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

dokonanych w dniu 13 lipca 2018 r. 
 

 

 

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

PROSPEKTU INFORMACYJNEGO: 

 
1. Na stronie tytułowej w punkcie 5 datę „6 czerwca 2018 r.” zastępuje się datą „13 lipca 2018 r.”. 

2. W rozdziale II, w punkcie 7.3. wykreśla się punkt 7.3.1. i jednocześnie zmienia się numerację w ten sposób, że 
dotychczasowe punkty od 7.3.2. do 7.3.17. otrzymują numery odpowiednio od 7.3.1. do 7.3.16. 

3. W rozdziale II, po punkcie 9.24. dodaje się punkt 9.25. w następującym brzmieniu: 

„9.25. PKO VC – fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów niepublicznych”. 

4.  W rozdziale IV, po punkcie 2, dodaje się punkt 3 o następującej treści: 

„3. Informacje dotyczące obowiązków Towarzystwa Funduszu związanych z wykonywaniem ustawy z dnia 
1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 

Realizując obowiązki nałożone na Fundusz w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 
oraz finansowaniu terroryzmu Fundusz:  

3.1. identyfikuje beneficjentów rzeczywistych Inwestorów i Uczestników w oparciu o obligatoryjne 
oświadczenie składane jednocześnie ze Zleceniem otwarcia Rejestru, a także może podejmować 
uzasadnione czynności zmierzające do weryfikacji tożsamości beneficjenta rzeczywistego oraz ustalenia 
struktury własności i kontroli (w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych 
nieposiadających osobowości prawnej). W przypadku Inwestora i Uczestnika będącego osobą fizyczną 
prowadzącą działalność gospodarczą, Fundusz przyjmuje, że taki klient jest jednocześnie beneficjentem 
rzeczywistym, o ile nie złoży on odmiennego oświadczenia w tym zakresie lub Fundusz nie stwierdzi 
przesłanek lub okoliczności mogących wskazywać na fakt sprawowania kontroli nad nim przez inną 
osobę fizyczną lub osoby fizyczne.  

 W odniesieniu do osób innych niż fizyczne, w szczególności prawnych oraz jednostek organizacyjnych 
nieposiadających osobowości prawnej oświadczenie o beneficjencie rzeczywistym jest wymagane. W 
przypadku braku oświadczenia o beneficjencie rzeczywistym Fundusz jest uprawniony do odrzucenia 
Zlecenia otwarcia Rejestru. W takim przypadku Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za odmowę 
realizacji Zlecenia lub realizację Zlecenia z opóźnieniem. 

3.2. identyfikuje czy Inwestor, Uczestnik lub beneficjent rzeczywisty zajmuje eksponowane stanowisko 
polityczne bądź jest członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne, albo jej 
bliskim współpracownikiem osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne („PEP”). Fundusz 
może w tym zakresie oprzeć się na oświadczeniu Inwestora, Uczestnika lub beneficjenta rzeczywistego, 
jednak nie jest ono dla Funduszu wiążące i Fundusz może przeprowadzać własną weryfikację, w 
szczególności z wykorzystaniem komercyjnych baz danych. W/w proces nie ma charakteru 
automatycznego przetwarzania i profilowania.  

 Każdy Uczestnik, Inwestor lub Uczestnik/Inwestor , którego beneficjent rzeczywisty jest PEP, wymaga 
akceptacji kadry kierowniczej wyższego szczebla Towarzystwa. Fundusz zastrzega sobie, iż w przypadku 
nie uzyskania akceptacji, może odmówić realizacji Zlecenia złożonego przez osobę zajmującą 
eksponowane stanowiska polityczne, bądź Fundusz może zrealizować Zlecenie złożone przez osobę 
zajmującą eksponowane stanowiska polityczne z opóźnieniem , przy czym w takim przypadku Fundusz 
nie ponosi odpowiedzialności za odmowę realizacji Zlecenia lub realizację Zlecenia z opóźnieniem. 
Wskazane powyżej ryzyko odmowy lub opóźnienia realizacji Zlecenia wynika w szczególności z 
prawnego obowiązku uzyskania dodatkowych informacji w przedmiocie źródeł pochodzenia wartości 
majątkowych pozostających w dyspozycji Uczestnika/Inwestora będącego PEP w ramach transakcji 
oraz źródeł pochodzenia majątku Uczestnika/Inwestora będącego PEP. W/w informacje są przedmiotem 
analiz i mogą skutkować odmową realizacji Zlecenia otwarcia Rejestru. 
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3.3. W przypadku zidentyfikowania że Inwestor, Uczestnik lub beneficjent rzeczywisty zajmuje eksponowane 
stanowisko polityczne lub w innych przypadkach uzasadnionych okolicznościami, Fundusz identyfikuje 
źródła majątku Inwestora lub Uczestnika i źródła pochodzenia wartości majątkowych pozostających w 
jego dyspozycji w ramach stosunków gospodarczych lub transakcji.  

