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Informacja o zmianach w treści prospektów informacyjnych funduszy inwestycyjnych 
zarządzanych przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 

dokonanych w dniu 14 stycznia 2017 r. 
 

 

 

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

INFORMACYJNEGO: 

1. Na stronie tytułowej, w pkt 5 datę „10 stycznia 2017 r.” zastępuje się datą „14 stycznia 2017 r.”. 

2. W podrozdziale IIIw ppkt 5.3.2.1. otrzymuje następujące brzmienie: 

„5.3.2.1. przy nabywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii A, A1 i E płaci opłatę manipulacyjną za nabycie  
maksymalnie do wysokości 4,5% wpłacanej kwoty,”. 

3. W podrozdziale IIIw ppkt 5.3.2.2. otrzymuje następujące brzmienie: 

„5.3.2.2. przy odkupieniu Jednostek Uczestnictwa kategorii B, B1 płaci opłatę manipulacyjną za odkupienie 
maksymalnie do wysokości 4,5% kwoty podlegającej odkupieniu,”. 

4. W podrozdziale IIIw ppkt 5.3.2.3. otrzymuje następujące brzmienie: 

„5.3.2.3. przy nabyciu Jednostek Uczestnictwa kategorii C, C1 płaci opłatę manipulacyjną za nabycie 
maksymalnie do wysokości 2,25% wpłacanej kwoty oraz przy odkupieniu opłatę za odkupienie 
maksymalnie do wysokości 2,25% kwoty podlegającej odkupieniu,”. 

5. W podrozdziale IIIx ppkt 5.3.2.1. otrzymuje następujące brzmienie: 

„5.3.2.1. przy nabywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii A, A1 i E płaci opłatę manipulacyjną za nabycie 
maksymalnie do wysokości 4,5% wpłacanej kwoty,”. 

6. W podrozdziale IIIx ppkt 5.3.2.2. otrzymuje następujące brzmienie: 

„5.3.2.2. przy odkupieniu Jednostek Uczestnictwa kategorii B, B1 płaci opłatę manipulacyjną za odkupienie 
maksymalnie do wysokości 4,5% kwoty podlegającej odkupieniu,”. 

7. W podrozdziale IIIx ppkt 5.3.2.3. otrzymuje następujące brzmienie: 

„5.3.2.3. przy nabyciu Jednostek Uczestnictwa kategorii C, C1 płaci opłatę manipulacyjną za nabycie 
maksymalnie do wysokości 2,25% wpłacanej kwoty oraz przy odkupieniu opłatę za odkupienie 
maksymalnie do wysokości 2,25% kwoty podlegającej odkupieniu,”. 

8. W podrozdziale IIIy ppkt 5.3.2.1. otrzymuje następujące brzmienie: 

„5.3.2.1. przy nabywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii A, A1 i E płaci opłatę manipulacyjną za nabycie 
maksymalnie do wysokości 4,5% wpłacanej kwoty,”. 

9. W podrozdziale IIIy ppkt 5.3.2.2. otrzymuje następujące brzmienie: 

„5.3.2.2. przy odkupieniu Jednostek Uczestnictwa kategorii B, B1 płaci opłatę manipulacyjną za odkupienie 
maksymalnie do wysokości 4,5% kwoty podlegającej odkupieniu,”. 

10. W podrozdziale IIIy ppkt 5.3.2.3. otrzymuje następujące brzmienie: 

„5.3.2.3. przy nabyciu Jednostek Uczestnictwa kategorii C, C1 płaci opłatę manipulacyjną za nabycie 
maksymalnie do wysokości 2,25% wpłacanej kwoty oraz przy odkupieniu opłatę za odkupienie 
maksymalnie do wysokości 2,25% kwoty podlegającej odkupieniu,”. 

11. W podrozdziale IIIz ppkt 5.3.2.1. otrzymuje następujące brzmienie: 
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„5.3.2.1. przy nabywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii A, A1 i E płaci opłatę manipulacyjną za nabycie 
maksymalnie do wysokości 4,5% wpłacanej kwoty,”. 

12. W podrozdziale IIIz ppkt 5.3.2.2. otrzymuje następujące brzmienie: 

„5.3.2.2. przy odkupieniu Jednostek Uczestnictwa kategorii B, B1 płaci opłatę manipulacyjną za odkupienie 
maksymalnie do wysokości 4,5% kwoty podlegającej odkupieniu,”, 

13. W podrozdziale IIIz ppkt 5.3.2.3. otrzymuje następujące brzmienie: 

„5.3.2.3. przy nabyciu Jednostek Uczestnictwa kategorii C, C1 płaci opłatę manipulacyjną za nabycie 
maksymalnie do wysokości 2,25% wpłacanej kwoty oraz przy odkupieniu opłatę za odkupienie 
maksymalnie do wysokości 2,25% kwoty podlegającej odkupieniu,”. 

14. W podrozdziale IIIaa ppkt 5.3.2.1. otrzymuje następujące brzmienie: 

„5.3.2.1. przy nabywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii A, A1 i E płaci opłatę manipulacyjną za nabycie 
maksymalnie do wysokości 4,5% wpłacanej kwoty,”. 

15. W podrozdziale IIIaa ppkt 5.3.2.2. otrzymuje następujące brzmienie: 

„5.3.2.2. przy odkupieniu Jednostek Uczestnictwa kategorii B, B1 płaci opłatę manipulacyjną za odkupienie 
maksymalnie do wysokości 4,5% kwoty podlegającej odkupieniu,”. 

16. W podrozdziale IIIaa ppkt 5.3.2.3. otrzymuje następujące brzmienie: 

„5.3.2.3. przy nabyciu Jednostek Uczestnictwa kategorii C, C1 płaci opłatę manipulacyjną za nabycie 
maksymalnie do wysokości 2,25% wpłacanej kwoty oraz przy odkupieniu opłatę za odkupienie 
maksymalnie do wysokości 2,25% kwoty podlegającej odkupieniu,”. 

17. Załącza się aktualny statut PKO Parasolowego – funduszu inwestycyjnego otwartego stanowiący 
załącznik nr 2 do prospektu informacyjnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


