
 

Informacja o zmianach w treści prospektów informacyjnych funduszy inwestycyjnych 

zarządzanych przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 

dokonanych w dniu 14 października 2016 r. 

 

 

PKO PARASOLOWY - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY INFORMUJE O NASTĘPUJĄCYCH ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTU 

INFORMACYJNEGO: 

1. W treści całego Prospektu nazwę subfunduszu „PKO Akcji III” zastępuję się nazwą „PKO Medycyny i 

Demografii Globalny”. 

2. Na stronie tytułowej w punkcie 5 datę „30 sierpnia 2016 r.” zastępuje się datą „14 października 2016 

r.”. 

3. w Rozdziale II pkt 7.2. otrzymuje następujące brzmienie: 

„7.2. członków Rady Nadzorczej Towarzystwa 

7.2.1. Adrian Adamowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej 
7.2.2. Mariusz Adamiak 
7.2.3. Tomasz Belka 
7.2.4. Leon Gelberg 
7.2.5. Urszula Kontowska 
7.2.6. Piotr Kwiecień  
7.2.7. Jan Emeryk Rościszewski”. 

4. W Rozdziale II dodaje się pkt 7.3.12 o następującym brzmieniu: 

„7.3.12. Robert Florczykowski”. 

5.  W Rozdziale III w pkt. 11.6. zamieszcza się aktualne oświadczenie niezależnego biegłego rewidenta o 

zgodności metod i zasad wyceny Aktywów Funduszu z przepisami dotyczącymi rachunkowości 

funduszy inwestycyjnych, a także zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez Subfundusze 

polityką inwestycyjną. 

6. W Rozdziale III, w Podrozdziale III ad w pkt 1.1 ppkt 3 otrzymuje następujące brzmienie: 

„3. Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane w Instrumenty Dłużne oraz depozyty o terminie 
zapadalności dłuższym niż 7 dni i papiery wartościowe, co do których istnieje zobowiązanie drugiej 
strony do ich odkupu (buy / sell back). 

7. W Rozdziale III, w nagłówku Podrozdzialu III ae, wykreśla się zdanie „Subfunudsz na dzień aktualizacji 

Prospektu nie został utworzony”. 

8. W Rozdziale III, w Podrozdziale III ae pkt 1.1 otrzymuje następujące brzmienie: 

„1.1. Główne kategorie lokat Subfunduszu  

1. Podstawowym rodzajem lokat Subfunduszu są:  

a) Instrumenty Udziałowe będące przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczone do 

obrotu, a także Instrumenty Udziałowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej 

lub dopuszczone do obrotu w państwach należących do OECD, w szczególności 

państwach członkowskich Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych Ameryki i 

Rzeczypospolitej Polskiej, emitowane przez podmioty, które są beneficjentami 

zachodzących na świecie zmian demograficznych będących przedstawicielami branż 

takich jak: medycyna, ochrona zdrowia, biotechnologia, podróże, czy dobra 

konsumenckie oraz w kontrakty terminowe na akcje lub indeksy giełdowe akcji.  

b) jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze 

zagraniczne (w rozumieniu Ustawy) oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez 



instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, spełniające kryteria 

określone w Ustawie, jeżeli, zgodnie ze statutem lub innym właściwym dokumentem, 

realizują one swój cel inwestycyjny poprzez lokowanie w kategorie lokat, o których 

mowa w lit. a). 

2. Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane w Instrumenty Dłużne, w tym instrumenty rynku 

pieniężnego oraz depozyty o terminie zapadalności dłuższym niż 7 dni i papiery wartościowe, co 

do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu (buy/sell back). 

3. Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane w depozyty w bankach krajowych lub instytucjach 

kredytowych, o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok, płatne na żądanie lub które można 

wycofać przed terminem zapadalności. 

4. Proporcja pomiędzy poszczególnymi rodzajami lokat będzie uzależniona od decyzji Towarzystwa 

popartych analizami dokonanymi przez Towarzystwo oraz danymi otrzymanymi ze źródeł 

zewnętrznych, z uwzględnieniem zasad dywersyfikacji lokat oraz innych ograniczeń 

inwestycyjnych określonych w Ustawie, przy czym całkowita wartość lokat w rodzaje lokat, o 

których mowa w ust. 1 powyżej nie może być niższa niż 60% Wartości Aktywów Netto 

Subfunduszu.   