 Nieuzyskanie takich informacji może się wiązać z odmową przez Fundusz realizacji Zlecenia. Fundusz w 
sytuacji opisanej w niniejszym punkcie nie ponosi odpowiedzialności za odmowę realizacji Zlecenia. 

 W przedmiotowym zakresie Towarzystwo stosuje odpowiednie procedury oparte na analizie ryzyka.”. 

 

 

PKO PORTFELE INWESTYCYJNE -  SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY INFORMUJE O 

NASTĘPUJĄCYCH ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTU INFORMACYJNEGO: 

 
1. Na stronie tytułowej datę „6 czerwca 2018 r.” zastępuje się datą „13 lipca 2018 r.”. 

2. W rozdziale II, w punkcie 7.3. wykreśla się punkt 7.3.1. i jednocześnie zmienia się numerację w ten sposób, że 
dotychczasowe punkty od 7.3.2. do 7.3.17. otrzymują numery odpowiednio od 7.3.1. do 7.3.16. 

3. W rozdziale II, po punkcie 9.24. dodaje się punkt 9.25. w następującym brzmieniu: 

„9.25. PKO VC – fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów niepublicznych”. 

4.  W rozdziale VII, po punkcie 1.14., dodaje się punkt 1.15. o następującej treści: 

„1.15. Informacje dotyczące obowiązków Towarzystwa Funduszu związanych z wykonywaniem ustawy z dnia 
1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 

Realizując obowiązki nałożone na Fundusz w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 
oraz finansowaniu terroryzmu Fundusz:  

1.15.1. identyfikuje beneficjentów rzeczywistych Inwestorów i Uczestników w oparciu o obligatoryjne 
oświadczenie składane jednocześnie ze Zleceniem otwarcia Rejestru, a także może podejmować 
uzasadnione czynności zmierzające do weryfikacji tożsamości beneficjenta rzeczywistego oraz 
ustalenia struktury własności i kontroli (w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych 
nieposiadających osobowości prawnej). W przypadku Inwestora i Uczestnika będącego osobą fizyczną 
prowadzącą działalność gospodarczą, Fundusz przyjmuje, że taki klient jest jednocześnie beneficjentem 
rzeczywistym, o ile nie złoży on odmiennego oświadczenia w tym zakresie lub Fundusz nie stwierdzi 
przesłanek lub okoliczności mogących wskazywać na fakt sprawowania kontroli nad nim przez inną 
osobę fizyczną lub osoby fizyczne.  

 W odniesieniu do osób innych niż fizyczne, w szczególności prawnych oraz jednostek organizacyjnych 
nieposiadających osobowości prawnej oświadczenie o beneficjencie rzeczywistym jest wymagane. W 
przypadku braku oświadczenia o beneficjencie rzeczywistym Fundusz jest uprawniony do odrzucenia 
Zlecenia otwarcia Rejestru. W takim przypadku Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za odmowę 
realizacji Zlecenia lub realizację Zlecenia z opóźnieniem. 

1.15.2. identyfikuje czy Inwestor, Uczestnik lub beneficjent rzeczywisty zajmuje eksponowane stanowisko 
polityczne bądź jest członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne, albo jej 
bliskim współpracownikiem osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne („PEP”). Fundusz 
może w tym zakresie oprzeć się na oświadczeniu Inwestora, Uczestnika lub beneficjenta rzeczywistego, 
jednak nie jest ono dla Funduszu wiążące i Fundusz może przeprowadzać własną weryfikację, w 
szczególności z wykorzystaniem komercyjnych baz danych. W/w proces nie ma charakteru 
automatycznego przetwarzania i profilowania.  

