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

dokonanych w dniu 12 grudnia 2016 r. 
 

 

 

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

INFORMACYJNEGO: 

1. Na stronie tytułowej, w pkt 5 datę „30 listopada 2016 r.” zastępuje się datą „12 grudnia 2016 r.”. 

2. W rozdziale II ppkt  7.3. otrzymuje następujące brzmienie: 

„7.3. osób fizycznych odpowiedzialnych za zarządzanie Funduszem 

7.3.1. Rafał Matulewicz  

7.3.2. Lech Mularzuk 

7.3.3. Jarosław Stefanoff  

7.3.4. Rafał Walczak  

7.3.5. Radosław Pela  

7.3.6. Sławomir Sklinda  

7.3.7. Artur Trela  

7.3.8. Łukasz Witkowski  

7.3.9. Karol Chrystowski 

7.3.10. Remigiusz Nawrat 

7.3.11. Robert Florczykowski”.  

3. W rozdziale II ppkt  9.5. otrzymuje następujące brzmienie: 

„9.5. PKO STRATEGII DŁUŻNYCH – fundusz inwestycyjny zamknięty”. 

4. W rozdziale III w podrozdziale IIIa  pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie: 

„3.  Wskazanie metody pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu. 

Fundusz oblicza całkowitą ekspozycję Subfunduszu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 
dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez 
towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 538 z późn. zm.). 

Całkowita ekspozycja Subfunduszu, wyliczona przy zastosowaniu przyjętej dla Subfunduszu metody 
zaangażowania, nie może przekraczać 100% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”. 

5. W rozdziale III w podrozdziale IIIa  ppkt 5.6.1. otrzymuje następujące brzmienie: 

„5.6.1.  Umowa o pełnienie funkcji depozytariusza zawarta z Depozytariuszem przewiduje, że koszty 
wynagrodzenia Depozytariusza ponosi Towarzystwo zaś koszty Krajowego Depozytu Papierów 
Wartościowych, zagranicznych izb rozrachunkowych, podmiotów, którym Depozytariusz 
powierzył wykonywanie czynności w zakresie związanym z realizacją funkcji przechowywania 
Aktywów oraz opłaty i prowizje bankowe obciążają Subfundusz lub Towarzystwo na zasadach 
określonych w Statucie Funduszu.”. 

6. W rozdziale III w podrozdziale IIId pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie: 

„3.  Wskazanie metody pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu. 
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Fundusz oblicza całkowitą ekspozycję Subfunduszu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 
dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez 
towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 538 z późn. zm.). 

Całkowita ekspozycja Subfunduszu, wyliczona przy zastosowaniu przyjętej dla Subfunduszu metody 
zaangażowania, nie może przekraczać 100% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”. 

7. W rozdziale III w podrozdziale IIId  ppkt 5.6.1. otrzymuje następujące brzmienie: 

„5.6.1.  Umowa o pełnienie funkcji depozytariusza zawarta z Depozytariuszem przewiduje, że koszty 
wynagrodzenia Depozytariusza ponosi Towarzystwo zaś koszty Krajowego Depozytu Papierów 
Wartościowych, zagranicznych izb rozrachunkowych, podmiotów, którym Depozytariusz 
powierzył wykonywanie czynności w zakresie związanym z realizacją funkcji przechowywania 
Aktywów oraz opłaty i prowizje bankowe obciążają Subfundusz lub Towarzystwo na zasadach 
określonych w Statucie Funduszu.”. 

8. W rozdziale III w podrozdziale IIIe pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie: 

„3.  Wskazanie metody pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu. 

Fundusz oblicza całkowitą ekspozycję Subfunduszu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 
dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez 
towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 538 z późn. zm.). 

Całkowita ekspozycja Subfunduszu, wyliczona przy zastosowaniu przyjętej dla Subfunduszu metody 
zaangażowania, nie może przekraczać 100% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”. 

9. W rozdziale III w podrozdziale IIIe  ppkt 5.6.1. otrzymuje następujące brzmienie: 

„5.6.1.  Umowa o pełnienie funkcji depozytariusza zawarta z Depozytariuszem przewiduje, że koszty 
wynagrodzenia Depozytariusza ponosi Towarzystwo zaś koszty dotyczące Krajowego Depozytu 
Papierów Wartościowych, zagranicznych izb rozrachunkowych, podmiotów, którym Depozytariusz 
powierzył wykonywanie czynności w zakresie związanym z realizacją funkcji przechowywania 
Aktywów oraz opłaty i prowizje bankowe obciążają Subfundusz lub Towarzystwo na zasadach 
określonych w Statucie Funduszu.”. 

