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

dokonanych w dniu 30 maja 2017 r. 
 

 

 

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

INFORMACYJNEGO: 

 

1. Na stronie tytułowej w punkcie 5 datę „20 kwietnia 2017 r.” zastępuje się datą „30 maja 2017 r.”. 

2. W rozdziale II punkt 4 otrzymuje następujące brzmienie: 

„ 4.  Wysokość kapitału własnego Towarzystwa, w tym wysokość składników kapitału własnego na ostatni 
dzień bilansowy. 

Kapitał zakładowy na dzień 31.12.2016 r. 18.000.000,00 zł 

Kapitał zapasowy na dzień 31.12.2016 r. 6.517.000,00 zł 

Zysk netto roku bieżącego na dzień 31.12.2016 r. 59.790.606,13 zł 

Kapitał z aktualizacji wyceny na dzień 31.12.2016 r. 364.864,98 zł 

Zysk z lat ubiegłych na dzień 31.12.2016 r. 0,00 zł 

OGÓŁEM KAPITAŁ WŁASNY na dzień 31.12.2016 r. 84.672.471,11 zł”. 

3. W rozdziale II po podpunkcie 7.3.15. dodaje się podpunkt 7.3.16. w brzmieniu: 

„7.3.16. Marcin Zięba”. 

4. W rozdziale III punkt 4.1. otrzymuje następujące brzmienie: 

„4.1. Prawa majątkowe Uczestników Funduszu, określone Statutem i Ustawą, reprezentuje Jednostka 
Uczestnictwa. Jednostka Uczestnictwa lub jej część uprawnia Uczestnika do udziału w Aktywach Netto 
danego Subfunduszu proporcjonalnie do liczby posiadanych Jednostek Uczestnictwa. Jednostka 
Uczestnictwa jest podzielna, nieoprocentowana i może być przedmiotem dziedziczenia.”. 

5. W rozdziale III pkt 4.2. oraz ppkt 4.2.1. – 4.2.13. otrzymują oznaczenia odpowiednio 4.3. i 4.3.1. – 4.3.13. i 
jednocześnie dodaje się pkt 4.2. o następującym brzmieniu: 

„4.2. Inwestor staje się Uczestnikiem Funduszu w momencie zarejestrowania na jego rzecz Jednostek 
Uczestnictwa bądź jej ułamkowej części w Rejestrze Uczestników. Prawa i obowiązki majątkowe 
Uczestników Funduszu związane z posiadanymi Jednostkami Uczestnictwa danej kategorii są równe. 
Brak jest preferencyjnego traktowania poszczególnych Uczestników.”. 

6. W rozdziale III ppkt 4.3.4. otrzymuje następujące brzmienie: 

„4.3.4. dostępu do wymaganych prawem dokumentów, w szczególności Prospektu, Kluczowych Informacji 
dla Inwestorów oraz rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych Funduszu oraz Subfunduszy,”. 

7.  W rozdziale III punkt 6.2.3. otrzymuje następujące brzmienie: 

„6.2.3. Odkupienie Jednostek Uczestnictwa następuje w chwili, w której Agent Obsługujący na podstawie 
otrzymanej od Dystrybutora informacji o danych zawartych w Zleceniu odkupienia zarejestruje w 
Subrejestrze liczbę odkupionych Jednostek Uczestnictwa i kwotę należną Uczestnikowi z tytułu 
odkupienia tych Jednostek Uczestnictwa. Subfundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa w terminie nie 
dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia Zlecenia odkupienia przez Uczestnika.”. 

8. W rozdziale III punkt 6.2.5 otrzymuje następujące brzmienie: 
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„6.2.5  Z zastrzeżeniem pkt 6.2.6, od Uczestników, których Zlecenia dotarły do Agenta Obsługującego w 
danym Dniu Wyceny, Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU 
obowiązującej dla tego Dnia  Wyceny.”. 

9. W rozdziale III punkt 6.3.2 otrzymuje następujące brzmienie: 

„6.3.2  Przez Konwersję rozumie się operację polegającą na tym, że na podstawie jednego zlecenia w tym 
samym Dniu Wyceny i według cen obowiązujących w tym dniu dokonywane jest jednocześnie 
odkupienie Jednostek Uczestnictwa w Funduszu (Fundusz źródłowy) i za uzyskane w ten sposób 
środki nabywane są jednostki uczestnictwa w innym Funduszu PKO (Fundusz docelowy). Warunkiem 
realizacji Konwersji jest uznanie rachunku bankowego Funduszu docelowego kwotą uzyskaną z tytułu 
odkupienia Jednostek Uczestnictwa w Funduszu źródłowym. Fundusz realizuje Zlecenie Konwersji w 
terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia Zlecenia Konwersji przez 
Uczestnika.”. 

10. W rozdziale III punkt 6.3.8 otrzymuje następujące brzmienie: 

„6.3.8.  Z zastrzeżeniem pkt 6.3.9., od Uczestników, których Zlecenia dotarły do Agenta Obsługującego w 
danym Dniu Wyceny, Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU 
Subfunduszu obowiązującej dla tego  Dnia  Wyceny przy czym termin ten nie będzie dłuższy niż 7 dni 
kalendarzowych liczonych od dnia złożenia zlecenia przez Uczestnictwa.”. 

11.  W rozdziale III punkt 6.5.2 otrzymuje następujące brzmienie: 

„6.5.2. Przez Przeniesienie rozumie się operację polegającą na tym, że na podstawie jednego Zlecenia w tym 
samym Dniu Wyceny i według cen z tego dnia dokonywane jest odkupienie Jednostek Uczestnictwa 
w jednym Subfunduszu (Subfundusz źródłowy) i za uzyskane w ten sposób środki nabycie Jednostek 
Uczestnictwa w innym Subfunduszu (Subfundusz docelowy). Warunkiem realizacji Przeniesienia jest 
uznanie rachunku bankowego Subfunduszu docelowego kwotą uzyskaną z tytułu odkupienia 
Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu źródłowym. Fundusz realizuje Przeniesienie w terminie nie 
dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia Zlecenia Konwersji przez Uczestnika.”. 

12. W rozdziale III punkt 9.1. otrzymuje następujące brzmienie: 

„Fundusz posiada osobowość prawną i podlega przepisom ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku 
dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 2016 r. poz. 1888 z późn. zm.).”. 

13. W rozdziale III pkt 9.2. akapit pierwszy zostaje zastąpiony dwoma akapitami o następującej treści: 

„Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 z późn. zm.), przychody z tytułu udziału w Funduszu stanowią przychody z 
kapitałów pieniężnych.  

Jednocześnie zgodnie z przepisem art. 17 ust. 1c wskazanej ustawy, nie ustala się przychodu z tytułu 
umorzenia jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami, w przypadku 
zamiany jednostek uczestnictwa subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu tego samego 
funduszu inwestycyjnego, dokonanej na podstawie Ustawy.”. 

14. W rozdziale III w całym pkt 9 aktualizuje się oznaczenia Dzienników Ustaw poprzez wskazanie dla ustawy z 
dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – „Dz.U. 2016 r. poz. 1888 z późn. zm.” oraz 
dla ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn – „Dz.U. z 2017 r. poz. 883 z późn. zm.”. 

15. W rozdziale III w punkcie 11.6. zamieszcza się aktualne oświadczenie niezależnego biegłego rewidenta o 
zgodności metod i zasad wyceny aktywów Funduszu z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy 
inwestycyjnych, a także zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez Subfundusze polityką 
inwestycyjną.  

16. W rozdziale III po pkt 13.10 dodaje się punkt 13.11 oraz punkt 13.12 o następującym brzmieniu: 

„13.11. Fundusz informuje Uczestników o uchwałach podjętych przez Zgromadzenie Uczestników poprzez 
publikację odpowiedniej informacji na stronie internetowej www.pkotfi.pl niezwłocznie, nie później 
jednak, niż 3 dni robocze po dniu ich podjęcia. 

13.12. Uczestnicy, o których mowa w art. 87e Ustawy mogą zaskarżyć uchwałę Zgromadzenia Uczestników 
w drodze wytoczonego przeciwko Funduszowi powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały.”. 

17. W podrozdziale IIIa w pkt 5.2. akapit pierwszy otrzymuje następujące brzmienie: 
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 „Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) za rok 2016 wynosi: 
Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, C – 4,06% 
Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 – 3,06% 
Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E - 1,46% 
Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 1,16% 
Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I – 0,06% 
Na dzień 31.12.2016 r. Subfundusz nie wyemitował Jednostek Uczestnictwa kategorii B, B1 oraz C1.”. 

18. W podrozdziale IIIa aktualizuje się punkt 6.1. zawierający Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec 
ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2016 r.), zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Subfunduszu 
zbadanym przez biegłego rewidenta (w tys. zł.). 

19. W podrozdziale IIIa aktualizuje się punkt 6.2. zawierający wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w 
Jednostki Uczestnictwa związane z Subfunduszem. 

20. W podrozdziale IIIa aktualizuje się punkt 6.4 zawierający średnią stopę zwrotu z benchmarku. 

21. W podrozdziale IIId w pkt 5.2. akapit pierwszy otrzymuje następujące brzmienie: 

„Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) za rok 2016 wynosi: 
Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, C – 2,21% 
Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 - 2,01% 
Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E - 1,62% 
Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 1,42% 
Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I - 0, 72% 
Na dzień 31.12.2016 r. Subfundusz nie wyemitował Jednostek Uczestnictwa kategorii B, B1 oraz C1.”. 

22. W podrozdziale IIId aktualizuje się punkt 6.1. zawierający Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec 
ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2016 r.), zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Subfunduszu 
zbadanym przez biegłego rewidenta (w tys. zł.). 

23. W podrozdziale IIId aktualizuje się punkt 6.2. zawierający wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w 
Jednostki Uczestnictwa związane z Subfunduszem. 

24. W podrozdziale IIId aktualizuje się punkt 6.4. zawierający średnią stopę zwrotu z benchmarku. 

25. W podrozdziale IIIe w pkt 5.2. akapit pierwszy otrzymuje następujące brzmienie: 

„Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) za rok 2016 wynosi: 
Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, C – 4,26% 
Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 – 3,27% 
Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 1,81% 
Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 1,45% 
Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I – 0,36% 
Na dzień 31.12.2016 r. Subfundusz nie wyemitował Jednostek Uczestnictwa kategorii B, B1 oraz C1.”. 

26. W podrozdziale IIIe aktualizuje się punkt 6.1. zawierający Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec 
ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2016 r.), zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Subfunduszu 
zbadanym przez biegłego rewidenta (w tys. zł.). 

27. W podrozdziale IIIe aktualizuje się punkt 6.2. zawierający wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w 
Jednostki Uczestnictwa związane z Subfunduszem. 

28. W podrozdziale IIIe aktualizuje się punkt 6.4. zawierający średnią stopę zwrotu z benchmarku. 

29. W podrozdziale IIIf w pkt 5.2. akapit pierwszy otrzymuje następujące brzmienie: 

 „Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) za rok 2016 wynosi: 
Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, C – 4, 41% 
Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 – 3,41% 
Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 1,82% 
Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 1,52% 
Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I – 0,42% 
Na dzień 31.12.2016 r. Subfundusz nie wyemitował Jednostek Uczestnictwa kategorii B, B1 oraz C1.”. 
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30. W podrozdziale IIIf aktualizuje się punkt 6.1. zawierający Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec 
ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2016 r.), zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Subfunduszu 
zbadanym przez biegłego rewidenta (w tys. zł.). 

31. W podrozdziale IIIf aktualizuje się punkt 6.2. zawierający wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w 
Jednostki Uczestnictwa związane z Subfunduszem. 

32. W podrozdziale IIIf aktualizuje się punkt 6.4. zawierający średnią stopę zwrotu z benchmarku. 

33. W podrozdziale IIIg w pkt 5.2. akapit pierwszy otrzymuje następujące brzmienie: 

 „Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) za rok 2016 wynosi: 
Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, C – 4,19% 
Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 – 3,18% 
Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 1,60% 
Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 1,30% 
Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I – 0,19% 
Na dzień 31.12.2016 r. Subfundusz nie wyemitował Jednostek Uczestnictwa kategorii B, B1 oraz C1.”. 

34. W podrozdziale IIIg aktualizuje się punkt 6.1. zawierający Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec 
ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2016 r.), zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Subfunduszu 
zbadanym przez biegłego rewidenta (w tys. zł.). 

35. W podrozdziale IIIg aktualizuje się punkt 6.2. zawierający wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w 
Jednostki Uczestnictwa związane z Subfunduszem. 