 Każdy Uczestnik, Inwestor lub Uczestnik/Inwestor , którego beneficjent rzeczywisty jest PEP, wymaga 
akceptacji kadry kierowniczej wyższego szczebla Towarzystwa. Fundusz zastrzega sobie, iż w przypadku 
nie uzyskania akceptacji, może odmówić realizacji Zlecenia złożonego przez osobę zajmującą 
eksponowane stanowiska polityczne, bądź Fundusz może zrealizować Zlecenie złożone przez osobę 
zajmującą eksponowane stanowiska polityczne z opóźnieniem , przy czym w takim przypadku Fundusz 
nie ponosi odpowiedzialności za odmowę realizacji Zlecenia lub realizację Zlecenia z opóźnieniem. 
Wskazane powyżej ryzyko odmowy lub opóźnienia realizacji Zlecenia wynika w szczególności z 
prawnego obowiązku uzyskania dodatkowych informacji w przedmiocie źródeł pochodzenia wartości 
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majątkowych pozostających w dyspozycji Uczestnika/Inwestora będącego PEP w ramach transakcji 
oraz źródeł pochodzenia majątku Uczestnika/Inwestora będącego PEP. W/w informacje są 
przedmiotem analiz i mogą skutkować odmową realizacji Zlecenia otwarcia Rejestru. 

1.15.3. W przypadku zidentyfikowania że Inwestor, Uczestnik lub beneficjent rzeczywisty zajmuje 
eksponowane stanowisko polityczne lub w innych przypadkach uzasadnionych okolicznościami, 
Fundusz identyfikuje źródła majątku Inwestora lub Uczestnika i źródła pochodzenia wartości 
majątkowych pozostających w jego dyspozycji w ramach stosunków gospodarczych lub transakcji.  

 Nieuzyskanie takich informacji może się wiązać z odmową przez Fundusz realizacji Zlecenia. Fundusz 
w sytuacji opisanej w niniejszym punkcie nie ponosi odpowiedzialności za odmowę realizacji Zlecenia. 

 W przedmiotowym zakresie Towarzystwo stosuje odpowiednie procedury oparte na analizie ryzyka.”. 

 

 

PKO PŁYNNOŚCIOWY -  SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY INFORMUJE O NASTĘPUJĄCYCH 

ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTU INFORMACYJNEGO: 

 
1. Na stronie tytułowej datę „6 czerwca 2018 r.” zastępuje się datą „13 lipca 2018 r.”. 

2. W rozdziale II, w punkcie 7.3. wykreśla się punkt 7.3.1. i jednocześnie zmienia się numerację w ten sposób, że 
dotychczasowe punkty od 7.3.2. do 7.3.17. otrzymują numery odpowiednio od 7.3.1. do 7.3.16. 

3. W rozdziale II, po punkcie 9.24. dodaje się punkt 9.25. w następującym brzmieniu: 

„9.25. PKO VC – fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów niepublicznych”. 

4. W rozdziale  V, w punkcie 2, zmienia się numerację w ten sposób, że dotychczasowe punkty 2.5. – 2.6. zostają 
oznaczone odpowiednio numerami 2.6. – 2.7. i jednocześnie dodaje się podpunkt 2.5. o następującej treści: 

„2.5. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 78/80, 00-
517 Warszawa, tel. 801 104 104, (22) 504 31 04.” 

5. W rozdziale VI, po punkcie 1.7., dodaje się punkt 1.8. o następującej treści: 

„1.8. Informacje dotyczące obowiązków Towarzystwa Funduszu związanych z wykonywaniem ustawy z dnia 
1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 

Realizując obowiązki nałożone na Fundusz w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 
oraz finansowaniu terroryzmu Fundusz:  
 

1.8.1. identyfikuje beneficjentów rzeczywistych Inwestorów i Uczestników w oparciu o obligatoryjne 
oświadczenie składane jednocześnie ze Zleceniem otwarcia Rejestru, a także może podejmować 
uzasadnione czynności zmierzające do weryfikacji tożsamości beneficjenta rzeczywistego oraz ustalenia 
struktury własności i kontroli (w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych 
nieposiadających osobowości prawnej). W przypadku Inwestora i Uczestnika będącego osobą fizyczną 
prowadzącą działalność gospodarczą, Fundusz przyjmuje, że taki klient jest jednocześnie beneficjentem 
rzeczywistym, o ile nie złoży on odmiennego oświadczenia w tym zakresie lub Fundusz nie stwierdzi 
przesłanek lub okoliczności mogących wskazywać na fakt sprawowania kontroli nad nim przez inną 
osobę fizyczną lub osoby fizyczne.  