10. W rozdziale III w podrozdziale IIIf pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie: 

„3.  Wskazanie metody pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu. 

Fundusz oblicza całkowitą ekspozycję Subfunduszu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 
dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez 
towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 538 z późn. zm.). 

Całkowita ekspozycja Subfunduszu, wyliczona przy zastosowaniu przyjętej dla Subfunduszu metody 
zaangażowania, nie może przekraczać 100% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”. 

11. W rozdziale III w podrozdziale IIIf  ppkt 5.6.1. otrzymuje następujące brzmienie: 

„5.6.1.  Umowa o pełnienie funkcji depozytariusza zawarta z Depozytariuszem przewiduje, że koszty 
wynagrodzenia Depozytariusza ponosi Towarzystwo zaś koszty dotyczące Krajowego Depozytu 
Papierów Wartościowych, zagranicznych izb rozrachunkowych, podmiotów, którym Depozytariusz 
powierzył wykonywanie czynności w zakresie związanym z realizacją funkcji przechowywania 
Aktywów oraz opłaty i prowizje bankowe obciążają Subfundusz lub Towarzystwo na zasadach 
określonych w Statucie Funduszu.”.  

12. W rozdziale III w podrozdziale IIIg pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie: 

„3.  Wskazanie metody pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu. 

Fundusz oblicza całkowitą ekspozycję Subfunduszu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 
dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez 
towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 538 z późn. zm.). 

Całkowita ekspozycja Subfunduszu, wyliczona przy zastosowaniu przyjętej dla Subfunduszu metody 
zaangażowania, nie może przekraczać 100% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”. 

13. W rozdziale III w podrozdziale IIIg  ppkt 5.6.1. otrzymuje następujące brzmienie: 
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„5.6.1.  Umowa o pełnienie funkcji depozytariusza zawarta z Depozytariuszem przewiduje, że koszty 
wynagrodzenia Depozytariusza ponosi Towarzystwo zaś koszty dotyczące Krajowego Depozytu 
Papierów Wartościowych, zagranicznych izb rozrachunkowych, podmiotów, którym Depozytariusz 
powierzył wykonywanie czynności w zakresie związanym z realizacją funkcji przechowywania 
Aktywów oraz opłaty i prowizje bankowe obciążają Subfundusz lub Towarzystwo na zasadach 
określonych w Statucie Funduszu.”. 

14. W rozdziale III w podrozdziale IIIh pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie: 

„3.  Wskazanie metody pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu. 

Fundusz oblicza całkowitą ekspozycję Subfunduszu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 
dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez 
towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2013 r.  poz. 538 z późn. zm.). 

Całkowita ekspozycja Subfunduszu, wyliczona przy zastosowaniu przyjętej dla Subfunduszu metody 
zaangażowania, nie może przekraczać 100% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”.  

15. W rozdziale III w podrozdziale IIIh w pkt 5 ppkt 5.6.1. otrzymuje następujące brzmienie: 

„5.6.1.  Umowa o pełnienie funkcji depozytariusza zawarta z Depozytariuszem przewiduje, że koszty 
wynagrodzenia Depozytariusza ponosi Towarzystwo zaś koszty dotyczące Krajowego Depozytu 
Papierów Wartościowych, zagranicznych izb rozrachunkowych, podmiotów, którym Depozytariusz 
powierzył wykonywanie czynności w zakresie związanym z realizacją funkcji przechowywania 
Aktywów oraz opłaty i prowizje bankowe obciążają Subfundusz lub Towarzystwo na zasadach 
określonych w Statucie Funduszu.”.  

16. W rozdziale III w podrozdziale III l pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie: 

„3.  Wskazanie metody pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu. 

Fundusz oblicza całkowitą ekspozycję Subfunduszu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 
dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez 
towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 538 z późn. zm.). 

Całkowita ekspozycja Subfunduszu, wyliczona przy zastosowaniu przyjętej dla Subfunduszu metody 
zaangażowania, nie może przekraczać 100% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”. 