36. W podrozdziale IIIg aktualizuje się punkt 6.4. zawierający średnią stopę zwrotu z benchmarku. 

37. W podrozdziale IIIh w pkt 5.2. akapit pierwszy otrzymuje następujące brzmienie: 

„Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) za rok 20165 wynosi: 
Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, C – 4,3422% 
Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 – 3,3621% 
Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E - 1,92% 
Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F - 1,4033% 
Na dzień 31.12.2016 Subfundusz nie wyemitował Jednostek Uczestnictwa kategorii B, B1, C1, E oraz I.”. 

38. W podrozdziale IIIh aktualizuje się punkt 6.1 zawierający Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec 
ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2016 r.), zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Subfunduszu 
zbadanym przez biegłego rewidenta (w tys. zł.). 

39. W podrozdziale IIIh aktualizuje się punkt 6.2 zawierający wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w 
Jednostki Uczestnictwa związane z Subfunduszem. 

40. W podrozdziale IIIh aktualizuje się punkt 6.4. zawierający średnią stopę zwrotu z benchmarku. 

41. W podrozdziale IIIl w pkt 5.2. akapit pierwszy otrzymuje następujące brzmienie: 

„Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) za rok 2016 wynosi: 
Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, C – 4,36% 
Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 – 3,36% 
Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 1,76% 
Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 1,46% 
Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I - 0,36% 
Na dzień 31.12.2016 r. Subfundusz nie wyemitował Jednostek Uczestnictwa kategorii B1 oraz C1.” 

42. W podrozdziale IIIl aktualizuje się punkt 6.1. zawierający Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec 
ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2016 r.), zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Subfunduszu 
zbadanym przez biegłego rewidenta (w tys. zł.). 

43. W podrozdziale IIIl aktualizuje się punkt 6.2. zawierający wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w 
Jednostki Uczestnictwa związane z Subfunduszem. 

44. W podrozdziale IIIl aktualizuje się punkt 6.4. zawierający średnią stopę zwrotu z benchmarku. 

45. W podrozdziale IIIm w pkt 5.2. akapit pierwszy otrzymuje następujące brzmienie: 

„Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) za rok 2016 wynosi: 
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Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, C – 4,30% 
Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 – 3,21% 
Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 1,60% 
Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 1,30% 
Na dzień 31.12.2016 Subfundusz nie wyemitował Jednostek Uczestnictwa kategorii B1, C1, oraz I.”. 

46. W podrozdziale IIIm aktualizuje się punkt 6.1. zawierający Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec 
ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2016 r.), zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Subfunduszu 
zbadanym przez biegłego rewidenta (w tys. zł.). 

47. W podrozdziale IIIm aktualizuje się punkt 6.2. zawierający wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w 
Jednostki Uczestnictwa związane z Subfunduszem. 

48. W podrozdziale IIIm aktualizuje się punkt 6.4. zawierający średnią stopę zwrotu z benchmarku. 

49. W podrozdziale IIIn w pkt 5.2. akapit pierwszy otrzymuje następujące brzmienie: 

„Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) za rok 2016 wynosi: 
Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, C – 3,15% 
Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 – 2, 640% 
Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 1,85% 
Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 1,55% 
Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I – 0,72% 
Na dzień 31.12.2016 Subfundusz nie wyemitował Jednostek Uczestnictwa kategorii B, B1 oraz C1.”. 

50. W podrozdziale IIIn aktualizuje się punkt 6.1. zawierający Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec 
ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2016 r.), zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Subfunduszu 
zbadanym przez biegłego rewidenta (w tys. zł.). 

51. W podrozdziale IIIn aktualizuje się punkt 6.2. zawierający wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w 
Jednostki Uczestnictwa związane z Subfunduszem. 

52. W podrozdziale IIIn aktualizuje się punkt 6.4. zawierający średnią stopę zwrotu z benchmarku. 

53. W podrozdziale IIIp w pkt 5.2. akapit pierwszy otrzymuje następujące brzmienie: 

„Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) za rok 2016 wynosi: 
Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, C – 2,25% 
Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 –2,05% 
Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 1,66% 
Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 1,46% 
Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I - 0,75% 
Na dzień 31.12.2016 Subfundusz nie wyemitował Jednostek Uczestnictwa kategorii B, B1 oraz C1.”. 

54. W podrozdziale IIIp aktualizuje się punkt 6.1. zawierający Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec 
ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2016 r.), zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Subfunduszu 
zbadanym przez biegłego rewidenta (w tys. zł.). 

55. W podrozdziale IIIp aktualizuje się punkt 6.2. zawierający wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w 
Jednostki Uczestnictwa związane z Subfunduszem. 

56. W podrozdziale IIIp aktualizuje się punkt 6.4. zawierający średnią stopę zwrotu z benchmarku. 

57. W podrozdziale IIIr w pkt 5.2. akapit pierwszy otrzymuje następujące brzmienie: 

„Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) za rok 2016 wynosi: 
Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, C – 4,09% 
Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 - 3,08% 
Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 1,49%  
Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 1, 19%  
Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I – 0,09% 
Na dzień 31.12.2016 r. Subfundusz nie wyemitował Jednostek Uczestnictwa kategorii B, B1 oraz C1.”. 

58. W podrozdziale IIIr aktualizuje się punkt 6.1. zawierający Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec 
ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2016 r.), zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Subfunduszu 
zbadanym przez biegłego rewidenta (w tys. zł.). 
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59. W podrozdziale IIIr aktualizuje się punkt 6.2. zawierający wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w 
Jednostki Uczestnictwa związane z Subfunduszem. 

60. W podrozdziale IIIr aktualizuje się punkt 6.4. zawierający średnią stopę zwrotu z benchmarku. 

61. W podrozdziale IIIs w pkt 5.2. akapit pierwszy otrzymuje następujące brzmienie: 

„Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) za rok 2016 wynosi: 
Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, C – 4,55% 
Na dzień 31.12.2016 Subfundusz nie wyemitował Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B, B1, C1, E, F oraz I.”. 

62. W podrozdziale IIIs aktualizuje się punkt 6.1. zawierający Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec 
ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2016 r.), zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Subfunduszu 
zbadanym przez biegłego rewidenta (w tys. zł.). 

63. W podrozdziale IIIs aktualizuje się punkt 6.2. zawierający wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w 
Jednostki Uczestnictwa związane z Subfunduszem. 

64. W podrozdziale IIIs aktualizuje się punkt 6.4. zawierający średnią stopę zwrotu z benchmarku. 

65. W podrozdziale IIIt w pkt 5.2. akapit pierwszy otrzymuje następujące brzmienie: 

„Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) za rok 2016 wynosi: 
Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, C – 0,91% 
Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 – 0,81% 
Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 0,67% 
Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I – 0,01% 
Na dzień 31.12.2016 Subfundusz nie wyemitował Jednostek Uczestnictwa kategorii B, B1 oraz E.”. 

66. W podrozdziale IIIt aktualizuje się punkt 6.1. zawierający Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec 
ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2016 r.), zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Subfunduszu 
zbadanym przez biegłego rewidenta (w tys. zł.). 

67. W podrozdziale IIIt aktualizuje się punkt 6.2. zawierający wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w 
Jednostki Uczestnictwa związane z Subfunduszem. 

68. W podrozdziale IIIt aktualizuje się punkt 6.4. zawierający średnią stopę zwrotu z benchmarku. 

69. W podrozdziale IIIu w pkt 5.2. akapit pierwszy otrzymuje następujące brzmienie: 

„Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) za rok 2016 wynosi: 
Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, C – 1,31% 
Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1 C1 – 1, 21% 
Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 1,21% 
Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 1,06% 
Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I - 0,41% 
Na dzień 31.12.2016 Subfundusz nie wyemitował Jednostek Uczestnictwa kategorii B oraz B1.”. 

70. W podrozdziale IIIu aktualizuje się punkt 6.1. zawierający Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec 
ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2016 r.), zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Subfunduszu 
zbadanym przez biegłego rewidenta (w tys. zł.). 

71. W podrozdziale IIIu aktualizuje się punkt 6.2. zawierający wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w 
Jednostki Uczestnictwa związane z Subfunduszem. 

72. W podrozdziale IIIu aktualizuje się punkt 6.4. zawierający średnią stopę zwrotu z benchmarku. 

73. W podrozdziale IIIv w pkt 5.2. akapit pierwszy otrzymuje następujące brzmienie: 

„Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) za rok 2016 wynosi: 
Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, C – 1,64% 
Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 – 1,54% 
Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 1,34% 
Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 1,04% 
Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I - 0,14% 
Na dzień 31.12.2016 Subfundusz nie wyemitował Jednostek Uczestnictwa kategorii B oraz B1.”. 
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74. W podrozdziale IIIv aktualizuje się punkt 6.1. zawierający Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec 
ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2016 r.), zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Subfunduszu 
zbadanym przez biegłego rewidenta (w tys. zł.). 

75. W podrozdziale IIIw w pkt 5.2. akapit pierwszy otrzymuje następujące brzmienie: 

„Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) za rok 2016 wynosi: 
Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, C – 2,71% 
Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 – 2,21% 
Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 2,03% 
Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 1,72% 
Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I - 0,62% 
Na dzień 31.12.2016 Subfundusz nie wyemitował Jednostek Uczestnictwa kategorii B oraz B1.”. 

76. W podrozdziale IIIw aktualizuje się punkt 6.1. zawierający Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec 
ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2016 r.), zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Subfunduszu 
zbadanym przez biegłego rewidenta (w tys. zł.). 

77. W podrozdziale IIIx w pkt 5.2. akapit pierwszy otrzymuje następujące brzmienie: 

„Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) za rok 2016 wynosi: 
Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, C – 4,23% 
Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 – 3,23% 
Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 1,63% 
Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 1,33% 
Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I - 0,23% 
Na dzień 31.12.2016 Subfundusz nie wyemitował Jednostek Uczestnictwa kategorii B oraz B1.”. 

78. W podrozdziale IIIx aktualizuje się punkt 6.1. zawierający Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec 
ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2016 r.), zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Subfunduszu 
zbadanym przez biegłego rewidenta (w tys. zł.). 

79. W podrozdziale IIIy w pkt 5.2. akapit pierwszy otrzymuje następujące brzmienie: 

„Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) za rok 2016 wynosi: 
Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, C – 4,04% 
Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 – 3,04% 
Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 1,44% 
Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 1,14% 
Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I - 0,04% 
Na dzień 31.12.2016 Subfundusz nie wyemitował Jednostek Uczestnictwa kategorii B oraz B1.”. 

80. W podrozdziale IIIy aktualizuje się punkt 6.1. zawierający Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec 
ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2016 r.), zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Subfunduszu 
zbadanym przez biegłego rewidenta (w tys. zł.). 

81. W podrozdziale IIIz w pkt 5.2. akapit pierwszy otrzymuje następujące brzmienie: 

„Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) za rok 2016 wynosi: 
Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, C – 4,03% 
Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 – 3,03% 
Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 1,43% 
Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 1, 138% 
Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I - 0,03% 
Na dzień 31.12.2016 Subfundusz nie wyemitował Jednostek Uczestnictwa kategorii B oraz B1.”. 

82. W podrozdziale IIIz aktualizuje się punkt 6.1. zawierający Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec 
ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2016 r.), zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Subfunduszu 
zbadanym przez biegłego rewidenta (w tys. zł.). 

83. W podrozdziale IIIaa w pkt 5.2. akapit pierwszy otrzymuje następujące brzmienie: 

„Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) za rok 2016 wynosi: 
Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, C – 4,20% 
Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 – 3, 15% 
Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 1,60% 
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Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 1,30% 
Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I - 0, 20% 
Na dzień 31.12.2016 Subfundusz nie wyemitował Jednostek Uczestnictwa kategorii B oraz B1.”. 

84. W podrozdziale IIIaa aktualizuje się punkt 6.1. zawierający Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec 
ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2016 r.), zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Subfunduszu 
zbadanym przez biegłego rewidenta (w tys. zł.). 

85. W podrozdziale IIIab w pkt 5.2. akapit pierwszy otrzymuje następujące brzmienie: 

„Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) za rok 2016 wynosi: 
Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, C – 3,16% 
Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 – 2,41% 
Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I – 0,17% 
Na dzień 31.12.2016 Subfundusz nie wyemitował Jednostek Uczestnictwa kategorii B, B1, C1, E oraz F.”. 

86. W podrozdziale IIIab aktualizuje się punkt 6.1. zawierający Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec 
ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2016 r.), zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Subfunduszu 
zbadanym przez biegłego rewidenta (w tys. zł.). 

87. W podrozdziale IIIad w pkt 5.2. akapit pierwszy otrzymuje następujące brzmienie: 

„Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) za rok 2016 wynosi: 
Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, C – 3,04% 
Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 – 2,29% 
Na dzień 31.12.2016 Subfundusz nie wyemitował Jednostek Uczestnictwa kategorii B, B1, C1, E, F oraz I.”. 

