
 

Informacja o zmianach w treści prospektów informacyjnych 
funduszy inwestycyjnych GAMMA zarządzanych przez 
PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 
dokonanych w dniu 04 stycznia 2021 r. 
 
 

 
 
 

I. GAMMA PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY INFORMUJE O NASTĘPUJĄCYCH 

ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTU INFORMACYJNEGO: 

 
1. Na stronie tytułowej datę „18 grudnia 2020 r.” zastępuje się datą „4 stycznia 2021 r.”. 

 
2. W Rozdziale III część GAMMA Subfundusz Akcyjny pkt 4.1. zdanie drugie otrzymuje brzmienie:  

„Zgodnie z art. 34 ust. 1 Części II Statutu Funduszu Towarzystwo jest uprawnione do pobierania 
wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem liczonego oddzielnie dla Jednostek 
Uczestnictwa kategorii A i A2 w wysokości nie wyższej niż: 
- 2,5% rocznie dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, które są zbywane za pośrednictwem 
Dystrybutorów, 
- 2,45% rocznie dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A2, które są zbywane przez Fundusz 
bezpośrednio, w rozumieniu Ustawy i nie są oferowane w programach oszczędnościowych, 
IKE, IKZE i PPE.”. 
 

3. W Rozdziale III część GAMMA Subfundusz Akcyjny pkt 4.5. zdanie pierwsze otrzymuje 
brzmienie:  
„Zgodnie z art. 34 ust. 1 Części II Statutu Funduszu Towarzystwo jest uprawnione do pobierania 
wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem liczonego oddzielnie dla Jednostek 
Uczestnictwa kategorii A i A2 w wysokości nie wyższej niż: 
-2,5% rocznie dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, które są zbywane za pośrednictwem 
Dystrybutorów, 
- 2,45% rocznie dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A2, które są zbywane przez Fundusz 
bezpośrednio, w rozumieniu Ustawy i nie są oferowane w programach oszczędnościowych, 
IKE, IKZE i PPE.”. 
 

4. W Rozdziale III część GAMMA Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek pkt 4.1. zdanie 
drugie otrzymuje brzmienie: 
„Zgodnie z art. 69 Części II Statutu Funduszu Towarzystwo jest uprawnione do pobierania 
wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem liczonego oddzielnie dla Jednostek 
Uczestnictwa kategorii A i A2 w wysokości nie wyższej niż: 
- 2,5% rocznie dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, które są zbywane za pośrednictwem 
Dystrybutorów, 
- 2,45% rocznie dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A2, które są zbywane przez Fundusz 
bezpośrednio, w rozumieniu Ustawy i nie są oferowane w programach oszczędnościowych, 
IKE, IKZE i PPE.”. 
 

5. W Rozdziale III część GAMMA Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek pkt 4.5. zdanie 
pierwsze otrzymuje brzmienie: 
„Zgodnie z art. 69 ust. 1 Części II Statutu Funduszu Towarzystwo jest uprawnione do pobierania 
wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem liczonego oddzielnie dla Jednostek 
Uczestnictwa kategorii A i A2 w wysokości nie wyższej niż: 
- 2,5% rocznie dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, które są zbywane za pośrednictwem 
Dystrybutorów, 



 
- 2,45% rocznie dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A2, które są zbywane przez Fundusz 
bezpośrednio, w rozumieniu Ustawy i nie są oferowane w programach oszczędnościowych, 
IKE, IKZE i PPE.”. 
 

6. Załącza się aktualny statut funduszu stanowiący załącznik nr 2 do prospektu informacyjnego. 
 

 
II. GAMMA PARASOL BIZNES FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY INFORMUJE O 

NASTĘPUJĄCYCH ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTU INFORMACYJNEGO: 

 

1. Na stronie tytułowej datę „24 listopada 2020 r.” zastępuje się datą „4 stycznia 2021 r.”. 
 

2. Załącza się aktualny statut funduszu stanowiący załącznik nr 2 do prospektu informacyjnego. 
 

 
III. ALFA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY INFORMUJE O NASTĘPUJĄCYCH 

ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTU INFORMACYJNEGO: 

 

1. Na stronie tytułowej datę „25 listopada 2020 r.” zastępuje się datą „4 stycznia 2021 r.”. 
 

2. Załącza się aktualny statut funduszu stanowiący załącznik nr 2 do prospektu informacyjnego. 
 
 

 

 
Jednocześnie informuje się Uczestników i Inwestorów, że faktycznie pobierane przez PKO TFI S.A. 
maksymalne wynagrodzenie za zrządzanie ww. Subfunduszami/Funduszami, zostało dostosowane do 
przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie maksymalnej 
wysokości wynagrodzenia stałego towarzystwa za zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym lub 
specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym, od dnia 1 stycznia 2021 r. 
 