17. W rozdziale III w podrozdziale III l ppkt 5.6.1. otrzymuje następujące brzmienie: 

„5.6.1.  Umowa o pełnienie funkcji depozytariusza zawarta z Depozytariuszem przewiduje, że koszty 
wynagrodzenia Depozytariusza ponosi Towarzystwo zaś koszty Krajowego Depozytu Papierów 
Wartościowych, zagranicznych izb rozrachunkowych, podmiotów, którym Depozytariusz 
powierzył wykonywanie czynności w zakresie związanym z realizacją funkcji przechowywania 
Aktywów oraz opłaty i prowizje bankowe obciążają Subfundusz lub Towarzystwo na zasadach 
określonych w Statucie Funduszu.”. 

18. W rozdziale III w podrozdziale IIIm pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie: 

„3.  Wskazanie metody pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu. 

Fundusz oblicza całkowitą ekspozycję Subfunduszu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 
dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez 
towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 538 z późn. zm.). 

Całkowita ekspozycja Subfunduszu, wyliczona przy zastosowaniu przyjętej dla Subfunduszu metody 
zaangażowania, nie może przekraczać 100% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”.  

19. W rozdziale III w podrozdziale IIIm ppkt 5.6.1. otrzymuje następujące brzmienie: 

„5.6.1.  Umowa o pełnienie funkcji depozytariusza zawarta z Depozytariuszem przewiduje, że koszty 
wynagrodzenia Depozytariusza ponosi Towarzystwo zaś koszty Krajowego Depozytu Papierów 
Wartościowych, zagranicznych izb rozrachunkowych, podmiotów, którym Depozytariusz 
powierzył wykonywanie czynności w zakresie związanym z realizacją funkcji przechowywania 
Aktywów oraz opłaty i prowizje bankowe obciążają Subfundusz lub Towarzystwo na zasadach 
określonych w Statucie Funduszu.”.  

20. W rozdziale III w podrozdziale IIIn pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie: 
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„3.  Wskazanie metody pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu. 

Fundusz oblicza całkowitą Subfunduszu ekspozycję zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 
dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez 
towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 538 z późn. zm.). 

Całkowita ekspozycja Subfunduszu, wyliczona przy zastosowaniu przyjętej dla Subfunduszu metody 
zaangażowania, nie może przekraczać 100% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”. 

21. W rozdziale III w podrozdziale IIIn ppkt 5.6.1. otrzymuje następujące brzmienie: 

„5.6.1.  Umowa o pełnienie funkcji depozytariusza zawarta z Depozytariuszem przewiduje, że koszty 
wynagrodzenia Depozytariusza ponosi Towarzystwo zaś koszty Krajowego Depozytu Papierów 
Wartościowych, zagranicznych izb rozrachunkowych, podmiotów, którym Depozytariusz 
powierzył wykonywanie czynności w zakresie związanym z realizacją funkcji przechowywania 
Aktywów oraz opłaty i prowizje bankowe obciążają Subfundusz lub Towarzystwo na zasadach 
określonych w Statucie Funduszu.”.  

22. W rozdziale III w podrozdziale IIIp pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie: 

„3.  Wskazanie metody pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu. 

Fundusz oblicza całkowitą ekspozycję Subfunduszu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 
dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez 
towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 538 z późn. zm.). 

Całkowita ekspozycja Subfunduszu, wyliczona przy zastosowaniu przyjętej dla Subfunduszu metody 
zaangażowania, nie może przekraczać 100% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”. 

23. W rozdziale III w podrozdziale IIIp ppkt 5.6.1. otrzymuje następujące brzmienie: 

„5.6.1.  Umowa o pełnienie funkcji depozytariusza zawarta z Depozytariuszem przewiduje, że koszty 
wynagrodzenia Depozytariusza ponosi Towarzystwo zaś koszty Krajowego Depozytu Papierów 
Wartościowych, zagranicznych izb rozrachunkowych, podmiotów, którym Depozytariusz 
powierzył wykonywanie czynności w zakresie związanym z realizacją funkcji przechowywania 
Aktywów oraz opłaty i prowizje bankowe obciążają Subfundusz lub Towarzystwo na zasadach 
określonych w Statucie Funduszu.”. 

24. W rozdziale III w podrozdziale IIIr pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie: 

„3.  Wskazanie metody pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu. 

Fundusz oblicza całkowitą ekspozycję Subfunduszu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 
dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez 
towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 538 z późn. zm.). 

