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Warszawa, dnia 11 stycznia 2013 roku 

 

 

Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 1/2013) 

 

I. 

PKO Strategicznej Alokacji - fundusz inwestycyjny otwarty 

informuje o następujących zmianach w treści statutu: 

 

1. w artykule 5 definicja „Jednostki Uczestnictwa, Jednostka” otrzymuje nowe następujące 

brzmienie:  -----------------------------------------------------------------------------------  

„Jednostce 

Uczestnictwa, 

Jednostce 

Rozumie się przez to tytuł prawny do udziału w aktywach netto 

Funduszu na zasadach określonych w Ustawie i Statucie Funduszu. 

Jednostki Uczestnictwa dzieli się na kategorie A, A1, B, B1, C, C1, E, F 

oraz I w zależności od metody pobierania opłat manipulacyjnych 

oraz wysokości kosztów pobieranych od aktywów Funduszu 

przypadających na daną kategorię.”,----------------------------------- 

2. w artykule 25 w ustępie 2 zdanie pierwsze otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -------  

„Fundusz oferuje Jednostki Uczestnictwa następujących kategorii: A, A1, B, B1, C, C1, E, F 

oraz I.”, ----------------------------------------------------------------------------------  

 

PKO Akcji Małych i Średnich Spółek - fundusz inwestycyjny otwarty 

informuje o następujących zmianach w treści statutu: 

 

1. w artykule 5 definicja „Jednostki Uczestnictwa” otrzymuje nowe następujące brzmienie: --  

„Jednostce 

Uczestnictwa 

Rozumie się przez to tytuł prawny do udziału w aktywach netto 

Funduszu na zasadach określonych w Ustawie i Statucie Funduszu. 

Jednostki Uczestnictwa dzieli się na kategorie A, A1, B, B1, C, C1, E, F 

oraz I w zależności od metody pobierania opłat manipulacyjnych 

oraz wysokości kosztów obciążających Aktywa Funduszu 

przypadające na daną kategorię.”,------------------------------------- 

2. w artykule 14 w ustępie 2 zdanie pierwsze otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -------  

„Fundusz oferuje Jednostki Uczestnictwa następujących kategorii: A, A1, B, B1, C, C1, E, F 
oraz I.”, --------------------------------------------------------------------------------------  



2 
 

3. w artykule 20 zmienia się numerację ustępów w ten sposób, że dotychczasowy ustęp 2 

otrzymuje numer 5 i jednocześnie po dotychczasowym ust. 1 dodaje nowe ustępy 2-4, 

które otrzymują następujące brzmienie: -----------------------------------------------------  

„2. Uczestnik nabywając od Funduszu Jednostki Uczestnictwa kategorii B lub B1 nie jest 

obciążany opłatą manipulacyjną zwaną Opłatą za Nabycie. ---------------------------  

3. Uczestnik nabywając od Funduszu Jednostki Uczestnictwa kategorii F nie jest 

obciążany opłatą manipulacyjną zwaną Opłatą za Nabycie.  --------------------------  

4. Uczestnik nabywając od Funduszu Jednostki Uczestnictwa kategorii I nie jest 

obciążany opłatą manipulacyjną zwaną Opłatą za Nabycie.”. -------------------------  

 

PKO Akcji Nowa Europa - fundusz inwestycyjny otwarty 

informuje o następujących zmianach w treści statutu: 

 

1. w artykule 5 definicja „Jednostki Uczestnictwa” otrzymuje nowe następujące brzmienie: --  

„Jednostce 

Uczestnictwa 

Rozumie się przez to tytuł prawny do udziału w aktywach netto 

Funduszu na zasadach określonych w Ustawie i Statucie Funduszu. 

Jednostki Uczestnictwa dzieli się na kategorie A, A1, B, B1, C, C1, E, F 

oraz I w zależności od metody pobierania opłat manipulacyjnych 

oraz wysokości kosztów obciążających Aktywa Funduszu 

przypadające na daną kategorię.”,------------------------------------- 

2. w artykule 14 w ustępie 2 zdanie pierwsze otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -------  

„Fundusz oferuje Jednostki Uczestnictwa następujących kategorii: A, A1, B, B1, C, C1, E, F 

oraz I.”, --------------------------------------------------------------------------------------  

3. w artykule 19 zmienia się numerację ustępów w ten sposób, że dotychczasowy ustęp 2 

otrzymuje numer 5 i jednocześnie po dotychczasowym ust. 1 dodaje nowe ustępy 2-4, 

które otrzymują następujące brzmienie: -----------------------------------------------------  

„2. Uczestnik nabywając od Funduszu Jednostki Uczestnictwa kategorii B lub B1 nie jest 

obciążany opłatą manipulacyjną zwaną Opłatą za Nabycie. ---------------------------  

3. Uczestnik nabywając od Funduszu Jednostki Uczestnictwa kategorii F nie jest 

obciążany opłatą manipulacyjną zwaną Opłatą za Nabycie.  --------------------------  

4. Uczestnik nabywając od Funduszu Jednostki Uczestnictwa kategorii I nie jest 

obciążany opłatą manipulacyjną zwaną Opłatą za Nabycie.”, -------------------------  

 

PKO Obligacji - fundusz inwestycyjny otwarty 

informuje o następujących zmianach w treści statutu: 
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1. w artykule 5 definicja „Jednostki Uczestnictwa” otrzymuje nowe następujące brzmienie: --  

„Jednostce 

Uczestnictwa 

Rozumie się przez to tytuł prawny do udziału w aktywach netto 

Funduszu na zasadach określonych w Ustawie i Statucie Funduszu. 

Jednostki Uczestnictwa dzieli się na kategorie A, A1, B, B1, C, C1, E, F 

oraz I w zależności od metody pobierania opłat manipulacyjnych 

oraz wysokości kosztów pobieranych od aktywów Funduszu 

przypadających na daną kategorię.”,----------------------------------- 

2. w artykule 14 w ustępie 2 zdanie pierwsze otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -------  

„Fundusz oferuje Jednostki Uczestnictwa następujących kategorii: A, A1, B, B1, C, C1, E, F 

oraz I.”, --------------------------------------------------------------------------------------  

3. w artykule 19 zmienia się numerację ustępów w ten sposób, że dotychczasowy ustęp 2 

otrzymuje numer 5 i jednocześnie po dotychczasowym ust. 1 dodaje nowe ustępy 2-4, 

które otrzymują następujące brzmienie: -----------------------------------------------------  

„2. Uczestnik nabywając od Funduszu Jednostki Uczestnictwa kategorii B lub B1 nie jest 

obciążany opłatą manipulacyjną zwaną Opłatą za Nabycie. ---------------------------  

3. Uczestnik nabywając od Funduszu Jednostki Uczestnictwa kategorii F nie jest 

obciążany opłatą manipulacyjną zwaną Opłatą za Nabycie.  --------------------------  

4. Uczestnik nabywając od Funduszu Jednostki Uczestnictwa kategorii I nie jest 

obciążany opłatą manipulacyjną zwaną Opłatą za Nabycie.”. -------------------------  

 

PKO Obligacji Długoterminowych - fundusz inwestycyjny otwarty 

informuje o następujących zmianach w treści statutu: 

 

1. w artykule 5 definicja „Jednostki Uczestnictwa” otrzymuje nowe następujące brzmienie: --  

„Jednostce 

Uczestnictwa 

Rozumie się przez to tytuł prawny do udziału w aktywach netto 

Funduszu na zasadach określonych w Ustawie i Statucie Funduszu. 

Jednostki Uczestnictwa dzieli się na kategorie A, A1, B, B1, C, C1, E, F 

oraz I w zależności od metody pobierania opłat manipulacyjnych 

oraz wysokości kosztów pobieranych od aktywów Funduszu 

przypadających na daną kategorię.”,----------------------------------- 

2. w artykule 14 w ustępie 2 zdanie pierwsze otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -------  

„Fundusz oferuje Jednostki Uczestnictwa następujących kategorii: A, A1, B, B1, C, C1, E, F 

oraz I.”, --------------------------------------------------------------------------------------  

3. w artykule 19 zmienia się numerację ustępów w ten sposób, że dotychczasowy ustęp 2 

otrzymuje numer 5 i jednocześnie po dotychczasowym ust. 1 dodaje nowe ustępy 2-4, 

które otrzymują następujące brzmienie: -----------------------------------------------------  
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„2. Uczestnik nabywając od Funduszu Jednostki Uczestnictwa kategorii B lub B1 nie jest 

obciążany opłatą manipulacyjną zwaną Opłatą za Nabycie. ---------------------------  

3. Uczestnik nabywając od Funduszu Jednostki Uczestnictwa kategorii F nie jest 

obciążany opłatą manipulacyjną zwaną Opłatą za Nabycie.  --------------------------  

4. Uczestnik nabywając od Funduszu Jednostki Uczestnictwa kategorii I nie jest 

obciążany opłatą manipulacyjną zwaną Opłatą za Nabycie.”. -------------------------  

 

PKO Zrównoważony - fundusz inwestycyjny otwarty 

informuje o następujących zmianach w treści statutu: 

 

1. w artykule 5 definicja „Jednostki Uczestnictwa” otrzymuje nowe następujące brzmienie: --  

„Jednostce 

Uczestnictwa 

Rozumie się przez to tytuł prawny do udziału w aktywach netto 

Funduszu na zasadach określonych w Ustawie i Statucie Funduszu. 

