Informacja o zmianach w treści prospektów informacyjnych funduszy inwestycyjnych
zarządzanych przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
dokonanych w dniu 1 marca 2019 r.

I.

1.

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

Na stronie tytułowej w punkcie 1 myślnik 16 otrzymuje następujące brzmienie:

”- Subfundusz PKO Akcji Rynku Polskiego (poprzednia nazwa PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku). Subfundusz
może używać odpowiednika nazwy w języku angielskim PKO Polish Equity;”
2.

Na stronie tytułowej w punkcie 5 datę „1 lutego 2019 r.” zastępuje się datą „1 marca 2019 r.”.

3.

Tytuł podrozdziału IIIx otrzymuje następujące brzmienie:

„Podrozdział IIIx
Subfundusz PKO Akcji Rynku Polskiego
(poprzednia nazwa: Subfundusz PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku)”.
4.

W podrozdziale IIIx w punkcie 1 w podpunkcie 1.1.1. litera a. i b. otrzymują następujące brzmienie:

„a. Instrumenty Udziałowe i instrumenty pochodne dla których instrumentem bazowym są akcje lub indeksy
giełdowe (wartość instrumentów pochodnych mierzona równoważną pozycją w instrumencie bazowym)
będące odpowiednio przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu, a także Instrumenty
Udziałowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu, oferowane głównie
przez podmioty mające siedzibę w Polsce lub prowadzące działalność operacyjną lub uzyskujące większość
swoich przychodów w Polsce;
b. jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne (w rozumieniu Ustawy)
oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą,
spełniające kryteria określone w Ustawie, jeżeli, zgodnie ze statutem lub innym właściwym dokumentem,
podstawową kategorią lokat tego funduszu lub tej instytucji są Instrumenty Udziałowe i instrumenty
pochodne dla których instrumentem bazowym są akcje lub indeksy giełdowe oferowane głównie przez
podmioty mające siedzibę w Polsce lub prowadzące działalność operacyjną lub uzyskujące większość swoich
przychodów w Polsce.”.
5.

W podrozdziale IIIx w punkcie 1.2. akapit pierwszy i drugi otrzymują następujące brzmienie:

„Subfundusz będzie dokonywał doboru lokat przede wszystkim kierując się zasadą dążenia do osiągnięcia
stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu liczonego według wzoru: 75% WIG20+ 25% mWIG40.
Ponadto kryterium doboru lokat Subfunduszu są analiza fundamentalna i portfelowa, zaś przy dokonywaniu
lokat w poszczególne składniki Aktywów, brane są pod uwagę następujące kryteria:”.
6.

W podrozdziale IIIx punkt 1.3. otrzymuje następujące brzmienie:

„1.3. Informacja o odzwierciedlaniu składu uznanego indeksu akcji lub dłużnych papierów wartościowych.
Subfundusz prowadzi politykę inwestycyjną tzw. „funduszu indeksowego” realizując cel inwestycyjny poprzez
dążenie do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu liczonego według wzoru: 75% WIG20 +
25% mWIG40, jednakże Subfundusz nie odzwierciedla składu tego indeksu.”.
7.

W podrozdziale IIIx punkt 2.1. oraz w podpunkcie 2.1.1. akapit pierwszy otrzymuje następujące brzmienie:

„2.1. Opis ryzyka inwestycyjnego związanego z polityką inwestycyjną Subfunduszu z uwzględnieniem strategii
zarządzania i szczególnych strategii inwestycyjnych stosowanych w odniesieniu do inwestycji na określonym
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obszarze geograficznym, w określonej branży lub sektorze gospodarczym albo w odniesieniu do określonej
kategorii lokat, albo w celu odzwierciedlenia indeksu akcji lub dłużnych papierów wartościowych.
2.1.1.