88. W podrozdziale IIIad aktualizuje się punkt 6.1. zawierający Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec 
ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2016 r.), zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Subfunduszu 
zbadanym przez biegłego rewidenta (w tys. zł.). 

89. W rozdziale V punkt od 2.1. do 2.10 otrzymują następujące brzmienie: 

„2.1. PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 52, 00-872 
Warszawa, tel. 801 32 32 80, (22) 358 56 00.  

2.2. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 
Warszawa, tel. 801 302 302, (81) 535 65 65.  

Dystrybutor obsługuje następujące Subfundusze: PKO Akcji Plus, PKO Papierów Dłużnych Plus, PKO 
Surowców Globalny, PKO Technologii i Innowacji Globalny, PKO Dóbr Luksusowych Globalny, PKO 
Infrastruktury i Budownictwa Globalny, PKO Akcji Nowa Europa, PKO Zrównoważony, PKO Stabilnego 
Wzrostu, PKO Obligacji Długoterminowych, PKO Akcji Małych i Średnich Spółek, PKO Strategicznej 
Alokacji, PKO Rynku Pieniężnego, PKO Skarbowy, PKO Akcji Rynku Europejskiego, PKO Akcji 
Dywidendowych Globalny, PKO Akcji Rynku Amerykańskiego, PKO Akcji Rynku Złota, PKO Akcji Rynku 
Japońskiego, PKO Papierów Dłużnych USD, PKO Akcji Rynków Wschodzących, PKO Akcji Rynku Azji i 
Pacyfiku, PKO Medycyny i Demografii Globalny. 

2.3. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział - Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w 
Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, tel. 801 304 403, (81) 535 63 63.  

Dystrybutor obsługuje następujące Subfundusze: PKO Akcji Plus, PKO Papierów Dłużnych Plus, PKO 
Surowców Globalny, PKO Technologii i Innowacji Globalny, PKO Dóbr Luksusowych Globalny, PKO 
Infrastruktury i Budownictwa Globalny, PKO Akcji Nowa Europa, PKO Zrównoważony, PKO Stabilnego 
Wzrostu, PKO Obligacji Długoterminowych, PKO Akcji Małych i Średnich Spółek,  
PKO Strategicznej Alokacji, PKO Rynku Pieniężnego, PKO Skarbowy, PKO Akcji Rynku Europejskiego, 
PKO Akcji Dywidendowych Globalny, PKO Akcji Rynku Amerykańskiego, PKO Akcji Rynku Złota, PKO 
Akcji Rynku Japońskiego, PKO Papierów Dłużnych USD, PKO Akcji Rynków Wschodzących, PKO Akcji 
Rynku Azji i Pacyfiku, PKO Medycyny i Demografii Globalny. 

2.4. Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 17, 85-959 Bydgoszcz, tel. 801 100 500, 
(52) 349 94 99.  

Dystrybutor obsługuje następujące Subfundusze: PKO Akcji Plus, PKO Papierów Dłużnych Plus, PKO 
Akcji Nowa Europa, PKO Zrównoważony, PKO Stabilnego Wzrostu, PKO Obligacji Długoterminowych, 
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PKO Akcji Małych i Średnich Spółek, PKO Strategicznej Alokacji, PKO Rynku Pieniężnego, PKO 
Skarbowy, PKO Akcji Rynku Europejskiego, PKO Akcji Dywidendowych Globalny. 

2.5. mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, tel. 801 300 800, (42) 630 
08 00.  

Dystrybutor obsługuje następujące Subfundusze: PKO Akcji Plus, PKO Papierów Dłużnych Plus, PKO 
Surowców Globalny, PKO Technologii i Innowacji Globalny, PKO Dóbr Luksusowych Globalny, PKO 
Infrastruktury i Budownictwa Globalny, PKO Akcji Nowa Europa, PKO Zrównoważony, PKO Stabilnego 
Wzrostu, PKO Obligacji Długoterminowych, PKO Akcji Małych i Średnich Spółek, PKO Strategicznej 
Alokacji, PKO Rynku Pieniężnego, PKO Skarbowy, PKO Akcji Rynku Amerykańskiego, PKO Akcji Rynku 
Złota, PKO Akcji Rynku Japońskiego, PKO Papierów Dłużnych USD, PKO Akcji Rynków Wschodzących, 
PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku. 

2.6. RDM Wealth Management S.A z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa, tel. 
(22) 585 08 58.  

Dystrybutor obsługuje następujące Subfundusze: PKO Akcji Plus, PKO Papierów Dłużnych Plus, PKO 
Surowców Globalny, PKO Technologii i Innowacji Globalny, PKO Dóbr Luksusowych Globalny, PKO 
Infrastruktury i Budownictwa Globalny, PKO Akcji Nowa Europa, PKO Zrównoważony, PKO Stabilnego 
Wzrostu, PKO Obligacji Długoterminowych, PKO Akcji Małych i Średnich Spółek, PKO Strategicznej 
Alokacji, PKO Rynku Pieniężnego, PKO Skarbowy, PKO Akcji Rynku Europejskiego, PKO Akcji 
Dywidendowych Globalny, PKO Akcji Rynku Amerykańskiego, PKO Akcji Rynku Złota, PKO Akcji Rynku 
Japońskiego, PKO Papierów Dłużnych USD, PKO Akcji Rynków Wschodzących, PKO Akcji Rynku Azji i 
Pacyfiku, PKO Medycyny i Demografii Globalny. 

2.7. PKO BP Finat sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa, tel. (22) 342 98 98.  

Dystrybutor obsługuje następujące Subfundusze: PKO Akcji Plus, PKO Papierów Dłużnych Plus, PKO 
Surowców Globalny, PKO Technologii i Innowacji Globalny, PKO Dóbr Luksusowych Globalny, PKO 
Infrastruktury i Budownictwa Globalny, PKO Akcji Nowa Europa, PKO Zrównoważony, PKO Stabilnego 
Wzrostu, PKO Obligacji Długoterminowych, PKO Akcji Małych i Średnich Spółek, PKO Strategicznej 
Alokacji, PKO Rynku Pieniężnego, PKO Skarbowy, PKO Akcji Rynku Europejskiego, PKO Akcji 
Dywidendowych Globalny, PKO Akcji Rynku Amerykańskiego, PKO Akcji Rynku Złota, PKO Akcji Rynku 
Japońskiego, PKO Papierów Dłużnych USD, PKO Akcji Rynków Wschodzących, PKO Akcji Rynku Azji i 
Pacyfiku, PKO Medycyny i Demografii Globalny. 

2.8. mBank S.A. - Dom Maklerski mBanku z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa, 
tel. 801 637 666, (42) 637 66 60.  

Dystrybutor obsługuje następujące Subfundusze: PKO Akcji Plus, PKO Papierów Dłużnych Plus, PKO 
Surowców Globalny, PKO Technologii i Innowacji Globalny, PKO Dóbr Luksusowych Globalny, PKO 
Infrastruktury i Budownictwa Globalny, PKO Akcji Nowa Europa, PKO Zrównoważony, PKO Stabilnego 
Wzrostu, PKO Obligacji Długoterminowych, PKO Akcji Małych i Średnich Spółek, PKO Strategicznej 
Alokacji, PKO Rynku Pieniężnego, PKO Skarbowy, PKO Akcji Rynku Amerykańskiego, PKO Akcji Rynku 
Złota, PKO Akcji Rynku Japońskiego, PKO Papierów Dłużnych USD, PKO Akcji Rynków Wschodzących, 
PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku. 

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

Dystrybutor obsługuje następujące Subfundusze: PKO Akcji Plus, PKO Papierów Dłużnych Plus, PKO 
Surowców Globalny, PKO Technologii i Innowacji Globalny, PKO Dóbr Luksusowych Globalny, PKO 
Infrastruktury i Budownictwa Globalny, PKO Akcji Nowa Europa, PKO Zrównoważony, PKO Stabilnego 
Wzrostu, PKO Obligacji Długoterminowych, PKO Akcji Małych i Średnich Spółek,  
PKO Strategicznej Alokacji, PKO Rynku Pieniężnego, PKO Skarbowy, PKO Akcji Rynku Europejskiego, 
PKO Akcji Dywidendowych Globalny,  PKO Akcji Rynku Amerykańskiego, PKO Akcji Rynku Złota, PKO 
Akcji Rynku Japońskiego, PKO Papierów Dłużnych USD, PKO Akcji Rynków Wschodzących, PKO Akcji 
Rynku Azji i Pacyfiku, PKO Medycyny i Demografii Globalny. 

2.10. Starfunds sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Jarochowskiego 34/3, 60-238 Poznań, tel. (61) 865 62 
69. 

Dystrybutor obsługuje następujące Subfundusze: PKO Akcji Plus, PKO Papierów Dłużnych Plus, PKO 
Surowców Globalny, PKO Technologii i Innowacji Globalny, PKO Dóbr Luksusowych Globalny, PKO 
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Infrastruktury i Budownictwa Globalny, PKO Akcji Nowa Europa, PKO Zrównoważony, PKO Stabilnego 
Wzrostu, PKO Obligacji Długoterminowych, PKO Akcji Małych i Średnich Spółek, PKO Strategicznej 
Alokacji, PKO Rynku Pieniężnego, PKO Skarbowy, PKO Akcji Rynku Europejskiego, PKO Akcji 
Dywidendowych Globalny, PKO Akcji Rynku Amerykańskiego, PKO Akcji Rynku Złota, PKO Akcji Rynku 
Japońskiego, PKO Papierów Dłużnych USD, PKO Akcji Rynków Wschodzących, PKO Akcji Rynku Azji i 
Pacyfiku, PKO Medycyny i Demografii Globalny.”. 

90. W rozdziale VI punkt 1.2. otrzymuje następujące brzmienie: 

1.2. Na dzień sporządzenia Prospektu wszelkie niezbędne do właściwej oceny ryzyka inwestowania w 
Fundusz informacje zamieszczone są w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów oraz w 
sprawozdaniach finansowych funduszy/subfunduszy.  

Dodatkowo informujemy, że podstawowym dokumentem regulującym zasady działania Funduszu jest 
Statut. Dlatego zaleca się Inwestorom i Uczestnikom, przed dokonaniem inwestycji w Fundusz, 
zapoznanie się z pełną treścią Statutu, który jest zawarty w Prospekcie.”. 

91. W rozdziale VI po akapicie drugim dodaje się kolejny akapit o następującym brzmieniu: 

„Ponadto Klient będący konsumentem, ma prawo skorzystania z możliwości pozasądowego rozwiązania 
sporu z Towarzystwem drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy internetowej ODR utworzonej przez 
Komisję Europejską. Ww. platforma umożliwia rozstrzyganie przez Internet sporów wynikających z umów 
sprzedaży lub świadczenia usług zawartych za pośrednictwem Internetu (zgodnie z rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego 
systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 
2009/22/WE), między konsumentami mieszkającymi w UE, a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w UE. 
Platforma dostępna jest na stronie internetowej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.”.  

92. W rozdziale VI po pkt 1.7. dodaje się pkt 1.8. – 1.12. o następującej treści: 

„1.8. Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 
827 z późn. zm.) Fundusz informuje o: 

1.8.1.  imieniu i nazwisku (nazwie), adresie zamieszkania (siedziby) przedsiębiorcy, organie, który 
zarejestrował działalność gospodarczą przedsiębiorcy, a także numerze, pod którym przedsiębiorca 
został zarejestrowany, a w przypadku gdy działalność przedsiębiorcy wymaga uzyskania 
zezwolenia – danych dotyczących instytucji udzielającej zezwolenia: 

PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty reprezentowany przez PKO Towarzystwo Funduszy 
Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 52, 00 – 872 Warszawa. Siedzibą 
Funduszu jest siedziba Towarzystwa. Fundusz jest wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych 
prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 298. 
Fundusz działa na podstawie zezwolenia na utworzenie Funduszu udzielonego przez Komisję Nadzoru 
Finansowego i podlega jej nadzorowi.  

1.8.2  imieniu i nazwisku (nazwie), adresie zamieszkania (siedziby) w Rzeczypospolitej Polskiej 
przedstawiciela przedsiębiorcy, o ile taki występuje: 

Zgodnie z Ustawą organem Funduszu jest PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z 
siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 52, 00 - 872 Warszawa. 

1.8.3 imieniu i nazwisku (nazwie), adresie zamieszkania (siedziby) podmiotu innego niż przedsiębiorca 
świadczący usługi finansowe na odległość, w tym operatora środków porozumiewania się na 
odległość, oraz charakterze, w jakim podmiot ten występuje wobec konsumenta i tego 
przedsiębiorcy; 

NIE DOTYCZY. 

