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INFORMACJA O ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH 

ZARZĄDZANYCH PRZEZ PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 

DOKONANYCH W DNIU 31 SIERPNIA 2013 R. 

 

I. PKO AKCJI NOWA EUROPA – FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY INFORMUJE O NASTĘPUJĄCYCH 

ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTU INFORMACYJNEGO: 

1. Na stronie tytułowej w punkcie 5 datę „19 lipca 2013 r.” zastępuje się datą „31 sierpnia 2013 r.”, 

2. w rozdziale III pkt 9.1. w ustępie 2) litera a) otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„a) całkowita wartość lokat w rodzaje lokat, o których mowa w ust. 2 powyżej, dające 
ekspozycję na następujące kraje: Rzeczypospolita Polska, Republika Czeska, Republika 
Austrii, Republika Węgierska, Republika Turcji oraz Federacja Rosyjska nie może być niższa 
niż 60% Wartości Aktywów Netto Funduszu, przy czym: 

i. jako lokatę dającą ekspozycję na kraje, o których mowa powyżej, traktuje się również 
lokaty w Instrumenty Udziałowe, o których mowa w ust. 2, jeżeli we wspomnianych 
instrumentach inkorporowane jest prawo do ich zamiany na Instrumenty Udziałowe 
emitenta mającego siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej, Republice Czeskiej, Republice 
Austrii, Republice Węgierskiej, Republice Turcji lub Federacji Rosyjskiej. Na równi z 
lokatami w Instrumenty Udziałowe, o których mowa w zdaniu poprzednim traktuje się 
również lokaty w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych 
mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytuły uczestnictwa 
emitowane przez fundusze zagraniczne (w rozumieniu Ustawy) oraz tytuły uczestnictwa 
emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, 
spełniające kryteria określone w Ustawie, jeżeli, zgodnie ze statutem lub innym 
właściwym dokumentem, podstawową kategorią lokat tego funduszu lub tej instytucji 
są Instrumenty Udziałowe i kontrakty terminowe na akcje lub indeksy giełdowe dające 
ekspozycję na wskazane powyżej kraje. 

ii. wartość kontraktu liczona jest jako iloczyn kursu kontraktu terminowego i mnożnika;”, 

3. załącza się aktualny statut PKO Akcji Nowa Europa - funduszu inwestycyjnego otwartego 
stanowiący załącznik nr 2 do prospektu informacyjnego. 

 

II. PKO ŚWIATOWY FUNDUSZ WALUTOWY - SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY 

INFORMUJE O NASTĘPUJĄCYCH ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTU INFORMACYJNEGO: 

1. Na stronie tytułowej w punkcie 4 datę „25 lipca 2013 r.” zastępuje się datą „31 sierpnia 2013 r.”, 

2. w rozdziale III w podrozdziale IIIa w ustępie 1.1. w punkcie 1 w literze d tiret trzecie otrzymuje nowe, 
następujące brzmienie: 

„- lokował aktywa w papiery wartościowe, o których mowa w lit. a;”, 

3. w rozdziale III w podrozdziale IIIa w ustępie 1.1. w punkcie 1 w literze e tiret drugie otrzymuje nowe, 
następujące brzmienie: 

„-  odzwierciedlać skład indeksu akcji spółek, o których mowa w lit. a lub skład indeksu, którego 
wartość odzwierciedla zmiany cen metali szlachetnych, o których mowa w lit. a;”, 

4. w rozdziale III w podrozdziale IIIa w ustępie 1.1. w punkcie 1 w literze e wykreśla się tiret trzecie i 
czwarte, 
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5. załącza się aktualny statut PKO Światowy Fundusz Walutowy – specjalistycznego funduszu 
inwestycyjnego otwartego stanowiący załącznik nr 2 do prospektu informacyjnego. 

 