Całkowita ekspozycja Subfunduszu, wyliczona przy zastosowaniu przyjętej dla Subfunduszu metody 
zaangażowania, nie może przekraczać 100% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”. 

25. W rozdziale III w podrozdziale IIIr ppkt 5.6.1. otrzymuje następujące brzmienie: 

„5.6.1.  Umowa o pełnienie funkcji depozytariusza zawarta z Depozytariuszem przewiduje, że koszty 
wynagrodzenia Depozytariusza ponosi Towarzystwo zaś koszty Krajowego Depozytu Papierów 
Wartościowych, zagranicznych izb rozrachunkowych, podmiotów, którym Depozytariusz 
powierzył wykonywanie czynności w zakresie związanym z realizacją funkcji przechowywania 
Aktywów oraz opłaty i prowizje bankowe obciążają Subfundusz lub Towarzystwo na zasadach 
określonych w Statucie Funduszu.”.  

26. W rozdziale III w podrozdziale IIIs pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie: 

„3.  Wskazanie metody pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu. 

Fundusz oblicza całkowitą ekspozycję Subfunduszu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 
dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez 
towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 538 z późn. zm.). 

Całkowita ekspozycja Subfunduszu, wyliczona przy zastosowaniu przyjętej dla Subfunduszu metody 
zaangażowania, nie może przekraczać 100% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”. 

27. W rozdziale III w podrozdziale IIIs ppkt 5.6.1. otrzymuje następujące brzmienie: 
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„5.6.1.  Umowa o pełnienie funkcji depozytariusza zawarta z Depozytariuszem przewiduje, że koszty 
wynagrodzenia Depozytariusza ponosi Towarzystwo zaś koszty Krajowego Depozytu Papierów 
Wartościowych, zagranicznych izb rozrachunkowych, podmiotów, którym Depozytariusz 
powierzył wykonywanie czynności w zakresie związanym z realizacją funkcji przechowywania 
Aktywów oraz opłaty i prowizje bankowe obciążają Subfundusz lub Towarzystwo na zasadach 
określonych w Statucie Funduszu.”.  

28. W rozdziale III w podrozdziale IIIt pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie: 

„3.  Wskazanie metody pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu. 

Fundusz oblicza całkowitą ekspozycję Subfunduszu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 
dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez 
towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 538 z późn. zm.). 

Całkowita ekspozycja Subfunduszu, wyliczona przy zastosowaniu przyjętej dla Subfunduszu metody 
zaangażowania, nie może przekraczać 100% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”. 

29. W rozdziale III w podrozdziale IIIt ppkt 5.6.1. otrzymuje następujące brzmienie: 

„5.6.1.  Umowa o pełnienie funkcji depozytariusza zawarta z Depozytariuszem przewiduje, że koszty 
wynagrodzenia Depozytariusza ponosi Towarzystwo zaś koszty Krajowego Depozytu Papierów 
Wartościowych, zagranicznych izb rozrachunkowych, podmiotów, którym Depozytariusz 
powierzył wykonywanie czynności w zakresie związanym z realizacją funkcji przechowywania 
Aktywów oraz opłaty i prowizje bankowe obciążają Subfundusz lub Towarzystwo na zasadach 
określonych w Statucie Funduszu.”.  

30. W rozdziale III w podrozdziale IIIu pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie: 

„3.  Wskazanie metody pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu. 

Fundusz oblicza całkowitą ekspozycję Subfunduszu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 
dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez 
towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2013 r.  poz. 538 z późn. zm.). 

Całkowita ekspozycja Subfunduszu, wyliczona przy zastosowaniu przyjętej dla Subfunduszu metody 
zaangażowania, nie może przekraczać 100% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”.  

31. W rozdziale III w podrozdziale IIIu ppkt 5.6.1. otrzymuje następujące brzmienie: 

„5.6.1.  Umowa o pełnienie funkcji depozytariusza zawarta z Depozytariuszem przewiduje, że koszty 
wynagrodzenia Depozytariusza ponosi Towarzystwo zaś koszty Krajowego Depozytu Papierów 
Wartościowych, zagranicznych izb rozrachunkowych, podmiotów, którym Depozytariusz 
powierzył wykonywanie czynności w zakresie związanym z realizacją funkcji przechowywania 
Aktywów oraz opłaty i prowizje bankowe obciążają Subfundusz lub Towarzystwo na zasadach 
określonych w Statucie Funduszu.”.  