1.8.4.  istotnych właściwościach świadczenia i jego przedmiotu: 

Istotne właściwości świadczeń związanych z umową uczestnictwa w Funduszu, w tym zbywania i 
odkupywania Jednostek Uczestnictwa oraz charakterystyka Jednostek Uczestnictwa zostały wskazane w 
Rozdziale III Prospektu. 

1.8.5. cenie lub wynagrodzeniu obejmujących wszystkie ich składniki, w tym opłaty i podatki, a w 
przypadku niemożności określenia dokładnej ceny lub wynagrodzenia – podstawie obliczenia ceny 
lub wynagrodzenia umożliwiającej konsumentowi dokonanie ich weryfikacji: 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/
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Jednostki Uczestnictwa są zbywane po cenie równej Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa 
danego Subfunduszu obowiązującej dla tego Dnia Wyceny, w którym środki przekazane tytułem nabycia 
Jednostek Uczestnictwa zostały zaksięgowane na dedykowanym w tym celu rachunku bankowym 
prowadzonym przez Depozytariusza oraz Subrejestr Uczestnika Funduszu został otwarty. Cena, po której są 
zbywane i odkupywane Jednostki Uczestnictwa, nie uwzględnienia pobieranych opłat manipulacyjnych za 
zbywanie i odkupywanie Jednostek Uczestnictwa. Szczegółowe zasady pobierania opłat manipulacyjnych 
zawiera Tabela Opłat, która jest udostępniana na stronie www.pkotfi.pl oraz u Dystrybutorów.  

Ponadto Statut Funduszu wskazuje maksymalne wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Funduszem oraz 
inne koszty ponoszone przez Fundusz. Obowiązki podatkowe Uczestnika zostały wskazane w Rozdziale III 
Prospektu. 

1.8.6.  ryzyku związanym z usługą finansową, jeżeli wynika ono z jej szczególnych cech lub charakteru 
czynności, które mają być wykonane lub jeżeli cena bądź wynagrodzenie zależą wyłącznie od ruchu 
cen na rynku finansowym: 

Ryzyka związane z inwestowaniem w Jednostki Uczestnictwa Funduszu dla poszczególnych Subfunduszy 
zostały wskazane w Podrozdziałach IIIa – IIIae Prospektu. 

1.8.7  zasadach zapłaty ceny lub wynagrodzenia: 

Zasady zapłaty ceny za Jednostki Uczestnictwa zostały określone w Rozdziale III Prospektu. 

1.8.8.  kosztach oraz terminie i sposobie świadczenia usługi: 

Poza kosztami wskazanymi w pkt 4.5. powyżej Uczestnik nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów 
związanych w uczestnictwem w Funduszu. Terminy i sposoby zbywania i odkupywania Jednostek 
Uczestnictwa zostały wskazane w Rozdziale III Prospektu. 

1.8.9.  prawie oraz sposobie odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 40 ust. 1 i 2, albo wskazaniu, 
że prawo takie nie przysługuje, oraz wysokości ceny lub wynagrodzenia, które konsument jest 
obowiązany zapłacić w przypadku określonym w art. 40 ust. 4: 

Na podstawie art. 26 ust. 3 Ustawy stronie nie przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy 
uczestnictwa w Funduszu. 

1.8.10.  dodatkowych kosztach ponoszonych przez konsumenta wynikających z korzystania ze środków 
porozumiewania się na odległość, jeżeli mogą one wystąpić: 

Uczestnik może być zobowiązany do uiszczenia innych kosztów wynikłych z korzystania z środków 
porozumiewania się na odległość, zgodnie ze stawką ustalona przez jego dostawcę usług 
telekomunikacyjnych. 

1.8.11.  terminie, w jakim oferta lub informacja o cenie lub wynagrodzeniu mają charakter wiążący: 

Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa po cenie równej Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa 
Subfunduszu obowiązującej dla tego Dnia Wyceny, w którym środki przekazane tytułem nabycia Jednostek 
Uczestnictwa zostały zaksięgowane na dedykowanym w tym celu rachunku bankowym prowadzonym przez 
Depozytariusza oraz Subrejestr Uczestnika Funduszu został otwarty. Fundusz dokonuje wyceny Jednostek 
Uczestnictwa każdego dnia, w którym odbywa się sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 
S.A. Najpóźniej do godziny 21.00 następnego dnia roboczego po Dniu Wyceny jest publikowana Wartość 
Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa, ustalona dla danego Dnia Wyceny. 

1.8.12.  minimalnym okresie, na jaki ma być zawarta umowa o świadczenia ciągłe lub okresowe: 

NIE DOTYCZY 

1.8.13.  miejscu i sposobie składania reklamacji: 

Sposób oraz miejsce składania reklamacji zostało określone w rozdziale VI Prospektu. 

1.8.14.  możliwości pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z umowy; 

Informacje o możliwości pozasądowego rozstrzygania sporów określone zostały w rozdziale VI Prospektu.  

1.8.15.  prawie wypowiedzenia umowy, o którym mowa w art. 42 ustawy o prawach konsumenta, oraz 
skutkach tego wypowiedzenia, w tym karach umownych: 
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Uczestnik w każdym czasie może złożyć zlecenie odkupienia nabytych na jego rzecz Jednostek Uczestnictwa 
oraz zlecenie zamknięcia Rejestru. W związku ze złożeniem zleceń, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, 
Uczestnik nie jest obciążany żadnymi karami umownymi, z zastrzeżeniem szczegółowych postanowień zasad 
Wyspecjalizowanych Programów Inwestycyjnych, Indywidualnych Kont Emerytalnych oraz Indywidualnych 
Kont Zabezpieczenia Emerytalnego. 

18.16.  istnieniu funduszu gwarancyjnego lub innych systemów gwarancyjnych, jeżeli takie istnieją: 

NIE DOTYCZY 

1.8.17.  języku stosowanym w relacjach przedsiębiorcy z konsumentem: 

Językiem stosowanym w relacjach Funduszu z Inwestorami/Uczestnikami jest język polski. 

1.8.18.  prawie właściwym państwa, które stanowi podstawę dla stosunków przedsiębiorcy z konsumentem 
przed zawarciem umowy na odległość oraz prawie właściwym do zawarcia i wykonania umowy: 

Prawem właściwym przy zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa jest powszechnie obowiązujące 
prawo polskie, w szczególności Ustawa. 

1.8.19.  sądzie właściwym do rozstrzygania sporów związanych z wykonywaniem umowy: 

Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z umowy uczestnictwa w Funduszu jest sąd 
właściwy zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa polskiego. 

1.9. Informacje o danych wykorzystywanych przez Fundusz 

Niektóre informacje zawarte w Prospekcie związane z Benchmarkami Subfunduszy pochodzą lub zostały 
opracowane na bazie danych dostarczanych przez firmę MSCI Inc. („dane MSCI”). MSCI, ani działający na 
zlecenie MSCI dostawcy treści nie dają wyraźnych ani dorozumianych gwarancji ani zapewnień oraz nie 
ponoszą odpowiedzialności w odniesieniu do danych MSCI użytych w niniejszym dokumencie. Dane MSCI 
nie mogą być powielane, ani wykorzystywane do innych celów bez pisemnej zgody MSCI. Dalsze 
rozpowszechnianie danych MSCI jest zabronione bez pisemnej zgody MSCI. 

1.10. Informacje dotyczące obowiązków Towarzystwa i Funduszu związanych z wykonywaniem 
ustawodawstwa FATCA  

Zgodnie z ustawą o wykonywaniu umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów 
Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz 
wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Dz.U. 2015, poz. 1712 z późn. zm.) (dalej „Ustawa FATCA”), Towarzystwo 
oraz Fundusz zobowiązane są do wdrożenia procedur identyfikacji Inwestorów i Uczestników pod kątem 
weryfikacji, czy mogą oni mieć status podatników Stanów Zjednoczonych Ameryki. W związku z powyższym, 
Inwestorzy i Uczestnicy nabywający Jednostki Uczestnictwa Funduszu od dnia 1 grudnia 2015 r. mogą być 
proszeni o: 

 złożenie oświadczenia odnośnie tego, czy posiadają oni status podatnika Stanów Zjednoczonych 
Ameryki, 

 przedstawienie dodatkowych dokumentów określonych ww. umową w sytuacji, kiedy pojawią się 
jakiekolwiek wątpliwości dotyczące posiadania przez Inwestora lub Uczestnika statusu podatnika 
Stanów Zjednoczonych Ameryki. 

Do złożenia ww. oświadczenia lub przedstawienia dodatkowych dokumentów mogą zostać wezwani również 
Uczestnicy, którzy nabyli Jednostki Uczestnictwa Funduszu w okresie od 1 lipca 2014 r. do 30 listopada 2015 
r. W przypadku ich niedostarczenia Towarzystwo oraz Fundusz zobowiązane będą dokonać blokady Rejestru 
Uczestnika, co oznaczać będzie czasowe uniemożliwienie dysponowania nabytymi Jednostkami Uczestnictwa. 

W celu wyjaśnienia statusu podatkowego Uczestników w związku z Ustawą FATCA, do przekazania 
dodatkowych dokumentów mogą również zostać wezwani Uczestnicy Funduszu będący Uczestnikami na 
dzień 30 czerwca 2014 r.  

Uczestnicy zobowiązani są do aktualizacji złożonego oświadczenia w przypadku zmiany stanu faktycznego 
powodującego nieaktualność uprzednio złożonego oświadczenia. 

Dane Uczestników, którzy zostaną zidentyfikowani jako podatnicy Stanów Zjednoczonych Ameryki podlegać 
będą obowiązkom sprawozdawczym. W tym zakresie Towarzystwo zobowiązane będzie do przekazania 
danych osobowych Uczestnika, informacji o wartości Rejestru Uczestnika oraz o dokonanych odkupieniach 
Jednostek Uczestnictwa lub innych wypłatach do polskich organów podatkowych, które następnie, zgodnie z 
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ww. umową, zobowiązane będą przekazać wyżej wymienione informacje do administracji podatkowej Stanów 
Zjednoczonych Ameryki. 

1.11. Informacje dotyczące obowiązków Towarzystwa i Funduszu związane z wykonywaniem 
ustawodawstwa CRS. 

Zgodnie z ustawą z dnia 9 marca 2017 o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U. z 
2017 r. poz. 648, dalej: „Ustawa CRS”), Towarzystwo oraz Fundusz zobowiązane są do wdrożenia procedur 
identyfikacji Uczestników i Inwestorów (dalej łącznie „Klienci”) pod kątem weryfikacji, czy wskazani Klienci 
mogą być rezydentami podatkowymi w kraju innym niż Polska. W związku z powyższym, Klienci zarówno 
będący Uczestnikami Funduszy na dzień przed wejściem w życia Ustawy CRS, jak również Klienci nabywający 
Jednostki Uczestnictwa od dnia 1 maja 2017 r. mogą być proszeni o: 

 złożenie oświadczenia odnośnie tego, czy są rezydentami podatkowymi w kraju innym niż Polska i 
aktualizację złożonego oświadczenia w przyszłości w przypadku zmiany stanu faktycznego 
powodującego nieaktualność uprzednio złożonego oświadczenia, 

 przedstawienie dodatkowych dokumentów określonych w Ustawie CRS w sytuacji, kiedy pojawią się 
jakiekolwiek wątpliwości dotyczące rezydencji podatkowej Klienta w kraju innym niż Polska. 

Klienci, którzy zostaną zidentyfikowani jako rezydenci podatkowi w kraju innym niż Polska (na podstawie 
złożonego oświadczenia lub w wyniku weryfikacji innych danych Klienta) podlegać będą obowiązkom 
sprawozdawczym. W tym zakresie Towarzystwo zobowiązane będzie do przekazania danych osobowych 
Klienta, informacji o wartości rachunku Klienta oraz o dokonywanych umorzeniach i innych wypłatach do 
polskich organów podatkowych, które następnie, zgodnie z Ustawą CRS, zobowiązane będą przekazać wyżej 
wymienione informacje do administracji podatkowej kraju rezydencji podatkowej Klienta. 

1.12. Informacje o stosowanej w Towarzystwie polityce wynagrodzeń  

Zgodnie z wymogiem wynikającym z art. 47a Ustawy w Towarzystwie zostały wdrożone odpowiednie 
procedury wewnętrzne dotyczące polityki wynagrodzeń (Polityka Wynagrodzeń). Polityka Wynagrodzeń 
ustanawia zasady wynagradzania osób, do których zadań należą czynności istotnie wpływające na profil 
ryzyka Towarzystwa lub funduszy PKO. Obowiązująca w Towarzystwie Polityka Wynagrodzeń obejmuje 
swoim zakresem: członków Zarządu Towarzystwa, osoby podejmujące decyzje inwestycyjne dotyczące 
funduszy PKO, osoby sprawujące funkcje z zakresu zarządzania ryzykiem oraz osoby wykonujące czynności 
nadzoru zgodności działalności Towarzystwa z prawem. 

