
 

 Strona 1/2 

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa; tel: 022 358 56 00, fax: 022 358 56 01; www.pkotfi.pl 

Spółka zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejestrowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem 0000019384. Kapitał zakładowy 18.000.000 złotych. NIP 526-17-88-449 

  

 

 

Data zmian: 30 maja 2017 r. 
Dotyczy:  
PKO Parasolowy – fundusz inwestycyjny otwarty 
PKO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty 
PKO Płynnościowy – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty 
 
 

I. PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty informuje o następujących zmianach w treści statutu: 
 

1. w artykule 16a po ust. 13 dodaje się ust. 14 i 15 o następującym brzmieniu: 
 
„14. Fundusz informuje Uczestników o uchwałach podjętych przez Zgromadzenie Uczestników poprzez publikację 

odpowiedniej informacji na stronie internetowej www.pkotfi.pl niezwłocznie, nie później jednak, niż 3 dni robocze po dniu 
ich podjęcia. 

15. Uczestnicy, o których mowa w art. 87e Ustawy mogą zaskarżyć uchwałę Zgromadzenia Uczestników w drodze 
wytoczonego przeciwko Funduszowi powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały.”, 

 
2. w artykule 18 ustęp 4 otrzymuje następujące brzmienie: 

 
„4. W ciągu 7 dni od daty dokonania łączenia, Fundusz wystawi Uczestnikom pisemne potwierdzenie liczby i wartości 

Jednostek Uczestnictwa po połączeniu.”, 
 
3. w artykule 23 ustęp 6 otrzymuje następujące brzmienie: 

 
„6. Przedstawiciel Uczestnika będącego osobą, o której mowa w art. 15 ust. 2 Statutu może zażądać odkupienia Jednostek 

Uczestnictwa jedynie w granicach zwykłego zarządu. Przedstawiciel może zrealizować zlecenie odkupienia przekraczające 
zakres zwykłego zarządu pod warunkiem przedstawienia odpowiedniego postanowienia sądu opiekuńczego 
zezwalającego na dokonanie takiej czynności. W razie braku takiego postanowienia Zlecenie odkupienia zostanie 
zrealizowane na kwotę nie przekraczającą zwykłego zarządu lub odrzucone.”. 

 
Zmiany statutu Funduszu, o których mowa powyżej wchodzą w życie w z dniem ich ogłoszenia. 

 

 

II. PKO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty informuje o następujących 
zmianach w treści statutu: 

1. w artykule 16a po ustępie 13 dodaje się ust. 14 i 15 o następującym brzmieniu:  
 
„14. Fundusz informuje Uczestników o uchwałach podjętych przez Zgromadzenie Uczestników poprzez publikację 

odpowiedniej informacji na stronie internetowej www.pkotfi.pl niezwłocznie, nie później jednak, niż 3 dni robocze po dniu 
ich podjęcia. 

15. Uczestnicy, o których mowa w art. 87e Ustawy mogą zaskarżyć uchwałę Zgromadzenia Uczestników w drodze 
wytoczonego przeciwko Funduszowi powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały.”, 

 
2. w artykule 23 obecny ust. 7 zostaje oznaczony numerem 8 i jednocześnie dodaje się ust. 7 o następującej treści: 

 
„7. Okres pomiędzy złożeniem Dystrybutorowi prawidłowo wypełnionego Zlecenia Konwersji a wykonaniem takiego 

Zlecenia nie będzie dłuższy niż 7 dni kalendarzowych, chyba że takie opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które 
Fundusz nie ponosi odpowiedzialności zgodnie z art. 471 Kodeksu Cywilnego.”, 

 
3. w artykule 51 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: 

 
„2. Fundusz udostępnia we wszystkich miejscach zbywania Jednostek Uczestnictwa oraz na stronie internetowej 

www.pkotfi.pl prospekt informacyjny, aktualne informacje o zmianach w prospekcie informacyjnym oraz ujednolicone 
wersje kluczowych informacji dla inwestorów oraz Informacji dla Klienta AFI.”. 

 
Zmiany statutu Funduszu, o których mowa powyżej wchodzą w życie w z dniem ich ogłoszenia. 

 

 

III. PKO Płynnościowy – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty informuje o następujących zmianach w treści 
statutu: 

 
1. w artykule 20a po ustępie 13 dodaje się ust. 14 i 15 o następującym brzmieniu:   

 
„14. Fundusz informuje Uczestników o uchwałach podjętych przez Zgromadzenie Uczestników poprzez publikację odpowiedniej 

informacji na stronie internetowej www.pkotfi.pl niezwłocznie, nie później jednak, niż 3 dni robocze po dniu ich podjęcia. 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE W TREŚCI STATUTÓW  

(NR 9/2017) 
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15. Uczestnicy, o których mowa w art. 87e Ustawy mogą zaskarżyć uchwałę Zgromadzenia Uczestników w drodze 
wytoczonego przeciwko Funduszowi powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały.”,  

 
2. artykuł 26 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:  

 
„6. Przedstawiciel Uczestnika będącego osobą, o której mowa w art. 19 ust. 2 Statutu, może zażądać odkupienia Jednostek 

Uczestnictwa jedynie w granicach zwykłego zarządu. Przedstawiciel może zrealizować zlecenie odkupienia przekraczające 
zakres zwykłego zarządu pod warunkiem przedstawienia odpowiedniego postanowienia sądu opiekuńczego 
zezwalającego na dokonanie takiej czynności. W razie braku takiego postanowienia Zlecenie odkupienia zostanie 
zrealizowane na kwotę nie przekraczającą zwykłego zarządu lub odrzucone.”,  

 
3. artykuł 28 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:  
 

„1. Na podstawie zlecenia Konwersji następuje odkupienie Jednostek Uczestnictwa w jednym funduszu z Funduszy PKO 
(Fundusz źródłowy) a za uzyskane w ten sposób środki następuje nabycie Jednostek Uczestnictwa w innym funduszu 
spośród Funduszy PKO (Fundusz docelowy), z zastrzeżeniem, że warunkiem realizacji Konwersji jest uznanie rachunku 
bankowego Funduszu docelowego kwotą uzyskaną z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa w Funduszu źródłowym, z 
zastrzeżeniem ust. 2. Fundusz realizuje Zlecenia Konwersji w terminie nie dłuższym, niż 7 dni kalendarzowych od dnia 
złożenia Zlecenia Konwersji przez Uczestnika.”,  

 
4. artykuł 45 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:  
 

„2. Fundusz udostępnia we wszystkich miejscach zbywania Jednostek Uczestnictwa oraz na stronie internetowej 
www.pkotfi.pl prospekt informacyjny, aktualne informacje o zmianach w prospekcie informacyjnym oraz ujednolicone 
wersje kluczowych informacji dla inwestorów oraz Informacji dla Klienta AFI.”.  
 

Zmiany statutu Funduszu, o których mowa powyżej wchodzą w życie w z dniem ich ogłoszenia. 