Ryzyko różnicy stóp zwrotu Subfunduszu i indeksu liczonego według wzoru: 75% WIG20 + 25% mWIG40
Subfundusz dąży do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu liczonego według wzoru:
75% WIG20 + 25% mWIG40. Dopuszczalna jest modyfikacja składu aktywów Subfunduszu, która będzie
zgodna z odpowiednimi limitami i ograniczeniami inwestycyjnymi Subfunduszu, jednak spowoduje brak
osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu. To z kolei może spowodować, że stopa zwrotu
Subfunduszu będzie się różnić od stopy zwrotu indeksu liczonego według powyższego wzoru.
Zarządzający Subfunduszem będzie dążył do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu
poprzez dokonywanie bezpośrednich inwestycji w papiery wartościowe wchodzące w skład indeksu jak
również poprzez wykorzystanie ETF-ów i instrumentów pochodnych, w tym kontraktów terminowych na
indeks WIG20 i mWIG40. W związku z powyższym może występować błąd odwzorowania, czyli zmienność
różnicy pomiędzy stopą zwrotu z Subfunduszu i stopą zwrotu z indeksu. Błąd odwzorowania może się
zmieniać w trakcie funkcjonowania Subfunduszu i jest uzależniony od wielu czynników, które mogą
wpływać na niego zarówno pozytywnie jak i negatywnie. Na błąd odwzorowania mogą mieć w
szczególności wpływ następujące czynniki: opłata za zarządzanie Subfunduszem, koszty działalności
Subfunduszu, w tym koszty transakcyjne, zmiana składu indeksu przez jego administratora, dywidendy
wypłacane przez emitentów, których papiery wartościowe wchodzą w skład indeksu a także napływy i
odpływy aktywów z Subfunduszu.”.

8.

W podrozdziale IIIx w punkcie 4 myślnik pierwszy otrzymuje następujące brzmienie:

„- chcą za pośrednictwem tzw. funduszu indeksowego inwestować w akcje spółek polskich oraz w starannie
wyselekcjonowane fundusze zagraniczne albo instytucje wspólnego inwestowania z siedzibą zagranicą, w
tym ETF, lokujące aktywa w akcje spółek polskich,”.
9.

„6.3.

W podrozdziale IIIx w punkcie 6 podpunkt 6.3. otrzymuje następujące brzmienie:

Za wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Funduszu,
odzwierciedlający zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną
Subfunduszu, zwany również benchmarkiem:
- do dnia 28 lutego 2019 roku przyjmowało się średnią ważoną procentowej zmiany indeksu MSCI All
Countries Asia and Pacific ex-Japan USD z wagą 90% i stawki referencyjnej WIBID overnight z wagą 10%,
- od dnia 1 marca 2019 roku przyjmuje się średnią ważoną procentowej zmiany indeksu WIG20 z wagą 75% i
indeksu mWIG40 z wagą 25%, gdzie:
• WIG20 oznacza liczony w PLN dochodowy (uwzględniający dywidendy) indeks odzwierciedlający zmianę
cen akcji dwudziestu największych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w
Warszawie,
• mWIG40 oznacza liczony w PLN dochodowy (uwzględniający dywidendy) indeks odzwierciedlający
zmianę cen akcji czterdziestu średnich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w
Warszawie.”.

10. W podrozdziale IIIy w punkcie 1 w podpunkcie 1.2. akapit pierwszy i drugi otrzymują następujące brzmienie:

„Subfundusz będzie dokonywał doboru lokat przede wszystkim kierując się zasadą dążenia do osiągnięcia
stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu S&P 500.
Ponadto kryterium doboru lokat Subfunduszu są analiza fundamentalna i portfelowa, zaś przy dokonywaniu
lokat w poszczególne składniki Aktywów, brane są pod uwagę następujące kryteria:”.
11. W podrozdziale IIIy podpunkt 1.3. otrzymuje następujące brzmienie:

„1.3. Informacja o odzwierciedlaniu składu uznanego indeksu akcji lub dłużnych papierów wartościowych.
Subfundusz prowadzi politykę inwestycyjną tzw. „funduszu indeksowego” realizując cel inwestycyjny poprzez
dążenie do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu S&P 500, jednakże Subfundusz nie
odzwierciedla składu tego indeksu.”.
12. W podrozdziale IIIy punkt 2.1. oraz w podpunkcie 2.1.1. akapit pierwszy otrzymuje następujące brzmienie:
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„2.1.
Opis ryzyka inwestycyjnego związanego z polityką inwestycyjną Subfunduszu z uwzględnieniem strategii
zarządzania i szczególnych strategii inwestycyjnych stosowanych w odniesieniu do inwestycji na określonym
obszarze geograficznym, w określonej branży lub sektorze gospodarczym albo w odniesieniu do określonej
kategorii lokat, albo w celu odzwierciedlenia indeksu akcji lub dłużnych papierów wartościowych.
2.1.1.

Ryzyko różnicy stóp zwrotu Subfunduszu i indeksu S&P 500

Subfundusz dąży do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu S&P 500. Dopuszczalna jest
modyfikacja składu aktywów Subfunduszu, która będzie zgodna z odpowiednimi limitami i ograniczeniami
inwestycyjnymi Subfunduszu, jednak spowoduje brak osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu. To
z kolei może spowodować, że stopa zwrotu Subfunduszu będzie się różnić od stopy zwrotu indeksu.
Zarządzający Subfunduszem będzie dążył do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu poprzez
dokonywanie bezpośrednich inwestycji w papiery wartościowe wchodzące w skład indeksu jak również poprzez
wykorzystanie ETF-ów i instrumentów pochodnych, w tym kontraktów terminowych na indeks S&P 500. W
związku z powyższym może występować błąd odwzorowania, czyli zmienność różnicy pomiędzy stopą zwrotu z
Subfunduszu i stopą zwrotu z indeksu. Błąd odwzorowania może się zmieniać w trakcie funkcjonowania
Subfunduszu i jest uzależniony od wielu czynników, które mogą wpływać na niego zarówno pozytywnie jak i
negatywnie. Na błąd odwzorowania mogą mieć w szczególności wpływ następujące czynniki: opłata za
zarządzanie Subfunduszem, koszty działalności Subfunduszu, w tym koszty transakcyjne, zmiana składu indeksu
przez jego administratora, dywidendy wypłacane przez emitentów, których papiery wartościowe wchodzą w skład
indeksu a także napływy i odpływy aktywów z Subfunduszu.”.
13. W podrozdziale IIIy w punkcie 4 myślnik pierwszy otrzymuje następujące brzmienie:

„- chcą za pośrednictwem tzw. funduszu indeksowego inwestować w akcje spółek amerykańskich oraz w
starannie wyselekcjonowane fundusze zagraniczne albo instytucje wspólnego inwestowania z siedzibą zagranicą,
w tym ETF, lokujące aktywa w akcje spółek amerykańskich,”.
14. W podrozdziale IIIy w punkcie 6 podpunkt 6.3. otrzymuje następujące brzmienie:

„6.3.

Za wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Funduszu,
odzwierciedlający zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną
Subfunduszu, zwany również benchmarkiem:

- do dnia 28 lutego 2019 roku przyjmowało się średnią ważoną procentowej zmiany indeksu Standard & Poors
500 USD z wagą 90% i stawki referencyjnej WIBID overnight z wagą 10%,
- od dnia 1 marca 2019 roku przyjmuje się procentową zmianę indeksu Standard & Poors 500 USD, gdzie S&P500
USD oznacza liczony w USD dochodowy (uwzględniający dywidendy) indeks kalkulowany przez firmę S&P Dow
Jones Indices LLC odzwierciedlający zmianę cen akcji największych spółek Ameryki Północnej.”.
15.