Polityka Wynagrodzeń Towarzystwa określa zasady przyznawania i wypłaty zmiennych składników 
wynagrodzenia uzależnionych od wyników. Podstawą przyznania wynagrodzenia zmiennego jest ocena 
efektów pracy danej osoby podlegającej Polityce Wynagrodzeń w postaci oceny realizacji celów o 
charakterze finansowym i niefinansowym. Do kryteriów przyznania wynagrodzenia zmiennego należą między 
innymi wyniki osiągane przez Towarzystwo i fundusze PKO, kapitały własne i płynność Towarzystwa oraz 
profil ryzyka Towarzystwa.  

Przyznawanie, zmiana uprawnień oraz wypłata zmiennych składników wynagrodzenia uzależnionych od 
wyników nie będzie następować częściej niż raz w roku. W uzasadnionych przypadkach Towarzystwo może 
pozbawić osobę podlegającą Polityce Wynagrodzeń prawa do całości lub części wynagrodzenia zmiennego. 

Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń 50% wartości zmiennych składników wynagrodzenia uzależnionych od 
wyników wypłacane jest w instrumencie finansowym, to jest jednostkach uczestnictwa lub certyfikatach 
inwestycyjnych funduszy PKO.  

Nabycie praw do wypłaty 40% wartości wynagrodzenia zmiennego uzależnionego od wyników podlega 
odroczeniu. Wypłata odroczonej części wynagrodzenia zmiennego następuje w ratach, przy czym wypłata 
pierwszej raty następuje po upływie 12 miesięcy od dnia ustalenia łącznej wysokości wynagrodzenia 
uzależnionego od wyników.  

Zmienne składniki wynagrodzenia, do których zostały już nabyte uprawnienia podlegają okresowi 
wstrzymania.  

Opis stosowanej w Towarzystwie Polityki Wynagrodzeń dostępny jest na stronie internetowej www.pkotfi.pl. 

93. W rozdziale VI wykreśla się punkt 4 - 7.  

94. Załącza się aktualny statut PKO Parasolowy –  funduszu inwestycyjnego otwartego stanowiący załącznik nr 2 
do prospektu informacyjnego. 



14 

 

 

 

PKO PŁYNNOŚCIOWY – SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY INFORMUJE O NASTĘPUJĄCYCH ZMIANACH W TREŚCI 

PROSPEKTU INFORMACYJNEGO: 

 

1. Na stronie tytułowej datę „20 kwietnia 2017 r.” zastępuje się datą „30 maja 2017 r.” 

2. W rozdziale II punkt 4 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

Kapitał zakładowy na dzień 31.12.2016 r. 18.000.000,00 zł 

Kapitał zapasowy na dzień 31.12.2016 r.    6.517.000,00 zł 

Zysk netto roku bieżącego na dzień 31.12.2016 r.  59.790.606,13 zł 

Kapitał z aktualizacji wyceny na dzień 31.12.2016 r.     364.864,98 zł 

Zysk z lat ubiegłych na dzień 31.12.2016 r.                 0,00 zł 

OGÓŁEM KAPITAŁ WŁASNY na dzień 31.12.2016 r. 84.672.471,11 zł”. 

3. W rozdziale II po podpunkcie 7.3.15. dodaje się podpunkt 7.3.16. w brzmieniu: 

„7.3.16.  Marcin Zięba”. 

4. W rozdziale III pkt 4.1. otrzymuje następujące brzmienie: 

„4.1.  Prawa majątkowe Uczestników Funduszu, określone Statutem i Ustawą, reprezentuje Jednostka 
Uczestnictwa. Jednostka Uczestnictwa lub jej część uprawnia Uczestnika do udziału w Aktywach Netto 
Funduszu proporcjonalnie do liczby posiadanych Jednostek Uczestnictwa. Jednostka Uczestnictwa jest 
podzielna, nieoprocentowana i może być przedmiotem dziedziczenia.”. 

5. W rozdziale III pkt 4.2. oraz ppkt 4.2.1. – 4.2.13. otrzymują oznaczenia odpowiednio 4.3. i 4.3.1. – 4.3.13. i 
jednocześnie dodaje się pkt 4.2. o następującym brzmieniu: 

„4.2.  Inwestor staje się Uczestnikiem Funduszu w momencie zarejestrowania na jego rzecz Jednostek 
Uczestnictwa bądź jej ułamkowej części w Rejestrze Uczestników. Prawa i obowiązki majątkowe 
Uczestników Funduszu związane z posiadanymi Jednostkami Uczestnictwa danej kategorii są równe. 
Brak jest preferencyjnego traktowania poszczególnych Uczestników.”. 

6. W rozdziale III ppkt 4.3.3. otrzymuje następujące brzmienie: 

„4.3.3. dostępu do wymaganych prawem dokumentów, w szczególności Prospektu, Kluczowych Informacji dla 
Inwestorów, Informacji dla Klienta AFI oraz rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych 
Funduszu,”. 

7.  W rozdziale III punkt 6.2.3. otrzymuje następujące brzmienie: 

„6.2.3. Odkupienie Jednostek Uczestnictwa następuje w chwili, w której Agent Obsługujący na podstawie 
otrzymanej od Dystrybutora informacji o danych zawartych w Zleceniu odkupienia zarejestruje w 
Rejestrze liczbę odkupionych Jednostek Uczestnictwa i kwotę należną Uczestnikowi z tytułu odkupienia 
tych Jednostek Uczestnictwa. Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa w terminie nie dłuższym niż 7 
dni kalendarzowych od dnia złożenia Zlecenia odkupienia przez Uczestnika.”. 

8. W rozdziale III punkt 6.3.2. otrzymuje następujące brzmienie: 

„6.3.2. Przez Konwersję rozumie się operację polegającą na tym, że na podstawie jednego zlecenia w tym 
samym Dniu Wyceny i według cen obowiązujących w tym dniu dokonywane jest jednocześnie 
odkupienie Jednostek Uczestnictwa w jednym Funduszu PKO (Fundusz źródłowy) i za uzyskane w ten 
sposób środki nabywane są jednostki uczestnictwa w innym Funduszu PKO (Fundusz docelowy). 
Warunkiem realizacji Konwersji jest uznanie rachunku bankowego Funduszu docelowego kwotą 
uzyskaną z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa w Funduszu źródłowym. Fundusz realizuje 
Zlecenie Konwersji w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia Zlecenia 
Konwersji przez Uczestnika.”. 

9. W rozdziale III po podpunkcie 6.3.12. dodaje się podpunkt 6.3.13 w następującym brzmieniu: 
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„6.3.13. W przypadku nabycia w wyniku zamiany (Konwersja do Funduszu) Inwestorzy i Uczestnicy 
nabywają Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU Funduszu obowiązującej dla tego Dnia 
Wyceny, w którym nastąpiło odkupienie Jednostek Uczestnictwa w innym Funduszu, z którego 
przekazywane są środki tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa Funduszu, przy czym termin ten 
nie będzie dłuższy niż 7 dni kalendarzowych liczonych od dnia złożenia Dystrybutorowi prawidłowo 
wypełnionego Zlecenia Konwersji.”. 

10. W rozdziale III punkt 13.1 otrzymuje następujące brzmienie: 

„Fundusz posiada osobowość prawną i podlega przepisom ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku 
dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 2016 r. poz. 1888 z późn. zm.).”. 

11. W  rozdziale III w ppkt 13.2.1. akapit pierwszy zostaje zastąpiony dwoma akapitami o następującej treści:  

„Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 z późn. zm.), przychody z tytułu udziału w Funduszu stanowią przychody z 
kapitałów pieniężnych.  

Jednocześnie zgodnie z przepisem art. 17 ust. 1c wskazanej ustawy, nie ustala się przychodu z tytułu 
umorzenia jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami, w przypadku 
zamiany jednostek uczestnictwa subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu tego samego 
funduszu inwestycyjnego, dokonanej na podstawie Ustawy.”. 

12. W rozdziale III w całym pkt 13 aktualizuje się oznaczenia Dzienników Ustaw poprzez wskazanie dla ustawy z 
dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – „Dz.U. 2016 r. poz. 1888 z późn. zm.” oraz 
dla ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn – „Dz.U. z 2017 r. poz. 883 z późn. zm.”. 

13. W rozdziale III w punkcie 15.6. zamieszcza się aktualne oświadczenie niezależnego biegłego rewidenta o 
zgodności metod i zasad wyceny Aktywów Funduszu z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy 
inwestycyjnych, a także zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez Fundusz polityką inwestycyjną. 

14. W rozdziale III w punkt 16.2. akapit pierwszy otrzymuje następujące brzmienie: 

„Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) za rok 2016 wynosi: 
Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A – 0,83% 
Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 – 0,64% 
Na dzień 31.12.2016 r. Fundusz nie zbył Jednostek Uczestnictwa kategorii I.”. 

15. W rozdziale III aktualizuje się punkt 17.1. zawierający Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec 
ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2016 r.), zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Subfunduszu 
zbadanym przez biegłego rewidenta (w tys. zł.) 

16. W rozdziale III aktualizuje się punkt 17.2. zawierający wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki 
Uczestnictwa związane z Subfunduszem. 

17. W rozdziale III aktualizuje się punkt 17.4. zawierający średnią stopę zwrotu z benchmarku odpowiednio dla 
okresów, o których mowa w pkt 17.2. 

18. W rozdziale III  po podpunkcie 19.13. dodaje się podpunkt 19.14. oraz 19.15 w brzmieniu: 

„19.14. Fundusz informuje Uczestników o uchwałach podjętych przez Zgromadzenie Uczestników poprzez 
publikację odpowiedniej informacji na stronie internetowej www.pkotfi.pl niezwłocznie, nie później 
jednak, niż 3 dni robocze po dniu ich podjęcia. 

19.15. Uczestnicy, o których mowa w art. 87e Ustawy mogą zaskarżyć uchwałę Zgromadzenia Uczestników 
w drodze wytoczonego przeciwko Funduszowi powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały.” . 

19. W rozdziale VI  punkt 1.2. otrzymuje następujące brzmienie: 

„1.2. Na dzień sporządzenia Prospektu wszelkie niezbędne do właściwej oceny ryzyka inwestowania w 
Fundusz informacje zamieszczone są w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów, Informacji dla 
Klienta AFI oraz sprawozdaniach finansowych Funduszu. 

Dodatkowo informujemy, że podstawowym dokumentem regulującym zasady działania Funduszu jest 
Statut. Dlatego zaleca się Inwestorom i Uczestnikom, przed dokonaniem inwestycji w Fundusz, 
zapoznanie się z pełną treścią Statutu, który jest zawarty w Prospekcie.” 

20. W rozdziale VI w punkcie 1.3. po akapicie trzecim dodaje się akapit o następującym brzmieniu:  
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„Ponadto, Uczestnik będący konsumentem, ma prawo skorzystania z możliwości pozasądowego rozwiązania 
sporu z Towarzystwem drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy internetowej ODR utworzonej przez 
Komisję Europejską. Ww. platforma umożliwia rozstrzyganie przez Internet sporów wynikających z umów 
sprzedaży lub świadczenia usług zawartych za pośrednictwem Internetu (zgodnie z rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego 
systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 
2009/22/WE), między konsumentami mieszkającymi w UE, a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w UE. 
Platforma dostępna jest na stronie internetowej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.” 

21. W rozdziale VI po punkcie 1.3. dodaje się punkty 1.4.-1.6. o następującym brzmieniu:  

„1.4.  Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 
827 z późn. zm.) Fundusz informuje o: 

1.4.1. imieniu i nazwisku (nazwie), adresie zamieszkania (siedziby) przedsiębiorcy, organie, który 
zarejestrował działalność gospodarczą przedsiębiorcy, a także numerze, pod którym przedsiębiorca 
został zarejestrowany, a w przypadku gdy działalność przedsiębiorcy wymaga uzyskania zezwolenia 
– danych dotyczących instytucji udzielającej zezwolenia: 

PKO Płynnościowy - specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty reprezentowany przez PKO Towarzystwo 
Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 52, 00 – 872 Warszawa. 
Siedzibą Funduszu jest siedziba Towarzystwa. Fundusz jest wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych 
prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 812. 
Fundusz działa na podstawie zezwolenia na utworzenie Funduszu udzielonego przez Komisję Nadzoru 
Finansowego i podlega jej nadzorowi.  