Jednostki Uczestnictwa dzieli się na kategorie A, A1, B, B1, C, C1, E, F 

oraz I w zależności od metody pobierania opłat manipulacyjnych 

oraz wysokości kosztów pobieranych od aktywów Funduszu 

przypadających na daną kategorię.”,----------------------------------- 

2. w artykule 14 w ustępie 2 zdanie pierwsze otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -------  

„Fundusz oferuje Jednostki Uczestnictwa następujących kategorii: A, A1, B, B1, C, C1, E, F 

oraz I.”, --------------------------------------------------------------------------------------  

3. w artykule 19 zmienia się numerację ustępów w ten sposób, że dotychczasowy ustęp 2 

otrzymuje numer 5 i jednocześnie po dotychczasowym ust. 1 dodaje nowe ustępy 2-4, 

które otrzymują następujące brzmienie: -----------------------------------------------------  

„2. Uczestnik nabywając od Funduszu Jednostki Uczestnictwa kategorii B lub B1 nie jest 

obciążany opłatą manipulacyjną zwaną Opłatą za Nabycie. ---------------------------  

3. Uczestnik nabywając od Funduszu Jednostki Uczestnictwa kategorii F nie jest 

obciążany opłatą manipulacyjną zwaną Opłatą za Nabycie.  --------------------------  

4. Uczestnik nabywając od Funduszu Jednostki Uczestnictwa kategorii I nie jest 

obciążany opłatą manipulacyjną zwaną Opłatą za Nabycie.”. -------------------------  

 

PKO Skarbowy - fundusz inwestycyjny otwarty 

informuje o następujących zmianach w treści statutu: 

 

1. w artykule 5 definicja „Jednostki Uczestnictwa” otrzymuje nowe następujące brzmienie: --  

„Jednostce 

Uczestnictwa 

Rozumie się przez to tytuł prawny do udziału w aktywach netto 

Funduszu na zasadach określonych w Ustawie i Statucie Funduszu. 
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Jednostki Uczestnictwa dzieli się na kategorie A, A1, B, B1, C, C1, E, F 

oraz I w zależności od metody pobierania opłat manipulacyjnych 

oraz wysokości kosztów pobieranych od aktywów Funduszu 

przypadających na daną kategorię.”,----------------------------------- 

2. w artykule 14 w ustępie 2 zdanie pierwsze otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -------  

„Fundusz oferuje Jednostki Uczestnictwa następujących kategorii: A, A1, B, B1, C, C1, E, F 

oraz I.”, --------------------------------------------------------------------------------------  

3. w artykule 19 zmienia się numerację ustępów w ten sposób, że dotychczasowy ustęp 2 

otrzymuje numer 5 i jednocześnie po dotychczasowym ust. 1 dodaje nowe ustępy 2-4, 

które otrzymują następujące brzmienie: -----------------------------------------------------  

„2. Uczestnik nabywając od Funduszu Jednostki Uczestnictwa kategorii B lub B1 nie jest 

obciążany opłatą manipulacyjną zwaną Opłatą za Nabycie. ---------------------------  

3. Uczestnik nabywając od Funduszu Jednostki Uczestnictwa kategorii F nie jest 

obciążany opłatą manipulacyjną zwaną Opłatą za Nabycie.  --------------------------  

4. Uczestnik nabywając od Funduszu Jednostki Uczestnictwa kategorii I nie jest 

obciążany opłatą manipulacyjną zwaną Opłatą za Nabycie.”. -------------------------  

 

PKO Rynku Pieniężnego - fundusz inwestycyjny otwarty 

informuje o następujących zmianach w treści statutu: 

 

1. w artykule 5 definicja „Jednostki Uczestnictwa” otrzymuje nowe następujące brzmienie: --  

„Jednostce 

Uczestnictwa 

Rozumie się przez to tytuł prawny do udziału w aktywach netto 

Funduszu na zasadach określonych w Ustawie i Statucie Funduszu. 

Jednostki Uczestnictwa dzieli się na kategorie A, A1, B, B1, C, C1, E, F 

oraz I w zależności od metody pobierania opłat manipulacyjnych 

oraz wysokości kosztów pobieranych od aktywów Funduszu 

przypadających na daną kategorię.”,----------------------------------- 

2. w artykule 14 w ustępie 1 zdanie pierwsze otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -------  

„Fundusz oferuje Jednostki Uczestnictwa następujących kategorii: A, A1, B, B1, C, C1, E, F 

oraz I.”, --------------------------------------------------------------------------------------  

3. w artykule 19 zmienia się numerację ustępów w ten sposób, że dotychczasowe ustępy 2 i 

3 otrzymują numery odpowiednio 3 i 7 oraz jednocześnie dodaje się ust. 2 w 

następującym brzmienie: --------------------------------------------------------------------  

„2. Uczestnik nabywając od Funduszu Jednostki Uczestnictwa kategorii B lub B1 nie jest 

obciążany opłatą manipulacyjną zwaną Opłatą za Nabycie.”, -------------------------  

4. w artykule 19 dodaje się ustępy od 4 do 6, które otrzymują nowe, następujące brzmienie:  
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„4. Uczestnik nabywając od Funduszu Jednostki Uczestnictwa kategorii E obciążany jest 

opłatą manipulacyjną zwaną Opłatą za Nabycie. Opłata za Nabycie pobierana jest 

maksymalnie do wysokości nie przekraczającej 5% kwoty wpłaconej. ----------------  

5. Uczestnik nabywając od Funduszu Jednostki Uczestnictwa kategorii F nie jest 

obciążany opłatą manipulacyjną zwaną Opłatą za Nabycie.  --------------------------  

6. Uczestnik nabywając od Funduszu Jednostki Uczestnictwa kategorii I nie jest 

obciążany opłatą manipulacyjną zwaną Opłatą za Nabycie.”. -------------------------  

 

PKO Akcji - fundusz inwestycyjny otwarty 

informuje o następujących zmianach w treści statutu: 

 

1. w artykule 5 definicja „Jednostki Uczestnictwa” otrzymuje nowe następujące brzmienie: --  

„Jednostce 

Uczestnictwa 

Rozumie się przez to tytuł prawny do udziału w aktywach netto 

Funduszu na zasadach określonych w Ustawie i Statucie Funduszu. 

Jednostki Uczestnictwa dzieli się na kategorie A, A1, B, B1, C, C1, E, F 

oraz I w zależności od metody pobierania opłat manipulacyjnych 

oraz wysokości kosztów pobieranych od aktywów Funduszu 

przypadających na daną kategorię.”,----------------------------------- 

2. w artykule 14 w ustępie 2 zdanie pierwsze otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -------  

„Fundusz oferuje Jednostki Uczestnictwa następujących kategorii: A, A1, B, B1, C, C1, E, F 

oraz I.”, --------------------------------------------------------------------------------------  

3. w artykule 19 zmienia się numerację ustępów w ten sposób, że dotychczasowy ustęp 2 

otrzymuje numer 5 i jednocześnie po dotychczasowym ust. 1 dodaje nowe ustępy 2-4, 

które otrzymują następujące brzmienie: -----------------------------------------------------  

„2. Uczestnik nabywając od Funduszu Jednostki Uczestnictwa kategorii B lub B1 nie jest 

obciążany opłatą manipulacyjną zwaną Opłatą za Nabycie. ---------------------------  

3. Uczestnik nabywając od Funduszu Jednostki Uczestnictwa kategorii F nie jest 

obciążany opłatą manipulacyjną zwaną Opłatą za Nabycie.  --------------------------  

4. Uczestnik nabywając od Funduszu Jednostki Uczestnictwa kategorii I nie jest 

obciążany opłatą manipulacyjną zwaną Opłatą za Nabycie.”, -------------------------  

 

PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty 

informuje o następujących zmianach w treści statutu: 

 

1. w artykule 3 definicje „Jednostki Uczestnictwa” i „Wartości Aktywów Netto na Jednostkę 

Uczestnictwa, WANJU” otrzymują nowe następujące brzmienie: ----------------------------  
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„Jednostce 