32. W rozdziale III w podrozdziale IIIv pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie: 

„3.  Wskazanie metody pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu. 

Fundusz oblicza całkowitą ekspozycję Subfunduszu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 
dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez 
towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 538 z późn. zm.). 

Całkowita ekspozycja Subfunduszu, wyliczona przy zastosowaniu przyjętej dla Subfunduszu metody 
zaangażowania, nie może przekraczać 100% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”.  

33. W rozdziale III w podrozdziale IIIv ppkt 5.6.1. otrzymuje następujące brzmienie: 

„5.6.1.  Umowa o pełnienie funkcji depozytariusza zawarta z Depozytariuszem przewiduje, że koszty 
wynagrodzenia Depozytariusza ponosi Towarzystwo zaś koszty Krajowego Depozytu Papierów 
Wartościowych, zagranicznych izb rozrachunkowych, podmiotów, którym Depozytariusz 
powierzył wykonywanie czynności w zakresie związanym z realizacją funkcji przechowywania 
Aktywów oraz opłaty i prowizje bankowe obciążają Subfundusz lub Towarzystwo na zasadach 
określonych w Statucie Funduszu.”.  

34. W rozdziale III w podrozdziale IIIw pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie: 
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„3. Wskazanie metody pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu. 

Fundusz oblicza całkowitą ekspozycję Subfunduszu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 
dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez 
towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 538 z późn. zm.). 

Całkowita ekspozycja Subfunduszu, wyliczona przy zastosowaniu przyjętej dla Subfunduszu metody 
zaangażowania, nie może przekraczać 100% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”.  

35. W rozdziale III w podrozdziale IIIw ppkt 5.6.1. otrzymuje następujące brzmienie: 

„5.6.1.  Umowa o pełnienie funkcji depozytariusza zawarta z Depozytariuszem przewiduje, że koszty 
wynagrodzenia Depozytariusza ponosi Towarzystwo zaś koszty Krajowego Depozytu Papierów 
Wartościowych, zagranicznych izb rozrachunkowych, podmiotów, którym Depozytariusz 
powierzył wykonywanie czynności w zakresie związanym z realizacją funkcji przechowywania 
Aktywów oraz opłaty i prowizje bankowe obciążają Subfundusz lub Towarzystwo na zasadach 
określonych w Statucie Funduszu.”.  

36. W rozdziale III w podrozdziale IIIx pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie: 

„3.  Wskazanie metody pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu 

Fundusz oblicza całkowitą ekspozycję Subfunduszu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 
dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez 
towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 538 z późn. zm.). 

Całkowita ekspozycja Subfunduszu, wyliczona przy zastosowaniu przyjętej dla Subfunduszu metody 
zaangażowania, nie może przekraczać 100% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”. 

37. W rozdziale III w podrozdziale IIIx ppkt 5.6.1. otrzymuje następujące brzmienie: 

„5.6.1.  Umowa o pełnienie funkcji depozytariusza zawarta z Depozytariuszem przewiduje, że koszty 
wynagrodzenia Depozytariusza ponosi Towarzystwo zaś koszty Krajowego Depozytu Papierów 
Wartościowych, zagranicznych izb rozrachunkowych, podmiotów, którym Depozytariusz 
powierzył wykonywanie czynności w zakresie związanym z realizacją funkcji przechowywania 
Aktywów oraz opłaty i prowizje bankowe obciążają Subfundusz lub Towarzystwo na zasadach 
określonych w Statucie Funduszu.”.  

38. W rozdziale III w podrozdziale IIIy pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie: 

„3.  Wskazanie metody pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu. 

Fundusz oblicza całkowitą ekspozycję Subfunduszu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 
dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez 
towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 538 z późn. zm.). 

Całkowita ekspozycja Subfunduszu, wyliczona przy zastosowaniu przyjętej dla Subfunduszu metody 
zaangażowania, nie może przekraczać 100% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”. 

39. W rozdziale III w podrozdziale IIIy w pkt 5 w ppkt 5.6. ppkt 5.6.1. otrzymuje następujące brzmienie: 

„5.6.1.  Umowa o pełnienie funkcji depozytariusza zawarta z Depozytariuszem przewiduje, że koszty 
wynagrodzenia Depozytariusza ponosi Towarzystwo zaś koszty Krajowego Depozytu Papierów 
Wartościowych, zagranicznych izb rozrachunkowych, podmiotów, którym Depozytariusz 
powierzył wykonywanie czynności w zakresie związanym z realizacją funkcji przechowywania 
Aktywów oraz opłaty i prowizje bankowe obciążają Subfundusz lub Towarzystwo na zasadach 
określonych w Statucie Funduszu.”. 

