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Informacja o zmianach w treści prospektów informacyjnych funduszy inwestycyjnych 

zarządzanych przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 

dokonanych w dniu 1 grudnia 2015 r. 

 

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

PROSPEKTU INFORMACYJNEGO:  

 

1. na stronie tytułowej w punkcie 5 datę „09 listopada 2015 r.”  zastępuje się datą „1 grudnia 2015 r.”, 

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

„7.2.  członków Rady Nadzorczej Towarzystwa 

7.2.1. Paweł Borys - Przewodniczący 

7.2.2. Błażej Borzym 

7.2.3. Jacek Obłękowski 

7.2.4. Adrian Adamowicz  

7.2.5. Tomasz Belka”, 

3. w Rozdziale III w punkt  7.1. tiret trzecie otrzymuje następujące brzmienie: 

„-  W okresie zawieszenia zbywania Jednostek Uczestnictwa Fundusz nie będzie realizował Zleceń 

nabycia, Przeniesienia i Konwersji do Subfunduszu. Dokonane przez Uczestników lub 

Inwestorów wpłaty bezpośrednie będą im zwracane.”, 

4. w Rozdziale VI po punkcie 5 dodaje się punkt 6 o następującym brzmieniu: 

„6. Informacje dotyczące obowiązków Towarzystwa i Funduszu związanych z wykonywaniem 

ustawodawstwa FATCA 

Zgodnie z ustawą o wykonywaniu umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem 

Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków 

podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Dz.U. 2015, poz. 1712) (dalej „Ustawa 

FATCA”), Towarzystwo oraz Fundusz zobowiązane są do wdrożenia procedur identyfikacji 

Inwestorów i Uczestników pod kątem weryfikacji, czy mogą oni mieć status podatników Stanów 

Zjednoczonych Ameryki. W związku z powyższym, Inwestorzy i Uczestnicy nabywający Jednostki 

Uczestnictwa Funduszu od dnia 1 grudnia 2015 r. mogą być proszeni o: 

– złożenie oświadczenia odnośnie tego, czy posiadają oni status podatnika Stanów 
Zjednoczonych Ameryki, 

– przedstawienie dodatkowych dokumentów określonych ww. umową w sytuacji, kiedy pojawią 
się jakiekolwiek wątpliwości dotyczące posiadania przez Inwestora lub Uczestnika statusu 
podatnika Stanów Zjednoczonych Ameryki. 

Do złożenia ww. oświadczenia lub przedstawienia dodatkowych dokumentów mogą zostać 

wezwani również Uczestnicy, którzy nabyli Jednostki Uczestnictwa Funduszu w okresie od 

1 lipca 2014 r. do 30 listopada 2015 r. W przypadku ich niedostarczenia Towarzystwo oraz 

Fundusz zobowiązane będą dokonać blokady Rejestru Uczestnika, co oznaczać będzie czasowe 

uniemożliwienie dysponowania nabytymi Jednostkami Uczestnictwa. 
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W celu wyjaśnienia statusu podatkowego Uczestników w związku z Ustawą FATCA, do przekazania 

dodatkowych dokumentów mogą również zostać wezwani Uczestnicy Funduszu będący 

Uczestnikami na dzień 30 czerwca 2014 r.  

Uczestnicy zobowiązani są do aktualizacji złożonego oświadczenia w przypadku zmiany stanu 

faktycznego powodującego nieaktualność uprzednio złożonego oświadczenia. 

Dane Uczestników, którzy zostaną zidentyfikowani jako podatnicy Stanów Zjednoczonych Ameryki 

podlegać będą obowiązkom sprawozdawczym. W tym zakresie Towarzystwo zobowiązane będzie 

do przekazania danych osobowych Uczestnika, informacji o wartości Rejestru Uczestnika oraz o 

dokonanych odkupieniach Jednostek Uczestnictwa lub innych wypłatach do polskich organów 

podatkowych, które następnie, zgodnie z ww. umową, zobowiązane będą przekazać wyżej 

wymienione informacje do administracji podatkowej Stanów Zjednoczonych Ameryki.”, 

 
5. Załącza się aktualny statut PKO Parasolowy - funduszu inwestycyjnego otwartego, stanowiący 

załącznik nr 2 do prospektu informacyjnego. 

 

PKO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO – SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY INFORMUJE O 

NASTĘPUJĄCYCH ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTU INFORMACYJNEGO: 

 

1. na stronie tytułowej datę „09 listopada 2015 r.”  zastępuje się datą „1 grudnia 2015 r.”, 

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

„7.2.  członków Rady Nadzorczej Towarzystwa 

7.2.1. Paweł Borys - Przewodniczący 

7.2.2. Błażej Borzym 

7.2.3. Jacek Obłękowski 

7.2.4. Adrian Adamowicz  

7.2.5. Tomasz Belka”, 

3. w Rozdziale VI po punkcie 5 dodaje się punkt 6 o następującym brzmieniu: 

„6. Informacje dotyczące obowiązków Towarzystwa i Funduszu związanych z wykonywaniem 

ustawodawstwa FATCA 

Zgodnie z ustawą o wykonywaniu umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem 

Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków 

podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Dz.U. 2015, poz. 1712) (dalej „Ustawa 

FATCA”), Towarzystwo oraz Fundusz zobowiązane są do wdrożenia procedur identyfikacji 

Inwestorów i Uczestników pod kątem weryfikacji, czy mogą oni mieć status podatników Stanów 

Zjednoczonych Ameryki. W związku z powyższym, Inwestorzy i Uczestnicy nabywający Jednostki 

Uczestnictwa Funduszu od dnia 1 grudnia 2015 r. mogą być proszeni o: 

