie 
(„Rozporządzenie I”) oraz Rozporządzenia Rady (UE) nr 2022/398 z dnia 9 marca 2022 r. 
zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 765/2006 dotyczące środków ograniczających w związku z 
sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy („Rozporządzenie II”).  

Z uwagi na przepisy Rozporządzenia I (art. 5f) i Rozporządzania II (art. 1y), zgodnie z którymi zakazana 
jest sprzedaż denominowanych w jakiejkolwiek walucie urzędowej państwa członkowskiego zbywalnych 
papierów wartościowych wyemitowanych po dniu 12 kwietnia 2022 r. lub jednostek uczestnictwa funduszy 
inwestycyjnych, które zapewniają ekspozycję na takie papiery wartościowe, odpowiednio jakimkolwiek 
obywatelom rosyjskim i białoruskim lub osobom fizycznym zamieszkałym w Rosji i Białorusi lub 
jakimkolwiek osobom prawnym, podmiotom lub organom z siedzibą w Rosji i Białorusi, Fundusz informuje, 
co następuje. Mając na uwadze fakt, iż Fundusz może dokonywać lokat w papiery wartościowe, o których 
mowa w zdaniu poprzednim od dnia 12 kwietnia 2022 r. jednostki uczestnictwa Funduszu nie będą 
zbywane w/w wskazanym osobom i podmiotom (powyższe dotyczy także nabyć w ramach zlecenia 
konwersji/przeniesienia jednostek uczestnictwa). 
Zakaz, o którym mowa powyżej nie ma zastosowania do obywateli państwa członkowskiego lub osób 
fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim.”. 

 

 

GAMMA PARASOL BIZNES SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY 

INFORMUJE O NASTĘPUJĄCYCH ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTU INFORMACYJNEGO: 

1. Na stronie tytułowej datę „12 kwietnia 2022 r.”. zastępuje się datą „25 kwietnia 2022 r.”. 

 
2. W Rozdziale VI ust. 12 otrzymuje następujące brzmienie: 

„12. Informacje dotyczące ograniczeń zbywalności jednostek uczestnictwa Funduszu na rzecz 
obywateli Federacji Rosyjskiej oraz Białorusi na podstawie Rozporządzenia Rady (UE) nr 2022/328 z 
dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków 
ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie 
(„Rozporządzenie I”) oraz Rozporządzenia Rady (UE) nr 2022/398 z dnia 9 marca 2022 r. 
zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 765/2006 dotyczące środków ograniczających w związku z 
sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy („Rozporządzenie II”).  

Z uwagi na przepisy Rozporządzenia I (art. 5f) i Rozporządzania II (art. 1y), zgodnie z którymi zakazana 
jest sprzedaż denominowanych w jakiejkolwiek walucie urzędowej państwa członkowskiego zbywalnych 
papierów wartościowych wyemitowanych po dniu 12 kwietnia 2022 r. lub jednostek uczestnictwa funduszy 
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inwestycyjnych, które zapewniają ekspozycję na takie papiery wartościowe, odpowiednio jakimkolwiek 
obywatelom rosyjskim i białoruskim lub osobom fizycznym zamieszkałym w Rosji i Białorusi lub 
jakimkolwiek osobom prawnym, podmiotom lub organom z siedzibą w Rosji i Białorusi, Fundusz informuje, 
co następuje. Mając na uwadze fakt, iż Fundusz może dokonywać lokat w papiery wartościowe, o których 
mowa w zdaniu poprzednim od dnia 12 kwietnia 2022 r. jednostki uczestnictwa Funduszu nie będą 
zbywane w/w wskazanym osobom i podmiotom (powyższe dotyczy także nabyć w ramach zlecenia 
konwersji/przeniesienia jednostek uczestnictwa). 
Zakaz, o którym mowa powyżej nie ma zastosowania do obywateli państwa członkowskiego lub osób 
fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim.”. 

 

 

 
 