40. W rozdziale III w podrozdziale IIIz pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie: 

„3.  Wskazanie metody pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu. 

Fundusz oblicza całkowitą ekspozycję Subfunduszu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 
dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez 
towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 538 z późn. zm.). 

Całkowita ekspozycja Subfunduszu, wyliczona przy zastosowaniu przyjętej dla Subfunduszu metody 
zaangażowania, nie może przekraczać 100% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”.  

41. W rozdziale III w podrozdziale IIIz ppkt 5.6.1. otrzymuje następujące brzmienie: 



7 

 

„5.6.1.  Umowa o pełnienie funkcji depozytariusza zawarta z Depozytariuszem przewiduje, że koszty 
wynagrodzenia Depozytariusza ponosi Towarzystwo zaś koszty Krajowego Depozytu Papierów 
Wartościowych, zagranicznych izb rozrachunkowych, podmiotów, którym Depozytariusz 
powierzył wykonywanie czynności w zakresie związanym z realizacją funkcji przechowywania 
Aktywów oraz opłaty i prowizje bankowe obciążają Subfundusz lub Towarzystwo na zasadach 
określonych w Statucie Funduszu.”. 

42. W rozdziale III w podrozdziale IIIaa pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie: 

„3.  Wskazanie metody pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu. 

Fundusz oblicza całkowitą ekspozycję Subfunduszu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 
dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez 
towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 538 z późn. zm.). 

Całkowita ekspozycja Subfunduszu, wyliczona przy zastosowaniu przyjętej dla Subfunduszu metody 
zaangażowania, nie może przekraczać 100% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”.  

43. W rozdziale III w podrozdziale IIIaa ppkt 5.6.1. otrzymuje następujące brzmienie: 

„5.6.1.  Umowa o pełnienie funkcji depozytariusza zawarta z Depozytariuszem przewiduje, że koszty 
wynagrodzenia Depozytariusza ponosi Towarzystwo zaś koszty Krajowego Depozytu Papierów 
Wartościowych, zagranicznych izb rozrachunkowych, podmiotów, którym Depozytariusz 
powierzył wykonywanie czynności w zakresie związanym z realizacją funkcji przechowywania 
Aktywów oraz opłaty i prowizje bankowe obciążają Subfundusz lub Towarzystwo na zasadach 
określonych w Statucie Funduszu.”. 

44. W rozdziale III w podrozdziale IIIab pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie: 

„3.  Wskazanie metody pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu. 

Fundusz oblicza całkowitą ekspozycję Subfunduszu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 
dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez 
towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 538 z późn. zm.). 

Całkowita ekspozycja Subfunduszu, wyliczona przy zastosowaniu przyjętej dla Subfunduszu metody 
zaangażowania, nie może przekraczać 100% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”. 

45. W rozdziale III w podrozdziale IIIab ppkt 5.6.1. otrzymuje następujące brzmienie: 

„5.6.1.  Umowa o pełnienie funkcji depozytariusza zawarta z Depozytariuszem przewiduje, że koszty 
wynagrodzenia Depozytariusza ponosi Towarzystwo zaś koszty Krajowego Depozytu Papierów 
Wartościowych, zagranicznych izb rozrachunkowych, podmiotów, którym Depozytariusz 
powierzył wykonywanie czynności w zakresie związanym z realizacją funkcji przechowywania 
Aktywów oraz opłaty i prowizje bankowe obciążają Subfundusz lub Towarzystwo na zasadach 
określonych w Statucie Funduszu.”.  

46. W rozdziale III w podrozdziale IIIac pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie: 

„3.  Wskazanie metody pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu. 

Fundusz oblicza całkowitą ekspozycję Subfunduszu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 
dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez 
towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 538 z późn. zm.). 

Całkowita ekspozycja Subfunduszu, wyliczona przy zastosowaniu przyjętej dla Subfunduszu metody 
zaangażowania, nie może przekraczać 100% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”. 