 W odniesieniu do osób innych niż fizyczne, w szczególności prawnych oraz jednostek organizacyjnych 
nieposiadających osobowości prawnej oświadczenie o beneficjencie rzeczywistym jest wymagane. W 
przypadku braku oświadczenia o beneficjencie rzeczywistym Fundusz jest uprawniony do odrzucenia 
Zlecenia otwarcia Rejestru. W takim przypadku Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za odmowę 
realizacji Zlecenia lub realizację Zlecenia z opóźnieniem. 

1.8.2. identyfikuje czy Inwestor, Uczestnik lub beneficjent rzeczywisty zajmuje eksponowane stanowisko 
polityczne bądź jest członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne, albo jej 
bliskim współpracownikiem osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne („PEP”). Fundusz 
może w tym zakresie oprzeć się na oświadczeniu Inwestora, Uczestnika lub beneficjenta rzeczywistego, 
jednak nie jest ono dla Funduszu wiążące i Fundusz może przeprowadzać własną weryfikację, w 
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szczególności z wykorzystaniem komercyjnych baz danych. W/w proces nie ma charakteru 
automatycznego przetwarzania i profilowania.  

 Każdy Uczestnik, Inwestor lub Uczestnik/Inwestor , którego beneficjent rzeczywisty jest PEP, wymaga 
akceptacji kadry kierowniczej wyższego szczebla Towarzystwa. Fundusz zastrzega sobie, iż w przypadku 
nie uzyskania akceptacji, może odmówić realizacji Zlecenia złożonego przez osobę zajmującą 
eksponowane stanowiska polityczne, bądź Fundusz może zrealizować Zlecenie złożone przez osobę 
zajmującą eksponowane stanowiska polityczne z opóźnieniem , przy czym w takim przypadku Fundusz 
nie ponosi odpowiedzialności za odmowę realizacji Zlecenia lub realizację Zlecenia z opóźnieniem. 
Wskazane powyżej ryzyko odmowy lub opóźnienia realizacji Zlecenia wynika w szczególności z 
prawnego obowiązku uzyskania dodatkowych informacji w przedmiocie źródeł pochodzenia wartości 
majątkowych pozostających w dyspozycji Uczestnika/Inwestora będącego PEP w ramach transakcji 
oraz źródeł pochodzenia majątku Uczestnika/Inwestora będącego PEP. W/w informacje są przedmiotem 
analiz i mogą skutkować odmową realizacji Zlecenia otwarcia Rejestru. 

1.8.3. W przypadku zidentyfikowania że Inwestor, Uczestnik lub beneficjent rzeczywisty zajmuje eksponowane 
stanowisko polityczne lub w innych przypadkach uzasadnionych okolicznościami, Fundusz identyfikuje 
źródła majątku Inwestora lub Uczestnika i źródła pochodzenia wartości majątkowych pozostających w 
jego dyspozycji w ramach stosunków gospodarczych lub transakcji.  

 Nieuzyskanie takich informacji może się wiązać z odmową przez Fundusz realizacji Zlecenia. Fundusz w 
sytuacji opisanej w niniejszym punkcie nie ponosi odpowiedzialności za odmowę realizacji Zlecenia. 

 W przedmiotowym zakresie Towarzystwo stosuje odpowiednie procedury oparte na analizie ryzyka.”. 

 

 

PKO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO -  SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY INFORMUJE O 

NASTĘPUJĄCYCH ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTU INFORMACYJNEGO: 

 
1. Na stronie tytułowej datę „6 czerwca 2018 r.” zastępuje się datą „13 lipca 2018 r.”. 

2. W rozdziale II, w punkcie 7.3. wykreśla się punkt 7.3.1. i jednocześnie zmienia się numerację w ten sposób, że 
dotychczasowe punkty od 7.3.2. do 7.3.17. otrzymują numery odpowiednio od 7.3.1. do 7.3.16. 

3. W rozdziale II, po punkcie 9.24. dodaje się punkt 9.25. w następującym brzmieniu: 

„9.25. PKO VC – fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów niepublicznych”. 