Uczestnictwa 

Rozumie się przez to tytuł prawny do udziału w Aktywach Netto 

Subfunduszu na zasadach określonych w Ustawie i Statucie 

Funduszu. Jednostki Uczestnictwa dzieli się na kategorie A, A1, B, B1, 

C, C1, E, F oraz I w zależności od metody pobierania opłat 

manipulacyjnych oraz wysokości kosztów pobieranych od aktywów 

Funduszu przypadających na daną kategorię.--------------------------

Wartości Aktywów 

Netto na Jednostkę 

Uczestnictwa, 

WANJU 

Rozumie się przez to wartość jednej Jednostki Uczestnictwa obliczoną 

w Dniu Wyceny jako Wartość Aktywów Netto Subfunduszu 

podzieloną przez liczbę Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu 

posiadanych przez Uczestników danego Subfunduszu w Dniu 

Wyceny. WANJU oblicza się dla każdej kategorii Jednostek 

Uczestnictwa oddzielnie.”,---------------------------------------------- 

2. w artykule 17 w ustępie 5 zdanie pierwsze i drugie otrzymują nowe, następujące 

brzmienie: ------------------------------------------------------------------------------------  

„Każdy z Subfunduszy oferuje Jednostki Uczestnictwa następujących kategorii: A, A1, B, 

B1, C, C1, E, F oraz I. Podział na kategorie związany jest ze sposobem pobierania opłat 

manipulacyjnych, o których mowa w art. 33 Statutu oraz wysokością wynagrodzenia 

Towarzystwa za zarządzanie pobieranego od aktywów netto przypadających na dane 

kategorie Jednostek Uczestnictwa.”, --------------------------------------------------------  

3. w artykule 17 w ustępie 5 zmienia się oznaczenie dotychczasowej lit. e) na lit. f), a 

jednocześnie lit. e) otrzymuje nowe, następujące brzmienie: --------------------------------  

„e) Jednostki Uczestnictwa kategorii F - charakteryzują się tym, że nie pobiera się opłat 

manipulacyjnych za nabycie oraz za odkupienie Jednostek Uczestnictwa;”,------------  

4. w artykule 33 ustęp 6 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: ----------------------------  

„6. Opłaty manipulacyjne w odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa kategorii F, I nie są 

pobierane.”, ---------------------------------------------------------------------------  

5. w artykule 44 w ustępie 1 dotychczasowa litera c otrzymuje oznaczenie d i jednocześnie 

litery c i d otrzymują nowe następujące brzmienie: -----------------------------------------  

„c. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu przypadającą na dane kategorie Jednostek 

Uczestnictwa różniące się od siebie wysokością pobieranego wynagrodzenia 

Towarzystwa za zarządzanie; ----------------------------------------------------------  

d. Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa (WANJU) danej kategorii.”. ----  

 

PKO Stabilnego Wzrostu - fundusz inwestycyjny otwarty 

informuje o następujących zmianach w treści statutu: 
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1. w artykule 5 definicja „Jednostki Uczestnictwa” otrzymuje nowe następujące brzmienie: --  

„Jednostce 

Uczestnictwa 

Rozumie się przez to tytuł prawny do udziału w aktywach netto 

Funduszu na zasadach określonych w Ustawie i Statucie Funduszu. 

Jednostki Uczestnictwa dzieli się na kategorie A, A1, B, B1, C, C1, E, F 

oraz I w zależności od metody pobierania opłat manipulacyjnych 

oraz wysokości kosztów pobieranych od aktywów Funduszu 

przypadających na daną kategorię.”,----------------------------------- 

2. w artykule 14 w ustępie 2 zdanie pierwsze otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -------  

„Fundusz oferuje Jednostki Uczestnictwa następujących kategorii: A, A1, B, B1, C, C1, E, F 

oraz I.”, --------------------------------------------------------------------------------------  

3. w artykule 19 zmienia się numerację ustępów w ten sposób, że dotychczasowy ustęp 2 

otrzymuje numer 5 i jednocześnie po dotychczasowym ust. 1 dodaje nowe ustępy 2-4, 

które otrzymują następujące brzmienie: -----------------------------------------------------  

„2. Uczestnik nabywając od Funduszu Jednostki Uczestnictwa kategorii B lub B1 nie jest 

obciążany opłatą manipulacyjną zwaną Opłatą za Nabycie. ---------------------------  

3. Uczestnik nabywając od Funduszu Jednostki Uczestnictwa kategorii F nie jest 

obciążany opłatą manipulacyjną zwaną Opłatą za Nabycie.  --------------------------  

4. Uczestnik nabywając od Funduszu Jednostki Uczestnictwa kategorii I nie jest 

obciążany opłatą manipulacyjną zwaną Opłatą za Nabycie.”. -------------------------  

 

PKO Zabezpieczenia Emerytalnego – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty 

informuje o następujących zmianach w treści statutu: 

 

1. w artykule 3 definicje „Jednostki Uczestnictwa” oraz „Wartości Aktywów Netto na 

Jednostkę Uczestnictwa, WANJU” otrzymują nowe następujące brzmienie: -----------------  

„Jednostce 

Uczestnictwa 

rozumie się przez to prawo majątkowe do udziału w Aktywach Netto 

Subfunduszu na zasadach określonych w Ustawie i Statucie 

Funduszu. Jednostki Uczestnictwa dzielą się na kategorie A, E oraz F 

w zależności od wysokości kosztów pobieranych od aktywów 

Subfunduszu przypadających na daną kategorię. --------------------- 

Wartości Aktywów 

Netto na Jednostkę 

Uczestnictwa, 

WANJU 

rozumie się przez to wartość jednej Jednostki Uczestnictwa obliczoną 

w Dniu Wyceny jako Wartość Aktywów Netto Subfunduszu 

podzieloną przez liczbę Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu 

posiadanych przez Uczestników danego Subfunduszu w Dniu 

Wyceny. WANJU oblicza się dla każdej kategorii Jednostek 



9 
 

Uczestnictwa oddzielnie.------------------------------------------------ 

2. w artykule 17 w ustępie 5 zdanie pierwsze otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -------  

„Każdy z Subfunduszy oferuje Jednostki Uczestnictwa następujących kategorii: A, E oraz 

F. ”, ------------------------------------------------------------------------------------------  

3. w artykule 27 zmienia się numerację ustępów w ten sposób, że dotychczasowe ustępy 4 i 

5 otrzymują numery odpowiednio 5 i 6, a jednocześnie po dotychczasowym ustępie 3 

dodaje nowy ustęp 4, który otrzymuje następujące brzmienie: ------------------------------  

„4. Opłaty manipulacyjne w odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa kategorii F nie są 

pobierane.”,  ----------------------------------------------------------------------------  

4. w artykule 39 w ustępie 1 zmienia się oznaczenie dotychczasowej lit. c) na lit. d) i 

jednocześnie dodaje nową lit. c), która otrzymuje następujące brzmienie: ------------------  

„c. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu przypadającą na dane kategorie Jednostek 

Uczestnictwa różniące się od siebie wysokością pobieranego wynagrodzenia 

Towarzystwa za zarządzanie;”.  ---------------------------------------------------------  

 

 
PKO Płynnościowy - specjalisyczny fundusz inwestycyjny otwarty 

informuje o następujących zmianach w treści statutu: 

 

1. w artykule 31 ust. 7 słowo „przeniesienia” zastępuje się słowem „Konwersji”. 

2. w artykule 40 ust. 3 słowo „przeniesienie” zastępuje się słowem „Konwersja”. 

 

II.  

 

PKO Akcji Małych i Średnich Spółek - fundusz inwestycyjny otwarty 

informuje o następujących zmianach w treści statutu: 

 

1. w artykule 27 zmienia się numerację ustępów w ten sposób, że dotychczasowe ustępy 2 i 

3 otrzymują numery odpowiednio 5 i 6, a jednocześnie po dotychczasowym ustępie 1 

dodaje nowe ustępy 2-4, które otrzymują następujące brzmienie: ---------------------------  

„2. Uczestnik żądając od Funduszu odkupienia posiadanych w tym Funduszu Jednostek 

Uczestnictwa kategorii E nie może być obciążony opłatą manipulacyjną zwaną Opłatą 

za Odkupienie. -----------------------------------------------------------------------------  

3. Uczestnik żądając od Funduszu odkupienia posiadanych w tym Funduszu Jednostek 

Uczestnictwa kategorii F nie może być obciążony opłatą manipulacyjną zwaną Opłatą 

za Odkupienie. -----------------------------------------------------------------------------  
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4. Uczestnik żądając od Funduszu odkupienia posiadanych w tym Funduszu Jednostek 

Uczestnictwa kategorii I nie może być obciążony opłatą manipulacyjną zwaną Opłatą za 

Odkupienie.”. 

