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Data: 29 listopada 2018 r. 
Dotyczy: 
PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty 
PKO PORTFELE INWESTYCYJNE – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty 
PKO Płynnościowy - specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty 

 
 
PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty informuje o następujących zmianach w treści statutu:  
 
1. po artykule 56a dodaje się artykuł 56b w następującym brzmieniu: 

 
„Artykuł 56b Publikowanie i udostępnianie składu portfel  
1.   Fundusz publikuje skład portfela Subfunduszu na stronie internetowej www.pkotfi.pl w formacie pliku pdf, nie wcześniej niż   
14- tego dnia i nie później niż ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym na dany dzień 
ustalony został skład portfela.  
2.   Skład portfela Subfunduszu publikowany jest w formie tabeli zawierającej następujące dane:  
a) identyfikacja portfela Subfunduszu; 
b) informacje o składnikach aktywów i zobowiązań Subfunduszu.”  
 
 
Zmiany statutu Funduszu, o których mowa powyżej wchodzą w życie w dniu ich ogłoszenia. 
 
 
PKO PORTFELE INWESTYCYJNE - fundusz inwestycyjny otwarty informuje o następujących zmianach w treści statutu:  
 
1.      po artykule 50 dodaje się artykuł 50a w następującym brzmieniu: 

 
„Artykuł 50a Publikowanie i udostępnianie składu portfela 
1.    Fundusz publikuje skład portfela Subfunduszu na stronie internetowej www.pkotfi.pl w formacie pliku pdf, nie wcześniej niż 
14- tego dnia i nie później niż ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym na dany dzień 
ustalony został skład portfela.  
2.    Skład portfela Subfunduszu publikowany jest w formie tabeli zawierającej następujące dane: 
 a. identyfikacja portfela Subfunduszu; 
b. informacje o składnikach aktywów i zobowiązań Subfunduszu.” 

 
 

Zmiany statutu Funduszu, o których mowa powyżej wchodzą w życie w dniu ich ogłoszenia. 
 
 
PKO Płynnościowy - specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty informuje o następujących zmianach w treści statutu: 
  
1.       po artykule 47 dodaje się artykuł 47a w następującym brzmieniu: 

 
„Artykuł 47a Publikowanie i udostępnianie składu portfela 
1. Fundusz publikuje skład portfela Funduszu na stronie internetowej www.pkotfi.pl w formacie pliku pdf, nie wcześniej niż 14-

tego dnia i nie później niż ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym na dany dzień 
ustalony został skład portfela.  

2.   Skład portfela Funduszu publikowany jest w formie tabeli zawierającej następujące dane: 
a) identyfikacja portfela Funduszu; 
b) informacje o składnikach aktywów i zobowiązań Funduszu.” 
 
Zmiany statutu Funduszu, o których mowa powyżej wchodzą w życie w dniu ich ogłoszenia. 
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