4.  W rozdziale VI, po punkcie 1.6., dodaje się punkt 1.7. o następującej treści: 

„1.7. Informacje dotyczące obowiązków Towarzystwa Funduszu związanych z wykonywaniem ustawy z dnia 
1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 

Realizując obowiązki nałożone na Fundusz w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 
oraz finansowaniu terroryzmu Fundusz:  
 

1.7.1. identyfikuje beneficjentów rzeczywistych Inwestorów i Uczestników w oparciu o obligatoryjne 
oświadczenie składane jednocześnie ze Zleceniem otwarcia Rejestru, a także może podejmować 
uzasadnione czynności zmierzające do weryfikacji tożsamości beneficjenta rzeczywistego oraz ustalenia 
struktury własności i kontroli (w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych 
nieposiadających osobowości prawnej). W przypadku Inwestora i Uczestnika będącego osobą fizyczną 
prowadzącą działalność gospodarczą, Fundusz przyjmuje, że taki klient jest jednocześnie beneficjentem 
rzeczywistym, o ile nie złoży on odmiennego oświadczenia w tym zakresie lub Fundusz nie stwierdzi 
przesłanek lub okoliczności mogących wskazywać na fakt sprawowania kontroli nad nim przez inną 
osobę fizyczną lub osoby fizyczne.  

 W odniesieniu do osób innych niż fizyczne, w szczególności prawnych oraz jednostek organizacyjnych 
nieposiadających osobowości prawnej oświadczenie o beneficjencie rzeczywistym jest wymagane. W 
przypadku braku oświadczenia o beneficjencie rzeczywistym Fundusz jest uprawniony do odrzucenia 
Zlecenia otwarcia Rejestru. W takim przypadku Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za odmowę 
realizacji Zlecenia lub realizację Zlecenia z opóźnieniem. 
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1.7.2. identyfikuje czy Inwestor, Uczestnik lub beneficjent rzeczywisty zajmuje eksponowane stanowisko 
polityczne bądź jest członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne, albo jej 
bliskim współpracownikiem osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne („PEP”). Fundusz 
może w tym zakresie oprzeć się na oświadczeniu Inwestora, Uczestnika lub beneficjenta rzeczywistego, 
jednak nie jest ono dla Funduszu wiążące i Fundusz może przeprowadzać własną weryfikację, w 
szczególności z wykorzystaniem komercyjnych baz danych. W/w proces nie ma charakteru 
automatycznego przetwarzania i profilowania.  

 Każdy Uczestnik, Inwestor lub Uczestnik/Inwestor , którego beneficjent rzeczywisty jest PEP, wymaga 
akceptacji kadry kierowniczej wyższego szczebla Towarzystwa. Fundusz zastrzega sobie, iż w przypadku 
nie uzyskania akceptacji, może odmówić realizacji Zlecenia złożonego przez osobę zajmującą 
eksponowane stanowiska polityczne, bądź Fundusz może zrealizować Zlecenie złożone przez osobę 
zajmującą eksponowane stanowiska polityczne z opóźnieniem , przy czym w takim przypadku Fundusz 
nie ponosi odpowiedzialności za odmowę realizacji Zlecenia lub realizację Zlecenia z opóźnieniem. 
Wskazane powyżej ryzyko odmowy lub opóźnienia realizacji Zlecenia wynika w szczególności z 
prawnego obowiązku uzyskania dodatkowych informacji w przedmiocie źródeł pochodzenia wartości 
majątkowych pozostających w dyspozycji Uczestnika/Inwestora będącego PEP w ramach transakcji 
oraz źródeł pochodzenia majątku Uczestnika/Inwestora będącego PEP. W/w informacje są przedmiotem 
analiz i mogą skutkować odmową realizacji Zlecenia otwarcia Rejestru. 

1.7.3. W przypadku zidentyfikowania że Inwestor, Uczestnik lub beneficjent rzeczywisty zajmuje eksponowane 
stanowisko polityczne lub w innych przypadkach uzasadnionych okolicznościami, Fundusz identyfikuje 
źródła majątku Inwestora lub Uczestnika i źródła pochodzenia wartości majątkowych pozostających w 
jego dyspozycji w ramach stosunków gospodarczych lub transakcji.  

 Nieuzyskanie takich informacji może się wiązać z odmową przez Fundusz realizacji Zlecenia. Fundusz w 
sytuacji opisanej w niniejszym punkcie nie ponosi odpowiedzialności za odmowę realizacji Zlecenia. 

 W przedmiotowym zakresie Towarzystwo stosuje odpowiednie procedury oparte na analizie ryzyka.”. 

 