1.4.2. imieniu i nazwisku (nazwie), adresie zamieszkania (siedziby) w Rzeczypospolitej Polskiej 
przedstawiciela przedsiębiorcy, o ile taki występuje: 

Zgodnie z Ustawą organem Funduszu jest PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z 
siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 52, 00 - 872 Warszawa. 

1.4.3. imieniu i nazwisku (nazwie), adresie zamieszkania (siedziby) podmiotu innego niż przedsiębiorca 
świadczący usługi finansowe na odległość, w tym operatora środków porozumiewania się na 
odległość, oraz charakterze, w jakim podmiot ten występuje wobec konsumenta i tego 
przedsiębiorcy; 

NIE DOTYCZY. 

1.4.4. istotnych właściwościach świadczenia i jego przedmiotu: 

Istotne właściwości świadczeń związanych z umową uczestnictwa w Funduszu, w tym zbywania i 
odkupywania Jednostek Uczestnictwa oraz charakterystyka Jednostek Uczestnictwa zostały wskazane w 
Rozdziale III Prospektu. 

1.4.5. cenie lub wynagrodzeniu obejmujących wszystkie ich składniki, w tym opłaty i podatki, a w 
przypadku niemożności określenia dokładnej ceny lub wynagrodzenia – podstawie obliczenia ceny 
lub wynagrodzenia umożliwiającej konsumentowi dokonanie ich weryfikacji: 

Jednostki Uczestnictwa są zbywane po cenie równej Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa 
Funduszu obowiązującej dla tego Dnia Wyceny, w którym środki przekazane tytułem nabycia Jednostek 
Uczestnictwa zostały zaksięgowane na dedykowanym w tym celu rachunku bankowym prowadzonym przez 
Depozytariusza oraz rejestr Uczestnika Funduszu został otwarty. Cena, po której są zbywane i odkupywane 
Jednostki Uczestnictwa, nie uwzględnienia pobieranych opłat manipulacyjnych za zbywanie i odkupywanie 
Jednostek Uczestnictwa. Szczegółowe zasady pobierania opłat manipulacyjnych zawiera Tabela Opłat, która 
jest udostępniana na stronie www.pkotfi.pl oraz u Dystrybutorów.  
 
Ponadto Statut Funduszu wskazuje maksymalne wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Funduszem oraz 
inne koszty ponoszone przez Fundusz. Obowiązki podatkowe Uczestnika zostały wskazane w Rozdziale III 
Prospektu. 

1.4.6. ryzyku związanym z usługą finansową, jeżeli wynika ono z jej szczególnych cech lub charakteru 
czynności, które mają być wykonane lub jeżeli cena bądź wynagrodzenie zależą wyłącznie od ruchu 
cen na rynku finansowym: 
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Ryzyka związane z inwestowaniem w Jednostki Uczestnictwa Funduszu dla poszczególnych Subfunduszy 
zostały wskazane w Rozdziale III Prospektu. 

1.4.7. zasadach zapłaty ceny lub wynagrodzenia: 

Zasady zapłaty ceny za Jednostki Uczestnictwa zostały określone w Rozdziale III Prospektu. 

1.4.8. kosztach oraz terminie i sposobie świadczenia usługi: 

Poza kosztami wskazanymi w pkt 4.5. powyżej Uczestnik nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów 
związanych w uczestnictwem w Funduszu. Terminy i sposoby zbywania i odkupywania Jednostek 
Uczestnictwa zostały wskazane w Rozdziale III Prospektu. 

1.4.9. prawie oraz sposobie odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 40 ust. 1 i 2, albo wskazaniu, że 
prawo takie nie przysługuje, oraz wysokości ceny lub wynagrodzenia, które konsument jest 
obowiązany zapłacić w przypadku określonym w art. 40 ust. 4: 

Na podstawie art. 26 ust. 3 Ustawy stronie nie przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy 
uczestnictwa w Funduszu. 

1.4.10. dodatkowych kosztach ponoszonych przez konsumenta wynikających z korzystania ze środków 
porozumiewania się na odległość, jeżeli mogą one wystąpić: 

Uczestnik może być zobowiązany do uiszczenia innych kosztów wynikłych z korzystania z środków 
porozumiewania się na odległość, zgodnie ze stawką ustalona przez jego dostawcę usług 
telekomunikacyjnych. 

1.4.11. terminie, w jakim oferta lub informacja o cenie lub wynagrodzeniu mają charakter wiążący : 

Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa po cenie równej Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa 
Funduszu obowiązującej dla tego Dnia Wyceny, w którym środki przekazane tytułem nabycia Jednostek 
Uczestnictwa zostały zaksięgowane na dedykowanym w tym celu rachunku bankowym prowadzonym przez 
Depozytariusza oraz rejestr Uczestnika Funduszu został otwarty. Fundusz dokonuje wyceny Jednostek 
Uczestnictwa każdego dnia, w którym odbywa się sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 
S.A. Najpóźniej do godziny 21.00 następnego dnia roboczego po Dniu Wyceny jest publikowana Wartość 
Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa, ustalona dla danego Dnia Wyceny. 

1.4.12. minimalnym okresie, na jaki ma być zawarta umowa o świadczenia ciągłe lub okresowe: 

NIE DOTYCZY 

1.4.13. miejscu i sposobie składania reklamacji: 

Sposób oraz miejsce składania reklamacji zostało określone w rozdziale VI Prospektu. 

1.4.14. możliwości pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z umowy; 

Informacje o możliwości pozasądowego rozstrzygania sporów określone zostały w rozdziale VI Prospektu. 

1.4.15. prawie wypowiedzenia umowy, o którym mowa w art. 42 ustawy o prawach konsumenta, oraz 
skutkach tego wypowiedzenia, w tym karach umownych: 

Uczestnik w każdym czasie może złożyć zlecenie odkupienia nabytych na jego rzecz Jednostek Uczestnictwa 
oraz zlecenie zamknięcia Rejestru. W związku ze złożeniem zleceń, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, 
Uczestnik nie jest obciążany żadnymi karami umownymi, z zastrzeżeniem szczegółowych postanowień zasad 
Wyspecjalizowanych Programów Inwestycyjnych. 

1.4.16. istnieniu funduszu gwarancyjnego lub innych systemów gwarancyjnych, jeżeli takie istnieją: 

NIE DOTYCZY 

1.4.17. języku stosowanym w relacjach przedsiębiorcy z konsumentem: 

Językiem stosowanym w relacjach Funduszu z Inwestorami/Uczestnikami jest język polski. 

1.4.18. prawie właściwym państwa, które stanowi podstawę dla stosunków przedsiębiorcy z konsumentem 
przed zawarciem umowy na odległość oraz prawie właściwym do zawarcia i wykonania umowy: 

Prawem właściwym przy zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa jest powszechnie obowiązujące 
prawo polskie, w szczególności Ustawa. 
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1.4.19. sądzie właściwym do rozstrzygania sporów związanych z wykonywaniem umowy: 

Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z umowy uczestnictwa w Funduszu jest sąd 
właściwy zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa polskiego. 

1.5. Informacje dotyczące obowiązków Towarzystwa i Funduszu związanych z wykonywaniem 
ustawodawstwa FATCA 

Zgodnie z ustawą o wykonywaniu umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów 
Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz 
wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Dz.U. z 2015 r. poz. 1712 z późn. zm.) (dalej „Ustawa FATCA”) , 
Towarzystwo oraz Fundusz zobowiązane są do wdrożenia procedur identyfikacji Inwestorów i Uczestników 
pod kątem weryfikacji, czy mogą oni mieć status podatników Stanów Zjednoczonych Ameryki. W związku z 
powyższym, Inwestorzy i Uczestnicy nabywający Jednostki Uczestnictwa Funduszu od dnia 1 grudnia 2015 r. 
mogą być proszeni o: 

–  złożenie oświadczenia odnośnie tego, czy posiadają oni status podatnika Stanów Zjednoczonych 
Ameryki, 

–  przedstawienie dodatkowych dokumentów określonych ww. umową w sytuacji, kiedy pojawią się 
jakiekolwiek wątpliwości dotyczące posiadania przez Inwestora lub Uczestnika statusu podatnika 
Stanów Zjednoczonych Ameryki. 

Do złożenia ww. oświadczenia lub przedstawienia dodatkowych dokumentów mogą zostać wezwani również 
Uczestnicy, którzy nabyli Jednostki Uczestnictwa Funduszu w okresie od 1 lipca 2014 r. do 30 listopada 2015 
r. W przypadku ich niedostarczenia Towarzystwo oraz Fundusz zobowiązane będą dokonać blokady Rejestru 
Uczestnika, co oznaczać będzie czasowe uniemożliwienie dysponowania nabytymi Jednostkami Uczestnictwa. 

W celu wyjaśnienia statusu podatkowego Uczestników w związku z Ustawą FATCA, do przekazania 
dodatkowych dokumentów mogą również zostać wezwani Uczestnicy Funduszu będący Uczestnikami na 
dzień 30 czerwca 2014 r.  

Uczestnicy zobowiązani są do aktualizacji złożonego oświadczenia w przypadku zmiany stanu faktycznego 
powodującego nieaktualność uprzednio złożonego oświadczenia. 

Dane Uczestników, którzy zostaną zidentyfikowani jako podatnicy Stanów Zjednoczonych Ameryki podlegać 
będą obowiązkom sprawozdawczym. W tym zakresie Towarzystwo zobowiązane będzie do przekazania 
danych osobowych Uczestnika, informacji o wartości Rejestru Uczestnika oraz o dokonanych odkupieniach 
Jednostek Uczestnictwa lub innych wypłatach do polskich organów podatkowych, które następnie, zgodnie z 
ww. umową, zobowiązane będą przekazać wyżej wymienione informacje do administracji podatkowej Stanów 
Zjednoczonych Ameryki. 

1.6. Informacje dotyczące obowiązków Towarzystwa i Funduszu związanych z wykonywaniem ustawy z 
dnia 9 marca 2017r. o wymianie informacji podatkowej z innymi państwami. 

Zgodnie z ustawą z dnia 9 marca 2017r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U. z 
2017 r. poz. 648, dalej: „Ustawa CRS”), Towarzystwo oraz Fundusz zobowiązane są do wdrożenia procedur 
identyfikacji Uczestników i Inwestorów pod kątem weryfikacji, czy wskazani Uczestnicy i Inwestorzy mogą 
być rezydentami podatkowymi w kraju innym niż Polska. W związku z powyższym, Uczestnicy i Inwestorzy 
zarówno będący Uczestnikami Funduszy na dzień przed wejściem w życia Ustawy CRS, jak również 
nabywający Jednostki Uczestnictwa od dnia 1 maja 2017 r. mogą być proszeni o: 

–  złożenie oświadczenia odnośnie tego, czy są rezydentami podatkowymi w kraju innym niż Polska i 
aktualizację złożonego oświadczenia w przyszłości w przypadku zmiany stanu faktycznego 
powodującego nieaktualność uprzednio złożonego oświadczenia, 

–  przedstawienie dodatkowych dokumentów określonych w Ustawie CRS w sytuacji, kiedy pojawią się 
jakiekolwiek wątpliwości dotyczące rezydencji podatkowej Klienta w kraju innym niż Polska. 

Uczestnicy i Inwestorzy, którzy zostaną zidentyfikowani jako rezydenci podatkowi w kraju innym niż Polska 
(na podstawie złożonego oświadczenia lub w wyniku weryfikacji innych danych Uczestników i Inwestorów) 
podlegać będą obowiązkom sprawozdawczym. W tym zakresie Towarzystwo zobowiązane będzie do 
przekazania danych osobowych Uczestników i Inwestorów, informacji o wartości rachunku Uczestników i 
Inwestorów oraz o dokonywanych umorzeniach i innych wypłatach do polskich organów podatkowych, które 
następnie, zgodnie z Ustawą CRS, zobowiązane będą przekazać wyżej wymienione informacje do 
administracji podatkowej kraju rezydencji podatkowej Uczestnika i Inwestora. 
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22. W rozdziale VI skreśla się pkt 4 i 5.  

23. Załącza się aktualny statut PKO Płynnościowy – specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego 
stanowiący załącznik nr 2 do prospektu informacyjnego. 

 

 

 

PKO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO – SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY INFORMUJE O NASTĘPUJĄCYCH 

ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTU INFORMACYJNEGO: 

 

1. Na stronie tytułowej datę „20 kwietnia 2017 r.” zastępuje się datą „30 maja 2017 r.” 

2. W rozdziale II punkt 4 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

Kapitał zakładowy na dzień 31.12.2016 r. 18.000.000,00 zł 

Kapitał zapasowy na dzień 31.12.2016 r. 6.517.000,00 zł 

Zysk netto roku bieżącego na dzień 31.12.2016 r. 59.790.606,13 zł 

Kapitał z aktualizacji wyceny na dzień 31.12.2016 r. 364.864,98 zł 

Zysk z lat ubiegłych na dzień 31.12.2016 r. 0,00 zł 

OGÓŁEM KAPITAŁ WŁASNY na dzień 31.12.2016 r. 84.672.471,11 zł.” 