W podrozdziale IIIz w punkcie 1.2. akapit pierwszy i drugi otrzymują następujące brzmienie:

„Subfundusz będzie dokonywał doboru lokat przede wszystkim kierując się zasadą dążenia do osiągnięcia stopy
zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu Nikkei 225.
Ponadto kryterium doboru lokat Subfunduszu są analiza fundamentalna i portfelowa, zaś przy dokonywaniu lokat
w poszczególne składniki Aktywów, brane są pod uwagę następujące kryteria:”.
16.

W podrozdziale IIIz punkt 1.3. otrzymuje następujące brzmienie:

„1.3. Informacja o odzwierciedlaniu składu uznanego indeksu akcji lub dłużnych papierów wartościowych.
Subfundusz prowadzi politykę inwestycyjną tzw. „funduszu indeksowego” realizując cel inwestycyjny poprzez
dążenie do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu Nikkei 225, jednakże Subfundusz nie
odzwierciedla składu tego indeksu.”.
17. W podrozdziale IIIz punkt 2.1. oraz w podpunkcie 2.1.1. akapit pierwszy otrzymuje następujące brzmienie:

„2.1. Opis ryzyka inwestycyjnego związanego z polityką inwestycyjną Subfunduszu z uwzględnieniem strategii
zarządzania i szczególnych strategii inwestycyjnych stosowanych w odniesieniu do inwestycji na określonym
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obszarze geograficznym, w określonej branży lub sektorze gospodarczym albo w odniesieniu do określonej
kategorii lokat, albo w celu odzwierciedlenia indeksu akcji lub dłużnych papierów wartościowych.
2.1.1.

Ryzyko różnicy stóp zwrotu Subfunduszu i indeksu Nikkei 225

Subfundusz dąży do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu Nikkei 225. Dopuszczalna jest
modyfikacja składu aktywów Subfunduszu, która będzie zgodna z odpowiednimi limitami i ograniczeniami
inwestycyjnymi Subfunduszu, jednak spowoduje brak osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu. To
z kolei może spowodować, że stopa zwrotu Subfunduszu będzie się różnić od stopy zwrotu indeksu.
Zarządzający Subfunduszem będzie dążył do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu poprzez
dokonywanie bezpośrednich inwestycji w papiery wartościowe wchodzące w skład indeksu jak również poprzez
wykorzystanie ETF-ów i instrumentów pochodnych, w tym kontraktów terminowych na indeks Nikkei 225. W
związku z powyższym może występować błąd odwzorowania, czyli zmienność różnicy pomiędzy stopą zwrotu z
Subfunduszu i stopą zwrotu z indeksu. Błąd odwzorowania może się zmieniać w trakcie funkcjonowania
Subfunduszu i jest uzależniony od wielu czynników, które mogą wpływać na niego zarówno pozytywnie jak i
negatywnie. Na błąd odwzorowania mogą mieć w szczególności wpływ następujące czynniki: opłata za
zarządzanie Subfunduszem, koszty działalności Subfunduszu, w tym koszty transakcyjne, zmiana składu indeksu
przez jego administratora, dywidendy wypłacane przez emitentów, których papiery wartościowe wchodzą w skład
indeksu a także napływy i odpływy aktywów z Subfunduszu.”.
18. W podrozdziale IIIz w punkcie 4 myślnik pierwszy otrzymuje następujące brzmienie:

„- chcą za pośrednictwem tzw. funduszu indeksowego inwestować w akcje spółek japońskich oraz w starannie
wyselekcjonowane fundusze zagraniczne albo instytucje wspólnego inwestowania z siedzibą zagranicą, w tym ETF,
lokujące aktywa w akcje spółek japońskich,”.
19. W podrozdziale IIIz w punkcie 6 podpunkt 6.3. otrzymuje następujące brzmienie:

„6.3.

