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INFORMACJA O ZMIANACH  

W TREŚCI PROSPEKTÓW INFORMACYJNYCH  

FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ 

PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A 

Data zmian: 9 października 2015 r. 
Dotyczy:  PKO Światowy Fundusz Walutowy – fio 
 PKO Parasolowy – fio 
 PKO Zabezpieczenia Emerytalnego – sfio 
 PKO Płynnościowy - sfio 
 
 
 
 
 
 

PKO ŚWIATOWY FUNDUSZ WALUTOWY - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY INFORMUJE O NASTĘPUJĄCYCH ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTU INFORMACYJNEGO: 

 

1. Na stronie tytułowej akapit „Oznaczenie Subfunduszy” otrzymuję następujące brzmienie: 

„Oznaczenie Subfunduszy: 

Od dnia 2 października 2015 r. w Funduszu nie jest wydzielony żaden subfundusz.”. 

2. Na stronie tytułowej datę „2 października 2015 r.” zastępuje się datą „9 października 2015 r.”.  

3. W Rozdziale III skreśla się podrozdziały:  

„Podrozdział IIIE Subfundusz PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku.”. 

„Podrozdział III I Subfundusz PKO Akcji Rynków Wschodzących.”. 

4. W Rozdziale VI w pkt. 1 po ppkt 1.11. dodaje się ppkt 1.12. w następującym brzmieniu: 

„1.12. Do dnia 8 października 2015 r. w Funduszu działały Subfundusze PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku i PKO Akcji Rynków Wschodzących. W 
dniu 9 października 2015 r. zostały one połączone odpowiednio z subfunduszami PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku i PKO Akcji Rynków 
Wschodzących, wydzielonymi w ramach PKO Parasolowy - fio, jako subfundusze przejmowane..”. 

5. Załącza się aktualny statut PKO Światowy Fundusz Walutowy – funduszu inwestycyjnego otwartego stanowiący załącznik nr 2 do prospektu 
informacyjnego. 

 

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

 

1. Na stronie tytułowej w pkt 5 datę „28 sierpnia 2015 r.” zastępuje się datą „9 października 2015 r.”, 

2. w Rozdziale V pkt 5 otrzymuje następujące brzmienie: 

 „KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa, tel. (22) 528 11 00.”, 

3. w Rozdziale VI pkt 1.3. - 1.7. otrzymują następujące brzmienie: 

„1.3. Reklamacje zgłoszone przez Uczestników lub Inwestorów dotyczące usług świadczonych przez Towarzystwo lub związane z 

uczestnictwem w Funduszu, w tym w szczególności wynikające z treści danych uwidocznionych na Zleceniu, potwierdzeniu transakcji 

lub innym dokumencie potwierdzającym dokonanie danej czynności, mogą być zgłaszane przez Uczestnika, bądź osobę przez niego 

upoważnioną: 

- w formie pisemnej – osobiście w placówce Dystrybutora obsługującej Uczestników lub Inwestorów oraz w siedzibie Towarzystwa, 

albo przesyłką pocztową na wskazane w Prospekcie adresy: Towarzystwa, Dystrybutora lub Agenta Obsługującego;  

- ustnie – telefonicznie na numery Infolinii (22) 358 56 56 lub 801 32 32 80 albo osobiście do protokołu podczas wizyty Uczestnika lub 

Inwestora w placówce Dystrybutora obsługującej Uczestników lub Inwestorów oraz w siedzibie Towarzystwa;  

- w formie elektronicznej na adres email: kontakt@pkotfi.pl. 

1.4. Reklamacje powinny być zgłaszane niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia, w celu 

umożliwienia rzetelnego rozpatrzenia reklamacji. Na zlecenie Funduszu reklamacje zgłoszone przez Uczestników lub Inwestorów 

dotyczące usług świadczonych przez Towarzystwo lub związane z uczestnictwem w Funduszu rozpatruje Agent Obsługujący. 

