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KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 5  
DO PROSPEKTU EMISYJNEGO  
CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII E - J 
PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD-ZACHÓD  
– FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY 
 

 Warszawa, 4 stycznia 2018 r. 

  

 

 
 
PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa 
(Towarzystwo) na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005  r. o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1639 z późn. zm), informuje o dokonaniu zmian prospektu emisyjnego Certyfikatów 
serii E - J PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód - Zachód – fundusz inwestycyjny zamknięty. 

 

1. Rozdział I.  PODSUMOWANIE, E – Oferta, pkt E.1. – „Wpływy pieniężne netto ogółem oraz szacunkowe koszty 
emisji lub oferty ogółem, w tym szacunkowe koszty pobierane od inwestora przez emitenta lub oferującego”, w 
akapicie 4 na końcu dodaje się zdanie o następującym brzmieniu: 

„Aktualną wysokość maksymalnej stawki Opłaty za Wydanie określa Tabela Opłat.”. 

2. Rozdział I.  PODSUMOWANIE, E – Oferta, pkt E.1. – „Wpływy pieniężne netto ogółem oraz szacunkowe koszty 
emisji lub oferty ogółem, w tym szacunkowe koszty pobierane od inwestora przez emitenta lub oferującego”, po 
akapicie 5 dodaje się wyrażenie o następującym brzmieniu: 

„Do dnia 2 stycznia 2018 r.:”. 

3. Rozdział I.  PODSUMOWANIE, E – Oferta, pkt E.1. – „Wpływy pieniężne netto ogółem oraz szacunkowe koszty 
emisji lub oferty ogółem, w tym szacunkowe koszty pobierane od inwestora przez emitenta lub oferującego”, po 
tabeli dodaje się informację o następującym brzmieniu: 

„Od dnia 3 stycznia 2018 r.:  
 

Maksymalna wysokość opłaty za wydanie certyfikatów inwestycyjnych 
 

2%”. 
 

4. Rozdział I.  PODSUMOWANIE, E – Oferta, pkt E.3. – „Opis warunków oferty”, w akapicie 6 na końcu dodaje się 
zdanie o następującym brzmieniu: 

„Aktualną wysokość maksymalnej stawki Opłaty za Wydanie określa Tabela Opłat.”. 

5. Rozdział I.  PODSUMOWANIE, E – Oferta, pkt E.3. – „Opis warunków oferty”, po akapicie 6 dodaje się wyrażenie 
o następującym brzmieniu: 

„Do dnia 2 stycznia 2018 r.:”. 

6. Rozdział I.  PODSUMOWANIE, E – Oferta, pkt E.3. – „Opis warunków oferty”, po tabeli dodaje się informację o 
następującym brzmieniu: 

„Od dnia 3 stycznia 2018 r.:  
 

Maksymalna wysokość opłaty za wydanie certyfikatów inwestycyjnych 
 

2%”. 
 

7. Rozdział I.  PODSUMOWANIE, E – Oferta, pkt E.7. – „Szacunkowe koszty pobierane od inwestora przez emitenta 
lub oferującego”, w akapicie 1 na końcu dodaje się zdanie o następującym brzmieniu: 

„Aktualną wysokość maksymalnej stawki Opłaty za Wydanie określa Tabela Opłat.”. 

8. Rozdział I.  PODSUMOWANIE, E – Oferta, pkt E.7. – „Szacunkowe koszty pobierane od inwestora przez emitenta 
lub oferującego”, po akapicie 1 dodaje się wyrażenie o następującym brzmieniu: 

„Do dnia 2 stycznia 2018 r.:”. 
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9. Rozdział I.  PODSUMOWANIE, E – Oferta, pkt E.7. – „Szacunkowe koszty pobierane od inwestora przez emitenta 
lub oferującego”, po tabeli dodaje się informację o następującym brzmieniu: 

„Od dnia 3 stycznia 2018 r.:  
 

Maksymalna wysokość opłaty za wydanie certyfikatów inwestycyjnych 
 

2%”. 
 

10. Rozdział VI. DANE O EMISJI, w pkt 4.3.1. „Podstawowe czynniki zewnętrzne i wewnętrzne mające wpływ na 
Cenę emisyjną oferowanych Certyfikatów oraz zasady jej ustalenia”, w akapicie 5 na końcu dodaje się zdanie o 
następującym brzmieniu: 

„Aktualną wysokość maksymalnej stawki Opłaty za Wydanie określa Tabela Opłat.”. 

11. Rozdział VI. DANE O EMISJI, w pkt 4.3.1. „Podstawowe czynniki zewnętrzne i wewnętrzne mające wpływ na 
Cenę emisyjną oferowanych Certyfikatów oraz zasady jej ustalenia”, po akapicie 5 dodaje się wyrażenie o 
następującym brzmieniu: 

„Do dnia 2 stycznia 2018 r.:”. 

12. Rozdział VI. DANE O EMISJI, w pkt 4.3.1. „Podstawowe czynniki zewnętrzne i wewnętrzne mające wpływ na 
Cenę emisyjną oferowanych Certyfikatów oraz zasady jej ustalenia”, po tabeli dodaje się informację o 
następującym brzmieniu: 

„Od dnia 3 stycznia 2018 r.:  
 

Maksymalna wysokość opłaty za wydanie certyfikatów inwestycyjnych 
 

2%”. 
 

 