Za wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Funduszu,
odzwierciedlający zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną
Subfunduszu, zwany również benchmarkiem:

– do dnia 28 lutego 2019 roku przyjmowało się średnią ważoną procentowej zmiany indeksu TOPIX JPY z wagą
90% i stawki referencyjnej WIBID overnight z wagą 10%,
– od dnia 1 marca 2019 roku przyjmuje się procentową zmianę indeksu Nikkei 225 JPY, gdzie Nikkei 225 JPY
oznacza liczony w JPY dochodowy (uwzględniający dywidendy) indeks odzwierciedlający zmianę cen akcji
największych spółek notowanych na Tokijskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.”.
20. W podrozdziale IIIaa w punkcie 1.2. akapit pierwszy i drugi otrzymują następujące brzmienie:

„Subfundusz będzie dokonywał doboru lokat przede wszystkim kierując się zasadą dążenia do osiągnięcia stopy
zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu MSCI Emerging Markets.
Ponadto kryterium doboru lokat Subfunduszu są analiza fundamentalna i portfelowa, zaś przy dokonywaniu lokat
w poszczególne składniki Aktywów, brane są pod uwagę następujące kryteria:”.
21. W podrozdziale IIIaa punkt 1.3. otrzymuje następujące brzmienie:

„1.3. Informacja o odzwierciedlaniu składu uznanego indeksu akcji lub dłużnych papierów wartościowych.
Subfundusz prowadzi politykę inwestycyjną tzw. „funduszu indeksowego” realizując cel inwestycyjny poprzez
dążenie do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu MSCI Emerging Markets, jednakże
Subfundusz nie odzwierciedla składu tego indeksu.”.
22. W podrozdziale IIIaa punkt 2.1. oraz w podpunkcie 2.1.1. akapit pierwszy otrzymuje następujące brzmienie:

„2.1. Opis ryzyka inwestycyjnego związanego z polityką inwestycyjną Subfunduszu z uwzględnieniem strategii
zarządzania i szczególnych strategii inwestycyjnych stosowanych w odniesieniu do inwestycji na określonym
obszarze geograficznym, w określonej branży lub sektorze gospodarczym albo w odniesieniu do określonej
kategorii lokat, albo w celu odzwierciedlenia indeksu akcji lub dłużnych papierów wartościowych.
2.1.1.

Ryzyko różnicy stóp zwrotu Subfunduszu i indeksu MSCI Emerging Markets
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Subfundusz dąży do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu MSCI Emerging Markets.
Dopuszczalna jest modyfikacja składu aktywów Subfunduszu, która będzie zgodna z odpowiednimi limitami i
ograniczeniami inwestycyjnymi Subfunduszu, jednak spowoduje brak osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie
zwrotu z indeksu. To z kolei może spowodować, że stopa zwrotu Subfunduszu będzie się różnić od stopy
zwrotu indeksu.
Zarządzający Subfunduszem będzie dążył do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu poprzez
dokonywanie bezpośrednich inwestycji w papiery wartościowe wchodzące w skład indeksu jak również
poprzez wykorzystanie ETF-ów i instrumentów pochodnych, w tym kontraktów terminowych na indeks MSCI
Emerging Markets. W związku z powyższym może występować błąd odwzorowania, czyli zmienność różnicy
pomiędzy stopą zwrotu z Subfunduszu i stopą zwrotu z indeksu. Błąd odwzorowania może się zmieniać w
trakcie funkcjonowania Subfunduszu i jest uzależniony od wielu czynników, które mogą wpływać na niego
zarówno pozytywnie jak i negatywnie. Na błąd odwzorowania mogą mieć w szczególności wpływ
następujące czynniki: opłata za zarządzanie Subfunduszem, koszty działalności Subfunduszu, w tym koszty
transakcyjne, zmiana składu indeksu przez jego administratora, dywidendy wypłacane przez emitentów,
których papiery wartościowe wchodzą w skład indeksu a także napływy i odpływy aktywów z Subfunduszu.”.
23. W podrozdziale IIIaa w punkcie 4 myślnik pierwszy otrzymuje następujące brzmienie:

„- chcą za pośrednictwem tzw. funduszu indeksowego inwestować w akcje spółek z rynków wschodzących oraz w
starannie wyselekcjonowane fundusze zagraniczne albo instytucje wspólnego inwestowania z siedzibą zagranicą,
w tym ETF, lokujące aktywa w akcje spółek z rynków wschodzących,”.
24. W podrozdziale IIIaa w punkcie 6 podpunkt 6.3. otrzymuje następujące brzmienie:

„6.3.