Odpowiedzi na reklamacje udzielane są w formie pisemnej bądź pocztą elektroniczną (wyłącznie na wniosek Uczestnika lub Inwestora) 

bezzwłocznie, jednak nie później, niż w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie 

odpowiedzi przed upływem terminu. Termin, o którym mowa powyżej, może ulec przedłużeniu w sprawach szczególnie 

skomplikowanych, z zastrzeżeniem iż termin ten nie może przekroczyć 60 dni.  

mailto:kontakt@pkotfi.pl
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1.5. Towarzystwo podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Ponadto Uczestnik lub Inwestor będący konsumentem może zwrócić 

się o pomoc do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów. 

1.6. Reklamacje zgłoszone przez Uczestników lub Inwestorów dotyczące usług świadczonych przez Dystrybutora rozpatrywane są przez 

Dystrybutora zgodnie z trybem obowiązującym u Dystrybutora. W uzasadnionych przypadkach Towarzystwo może udzielić odpowiedzi 

na reklamację dotyczącą usług świadczonych przez Dystrybutora. 

1.7. Subfundusze wskazane poniżej, przejęły odpowiadające im subfundusze wydzielone dotychczas w ramach PKO Światowy Fundusz 
Walutowy – fio: 

- W dniu 25 września 2015 r. Subfundusz PKO Akcji Rynku Złota przejął Subfundusz PKO Złota, oraz Subfundusz PKO Akcji Rynku 
Amerykańskiego przejął PKO Akcji Rynku Amerykańskiego. 

- W dniu 2 października 2015 r. Subfundusz PKO Papierów Dłużnych USD przejął Subfundusz PKO Papierów Dłużnych USD, oraz  
Subfundusz PKO Akcji Rynku Japońskiego przejął Subfundusz PKO Akcji Rynku Japońskiego. 

- W dniu 9 października 2015 r. Subfundusz PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku, przejął Subfundusz PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku, oraz 
Subfundusz PKO Akcji Rynków Wschodzących przejął Subfunduszu PKO Akcji Rynków Wschodzących.”. 

 

PKO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO – SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY INFORMUJE O NASTĘPUJĄCYCH ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTU 

INFORMACYJNEGO: 

 

1. Na stronie tytułowej datę „24 sierpnia 2015 r.” zastępuje się datą „9 października 2015 r.”, 

2. w Rozdziale V pkt 7 otrzymuje następujące brzmienie: 

„KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa, tel. (22) 528 11 00.”, 

3. w Rozdziale VI pkt 1.3 otrzymuje następujące brzmienie: 

„1.3. Reklamacje zgłoszone przez Uczestników lub Inwestorów dotyczące usług świadczonych przez Towarzystwo lub związane z 

uczestnictwem w Funduszu, w tym w szczególności wynikające z treści danych uwidocznionych na Zleceniu, potwierdzeniu transakcji 

lub innym dokumencie potwierdzającym dokonanie danej czynności, mogą być zgłaszane przez Uczestnika, bądź osobę przez niego 

upoważnioną: 

- w formie pisemnej – osobiście w placówce Dystrybutora obsługującej Uczestników lub Inwestorów oraz w siedzibie Towarzystwa, 

albo przesyłką pocztową na wskazane w Prospekcie adresy: Towarzystwa, Dystrybutora lub Agenta Obsługującego;  

- ustnie – telefonicznie na numery Infolinii (22) 358 56 56 lub 801 32 32 80 albo osobiście do protokołu podczas wizyty Uczestnika lub 

Inwestora w placówce Dystrybutora obsługującej Uczestników lub Inwestorów oraz w siedzibie Towarzystwa;  

- w formie elektronicznej na adres email: kontakt@pkotfi.pl.  

 Reklamacje powinny być zgłaszane niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia, w celu 

umożliwienia rzetelnego rozpatrzenia reklamacji. Na zlecenie Funduszu reklamacje zgłoszone przez Uczestników lub Inwestorów 

dotyczące usług świadczonych przez Towarzystwo lub związane z uczestnictwem w Funduszu rozpatruje Agent Obsługujący. 