 

PKO Akcji Nowa Europa - fundusz inwestycyjny otwarty 

informuje o następujących zmianach w treści statutu: 

 

1. w artykule 26 zmienia się numerację ustępów w ten sposób, że dotychczasowe ustępy 2 i 

3 otrzymują numery odpowiednio 5 i 6, a jednocześnie po dotychczasowym ustępie 1 

dodaje nowe ustępy 2-4, które otrzymują następujące brzmienie: ---------------------------  

„2. Uczestnik żądając od Funduszu odkupienia posiadanych w tym Funduszu Jednostek 

Uczestnictwa kategorii E nie może być obciążony opłatą manipulacyjną zwaną Opłatą 

za Odkupienie. -----------------------------------------------------------------------------  

3. Uczestnik żądając od Funduszu odkupienia posiadanych w tym Funduszu Jednostek 

Uczestnictwa kategorii F nie może być obciążony opłatą manipulacyjną zwaną Opłatą 

za Odkupienie. -----------------------------------------------------------------------------  

4. Uczestnik żądając od Funduszu odkupienia posiadanych w tym Funduszu Jednostek 

Uczestnictwa kategorii I nie może być obciążony opłatą manipulacyjną zwaną Opłatą 

za Odkupienie.” 

 

PKO Obligacji - fundusz inwestycyjny otwarty 

informuje o następujących zmianach w treści statutu: 

 

1. w artykule 26 zmienia się numerację ustępów w ten sposób, że dotychczasowe ustępy 3 

i 4 otrzymują numery odpowiednio 6 i 7, a jednocześnie po dotychczasowym ustępie 2 

dodaje nowe ustępy 3-5, które otrzymują następujące brzmienie: ---------------------------  

„3. Uczestnik żądając od Funduszu odkupienia posiadanych w tym Funduszu Jednostek 

Uczestnictwa kategorii E nie może być obciążony opłatą manipulacyjną zwaną Opłatą 

za Odkupienie. -----------------------------------------------------------------------------  

4. Uczestnik żądając od Funduszu odkupienia posiadanych w tym Funduszu Jednostek 

Uczestnictwa kategorii F nie może być obciążony opłatą manipulacyjną zwaną Opłatą 

za Odkupienie. -----------------------------------------------------------------------------  

5. Uczestnik żądając od Funduszu odkupienia posiadanych w tym Funduszu Jednostek 

Uczestnictwa kategorii I nie może być obciążony opłatą manipulacyjną zwaną Opłatą 

za Odkupienie.”. 
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PKO Obligacji Długoterminowych - fundusz inwestycyjny otwarty 

informuje o następujących zmianach w treści statutu: 

 

1. w artykule 26 zmienia się numerację ustępów w ten sposób, że dotychczasowe ustępy 3 

i 4 otrzymują numery odpowiednio 6 i 7, a jednocześnie po dotychczasowym ustępie 2 

dodaje nowe ustępy 3-5, które otrzymują następujące brzmienie: -----------------------  

„3. Uczestnik żądając od Funduszu odkupienia posiadanych w tym Funduszu Jednostek 

Uczestnictwa kategorii E nie może być obciążony opłatą manipulacyjną zwaną Opłatą 

za Odkupienie. -----------------------------------------------------------------------------  

4. Uczestnik żądając od Funduszu odkupienia posiadanych w tym Funduszu Jednostek 

Uczestnictwa kategorii F nie może być obciążony opłatą manipulacyjną zwaną Opłatą 

za Odkupienie. -----------------------------------------------------------------------------  

5. Uczestnik żądając od Funduszu odkupienia posiadanych w tym Funduszu Jednostek 

Uczestnictwa kategorii I nie może być obciążony opłatą manipulacyjną zwaną Opłatą 

za Odkupienie.”. 

 

PKO Zrównoważony - fundusz inwestycyjny otwarty 

informuje o następujących zmianach w treści statutu: 

 

1. w artykule 26 zmienia się numerację ustępów w ten sposób, że dotychczasowe ustępy 3 

i 4 otrzymują numery odpowiednio 6 i 7, a jednocześnie po dotychczasowym ustępie 2 

dodaje nowe ustępy 3-5, które otrzymują następujące brzmienie: ------------------------  

„3. Uczestnik żądając od Funduszu odkupienia posiadanych w tym Funduszu Jednostek 

Uczestnictwa kategorii E nie może być obciążony opłatą manipulacyjną zwaną Opłatą 

za Odkupienie. -----------------------------------------------------------------------------  

4. Uczestnik żądając od Funduszu odkupienia posiadanych w tym Funduszu Jednostek 

Uczestnictwa kategorii F nie może być obciążony opłatą manipulacyjną zwaną Opłatą 

za Odkupienie. -----------------------------------------------------------------------------  

5. Uczestnik żądając od Funduszu odkupienia posiadanych w tym Funduszu Jednostek 

Uczestnictwa kategorii I nie może być obciążony opłatą manipulacyjną zwaną Opłatą 

za Odkupienie.”. 

 

PKO Skarbowy - fundusz inwestycyjny otwarty 

informuje o następujących zmianach w treści statutu: 

 



12 
 

1. w artykule 26 zmienia się numerację ustępów w ten sposób, że dotychczasowe ustępy 3 

i 4 otrzymują numery odpowiednio 6 i 7, a jednocześnie po dotychczasowym ustępie 2 

dodaje nowe ustępy 3-5, które otrzymują następujące brzmienie: ------------------------  

„3. Uczestnik żądając od Funduszu odkupienia posiadanych w tym Funduszu Jednostek 

Uczestnictwa kategorii E nie może być obciążony opłatą manipulacyjną zwaną Opłatą 

za Odkupienie. -----------------------------------------------------------------------------  

4. Uczestnik żądając od Funduszu odkupienia posiadanych w tym Funduszu Jednostek 

Uczestnictwa kategorii F nie może być obciążony opłatą manipulacyjną zwaną Opłatą 

za Odkupienie. -----------------------------------------------------------------------------  

5. Uczestnik żądając od Funduszu odkupienia posiadanych w tym Funduszu Jednostek 

Uczestnictwa kategorii I nie może być obciążony opłatą manipulacyjną zwaną Opłatą 

za Odkupienie.”. 

 

PKO Rynku Pieniężnego - fundusz inwestycyjny otwarty 

informuje o następujących zmianach w treści statutu: 

 

1. w artykule 26 zmienia się numerację ustępów w ten sposób, że dotychczasowe ustępy 4 

i 5 otrzymują numery odpowiednio 7 i 8, a jednocześnie po dotychczasowym ustępie 3 

dodaje nowe ustępy 4-6, które otrzymują następujące brzmienie: ------------------------  

„4. Uczestnik żądając od Funduszu odkupienia posiadanych w tym Funduszu Jednostek 

Uczestnictwa kategorii E nie może być obciążony opłatą manipulacyjną zwaną Opłatą 

za Odkupienie. -----------------------------------------------------------------------------  

5. Uczestnik żądając od Funduszu odkupienia posiadanych w tym Funduszu Jednostek 

Uczestnictwa kategorii F nie może być obciążony opłatą manipulacyjną zwaną Opłatą 

za Odkupienie. -----------------------------------------------------------------------------  

6. Uczestnik żądając od Funduszu odkupienia posiadanych w tym Funduszu Jednostek 

Uczestnictwa kategorii I nie może być obciążony opłatą manipulacyjną zwaną Opłatą 

za Odkupienie.”. 

 

PKO Akcji - fundusz inwestycyjny otwarty 

informuje o następujących zmianach w treści statutu: 

 

1. w artykule 26 zmienia się numerację ustępów w ten sposób, że dotychczasowe ustępy 3 

i 4 otrzymują numery odpowiednio 6 i 7, a jednocześnie po dotychczasowym ustępie 2 

dodaje nowe ustępy 3-5, które otrzymują następujące brzmienie: ------------------------  
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„3. Uczestnik żądając od Funduszu odkupienia posiadanych w tym Funduszu Jednostek 

Uczestnictwa kategorii E nie może być obciążony opłatą manipulacyjną zwaną Opłatą 

za Odkupienie. -----------------------------------------------------------------------------  

4. Uczestnik żądając od Funduszu odkupienia posiadanych w tym Funduszu Jednostek 

Uczestnictwa kategorii F nie może być obciążony opłatą manipulacyjną zwaną Opłatą 

za Odkupienie. -----------------------------------------------------------------------------  

5. Uczestnik żądając od Funduszu odkupienia posiadanych w tym Funduszu Jednostek 

Uczestnictwa kategorii I nie może być obciążony opłatą manipulacyjną zwaną Opłatą 

za Odkupienie.”. 