47. W rozdziale III w podrozdziale IIIac ppkt 5.6.1. otrzymuje następujące brzmienie: 

„5.6.1.  Umowa o pełnienie funkcji depozytariusza zawarta z Depozytariuszem przewiduje, że koszty 
wynagrodzenia Depozytariusza ponosi Towarzystwo zaś koszty Krajowego Depozytu Papierów 
Wartościowych, zagranicznych izb rozrachunkowych, podmiotów, którym Depozytariusz 
powierzył wykonywanie czynności w zakresie związanym z realizacją funkcji przechowywania 
Aktywów oraz opłaty i prowizje bankowe obciążają Subfundusz lub Towarzystwo na zasadach 
określonych w Statucie Funduszu.”. 

48. W rozdziale III w podrozdziale IIIad pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie: 
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„3.  Wskazanie metody pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu. 

Fundusz oblicza całkowitą ekspozycję Subfunduszu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 
dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez 
towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 538). 

Całkowita ekspozycja Subfunduszu, wyliczona przy zastosowaniu przyjętej dla Subfunduszu metody 
zaangażowania, nie może przekraczać 100% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”. 

49. W rozdziale III w podrozdziale IIIad ppkt 5.6.1. otrzymuje następujące brzmienie: 

„5.6.1.  Umowa o pełnienie funkcji depozytariusza zawarta z Depozytariuszem przewiduje, że koszty 
wynagrodzenia Depozytariusza ponosi Towarzystwo zaś koszty Krajowego Depozytu Papierów 
Wartościowych, zagranicznych izb rozrachunkowych, podmiotów, którym Depozytariusz 
powierzył wykonywanie czynności w zakresie związanym z realizacją funkcji przechowywania 
Aktywów oraz opłaty i prowizje bankowe obciążają Subfundusz lub Towarzystwo na zasadach 
określonych w Statucie Funduszu.”.  

50. W rozdziale III w podrozdziale IIIae pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie: 

„3.  Wskazanie metody pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu. 

Fundusz oblicza całkowitą ekspozycję Subfunduszu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 
dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez 
towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 538 z późn. zm.). 

Całkowita ekspozycja Subfunduszu, wyliczona przy zastosowaniu przyjętej dla Subfunduszu metody 
zaangażowania, nie może przekraczać 100% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”. 

51. W rozdziale III w podrozdziale IIIae ppkt 5.6.1. otrzymuje następujące brzmienie: 

„5.6.1.  Umowa o pełnienie funkcji depozytariusza zawarta z Depozytariuszem przewiduje, że koszty 
wynagrodzenia Depozytariusza ponosi Towarzystwo zaś koszty Krajowego Depozytu Papierów 
Wartościowych, zagranicznych izb rozrachunkowych, podmiotów, którym Depozytariusz 
powierzył wykonywanie czynności w zakresie związanym z realizacją funkcji przechowywania 
Aktywów oraz opłaty i prowizje bankowe obciążają Subfundusz lub Towarzystwo na zasadach 
określonych w Statucie Funduszu.”.  

52. W rozdziale IV ppkt 2.1. otrzymuje następujące brzmienie: 

„2.1. wobec Funduszu: 

2.1.1. przechowywanie Aktywów Funduszu; 

2.1.2. prowadzenie rejestru Aktywów Funduszu;  

2.1.3. zapewnienie, aby środki pieniężne były przechowywane na rachunkach pieniężnych i 
rachunkach bankowych prowadzonych przez należycie do tego umocowane instytucje; 

2.1.4. zapewnienie monitorowania przepływu środków pieniężnych; 

2.1.5. zapewnienie, aby zbywanie i odkupywanie Jednostek Uczestnictwa odbywało się zgodnie z 
przepisami prawa i Statutem; 

2.1.6. zapewnienie, aby rozliczanie umów dotyczących Aktywów Subfunduszu następowało bez 
nieuzasadnionego opóźnienia oraz kontrolowanie terminowości rozliczania umów z 
Uczestnikami; 

2.1.7. zapewnienie, aby Wartość Aktywów Netto Funduszu, Wartość Aktywów Netto Subfunduszu oraz 
Wartość Aktywów Netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa była obliczana zgodnie z 
przepisami prawa i Statutem; 

2.1.8. zapewnienie, aby dochody Funduszu były wykorzystywane w sposób zgodny z przepisami 
prawa i Statutem; 

2.1.9. wykonywanie poleceń Funduszu, pod warunkiem, że nie są one sprzeczne z przepisami prawa, 
Statutem lub postanowieniami umowy o pełnienie funkcji depozytariusza; 
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2.1.10. weryfikowanie zgodności działania Funduszu z przepisami prawa regulującymi działalność 
funduszy inwestycyjnych lub ze Statutem, w zakresie innymi niż wynikający z lit. 2.1.5. – 2.1.8. 
powyżej oraz z uwzględnieniem interesu Uczestników.”. 