3. W rozdziale II po podpunkcie 7.3.15. dodaje się podpunkt 7.3.16 w brzmieniu: 

„7.3.16. Marcin Zięba”. 

4. W rozdziale III ppkt 4.1. otrzymuje następujące brzmienie: 

 „4.1. Prawa majątkowe Uczestników Funduszu, określone Statutem i Ustawą, reprezentuje Jednostka 
Uczestnictwa. Jednostka Uczestnictwa lub jej część uprawnia Uczestnika do udziału w Aktywach Netto 
danego Subfunduszu proporcjonalnie do liczby posiadanych Jednostek Uczestnictwa. Jednostka 
Uczestnictwa jest podzielna, nieoprocentowana i może być przedmiotem dziedziczenia.”.   

5. W rozdziale III pkt 4.3. oraz ppkt 4.3.1. – 4.3.13. otrzymują oznaczenia odpowiednio 4.4. i 4.4.1. – 4.4.13. i 
jednocześnie dodaje się pkt 4.3. o następującym brzmieniu:  

„4.3.  Inwestor staje się Uczestnikiem Funduszu w momencie zarejestrowania na jego rzecz Jednostek 
Uczestnictwa bądź jej ułamkowej części w Rejestrze Uczestników. Prawa i obowiązki majątkowe 
Uczestników Funduszu związane z posiadanymi Jednostkami Uczestnictwa danej kategorii są równe. 
Brak jest preferencyjnego traktowania poszczególnych Uczestników.”. 

6. W rozdziale III ppkt 4.4.4. otrzymuje następujące brzmienie: 

„4.4.4.  dostępu do wymaganych prawem dokumentów, w szczególności Prospektu, Kluczowych Informacji 
dla Inwestorów, Informacji dla Klienta AFI oraz rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych 
Funduszu oraz Subfunduszy,”. 

7.  W rozdziale III punkt 6.2.3.  otrzymuje następujące brzmienie: 

„6.2.3. Odkupienie Jednostek Uczestnictwa następuje w chwili, w której Agent Obsługujący na podstawie 
otrzymanej od Dystrybutora informacji o danych zawartych w Zleceniu odkupienia zarejestruje w 
Subrejestrze liczbę odkupionych Jednostek Uczestnictwa i kwotę należną Uczestnikowi z tytułu 
odkupienia tych Jednostek Uczestnictwa. Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa w terminie nie 
dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia Zlecenia odkupienia przez Uczestnika.” 

8. W rozdziale III punkt 6.3.3.  otrzymuje następujące brzmienie: 

„6.3.3. Przez Konwersję rozumie się operację polegającą na tym, że na podstawie jednego zlecenia w tym 
samym Dniu Wyceny i według cen obowiązujących w tym dniu dokonywane jest jednocześnie 
odkupienie Jednostek Uczestnictwa w Funduszu (Fundusz źródłowy) i za uzyskane w ten sposób 
środki nabywane są jednostki uczestnictwa w innym Funduszu PKO (Fundusz docelowy). Warunkiem 
realizacji Konwersji jest uznanie rachunku bankowego Funduszu docelowego kwotą uzyskaną z tytułu 
odkupienia Jednostek Uczestnictwa w Funduszu źródłowym. Fundusz realizuje Zlecenie Konwersji w 
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terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia Zlecenia Konwersji przez 
Uczestnika.” 

9. W rozdziale III punkt 9.1. otrzymuje następujące brzmienie:  

„Fundusz posiada osobowość prawną i podlega przepisom ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku 
dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 2016 r. poz. 1888 z późn. zm.).”. 

10. W rozdziale III w punkcie 9.2. akapit pierwszy zostaje zastąpiony dwoma akapitami o następującej treści: 

„Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 z późn. zm.), przychody z tytułu udziału w Funduszu stanowią przychody z 
kapitałów pieniężnych. 

Jednocześnie zgodnie z przepisem art. 17 ust. 1c wskazanej ustawy, nie ustala się przychodu z tytułu 
umorzenia jednostek uczestnictwa subfunduszu funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami, w 
przypadku zamiany jednostek uczestnictwa subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu tego 
samego funduszu inwestycyjnego, dokonanej na podstawie Ustawy.”. 

11. W rozdziale III w pkt 9.2 aktualizuje się oznaczenia Dziennika Ustaw poprzez wskazanie dla ustawy z dnia 28 
lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn – „Dz.U. z 2017 r. poz. 883 z późn. zm.”. 

12. W rozdziale III w punkcie 11.6. zamieszcza się aktualne oświadczenie niezależnego biegłego rewidenta o 
zgodności metod i zasad wyceny Aktywów Funduszu z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy 
inwestycyjnych, a także zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez Fundusz polityką inwestycyjną. 

13. W rozdziale III  po podpunkcie 13.13. dodaje się podpunkt 13.14. oraz 13.15 w brzmieniu: 

„13.14. Fundusz informuje Uczestników o uchwałach podjętych przez Zgromadzenie Uczestników poprzez 
publikację odpowiedniej informacji na stronie internetowej www.pkotfi.pl niezwłocznie, nie później 
jednak, niż 3 dni robocze po dniu ich podjęcia. 

13.15. Uczestnicy, o których mowa w art. 87e Ustawy mogą zaskarżyć uchwałę Zgromadzenia Uczestników 
w drodze wytoczonego przeciwko Funduszowi powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały.”. 

14. W podrozdziale IIIa w pkt 5.2. akapit pierwszy otrzymuje następujące brzmienie: 

„Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) za rok 2016 wynosi: 
Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A – 1,20% 
Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 0,80% 
Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 0,65%”. 

15. W podrozdziale IIIa aktualizuje się punkt 6.1. zawierający Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec 
ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2016 r.), zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Subfunduszu 
zbadanym przez biegłego rewidenta (w tys. zł.).    

16. W podrozdziale IIIa aktualizuje się punkt 6.2. zawierający wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w 
Jednostki Uczestnictwa związane z Subfunduszem. 

17. W podrozdziale IIIa aktualizuje się punkt 6.4. zawierający średnią stopę zwrotu z benchmarku odpowiednio 
dla okresów, o których mowa w pkt 6.2. 

18. W podrozdziale IIIb w pkt 5.2. akapit pierwszy otrzymuje następujące brzmienie: 

„Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) za rok 2016 wynosi: 
Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A – 1,91% 
Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 1,01% 
Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 0,71%”. 

19. W podrozdziale IIIb aktualizuje się punkt 6.1. zawierający Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec 
ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2016 r.), zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Subfunduszu 
zbadanym przez biegłego rewidenta (w tys. zł.). 

20. W podrozdziale IIIb aktualizuje się punkt 6.2. zawierający wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w 
Jednostki Uczestnictwa związane z Subfunduszem. 

21. W podrozdziale IIIb aktualizuje się punkt 6.4. zawierający średnią stopę zwrotu z benchmarku odpowiednio 
dla okresów, o których mowa w pkt 6.2. 

22. W podrozdziale IIIc w pkt 5.2. akapit pierwszy otrzymuje następujące brzmienie: 
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„Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) za rok 2016 wynosi: 
Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A – 2,61% 
Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 1,21% 
Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 0,91%”. 

23. W podrozdziale IIIc aktualizuje się punkt 6.1. zawierający Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec 
ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2016 r.), zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Subfunduszu 
zbadanym przez biegłego rewidenta (w tys. zł.). 

24. W podrozdziale IIIc aktualizuje się punkt 6.2. zawierający wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w 
Jednostki Uczestnictwa związane z Subfunduszem. 

25. W podrozdziale IIIc aktualizuje się punkt 6.4 zawierający średnią stopę zwrotu z benchmarku odpowiednio dla 
okresów, o których mowa w pkt 6.2. 

26. W podrozdziale IIId w pkt 5.2. akapit pierwszy otrzymuje następujące brzmienie: 

„Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) za rok 2016 wynosi: 
Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A – 3,32% 
Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 1,42% 
Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 1,02%”. 

27. W podrozdziale IIId aktualizuje się punkt 6.1. zawierający Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec 
ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2016 r.), zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Subfunduszu 
zbadanym przez biegłego rewidenta (w tys. zł.). 

28. W podrozdziale IIId aktualizuje się punkt 6.2. zawierający wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w 
Jednostki Uczestnictwa związane z Subfunduszem. 

29. W podrozdziale IIId aktualizuje się punkt 6.4. zawierający średnią stopę zwrotu z benchmarku odpowiednio 
dla okresów, o których mowa w pkt 6.2. 

30. W podrozdziale IIIe w pkt 5.2. akapit pierwszy otrzymuje następujące brzmienie: 

„Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) za rok 2016 wynosi: 
Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A – 4,02% 
Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 1,52% 
Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 1,12%”. 

31. W podrozdziale IIIe aktualizuje się punkt 6.1. zawierający Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec 
ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2016 r.), zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Subfunduszu 
zbadanym przez biegłego rewidenta (w tys. zł.). 

32. W podrozdziale IIIe aktualizuje się punkt 6.2. zawierający wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w 
Jednostki Uczestnictwa związane z Subfunduszem 

33. W podrozdziale IIIe aktualizuje się punkt 6.4. zawierający średnią stopę zwrotu z benchmarku odpowiednio 
dla okresów, o których mowa w pkt 6.2. 

34.  W rozdziale VI punkt 1.2 otrzymuje następujące brzmienie: 

„1.2. Na dzień sporządzenia Prospektu wszelkie niezbędne do właściwej oceny ryzyka inwestowania w 
Fundusz informacje zamieszczone są w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów oraz Informacji dla 
Klienta AFI oraz sprawozdaniach finansowych Funduszu. 

Dodatkowo informujemy, że podstawowym dokumentem regulującym zasady działania Funduszu jest 
Statut. Dlatego zaleca się Inwestorom i Uczestnikom, przed dokonaniem inwestycji w Fundusz, 
zapoznanie się z pełną treścią Statutu, który jest zawarty w Prospekcie.”. 

35. W rozdziale VI w punkcie 1.3. po akapicie trzecim dodaje się akapit czwarty o następującym brzmieniu:  

„Ponadto, Uczestnik będący konsumentem, ma prawo skorzystania z możliwości pozasądowego rozwiązania 
sporu z Towarzystwem drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy internetowej ODR utworzonej przez 
Komisję Europejską. Ww. platforma umożliwia rozstrzyganie przez Internet sporów wynikających z umów 
sprzedaży lub świadczenia usług zawartych za pośrednictwem Internetu (zgodnie z rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego 
systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 
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2009/22/WE), między konsumentami mieszkającymi w UE, a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w UE. 
Platforma dostępna jest na stronie internetowej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.”. 

36. W rozdziale VI po punkcie 1.3. dodaje się punkty 1.4.-1.7. o następującym brzmieniu: 

„1.4. Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 
827 z późn. zm.) Fundusz informuje o: 

1.4.1. imieniu i nazwisku (nazwie), adresie zamieszkania (siedziby) przedsiębiorcy, organie, który 
zarejestrował działalność gospodarczą przedsiębiorcy, a także numerze, pod którym przedsiębiorca 
został zarejestrowany, a w przypadku gdy działalność przedsiębiorcy wymaga uzyskania zezwolenia 
– danych dotyczących instytucji udzielającej zezwolenia: 

PKO Zabezpieczenia Emerytalnego – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty reprezentowany przez 
PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 52, 00 
- 872 Warszawa. Siedzibą Funduszu jest siedziba Towarzystwa. Fundusz jest wpisany do rejestru funduszy 
inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod 
numerem RFI 760. Fundusz działa na podstawie zezwolenia na utworzenie Funduszu udzielonego przez 
Komisję Nadzoru Finansowego i podlega jej nadzorowi.  

1.4.2. imieniu i nazwisku (nazwie), adresie zamieszkania (siedziby) w Rzeczypospolitej Polskiej 
przedstawiciela przedsiębiorcy, o ile taki występuje: 

Zgodnie z Ustawą organem Funduszu jest PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z 
siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 52, 00 - 872 Warszawa. 

1.4.3. imieniu i nazwisku (nazwie), adresie zamieszkania (siedziby) podmiotu innego niż przedsiębiorca 
świadczący usługi finansowe na odległość, w tym operatora środków porozumiewania się na 
odległość, oraz charakterze, w jakim podmiot ten występuje wobec konsumenta i tego 
przedsiębiorcy; 

NIE DOTYCZY. 