 

PKO Stabilnego Wzrostu - fundusz inwestycyjny otwarty 

informuje o następujących zmianach w treści statutu: 

 

1. w artykule 26 zmienia się numerację ustępów w ten sposób, że dotychczasowe ustępy 2 

i 3 otrzymują numery odpowiednio 5 i 6, a jednocześnie po dotychczasowym ustępie 2 

dodaje nowe ustępy 2-4, które otrzymują następujące brzmienie: ------------------------  

„2. Uczestnik żądając od Funduszu odkupienia posiadanych w tym Funduszu Jednostek 

Uczestnictwa kategorii E nie może być obciążony opłatą manipulacyjną zwaną Opłatą 

za Odkupienie. -----------------------------------------------------------------------------  

3. Uczestnik żądając od Funduszu odkupienia posiadanych w tym Funduszu Jednostek 

Uczestnictwa kategorii F nie może być obciążony opłatą manipulacyjną zwaną Opłatą 

za Odkupienie. -----------------------------------------------------------------------------  

4. Uczestnik żądając od Funduszu odkupienia posiadanych w tym Funduszu Jednostek 

Uczestnictwa kategorii I nie może być obciążony opłatą manipulacyjną zwaną Opłatą 

za Odkupienie.”. 

 

PKO Zabezpieczenia Emerytalnego – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty 

informuje o następujących zmianach w treści statutu: 

 

1. w artykule 23 dodaje się ustęp 3 w nowym, następującym brzmieniu: --------------------  

„3. Nabycie Jednostek Uczestnictwa Funduszu w wyniku Konwersji do Subfunduszu 

podlega opłacie manipulacyjnej za Konwersję.”, -----------------------------------------  

2. w artykule 27 w ustępie 1 lit. c otrzymuje nowe, następujące brzmienie: ---------  

„c. opłata manipulacyjna przy Przeniesieniu lub Konwersji może wynosić maksymalnie 

5,0% kwoty podlegającej Przeniesieniu lub Konwersji.”, --------------------------------  

3. w artykule 27 w ustępie 2 lit. d otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----------------  
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„d. opłatę manipulacyjną przy Przeniesieniu lub Konwersji, która może wynosić 

maksymalnie 5,0% kwoty podlegającej Przeniesieniu lub Konwersji.”, ------------------  

4. w artykule 32 w ustępie 4 lit. e otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----------------  

„e. pobrać opłatę manipulacyjną przy Przeniesieniu lub Konwersji maksymalnie do 

wysokości 5,0% kwoty podlegającej Przeniesieniu lub Konwersji.”, ---------------------  

5. w artykule 33 w ustępie 7 lit. d otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----------------  

„d. pobrać opłatę manipulacyjną przy Przeniesieniu lub Konwersji maksymalnie do 

wysokości 5,0% kwoty podlegającej Przeniesieniu lub Konwersji.”, ---------------------  

6. artykuł 63 „Opłaty manipulacyjne” otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -------------  

„Wysokość opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabywaniu, Konwersji, Przeniesieniu 

i odkupieniu Jednostek Uczestnictwa określona jest w Tabeli Opłat. Wysokość 

dodatkowych opłat manipulacyjnych pobieranych w związku z uczestnictwem w Planach 

Systematycznego Oszczędzania lub Wyspecjalizowanym Programie Inwestycyjnym 

określana jest dla poszczególnych planów lub programów. Opłaty manipulacyjne nie 

mogą przekroczyć maksymalnej wysokości opłat manipulacyjnych, o których mowa w 

art. 27 Statutu.”, ------------------------------------------------------------------------------  

7. artykuł 74 „Opłaty manipulacyjne” otrzymuje nowe, następujące brzmienie: ----------  

„Wysokość opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabywaniu, Konwersji, Przeniesieniu 

i odkupieniu Jednostek Uczestnictwa określona jest w Tabeli Opłat. Wysokość 

dodatkowych opłat manipulacyjnych pobieranych w związku z uczestnictwem w Planach 

Systematycznego Oszczędzania lub Wyspecjalizowanym Programie Inwestycyjnym 

określana jest dla poszczególnych planów lub programów. Opłaty manipulacyjne nie 

mogą przekroczyć maksymalnej wysokości opłat manipulacyjnych, o których mowa w 

art. 27 Statutu.”, ------------------------------------------------------------------------------  

8. artykuł 85 „Opłaty manipulacyjne” otrzymuje nowe, następujące brzmienie: ----------  

„Wysokość opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabywaniu, Konwersji, Przeniesieniu 

i odkupieniu Jednostek Uczestnictwa określona jest w Tabeli Opłat. Wysokość 

dodatkowych opłat manipulacyjnych pobieranych w związku z uczestnictwem w Planach 

Systematycznego Oszczędzania lub Wyspecjalizowanym Programie Inwestycyjnym 

określana jest dla poszczególnych planów lub programów. Opłaty manipulacyjne nie 

mogą przekroczyć maksymalnej wysokości opłat manipulacyjnych, o których mowa w 

art. 27 Statutu.”, ------------------------------------------------------------------------------  

9. artykuł 96 „Opłaty manipulacyjne” otrzymuje nowe, następujące brzmienie: ----------  

„Wysokość opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabywaniu, Konwersji, Przeniesieniu 

i odkupieniu Jednostek Uczestnictwa określona jest w Tabeli Opłat. Wysokość 

dodatkowych opłat manipulacyjnych pobieranych w związku z uczestnictwem w Planach 
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Systematycznego Oszczędzania lub Wyspecjalizowanym Programie Inwestycyjnym 

określana jest dla poszczególnych planów lub programów. Opłaty manipulacyjne nie 

mogą przekroczyć maksymalnej wysokości opłat manipulacyjnych, o których mowa w 

art. 27 Statutu.”, ------------------------------------------------------------------------------  

10. artykuł 107 „Opłaty manipulacyjne” otrzymuje nowe, następujące brzmienie: ---------  

„Wysokość opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabywaniu, Konwersji, Przeniesieniu 

i odkupieniu Jednostek Uczestnictwa określona jest w Tabeli Opłat. Wysokość 

dodatkowych opłat manipulacyjnych pobieranych w związku z uczestnictwem w Planach 

Systematycznego Oszczędzania lub Wyspecjalizowanym Programie Inwestycyjnym 

określana jest dla poszczególnych planów lub programów. Opłaty manipulacyjne nie 

mogą przekroczyć maksymalnej wysokości opłat manipulacyjnych, o których mowa w 

art. 27 Statutu.”. ------------------------------------------------------------------------------  

 

PKO Światowy Fundusz Walutowy – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty 

informuje o następujących zmianach w treści statutu: 

 

1. Artykuł 26¹ otrzymuje nowe następujące brzmienie:---------------------------------------- 

„1. W przypadkach, w których Fundusz pobiera opłatę za odkupienie, jeżeli Zlecenie 

odkupienia zawiera żądanie odkupienia określonej liczby lub wszystkich Jednostek 

Uczestnictwa - w celu obliczenia kwoty należnej Uczestnikowi należy pomnożyć liczbę 

odkupywanych Jednostek Uczestnictwa danej kategorii przez cenę ustaloną zgodnie z art. 

25 Statutu i uzyskaną w ten sposób kwotę, zwaną dalej „kwotą brutto”, pomniejszyć o 

należną zgodnie z art. 33 ust. 5 opłatę za odkupienie;--------------------------------------- 

2. W przypadkach, w których Fundusz pobiera opłatę za odkupienie, jeżeli Zlecenie 

odkupienia zawiera żądanie odkupienia Jednostek Uczestnictwa na określoną kwotę - 

wówczas Fundusz traktuje tę kwotę jako kwotę brutto. Kwota należna Uczestnikowi w 

wyniku realizacji takiego Zlecenia to kwota brutto pomniejszona o należną zgodnie z art. 

33 ust. 5 opłatę za odkupienie. Liczba Jednostek Uczestnictwa podlegających odkupieniu 

w wyniku takiego Zlecenia jest obliczana poprzez podzielenie kwoty brutto przez cenę 

Jednostki Uczestnictwa danej kategorii ustaloną zgodnie z art. 25.”,------------------------ 

3. w artykule 33 zmienia się numerację ustępów w ten sposób, że dotychczasowe ustępy 3 i 

4 otrzymują numery odpowiednio 5 i 6, a jednocześnie po ustępie 2 dodaje się nowe 

ustępy 3-4, które otrzymują następujące brzmienie: --------------------------------------- 

„3. Opłata manipulacyjna za odkupienie:--------------------------------------------------------- 

a) w odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa kategorii B we wszystkich Subfunduszach 

może maksymalnie wynosić 1,5% kwoty podlegającej odkupieniu,-------------------- 
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b) w odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa kategorii B1 we wszystkich Subfunduszach 

może maksymalnie wynosić 1,5% kwoty podlegającej odkupieniu,-------------------- 

c) w odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa kategorii C we wszystkich Subfunduszach 

może maksymalnie wynosić 0,75% kwoty podlegającej odkupieniu,------------------ 

d) w odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa kategorii C1 we wszystkich Subfunduszach 

może maksymalnie wynosić 0,75% kwoty podlegającej odkupieniu.------------------- 

4. Opłaty manipulacyjne w odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa kategorii F i I nie są 

pobierane.”,------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

III.  