53. W rozdziale IV ppkt 2.2.2.5 otrzymuje następujące brzmienie: 

„2.2.2.5. zapewnienia stałej kontroli czynności wykonywanych przez Fundusz na rzecz jego Uczestników, w 
szczególności kontrolowania terminowości rozliczania umów z Uczestnikami Funduszu.”. 

54. W rozdziale IV po pkt 2.2. dodaje się w pkt 2.3. o następującym brzmieniu: 

„2.3.  Informacja o zakresie odpowiedzialności depozytariusza oraz okolicznościach umożliwiających 
zwolnienie się przez niego z tej odpowiedzialności lub powodujących zmianę zakresu tej 
odpowiedzialności 

2.3.1. Depozytariusz ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane niewykonaniem lub 
nienależytym wykonywaniem obowiązków Depozytariusza określonych w umowie o pełnienie 
funkcji depozytariusza, art.  72 ust. 1 i  art. 72a Ustawy oraz Rozporządzeniem Delegowanym 
Komisji (UE) 2016/438 z dnia 17 grudnia 2015 r. uzupełniającym dyrektywę Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/65/WE w odniesieniu do obowiązków depozytariuszy.   

2.3.2. Depozytariusz odpowiada wobec Funduszu za utratę przechowywanych przez niego Aktywów 
Utrzymywanych oraz za utratę Aktywów Utrzymywanych przez Podmiot Przechowujący, któremu 
Depozytariusz powierzył wykonywanie czynności w zakresie związanym z realizacją funkcji 
przechowywania tych aktywów. Strony potwierdzają, iż przez utratę Aktywa Utrzymywanego 
rozumie się przypadki, o których mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia Delegowanego Komisji 
(UE) 2016/438 z dnia 17 grudnia 2015 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2009/65/WE w odniesieniu do obowiązków depozytariuszy. 

2.3.3. W przypadku utraty przez Depozytariusza przechowywanych przez niego Aktywów 
Utrzymywanych, Depozytariusz może zwolnić się od odpowiedzialności, jeżeli wykaże, że utrata 
Aktywów Utrzymywanych nastąpiła w okolicznościach uzasadniających zwolnienie 
Depozytariusza z odpowiedzialności zgodnie z art. 19 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 
2016/438 z dnia 17 grudnia 2015 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/65/WE w odniesieniu do obowiązków depozytariuszy.  

2.3.4. W przypadku utraty aktywa utrzymywanego, Depozytariusz będzie zobowiązany niezwłocznie 
zwrócić Funduszowi takie samo aktywo utrzymywane tj. taki sam instrument finansowy 
stanowiący utracone aktywo utrzymywane albo kwotę odpowiadającą bieżącej wartości 
utraconego instrumentu finansowego. Kwota odpowiadająca bieżącej wartości utraconego 
instrumentu finansowego będzie ustalona w oparciu o wycenę tego instrumentu dokonaną na 
dzień zwrotu wg zasad wyceny stosowanych przez Fundusz, a jeśli wycena bieżąca nie jest 
możliwa – wg ostatniej dostępnej wyceny.”. 

55. W rozdziale V ppkt 2.9. otrzymuje następujące brzmienie: 

„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 (Subfundusz oferowany od 2 października 2015 r.), PKO Papierów 
Dłużnych USD (Subfundusz oferowany od 2 października 2015 r.), PKO Akcji Rynków 
Wschodzących (Subfundusz oferowany od 9 października 2015 r.), PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku 
(Subfundusz oferowany od 9 października 2015 r.), PKO Medycyny i Demografii Globalny.”. 

56. W rozdziale VI po pkt 6 dodaje się pkt 7 o następującym brzmieniu: 

„7.  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). 
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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.”. 

57. W załączniku nr 1 pkt 1.3. otrzymuje następujące brzmienie: 

„1.3. Depozytariusz - Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą przy ul. Senatorskiej 16, 00 - 923 
Warszawa, z którym Fundusz zawarł umowę o pełnienie funkcji depozytariusza dla Funduszu.”. 

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