1.4.4. istotnych właściwościach świadczenia i jego przedmiotu: 

Istotne właściwości świadczeń związanych z umową uczestnictwa w Funduszu, w tym zbywania i 
odkupywania Jednostek Uczestnictwa oraz charakterystyka Jednostek Uczestnictwa zostały wskazane w 
Rozdziale III Prospektu. 

1.4.5. cenie lub wynagrodzeniu obejmujących wszystkie ich składniki, w tym opłaty i podatki, a w 
przypadku niemożności określenia dokładnej ceny lub wynagrodzenia – podstawie obliczenia ceny 
lub wynagrodzenia umożliwiającej konsumentowi dokonanie ich weryfikacji: 

Jednostki Uczestnictwa są zbywane po cenie równej Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa 
danego Subfunduszu obowiązującej dla tego Dnia Wyceny, w którym środki przekazane tytułem nabycia 
Jednostek Uczestnictwa zostały zaksięgowane na dedykowanym w tym celu rachunku bankowym 
prowadzonym przez Depozytariusza oraz Subrejestr Uczestnika Funduszu został otwarty. Cena, po której są 
zbywane i odkupywane Jednostki Uczestnictwa, nie uwzględnienia pobieranych opłat manipulacyjnych za 
zbywanie i odkupywanie Jednostek Uczestnictwa. Szczegółowe zasady pobierania opłat manipulacyjnych 
zawiera Tabela Opłat, która jest udostępniana na stronie www.pkotfi.pl oraz u Dystrybutorów. 

Ponadto Statut Funduszu wskazuje maksymalne wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Funduszem oraz 
inne koszty ponoszone przez Fundusz. Obowiązki podatkowe Uczestnika zostały wskazane w Rozdziale III 
Prospektu. 

1.4.6. ryzyku związanym z usługą finansową, jeżeli wynika ono z jej szczególnych cech lub charakteru 
czynności, które mają być wykonane lub jeżeli cena bądź wynagrodzenie zależą wyłącznie od ruchu 
cen na rynku finansowym: 

Ryzyka związane z inwestowaniem w Jednostki Uczestnictwa Funduszu dla poszczególnych Subfunduszy 
zostały wskazane w Podrozdziałach IIIa – IIIe Prospektu. 

1.4.7. zasadach zapłaty ceny lub wynagrodzenia: 

Zasady zapłaty ceny za Jednostki Uczestnictwa zostały określone w Rozdziale III Prospektu. 

1.4.8. kosztach oraz terminie i sposobie świadczenia usługi: 
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Poza kosztami wskazanymi w pkt 4.5. powyżej Uczestnik nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów 
związanych w uczestnictwem w Funduszu. Terminy i sposoby zbywania i odkupywania Jednostek 
Uczestnictwa zostały wskazane w Rozdziale III Prospektu. 

1.4.9. prawie oraz sposobie odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 40 ust. 1 i 2, albo wskazaniu, że 
prawo takie nie przysługuje, oraz wysokości ceny lub wynagrodzenia, które konsument jest 
obowiązany zapłacić w przypadku określonym w art. 40 ust. 4: 

Na podstawie art. 26 ust. 3 Ustawy stronie nie przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy 
uczestnictwa w Funduszu. 

1.4.10. dodatkowych kosztach ponoszonych przez konsumenta wynikających z korzystania ze środków 
porozumiewania się na odległość, jeżeli mogą one wystąpić: 

Uczestnik może być zobowiązany do uiszczenia innych kosztów wynikłych z korzystania z środków 
porozumiewania się na odległość, zgodnie ze stawką ustalona przez jego dostawcę usług 
telekomunikacyjnych. 

1.4.11. terminie, w jakim oferta lub informacja o cenie lub wynagrodzeniu mają charakter wiążący: 

Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa po cenie równej Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa 
Subfunduszu obowiązującej dla tego Dnia Wyceny, w którym środki przekazane tytułem nabycia Jednostek 
Uczestnictwa zostały zaksięgowane na dedykowanym w tym celu rachunku bankowym prowadzonym przez 
Depozytariusza oraz Subrejestr Uczestnika Funduszu został otwarty. Fundusz dokonuje wyceny Jednostek 
Uczestnictwa każdego dnia, w którym odbywa się sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 
S.A. Najpóźniej do godziny 21.00 następnego dnia roboczego po Dniu Wyceny jest publikowana Wartość 
Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa, ustalona dla danego Dnia Wyceny. 

1.4.12. minimalnym okresie, na jaki ma być zawarta umowa o świadczenia ciągłe lub okresowe: 

NIE DOTYCZY. 

1.4.13. miejscu i sposobie składania reklamacji: 

Sposób oraz miejsce składania reklamacji zostało określone w rozdziale VI Prospektu. 

1.4.14. możliwości pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z umowy; 

Informacje o możliwości pozasądowego rozstrzygania sporów określone zostały w rozdziale VI Prospektu. 

1.4.15. prawie wypowiedzenia umowy, o którym mowa w art. 42 ustawy o prawach konsumenta, oraz 
skutkach tego wypowiedzenia, w tym karach umownych: 

Uczestnik w każdym czasie może złożyć zlecenie odkupienia nabytych na jego rzecz Jednostek Uczestnictwa 
oraz zlecenie zamknięcia Rejestru. W związku ze złożeniem zleceń, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, 
Uczestnik nie jest obciążany żądnymi karami umownymi, z zastrzeżeniem szczegółowych postanowień zasad 
Wyspecjalizowanych Programów Inwestycyjnych, Indywidualnych Kont Emerytalnych oraz Indywidualnych 
Kont Zabezpieczenia Emerytalnego. 

1.4.16. istnieniu funduszu gwarancyjnego lub innych systemów gwarancyjnych, jeżeli takie istnieją: 

NIE DOTYCZY. 

1.4.17. języku stosowanym w relacjach przedsiębiorcy z konsumentem: 

Językiem stosowanym w relacjach Funduszu z Inwestorami/Uczestnikami jest język polski. 

1.4.18. prawie właściwym państwa, które stanowi podstawę dla stosunków przedsiębiorcy z konsumentem 
przed zawarciem umowy na odległość oraz prawie właściwym do zawarcia i wykonania umowy: 

Prawem właściwym przy zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa jest powszechnie obowiązujące 
prawo polskie, w szczególności Ustawa. 

1.4.19. sądzie właściwym do rozstrzygania sporów związanych z wykonywaniem umowy: 

Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z umowy uczestnictwa w Funduszu jest sąd 
właściwy zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa polskiego. 

1.5. Informacje o danych wykorzystywanych przez Fundusz 
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Niektóre informacje zawarte w Prospekcie związane z Benchmarkami Subfunduszy pochodzą lub zostały 
opracowane na bazie danych dostarczanych przez firmę MSCI Inc. („dane MSCI”). MSCI, ani działający na 
zlecenie MSCI dostawcy treści nie dają wyraźnych ani dorozumianych gwarancji ani zapewnień oraz nie 
ponoszą odpowiedzialności w odniesieniu do danych MSCI użytych w niniejszym dokumencie. Dane MSCI 
nie mogą być powielane, ani wykorzystywane do innych celów bez pisemnej zgody MSCI. Dalsze 
rozpowszechnianie danych MSCI jest zabronione bez pisemnej zgody MSCI. 

1.6. Informacje dotyczące obowiązków Towarzystwa i Funduszu związanych z wykonywaniem 
ustawodawstwa FATCA 

Zgodnie z ustawą o wykonywaniu umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów 
Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz 
wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Dz.U. z 2015, poz. 1712 z późn. zm.) (dalej „Ustawa FATCA”), Towarzystwo 
oraz Fundusz zobowiązane są do wdrożenia procedur identyfikacji Inwestorów i Uczestników pod kątem 
weryfikacji, czy mogą oni mieć status podatników Stanów Zjednoczonych Ameryki. W związku z powyższym, 
Inwestorzy i Uczestnicy nabywający Jednostki Uczestnictwa Funduszu od dnia 1 grudnia 2015 r. mogą być 
proszeni o: 

– złożenie oświadczenia odnośnie tego, czy posiadają oni status podatnika Stanów Zjednoczonych 
Ameryki, 

– przedstawienie dodatkowych dokumentów określonych ww. umową w sytuacji, kiedy pojawią się 
jakiekolwiek wątpliwości dotyczące posiadania przez Inwestora lub Uczestnika statusu podatnika 
Stanów Zjednoczonych Ameryki. 

Do złożenia ww. oświadczenia lub przedstawienia dodatkowych dokumentów mogą zostać wezwani również 
Uczestnicy, którzy nabyli Jednostki Uczestnictwa Funduszu w okresie od 1 lipca 2014 r. do 30 listopada 2015 
r. W przypadku ich niedostarczenia Towarzystwo oraz Fundusz zobowiązane będą dokonać blokady Rejestru 
Uczestnika, co oznaczać będzie czasowe uniemożliwienie dysponowania nabytymi Jednostkami Uczestnictwa. 

W celu wyjaśnienia statusu podatkowego Uczestników w związku z Ustawą FATCA, do przekazania 
dodatkowych dokumentów mogą również zostać wezwani Uczestnicy Funduszu będący Uczestnikami na 
dzień 30 czerwca 2014 r.  

Uczestnicy zobowiązani są do aktualizacji złożonego oświadczenia w przypadku zmiany stanu faktycznego 
powodującego nieaktualność uprzednio złożonego oświadczenia. 

Dane Uczestników, którzy zostaną zidentyfikowani jako podatnicy Stanów Zjednoczonych Ameryki podlegać 
będą obowiązkom sprawozdawczym. W tym zakresie Towarzystwo zobowiązane będzie do przekazania 
danych osobowych Uczestnika, informacji o wartości Rejestru Uczestnika oraz o dokonanych odkupieniach 
Jednostek Uczestnictwa lub innych wypłatach do polskich organów podatkowych, które następnie, zgodnie z 
ww. umową, zobowiązane będą przekazać wyżej wymienione informacje do administracji podatkowej Stanów 
Zjednoczonych Ameryki. 

1.7. Informacje dotyczące obowiązków Towarzystwa i Funduszu związanych z wykonywaniem ustawy z 
dnia 9 marca 2017r. o wymianie informacji podatkowej z innymi państwami. 

Zgodnie z ustawą z dnia 9 marca 2017r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U. z 
2017 r. poz. 648, dalej: „Ustawa CRS”), Towarzystwo oraz Fundusz zobowiązane są do wdrożenia procedur 
identyfikacji Uczestników i Inwestorów pod kątem weryfikacji, czy wskazani Uczestnicy i Inwestorzy mogą 
być rezydentami podatkowymi w kraju innym niż Polska. W związku z powyższym, Uczestnicy i Inwestorzy 
zarówno będący Uczestnikami Funduszy na dzień przed wejściem w życia Ustawy CRS, jak również 
nabywający Jednostki Uczestnictwa od dnia 1 maja 2017 r. mogą być proszeni o: 

– złożenie oświadczenia odnośnie tego, czy są rezydentami podatkowymi w kraju innym niż Polska i 
aktualizację złożonego oświadczenia w przyszłości w przypadku zmiany stanu faktycznego 
powodującego nieaktualność uprzednio złożonego oświadczenia, 

– przedstawienie dodatkowych dokumentów określonych w Ustawie CRS w sytuacji, kiedy pojawią się 
jakiekolwiek wątpliwości dotyczące rezydencji podatkowej Klienta w kraju innym niż Polska. 

Uczestnicy i Inwestorzy, którzy zostaną zidentyfikowani jako rezydenci podatkowi w kraju innym niż Polska 
(na podstawie złożonego oświadczenia lub w wyniku weryfikacji innych danych Uczestników i Inwestorów) 
podlegać będą obowiązkom sprawozdawczym. W tym zakresie Towarzystwo zobowiązane będzie do 
przekazania danych osobowych Uczestników i Inwestorów, informacji o wartości rachunku Uczestników i 
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Inwestorów oraz o dokonywanych umorzeniach i innych wypłatach do polskich organów podatkowych, które 
następnie, zgodnie z Ustawą CRS, zobowiązane będą przekazać wyżej wymienione informacje do 
administracji podatkowej kraju rezydencji podatkowej Uczestnika i Inwestora. 

37. W rozdziale VI skreśla się pkt 4-6. 

38. Załącza się aktualny statut PKO Zabezpieczenia Emerytalnego – specjalistycznego funduszu inwestycyjnego 
otwartego stanowiący załącznik nr 2 do prospektu informacyjnego. 

 

 

 

 

 

 

 