 

PKO Strategicznej Alokacji - fundusz inwestycyjny otwarty 

informuje o następujących zmianach w treści statutu: 

 

1. w artykule 25 w ustępie 2 zmienia się oznaczenie dotychczasowej lit. h) na lit. i), a 

jednocześnie lit. h) otrzymuje nowe, następujące brzmienie: --------------------------------  

„h) Jednostki Uczestnictwa kategorii F charakteryzują się tym, że nie pobiera się opłat 

manipulacyjnych za nabycie i za odkupienie Jednostek Uczestnictwa oraz tym, że od 

Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadających na tę kategorię Jednostek 

Uczestnictwa wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Funduszem wynosi 

maksymalnie 1,3 % w skali roku,”, --------------------------------------------------------  

2. w artykule 58 w ustępie 1 zdanie pierwsze otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -------  

„Towarzystwo za zarządzanie Funduszem pobiera wynagrodzenie, zwane dalej 

Wynagrodzeniem liczone odrębnie dla Jednostek Uczestnictwa kategorii: A, B, C, oddzielnie 

dla kategorii: A1, B1, C1, oddzielnie dla każdej kategorii: E, F oraz I.”, ---------------------------  

3. w artykule 58 w ustępie 2 zmienia się oznaczenie dotychczasowej lit. d) na lit. e), a 

jednocześnie lit. d) otrzymuje nowe, następujące brzmienie: --------------------------------  

„d) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 1,30%,”. ------------------------------------------  

 

PKO Akcji Małych i Średnich Spółek - fundusz inwestycyjny otwarty 

informuje o następujących zmianach w treści statutu: 

 

1. w artykule 14 w ustępie 2 zmienia się oznaczenie dotychczasowej lit. h) na lit. i), a 

jednocześnie lit. h) otrzymuje nowe, następujące brzmienie: --------------------------------  
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„h) Jednostki Uczestnictwa kategorii F charakteryzują się tym, że Uczestnik nie ponosi 

kosztów z tytułu Opłaty za Nabycie i Opłaty za Odkupienie oraz tym, że od aktywów 

Funduszu przypadających na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa pobiera się 

wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Funduszem maksymalnie do wysokości 

1,4 % w skali roku.”, --------------------------------------------------------------------  

2. w artykule 47 w ustępie 1 zdanie pierwsze otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -------  

„Towarzystwo za zarządzanie Funduszem pobiera wynagrodzenie, zwane dalej 

Wynagrodzeniem liczone odrębnie dla Jednostek Uczestnictwa kategorii: A, B, C, 

oddzielnie dla kategorii: A1, B1, C1, oddzielnie dla każdej kategorii: E, F oraz I.”, -----------  

3. w artykule 47 w ustępie 2 zmienia się oznaczenie dotychczasowej lit. d) na lit. e), a 

jednocześnie lit. d) otrzymuje nowe, następujące brzmienie: --------------------------------  

„d) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 1,4%,”. ---------------------------------------  

 

PKO Akcji Nowa Europa - fundusz inwestycyjny otwarty 

informuje o następujących zmianach w treści statutu: 

 

1. w artykule 14 w ustępie 2 zmienia się oznaczenie dotychczasowej lit. h) na lit. i), a 

jednocześnie lit. h) otrzymuje nowe, następujące brzmienie: --------------------------------  

„h) Jednostki Uczestnictwa kategorii F charakteryzują się tym, że Uczestnik nie ponosi 

kosztów z tytułu Opłaty za Nabycie i Opłaty za Odkupienie oraz tym, że od aktywów 

Funduszu przypadających na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa pobiera się 

wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Funduszem maksymalnie do wysokości 

1,4 % w skali roku.”, --------------------------------------------------------------------  

2. w artykule 47 w ustępie 1 zdanie pierwsze otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -------  

„Towarzystwo za zarządzanie Funduszem pobiera wynagrodzenie, zwane dalej 

Wynagrodzeniem liczone odrębnie dla Jednostek Uczestnictwa kategorii: A, B, C, 

oddzielnie dla kategorii: A1, B1, C1, oddzielnie dla każdej kategorii: E, F oraz I.”, -----------  

3. w artykule 47 w ustępie 2 zmienia się oznaczenie dotychczasowej lit. d) na lit. e), a 

jednocześnie lit. d) otrzymuje nowe, następujące brzmienie: --------------------------------  

„d) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 1,4%,”. ---------------------------------------  

 

PKO Obligacji - fundusz inwestycyjny otwarty 

informuje o następujących zmianach w treści statutu: 

 

1. w artykule 14 w ustępie 2 zmienia się oznaczenie dotychczasowej lit. h) na lit. i), a 

jednocześnie lit. h) otrzymuje nowe, następujące brzmienie: --------------------------------  
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„h) Jednostki Uczestnictwa kategorii F charakteryzują się tym, że Uczestnik nie ponosi 

kosztów z tytułu Opłaty za Nabycie i Opłaty za Odkupienie oraz tym, że od aktywów 

Funduszu przypadających na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa pobiera się 

wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Funduszem maksymalnie do wysokości 

0,9 % w skali roku.”, --------------------------------------------------------------------  

2. w artykule 46 w ustępie 1 zdanie pierwsze otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -------  

„Towarzystwo za zarządzanie Funduszem pobiera wynagrodzenie, zwane dalej 

Wynagrodzeniem liczone odrębnie dla Jednostek Uczestnictwa kategorii: A, B, C, 

oddzielnie dla kategorii: A1, B1, C1, oddzielnie dla każdej kategorii: E, F oraz I.”, -----------  

3. w artykule 46 w ustępie 2 zmienia się oznaczenie dotychczasowej lit. d) na lit. e), a 

jednocześnie lit. d) otrzymuje nowe, następujące brzmienie: --------------------------------  

„d) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 0,9%,”. ---------------------------------------  

 

PKO Obligacji Długoterminowych - fundusz inwestycyjny otwarty 

informuje o następujących zmianach w treści statutu: 

 

1. w artykule 14 w ustępie 2 zmienia się oznaczenie dotychczasowej lit. h) na lit. i), a 

jednocześnie lit. h) otrzymuje nowe, następujące brzmienie: --------------------------------  

„h) Jednostki Uczestnictwa kategorii F charakteryzują się tym, że Uczestnik nie ponosi 

kosztów z tytułu Opłaty za Nabycie i Opłaty za Odkupienie oraz tym, że od aktywów 

Funduszu przypadających na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa pobiera się 

wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Funduszem maksymalnie do wysokości 

0,9 % w skali roku.”, --------------------------------------------------------------------  

2. w artykule 47 w ustępie 1 zdanie pierwsze otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -------  

„Towarzystwo za zarządzanie Funduszem pobiera wynagrodzenie, zwane dalej 

Wynagrodzeniem liczone odrębnie dla Jednostek Uczestnictwa kategorii: A, B, C, 

oddzielnie dla kategorii: A1, B1, C1, oddzielnie dla każdej kategorii: E, F oraz I.”, -----------  

3. w artykule 47 w ustępie 2 zmienia się oznaczenie dotychczasowej lit. d) na lit. e), a 

jednocześnie lit. d) otrzymuje nowe, następujące brzmienie: --------------------------------  

„d) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 0,9%,”. ---------------------------------------  

 

PKO Zrównoważony - fundusz inwestycyjny otwarty 

informuje o następujących zmianach w treści statutu: 

 

1. w artykule 14 w ustępie 2 zmienia się oznaczenie dotychczasowej lit. h) na lit. i), a 

jednocześnie lit. h) otrzymuje nowe, następujące brzmienie: --------------------------------  
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„h) Jednostki Uczestnictwa kategorii F charakteryzują się tym, że Uczestnik nie ponosi 

kosztów z tytułu Opłaty za Nabycie i Opłaty za Odkupienie oraz tym, że od aktywów 

Funduszu przypadających na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa pobiera się 

wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Funduszem maksymalnie do wysokości 

1,3 % w skali roku.”, --------------------------------------------------------------------  

2. w artykule 46 w ustępie 1 zdanie pierwsze otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -------  