5. Fundusz może zawierać na rzecz Subfunduszu umowy mające za przedmiot instrumenty 

pochodne będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub 

państwie członkowskim, na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w 

Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim, lub na Innych Rynkach 

Zorganizowanych, a także niewystandaryzowane instrumenty pochodne.”. 

9. W Rozdziale III, w Podrozdziale III ae, w pkt 4 tiret pierwsze otrzymuje następujące brzmienie: 

„- chcą inwestować w szczególności w akcje międzynarodowych firm, które są i będą beneficjentami 

zmian demograficznych, w tym firm będących przedstawicielami takich branż jak medycyna, ochrona 

zdrowia, biotechnologia, podróże, dobra konsumenckie oraz wielu innych, na działalność których 

znaczny wpływ ma i będzie miało wydłużenie się średniej długości życia społeczeństw krajów 

rozwiniętych i przyrost naturalny w krajach gospodarek wschodzących,” 

10. W Rozdziale III, w Podrozdziale III ae, pkt 6 otrzymuje  następujące brzmienie: 

„6. Podstawowe dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym. 

6.1. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego, zgodnie ze 

sprawozdaniem finansowym Subfunduszu zbadanym przez biegłego rewidenta (w tys. zł.). 

 Nie dotyczy. 

 6.2. Wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa związane z Subfunduszem. 

 Nie dotyczy. 

 6.3. Za wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa związane z 

Subfunduszem, odzwierciedlający zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i 

politykę inwestycyjną Subfunduszu, zwany również benchmarkiem od dnia 14 października 2016 r. 

przyjmuje się średnią ważoną procentowej zmiany indeksu WIG z wagą 35%, procentowej zmiany 

indeksu MSCI ACWI USD z wagą 55% i stawki referencyjnej WIBID overnight z wagą 10%. 

6.4. Średnia stopa zwrotu z benchmarku odpowiednio dla okresów, o których mowa w pkt 6.2. 

Nie dotyczy. 

6.5. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w 

momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości pobranych przez Fundusz opłat 

manipulacyjnych dotyczących Subfunduszu. Wyniki historyczne Subfunduszu nie gwarantują 

uzyskania podobnych wyników w przyszłości. 



6.6. Źródłem danych przedstawionych w pkt 6.1. jest sprawozdanie finansowe Subfunduszu, a 

źródłem danych przedstawionych w pkt 6.2. są dane własne PKO Towarzystwo Funduszy 

Inwestycyjnych S.A. 

6.7. Przy ustalaniu stopy zwrotu nie uwzględnia się podatków i opłat publicznoprawnych, a także 

opłat związanych ze zbywaniem i odkupywaniem Jednostek Uczestnictwa.”. 

11. Załącza się aktualny statut PKO Parasolowy – funduszu inwestycyjnego otwartego stanowiący 

załącznik nr 2 do prospektu informacyjnego. 

 

 

PKO PŁYNNOŚCIOWY – SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY INFORMUJE O NASTĘPUJĄCYCH ZMIANACH W 

TREŚCI PROSPEKTU INFORMACYJNEGO: 

1. Na stronie tytułowej datę „30 sierpnia 2016 r.” zastępuje się datą „14 października 2016 r.”. 

2. w Rozdziale II pkt 7.2. otrzymuje następujące brzmienie: 

„7.2. członków Rady Nadzorczej Towarzystwa 

7.2.8. Adrian Adamowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej 
7.2.9. Mariusz Adamiak 
7.2.10. Tomasz Belka 
7.2.11. Leon Gelberg 
7.2.12. Urszula Kontowska 
7.2.13. Piotr Kwiecień  
7.2.14. Jan Emeryk Rościszewski”. 

 
 
 

PKO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO – SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY INFORMUJE O 

NASTĘPUJĄCYCH ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTU INFORMACYJNEGO: 

1. Na stronie tytułowej datę „30 sierpnia 2016 r.” zastępuje się datą „14 października 2016 r.”. 

2. w Rozdziale II pkt 7.2. otrzymuje następujące brzmienie: 

„7.2. członków Rady Nadzorczej Towarzystwa 

7.2.15. Adrian Adamowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej 
7.2.16. Mariusz Adamiak 
7.2.17. Tomasz Belka 
7.2.18. Leon Gelberg 
7.2.19. Urszula Kontowska 
7.2.20. Piotr Kwiecień  
7.2.21. Jan Emeryk Rościszewski”. 

 

 

 

 