– złożenie oświadczenia odnośnie tego, czy posiadają oni status podatnika Stanów 
Zjednoczonych Ameryki, 

– przedstawienie dodatkowych dokumentów określonych ww. umową w sytuacji, kiedy pojawią 
się jakiekolwiek wątpliwości dotyczące posiadania przez Inwestora lub Uczestnika statusu 
podatnika Stanów Zjednoczonych Ameryki. 
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Do złożenia ww. oświadczenia lub przedstawienia dodatkowych dokumentów mogą zostać 

wezwani również Uczestnicy, którzy nabyli Jednostki Uczestnictwa Funduszu w okresie od 

1 lipca 2014 r. do 30 listopada 2015 r. W przypadku ich niedostarczenia Towarzystwo oraz 

Fundusz zobowiązane będą dokonać blokady Rejestru Uczestnika, co oznaczać będzie czasowe 

uniemożliwienie dysponowania nabytymi Jednostkami Uczestnictwa. 

W celu wyjaśnienia statusu podatkowego Uczestników w związku z Ustawą FATCA, do przekazania 

dodatkowych dokumentów mogą również zostać wezwani Uczestnicy Funduszu będący 

Uczestnikami na dzień 30 czerwca 2014 r.  

Uczestnicy zobowiązani są do aktualizacji złożonego oświadczenia w przypadku zmiany stanu 

faktycznego powodującego nieaktualność uprzednio złożonego oświadczenia. 

Dane Uczestników, którzy zostaną zidentyfikowani jako podatnicy Stanów Zjednoczonych Ameryki 

podlegać będą obowiązkom sprawozdawczym. W tym zakresie Towarzystwo zobowiązane będzie 

do przekazania danych osobowych Uczestnika, informacji o wartości Rejestru Uczestnika oraz o 

dokonanych odkupieniach Jednostek Uczestnictwa lub innych wypłatach do polskich organów 

podatkowych, które następnie, zgodnie z ww. umową, zobowiązane będą przekazać wyżej 

wymienione informacje do administracji podatkowej Stanów Zjednoczonych Ameryki.”. 

 

PKO PŁYNNOŚCIOWY – SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY INFORMUJE O NASTĘPUJĄCYCH 

ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTU INFORMACYJNEGO: 

 

1. na stronie tytułowej datę „09 listopada 2015 r.”  zastępuje się datą „1 grudnia 2015 r.”, 

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

„7.2.  członków Rady Nadzorczej Towarzystwa 

7.2.1. Paweł Borys - Przewodniczący 

7.2.2. Błażej Borzym 

7.2.3. Jacek Obłękowski 

7.2.4. Adrian Adamowicz  

7.2.5. Tomasz Belka”, 

3. W rozdziale VI po punkcie 4 dodaje się punkt 5 o następującym brzmieniu: 

„5. Informacje dotyczące obowiązków Towarzystwa i Funduszu związanych z wykonywaniem 

ustawodawstwa FATCA 

Zgodnie z ustawą o wykonywaniu umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem 

Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków 

podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Dz.U. 2015, poz. 1712) (dalej „Ustawa 

FATCA”), Towarzystwo oraz Fundusz zobowiązane są do wdrożenia procedur identyfikacji 

Inwestorów i Uczestników pod kątem weryfikacji, czy mogą oni mieć status podatników Stanów 

Zjednoczonych Ameryki. W związku z powyższym, Inwestorzy i Uczestnicy nabywający Jednostki 

Uczestnictwa Funduszu od dnia 1 grudnia 2015 r. mogą być proszeni o: 

– złożenie oświadczenia odnośnie tego, czy posiadają oni status podatnika Stanów 
Zjednoczonych Ameryki, 
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– przedstawienie dodatkowych dokumentów określonych ww. umową w sytuacji, kiedy pojawią 
się jakiekolwiek wątpliwości dotyczące posiadania przez Inwestora lub Uczestnika statusu 
podatnika Stanów Zjednoczonych Ameryki. 

Do złożenia ww. oświadczenia lub przedstawienia dodatkowych dokumentów mogą zostać 

wezwani również Uczestnicy, którzy nabyli Jednostki Uczestnictwa Funduszu w okresie od 

1 lipca 2014 r. do 30 listopada 2015 r. W przypadku ich niedostarczenia Towarzystwo oraz 

Fundusz zobowiązane będą dokonać blokady Rejestru Uczestnika, co oznaczać będzie czasowe 

uniemożliwienie dysponowania nabytymi Jednostkami Uczestnictwa. 

W celu wyjaśnienia statusu podatkowego Uczestników w związku z Ustawą FATCA, do przekazania 

dodatkowych dokumentów mogą również zostać wezwani Uczestnicy Funduszu będący 

Uczestnikami na dzień 30 czerwca 2014 r.  

Uczestnicy zobowiązani są do aktualizacji złożonego oświadczenia w przypadku zmiany stanu 

faktycznego powodującego nieaktualność uprzednio złożonego oświadczenia. 

Dane Uczestników, którzy zostaną zidentyfikowani jako podatnicy Stanów Zjednoczonych Ameryki 

podlegać będą obowiązkom sprawozdawczym. W tym zakresie Towarzystwo zobowiązane będzie 

do przekazania danych osobowych Uczestnika, informacji o wartości Rejestru Uczestnika oraz o 

dokonanych odkupieniach Jednostek Uczestnictwa lub innych wypłatach do polskich organów 

podatkowych, które następnie, zgodnie z ww. umową, zobowiązane będą przekazać wyżej 

wymienione informacje do administracji podatkowej Stanów Zjednoczonych Ameryki.”. 