„Towarzystwo za zarządzanie Funduszem pobiera wynagrodzenie, zwane dalej 

Wynagrodzeniem liczone odrębnie dla Jednostek Uczestnictwa kategorii: A, B, C, 

oddzielnie dla kategorii: A1, B1, C1, oddzielnie dla każdej kategorii: E, F oraz I.”, -----------  

3. w artykule 46 w ustępie 2 zmienia się oznaczenie dotychczasowej lit. d) na lit. e), a 

jednocześnie lit. d) otrzymuje nowe, następujące brzmienie: --------------------------------  

„d) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 1,3%,”. ---------------------------------------  

 

PKO Skarbowy - fundusz inwestycyjny otwarty 

informuje o następujących zmianach w treści statutu: 

 

1. w artykule 14 w ustępie 2 zmienia się oznaczenie dotychczasowej lit. h) na lit. i), a 

jednocześnie lit. h) otrzymuje nowe, następujące brzmienie: --------------------------------  

„h) Jednostki Uczestnictwa kategorii F charakteryzują się tym, że Uczestnik nie ponosi 

kosztów z tytułu Opłaty za Nabycie i Opłaty za Odkupienie oraz tym, że od aktywów 

Funduszu przypadających na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa pobiera się 

wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Funduszem maksymalnie do wysokości 

0,8 % w skali roku.”, --------------------------------------------------------------------  

2. w artykule 46 w ustępie 1 zdanie pierwsze otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -------  

„Towarzystwo za zarządzanie Funduszem pobiera wynagrodzenie, zwane dalej 

Wynagrodzeniem liczone odrębnie dla Jednostek Uczestnictwa kategorii: A, B, C, 

oddzielnie dla kategorii: A1, B1, C1, oddzielnie dla każdej kategorii: E, F oraz I.”, -----------  

3. w artykule 46 w ustępie 2 zmienia się oznaczenie dotychczasowej lit. d) na lit. e), a 

jednocześnie lit. d) otrzymuje nowe, następujące brzmienie: --------------------------------  

„d) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 0,8%,”. ---------------------------------------  

 

PKO Rynku Pieniężnego - fundusz inwestycyjny otwarty 

informuje o następujących zmianach w treści statutu: 

 

1. w artykule 14 w ustępie 1 zmienia się oznaczenie dotychczasowej lit. h) na lit. i), a 

jednocześnie lit. h) otrzymuje nowe, następujące brzmienie: --------------------------------  
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„h) Jednostki Uczestnictwa kategorii F charakteryzują się tym, że Uczestnik nie ponosi 

kosztów z tytułu Opłaty za Nabycie i Opłaty za Odkupienie oraz tym, że od aktywów 

Funduszu przypadających na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa pobiera się 

wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Funduszem maksymalnie do wysokości 

0,8 % w skali roku.”, --------------------------------------------------------------------  

2. w artykule 44 w ustępie 1 zdanie pierwsze otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -------  

„Towarzystwo za zarządzanie Funduszem pobiera wynagrodzenie, zwane dalej 

Wynagrodzeniem liczone odrębnie dla Jednostek Uczestnictwa kategorii: A, B, C, 

oddzielnie dla kategorii: A1, B1, C1, oddzielnie dla każdej kategorii: E, F oraz I.”, -----------  

3. w artykule 44 w ustępie 2 zmienia się oznaczenie dotychczasowej lit. d) na lit. e), a 

jednocześnie lit. d) otrzymuje nowe, następujące brzmienie: --------------------------------  

„d) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 0,8%,”. ---------------------------------------  

 

PKO Akcji - fundusz inwestycyjny otwarty 

informuje o następujących zmianach w treści statutu: 

 

1. w artykule 14 w ustępie 2 zmienia się oznaczenie dotychczasowej lit. h) na lit. i), a 

jednocześnie lit. h) otrzymuje nowe, następujące brzmienie: --------------------------------  

„h) Jednostki Uczestnictwa kategorii F charakteryzują się tym, że Uczestnik nie ponosi 

kosztów z tytułu Opłaty za Nabycie i Opłaty za Odkupienie oraz tym, że od aktywów 

Funduszu przypadających na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa pobiera się 

wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Funduszem maksymalnie do wysokości 

1,4 % w skali roku.”, --------------------------------------------------------------------  

2. w artykule 46 w ustępie 1 zdanie pierwsze otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -------  

„Towarzystwo za zarządzanie Funduszem pobiera wynagrodzenie, zwane dalej 

Wynagrodzeniem liczone odrębnie dla Jednostek Uczestnictwa kategorii: A, B, C, 

oddzielnie dla kategorii: A1, B1, C1, oddzielnie dla każdej kategorii: E, F oraz I.”, -----------  

3. w artykule 46 w ustępie 2 zmienia się oznaczenie dotychczasowej lit. d) na lit. e), a 

jednocześnie lit. d) otrzymuje nowe, następujące brzmienie: --------------------------------  

„d) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 1,4%,”. ---------------------------------------  

 

PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty 

informuje o następujących zmianach w treści statutu: 

 

1. w artykule 66 w ustępie 1 zdanie pierwsze otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -------  
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„Towarzystwo za zarządzanie Funduszem pobiera wynagrodzenie, zwane dalej 

Wynagrodzeniem liczone odrębnie dla Jednostek Uczestnictwa kategorii: A, B, C, 

oddzielnie dla kategorii: A1, B1, C1, oddzielnie dla każdej kategorii: E, F oraz I.”, -----------  

2. w artykule 66 w ustępie 2 zmienia się oznaczenie dotychczasowej lit. d) na lit. e), a 

jednocześnie lit. d) otrzymuje nowe, następujące brzmienie: --------------------------------  

„d) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 1,4%,”, ---------------------------------------  

3. w artykule 76 w ustępie 1 zdanie pierwsze otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -------  

„Towarzystwo za zarządzanie Funduszem pobiera wynagrodzenie, zwane dalej 

Wynagrodzeniem liczone odrębnie dla Jednostek Uczestnictwa kategorii: A, B, C, 

oddzielnie dla kategorii: A1, B1, C1, oddzielnie dla każdej kategorii: E, F oraz I.”, ------------  

4. w artykule 76 w ustępie 2 zmienia się oznaczenie dotychczasowej lit. d) na lit. e), a 

jednocześnie lit. d) otrzymuje nowe, następujące brzmienie: --------------------------------  

„d) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 1,3%,”, ---------------------------------------  

5. w artykule 86 w ustępie 1 zdanie pierwsze otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -------  

„Towarzystwo za zarządzanie Funduszem pobiera wynagrodzenie, zwane dalej 

Wynagrodzeniem liczone odrębnie dla Jednostek Uczestnictwa kategorii: A, B, C, 

oddzielnie dla kategorii: A1, B1, C1, oddzielnie dla każdej kategorii: E, F oraz I.”, ------------  

6. w artykule 86 w ustępie 2 zmienia się oznaczenie dotychczasowej lit. d) na lit. e), a 

jednocześnie lit. d) otrzymuje nowe, następujące brzmienie: --------------------------------  

„d) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 1,2%,”, ---------------------------------------  

7. w artykule 95 w ustępie 1 zdanie pierwsze otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -------  

„Towarzystwo za zarządzanie Funduszem pobiera wynagrodzenie, zwane dalej 

Wynagrodzeniem liczone odrębnie dla Jednostek Uczestnictwa kategorii: A, B, C, 

oddzielnie dla kategorii: A1, B1, C1, oddzielnie dla każdej kategorii: E, F oraz I.”, ------------  

8. w artykule 95 w ustępie 2 zmienia się oznaczenie dotychczasowej lit. d) na lit. e), a 

jednocześnie lit. d) otrzymuje nowe, następujące brzmienie: --------------------------------  

„d) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 0,9%,”, ---------------------------------------  

9. w artykule 107 w ustępie 1 zdanie pierwsze otrzymuje nowe, następujące brzmienie:------  

„Towarzystwo za zarządzanie Funduszem pobiera wynagrodzenie, zwane dalej 

Wynagrodzeniem liczone odrębnie dla Jednostek Uczestnictwa kategorii: A, B, C, 

oddzielnie dla kategorii: A1, B1, C1, oddzielnie dla każdej kategorii: E, F oraz I.”, ------------  

10. w artykule 107 w ustępie 2 zmienia się oznaczenie dotychczasowej lit. d) na lit. e), a 

jednocześnie lit. d) otrzymuje nowe, następujące brzmienie: --------------------------------  

„d) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 1,4%,”, ---------------------------------------  

11. w artykule 119 w ustępie 1 zdanie pierwsze otrzymuje nowe, następujące brzmienie:------  
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„Towarzystwo za zarządzanie Funduszem pobiera wynagrodzenie, zwane dalej 