Odpowiedzi na reklamacje udzielane są w formie pisemnej bądź pocztą elektroniczną (wyłącznie na wniosek Uczestnika lub Inwestora) 

bezzwłocznie, jednak nie później, niż w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie 

odpowiedzi przed upływem terminu. Termin, o którym mowa powyżej, może ulec przedłużeniu w sprawach szczególnie 

skomplikowanych, z zastrzeżeniem iż termin ten nie może przekroczyć 60 dni.  

 Towarzystwo podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Ponadto Uczestnik lub Inwestor będący konsumentem może zwrócić 

się o pomoc do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów. 

 Reklamacje zgłoszone przez Uczestników lub Inwestorów dotyczące usług świadczonych przez Dystrybutora rozpatrywane są przez 

Dystrybutora zgodnie z trybem obowiązującym u Dystrybutora. W uzasadnionych przypadkach Towarzystwo może udzielić odpowiedzi 

na reklamację dotyczącą usług świadczonych przez Dystrybutora.”. 

 

PKO PŁYNNOŚCIOWY – SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY INFORMUJE O NASTĘPUJĄCYCH ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTU INFORMACYJNEGO: 
 
 

1. Na stronie tytułowej datę „24 sierpnia 2015 r.” zastępuje się datą „9 października 2015 r.”, 

2. w Rozdziale V pkt 6 otrzymuje następujące brzmienie: 

„KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa, tel. (22) 528 11 00.”, 

3. w Rozdziale VI pkt 1.3 otrzymuje następujące brzmienie: 

„1.3. Reklamacje zgłoszone przez Uczestników lub Inwestorów dotyczące usług świadczonych przez Towarzystwo lub związane z 

uczestnictwem w Funduszu, w tym w szczególności wynikające z treści danych uwidocznionych na Zleceniu, potwierdzeniu transakcji 

lub innym dokumencie potwierdzającym dokonanie danej czynności, mogą być zgłaszane przez Uczestnika, bądź osobę przez niego 

upoważnioną: 

- w formie pisemnej – osobiście w placówce Dystrybutora obsługującej Uczestników lub Inwestorów oraz w siedzibie Towarzystwa, 

albo przesyłką pocztową na wskazane w Prospekcie adresy: Towarzystwa, Dystrybutora lub Agenta Obsługującego;  
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- ustnie – telefonicznie na numery Infolinii (22) 358 56 56 lub 801 32 32 80 albo osobiście do protokołu podczas wizyty Uczestnika lub 

Inwestora w placówce Dystrybutora obsługującej Uczestników lub Inwestorów oraz w siedzibie Towarzystwa;  

- w formie elektronicznej na adres email: kontakt@pkotfi.pl.  

 Reklamacje powinny być zgłaszane niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia, w celu 

umożliwienia rzetelnego rozpatrzenia reklamacji. Na zlecenie Funduszu reklamacje zgłoszone przez Uczestników lub Inwestorów 

dotyczące usług świadczonych przez Towarzystwo lub związane z uczestnictwem w Funduszu rozpatruje Agent Obsługujący. 

Odpowiedzi na reklamacje udzielane są w formie pisemnej bądź pocztą elektroniczną (wyłącznie na wniosek Uczestnika lub Inwestora) 

bezzwłocznie, jednak nie później, niż w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie 

odpowiedzi przed upływem terminu. Termin, o którym mowa powyżej, może ulec przedłużeniu w sprawach szczególnie 

skomplikowanych, z zastrzeżeniem iż termin ten nie może przekroczyć 60 dni.  

 Towarzystwo podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Ponadto Uczestnik lub Inwestor będący konsumentem może zwrócić 

się o pomoc do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów. 

 Reklamacje zgłoszone przez Uczestników lub Inwestorów dotyczące usług świadczonych przez Dystrybutora rozpatrywane są przez 

Dystrybutora zgodnie z trybem obowiązującym u Dystrybutora. W uzasadnionych przypadkach Towarzystwo może udzielić odpowiedzi 

na reklamację dotyczącą usług świadczonych przez Dystrybutora.”. 
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