Za wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Funduszu,
odzwierciedlający zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną
Subfunduszu, zwany również benchmarkiem:

- do dnia 28 lutego 2019 roku przyjmowało się średnią ważoną procentowej zmiany indeksu MSCI Emerging
Markets USD z wagą 90% i stawki referencyjnej WIBID overnight z wagą 10%,
- od dnia 1 marca 2019 roku przyjmuje się procentową zmianę indeksu MSCI Emerging Markets USD, gdzie MSCI
Emerging Markets USD oznacza liczony w USD dochodowy (uwzględniający dywidendy) indeks kalkulowany przez
firmę MSCI Inc. odzwierciedlający zmianę cen akcji dużych i średnich spółek notowanych na rynkach
wschodzących.”.
25. W podrozdziale IIIab w punkcie 1.2. akapit pierwszy i drugi otrzymują następujące brzmienie:

„Subfundusz będzie dokonywał doboru lokat przede wszystkim kierując się zasadą dążenia do osiągnięcia stopy
zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu Euro Stoxx 50.
Ponadto kryterium doboru lokat Subfunduszu są analiza fundamentalna i portfelowa, zaś przy dokonywaniu lokat
w poszczególne składniki Aktywów, brane są pod uwagę następujące kryteria:”.
26. W podrozdziale IIIab punkt 1.3. otrzymuje następujące brzmienie:

„1.3. Informacja o odzwierciedlaniu składu uznanego indeksu akcji lub dłużnych papierów wartościowych.
Subfundusz prowadzi politykę inwestycyjną tzw. „funduszu indeksowego” realizując cel inwestycyjny poprzez
dążenie do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu Euro Stoxx 50, jednakże Subfundusz nie
odzwierciedla składu tego indeksu.”.
27. W podrozdziale IIIab punkt 2.1. oraz w podpunkcie 2.1.1. akapit pierwszy otrzymuje następujące brzmienie:

2.1.

Opis ryzyka inwestycyjnego związanego z polityką inwestycyjną Subfunduszu z uwzględnieniem strategii
zarządzania i szczególnych strategii inwestycyjnych stosowanych w odniesieniu do inwestycji na określonym
obszarze geograficznym, w określonej branży lub sektorze gospodarczym albo w odniesieniu do określonej
kategorii lokat, albo w celu odzwierciedlenia indeksu akcji lub dłużnych papierów wartościowych.

2.1.1.

Ryzyko różnicy stóp zwrotu Subfunduszu i indeksu Euro Stoxx 50

Subfundusz dąży do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu Euro Stoxx 50. Dopuszczalna
jest modyfikacja składu aktywów Subfunduszu, która będzie zgodna z odpowiednimi limitami i ograniczeniami
inwestycyjnymi Subfunduszu, jednak spowoduje brak osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z
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indeksu. To z kolei może spowodować, że stopa zwrotu Subfunduszu będzie się różnić od stopy zwrotu
indeksu.
Zarządzający Subfunduszem będzie dążył do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu poprzez
dokonywanie bezpośrednich inwestycji w papiery wartościowe wchodzące w skład indeksu jak również
poprzez wykorzystanie ETF-ów i instrumentów pochodnych, w tym kontraktów terminowych na indeks Euro
Stoxx 50. W związku z powyższym może występować błąd odwzorowania, czyli zmienność różnicy pomiędzy
stopą zwrotu z Subfunduszu i stopą zwrotu z indeksu. Błąd odwzorowania może się zmieniać w trakcie
funkcjonowania Subfunduszu i jest uzależniony od wielu czynników, które mogą wpływać na niego zarówno
pozytywnie jak i negatywnie. Na błąd odwzorowania mogą mieć w szczególności wpływ następujące
czynniki: opłata za zarządzanie Subfunduszem, koszty działalności Subfunduszu, w tym koszty transakcyjne,
zmiana składu indeksu przez jego administratora, dywidendy wypłacane przez emitentów, których papiery
wartościowe wchodzą w skład indeksu a także napływy i odpływy aktywów z Subfunduszu.”.
28. W podrozdziale IIIab w punkcie 4 myślnik pierwszy otrzymuje następujące brzmienie:

„- chcą za pośrednictwem tzw. funduszu indeksowego inwestować w akcje spółek europejskich oraz w
starannie wyselekcjonowane fundusze zagraniczne albo instytucje wspólnego inwestowania z siedzibą
zagranicą, w tym ETF, lokujące aktywa w akcje spółek europejskich,”.
29. W podrozdziale IIIab w punkcie 6 podpunkt 6.3.2. otrzymuje następujące brzmienie:

„6.3.2. od dnia 1 sierpnia 2017 roku do dnia 28 lutego 2019 roku przyjmowało się średnią ważoną
procentowej zmiany indeksu Euro Stoxx 50 Index EUR z wagą 90% i stawki referencyjnej WIBID overnight z
wagą 10%,”.
30. W podrozdziale IIIab w punkcie 6 dodaje się podpunkt 6.3.3. w następującym brzmieniu:

„6.3.3. od dnia 1 marca 2019 roku przyjmuje się procentową zmianę indeksu Euro Stoxx 50 Index EUR, gdzie
Euro Stoxx 50 Index EUR oznacza liczony w EUR dochodowy (uwzględniający dywidendy) indeks kalkulowany
przez firmę STOXX, Deutsche Boerse Group, odzwierciedlający zmianę cen akcji 50 największych spółek Strefy
Euro.”.
31. W rozdziale V w punkcie 2 podpunkcie 2.2 do 2.9. dokonuje się zmiany nazwy Subfunduszu z „ PKO Akcji
Rynku Azji i Pacyfiku” na „PKO Akcji Rynku Polskiego”.
32. W rozdziale VI w punkcie 2 podpunkt 2.3., litera c. punkt 2) tiret i otrzymuje następujące brzmienie:

„i.

do 50% wartości Aktywów następujących Subfunduszy: PKO Akcji Nowa Europa, PKO Akcji Małych i
Średnich Spółek, PKO Akcji Plus, PKO Surowców Globalny, PKO Technologii i Innowacji Globalny, PKO Dóbr
Luksusowych Globalny, PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny, PKO Akcji Rynku Złota, PKO Akcji Rynku
Polskiego, PKO Akcji Rynku Amerykańskiego, PKO Akcji Rynku Japońskiego, PKO Akcji Rynków
Wschodzących, PKO Akcji Rynku Europejskiego, PKO Akcji Dywidendowych Globalny, PKO Medycyny i
Demografii Globalny,”.

32. W rozdziale VI w punkcie 2 podpunkt 2.3., litera c. punkt 3) tiret i otrzymuje następujące brzmienie:

„i. do 50% wartości Aktywów następujących Subfunduszy: PKO Akcji Nowa Europa, PKO Akcji Małych i Średnich
Spółek, PKO Akcji Plus, PKO Surowców Globalny, PKO Technologii i Innowacji Globalny, PKO Dóbr
Luksusowych Globalny, PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny, PKO Akcji Rynku Złota, PKO Akcji Rynku
Polskiego, PKO Akcji Rynku Amerykańskiego, PKO Akcji Rynku Japońskiego, PKO Akcji Rynków
Wschodzących, PKO Akcji Rynku Europejskiego, PKO Akcji Dywidendowych Globalny, PKO Medycyny i
Demografii Globalny,”
33. Załącza się aktualny statut PKO PARASOLOWY – funduszu inwestycyjnego otwartego stanowiący załącznik nr 2
do prospektu informacyjnego.
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