Wynagrodzeniem liczone odrębnie dla Jednostek Uczestnictwa kategorii: A, B, C, 

oddzielnie dla kategorii: A1, B1, C1, oddzielnie dla każdej kategorii: E, F oraz I.”, ------------  

12. w artykule 119 w ustępie 2 zmienia się oznaczenie dotychczasowej lit. d) na lit. e), a 

jednocześnie lit. d) otrzymuje nowe, następujące brzmienie: --------------------------------  

„d) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 1,4%,”, ---------------------------------------  

13. w artykule 131 w ustępie 1 zdanie pierwsze otrzymuje nowe, następujące brzmienie:------  

„Towarzystwo za zarządzanie Funduszem pobiera wynagrodzenie, zwane dalej 

Wynagrodzeniem liczone odrębnie dla Jednostek Uczestnictwa kategorii: A, B, C, 

oddzielnie dla kategorii: A1, B1, C1, oddzielnie dla każdej kategorii: E, F oraz I.”, ------------  

14. w artykule 131 w ustępie 2 zmienia się oznaczenie dotychczasowej lit. d) na lit. e), a 

jednocześnie lit. d) otrzymuje nowe, następujące brzmienie: --------------------------------  

„d) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 1,4%,”, ---------------------------------------  

15. w artykule 143 w ustępie 1 zdanie pierwsze otrzymuje nowe, następujące brzmienie:------  

„Towarzystwo za zarządzanie Funduszem pobiera wynagrodzenie, zwane dalej 

Wynagrodzeniem liczone odrębnie dla Jednostek Uczestnictwa kategorii: A, B, C, 

oddzielnie dla kategorii: A1, B1, C1, oddzielnie dla każdej kategorii: E, F oraz I.”, ------------  

16. w artykule 143 w ustępie 2 zmienia się oznaczenie dotychczasowej lit. d) na lit. e), a 

jednocześnie lit. d) otrzymuje nowe, następujące brzmienie: --------------------------------  

„d) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 1,4%,”, ---------------------------------------  

17. w artykule 154 w ustępie 1 zdanie pierwsze otrzymuje nowe, następujące brzmienie:------  

„Towarzystwo za zarządzanie Funduszem pobiera wynagrodzenie, zwane dalej 

Wynagrodzeniem liczone odrębnie dla Jednostek Uczestnictwa kategorii: A, B, C, 

oddzielnie dla kategorii: A1, B1, C1, oddzielnie dla każdej kategorii: E, F oraz I.”, ------------  

18. w artykule 154 w ustępie 2 zmienia się oznaczenie dotychczasowej lit. d) na lit. e), a 

jednocześnie lit. d) otrzymuje nowe, następujące brzmienie: --------------------------------  

„d) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 1,4%,”, ---------------------------------------  

19. w artykule 165 w ustępie 1 zdanie pierwsze otrzymuje nowe, następujące brzmienie:------  

„Towarzystwo za zarządzanie Funduszem pobiera wynagrodzenie, zwane dalej 

Wynagrodzeniem liczone odrębnie dla Jednostek Uczestnictwa kategorii: A, B, C, 

oddzielnie dla kategorii: A1, B1, C1, oddzielnie dla każdej kategorii: E, F oraz I.”, ------------  

20. w artykule 165 w ustępie 2 zmienia się oznaczenie dotychczasowej lit. d) na lit. e), a 

jednocześnie lit. d) otrzymuje nowe, następujące brzmienie: --------------------------------  

„d) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 0,8%,”. ---------------------------------------  

 

PKO Stabilnego Wzrostu - fundusz inwestycyjny otwarty 



23 
 

informuje o następujących zmianach w treści statutu: 

 

1. w artykule 14 w ustępie 2 zmienia się oznaczenie dotychczasowej lit. h) na lit. i), a 

jednocześnie lit. h) otrzymuje nowe, następujące brzmienie: --------------------------------  

„h) Jednostki Uczestnictwa kategorii F charakteryzują się tym, że Uczestnik nie ponosi 

kosztów z tytułu Opłaty za Nabycie i Opłaty za Odkupienie oraz tym, że od aktywów 

Funduszu przypadających na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa pobiera się 

wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Funduszem maksymalnie do wysokości 

1,2 % w skali roku.”, --------------------------------------------------------------------  

2. w artykule 46 w ustępie 1 zdanie pierwsze otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -------  

„Towarzystwo za zarządzanie Funduszem pobiera wynagrodzenie, zwane dalej 

Wynagrodzeniem liczone odrębnie dla Jednostek Uczestnictwa kategorii: A, B, C, 

oddzielnie dla kategorii: A1, B1, C1, oddzielnie dla każdej kategorii: E, F oraz I.”, -----------  

3. w artykule 46 w ustępie 2 zmienia się oznaczenie dotychczasowej lit. d) na lit. e), a 

jednocześnie lit. d) otrzymuje nowe, następujące brzmienie: --------------------------------  

„d) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 1,2%,”. ---------------------------------------  

 

PKO Zabezpieczenia Emerytalnego – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty 

informuje o następujących zmianach w treści statutu: 

 

1. w artykule 17 w ustępie 5 dodaje się lit. c), w nowym, następującym brzmieniu: -----------  

„c Jednostki Uczestnictwa kategorii F – charakteryzują się tym, że Uczestnik nie ponosi 

kosztów z tytułu opłaty manipulacyjnej za nabycie i opłaty manipulacyjnej za 

odkupienie oraz tym, że od aktywów Subfunduszu przypadających na tę kategorię 

Jednostek Uczestnictwa pobiera się wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie 

Funduszem maksymalnie do wysokości określonej w skali roku odrębnie dla każdego 

Subfunduszu w części II Statutu.”, ------------------------------------------------------  

2. w artykule 64 w ustępie 1 zdanie pierwsze otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -------  

„Towarzystwo za zarządzanie Funduszem pobiera wynagrodzenie, zwane dalej 

Wynagrodzeniem liczone odrębnie dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, E oraz F.”, ----  

3. w artykule 64 w ustępie 2 po lit. b. kropkę zastępuje się przecinkiem i jednocześnie 

dodaje się lit. c. w nowym, następującym brzmieniu: ----------------------------------------  

„c. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 1,5%.”, ---------------------------------------  

4. w artykule 75 w ustępie 1 zdanie pierwsze otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -------  

„Towarzystwo za zarządzanie Funduszem pobiera wynagrodzenie, zwane dalej 

Wynagrodzeniem liczone odrębnie dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, E oraz F.”, ----  
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5. w artykule 75 w ustępie 2 po lit. b. kropkę zastępuje się przecinkiem i jednocześnie 

dodaje się lit. c. w nowym, następującym brzmieniu: ----------------------------------------  

„c. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 1,5%.”, ---------------------------------------  

6. w artykule 86 w ustępie 1 zdanie pierwsze otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -------  

„Towarzystwo za zarządzanie Funduszem pobiera wynagrodzenie, zwane dalej 

Wynagrodzeniem liczone odrębnie dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, E oraz F.”, ----  

7. w artykule 86 w ustępie 2 po lit. b. kropkę zastępuje się przecinkiem i jednocześnie 

dodaje się lit. c. w nowym, następującym brzmieniu: ----------------------------------------  

„c. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 1,5%.”, ---------------------------------------  

8. artykule 97 w ustępie 1 zdanie pierwsze otrzymuje nowe, następujące brzmienie: ---------  

„Towarzystwo za zarządzanie Funduszem pobiera wynagrodzenie, zwane dalej 

Wynagrodzeniem liczone odrębnie dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, E oraz F.”, ----  

9. w artykule 97 w ustępie 2 po lit. b. kropkę zastępuje się przecinkiem i jednocześnie 

dodaje się lit. c. w nowym, następującym brzmieniu: ----------------------------------------  

„c. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 1,5%.”, ---------------------------------------  

10. artykule 108 w ustępie 1 zdanie pierwsze otrzymuje nowe, następujące brzmienie: --------  

„Towarzystwo za zarządzanie Funduszem pobiera wynagrodzenie, zwane dalej 

Wynagrodzeniem liczone odrębnie dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, E oraz F.”, ----  

11. w artykule 108 w ustępie 2 po lit. b. kropkę zastępuje się przecinkiem i jednocześnie 

dodaje się lit. c. w nowym, następującym brzmieniu: ----------------------------------------  

„c. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 1,5%.”. ---------------------------------------  

 

 

 

 

 

Zmiany Statutów wskazane w punkcie I wchodzą w życie w dniu ich ogłoszenia. 

Zmiana Statutów wskazane w punkcie II wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia  

ich ogłoszenia. 

Zmiany Statutów wskazane w punkcie III wymagały uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru 

Finansowgo i wchodzą w życie w dniu ich ogłoszenia. 

 


