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Informacja o zmianach w treści prospektów informacyjnych funduszy inwestycyjnych 

zarządzanych przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 

dokonanych w dniu 27 maja 2022 r. 

 

 

I. PKO EMERYTURA – SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY INFORMUJE O NASTĘPUJĄCYCH ZMIANACH W 

TREŚCI PROSPEKTU INFORMACYJNEGO: 

 

1. Na stronie tytułowej w punkcie 5 datę „25 kwietnia 2022 r.” zastępuje się datą „27 maja 2022 r.”.  
 

2. W Rozdziale I ustęp 1. otrzymuje następujące brzmienie:  
 

„Działający w imieniu zarządu PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą przy ul. Chłodnej 52, 00-872 Warszawa: 
Piotr Żochowski–Prezes Zarządu oraz Remigiusz Nawrat – Wiceprezes Zarządu.”   

 
3. W Rozdziale I ustęp 3. otrzymuje następujące brzmienie:  

 
„Oświadczamy, że informacje zawarte w prospekcie są prawdziwe i rzetelne, nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których 
ujawnienie w prospekcie jest wymagane przepisami Ustawy i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie 
prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz że zgodnie 
z naszą najlepszą wiedzą nie istnieją, poza ujawnionymi w prospekcie, okoliczności, które mogłyby wywrzeć znaczący wpływ na 
sytuację prawną, majątkową i finansową Funduszu.” 

 

4. W Rozdziale II ustęp 4. otrzymuje następujące brzmienie:  

„ 4. Wysokość kapitału własnego Towarzystwa, w tym wysokość składników kapitału własnego na ostatni dzień bilansowy 
31.12.2021 r.” 

Kapitał zakładowy  18.460.400,00 zł 

Kapitał zapasowy  41.290.926,63 zł 

Zysk netto roku bieżącego  218.778.615,18 zł 

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego  -75.848.760,53 zł 

Zysk z lat ubiegłych  0,00 zł 

OGÓŁEM KAPITAŁ WŁASNY  202.681.181,28 zł 

 

5. W Rozdziale II ustęp 7. punkt 7.2. otrzymuje następujące brzmienie:  
 
„7.2. członków Rady Nadzorczej Towarzystwa 

7.2.1. Maciej Brzozowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej 
7.2.2. Andrzej Zajko – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 
7.2.3. Mariusz Adamiak 
7.2.4. Piotr Kwiecień 
7.2.5. Michał Macierzyński 
7.2.6. Tomasz Frąckowiak 
7.2.7. Jolanta Górska” 

 

6. W Rozdziale II ustęp 9. punkt 9.4. zostaje wykreślony, a punkty 9.5. – 9.23. otrzymują kolejność 9.4.-9.22.  
 

7. W Rozdziale III ustęp 9. w punkcie 9.2. treść zamieszczona po podpunkcie 4 otrzymuje następujące 
brzmienie:  

„Zgodnie z art. 30a ust 1 pkt 11a Ustawy PIT, od dochodu uczestnika PPK uzyskanego w związku z wypłatą na cele mieszkaniowe – w 
zakresie, w jakim uczestnik PPK nie dokonał zwrotu wypłaconych Środków PPK w terminie wynikającym z umowy zawartej z Funduszem 
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należny jest 19% podatek PIT. Dochodem, zgodnie z art. 30a ust 12 Ustawy PIT jest kwota niedokonanego w terminie zwrotu wypłaconych 
Środków PPK pomniejszona o koszt nabycia odkupionych jednostek uczestnictwa lub umorzonych jednostek rozrachunkowych, 
przypadających na ten niedokonany zwrot. Kosztem będzie natomiast suma wydatków na nabycie odkupionych jednostek uczestnictwa 
albo sumę wpłat na umorzone jednostki rozrachunkowe, z których dokonano wypłaty w trybie art. 98 Ustawy PPK, ustaloną w takiej 
proporcji, jaką stanowiła kwota niedokonanego zwrotu do wartości wypłaconych Środków PPK. Dochód powstaje w dniu następującym 
po dniu, w którym upłynął termin zwrotu wypłaconych środków określony w umowie z instytucją finansową. Podatek ten powinien zostać 
samodzielnie rozliczony przez podatnika. 

Zgodnie z art. 30a ust 1 pkt 11b Ustawy PIT, od dochodu uczestnika PPK z tytułu wypłaty 75% Środków PPK po uzyskaniu 60 roku życia - 
jeżeli wypłata będzie wypłacana w mniejszej ilości rat niż 120 miesięcznych rat, albo z tytułu wypłaty jednorazowej – w przypadku 
określonym w art. 99 ust. 2 Ustawy PPK – pobiera się 19% podatek PIT. Dochodem, zgodnie z art. 30a ust 13 Ustawy PIT, jest kwota wypłaty 
z dokonanego odkupienia jednostek uczestnictwa lub umorzenia jednostek rozrachunkowych, pomniejszona o wydatki na nabycie 
odkupionych jednostek uczestnictwa lub wpłaty na umorzone jednostki rozrachunkowe, z których dokonano wypłaty. Płatnikiem tego 
podatku jest Fundusz, który obliczy, pobierze i wpłaci PIT do właściwego urzędu skarbowego. 

W przypadku dokonania Zwrotu, jeżeli nie nastąpi Wypłata Transferowa na rachunek PPK lub Wypłata Transferowa na rachunek loka ty 
terminowej, w związku z: (1) rozwodem, (2) unieważnieniem małżeństwa, (3) ustaniem wspólności majątkowej w czasie trwania małżeństwa 
albo (4) umownym wyłączeniem lub ograniczeniem wspólności ustawowej, środki pieniężne przypadające małżonkowi lub byłemu 
małżonkowi uczestnika PPK zostaną podzielone w następujący sposób: 

1. 30% środków pieniężnych pochodzących odpowiednio z odkupienia przez FUNDUSZ jednostek uczestnictwa, które zostały nabyte 
na rzecz uczestnika PPK z wpłat finansowanych przez podmiot zatrudniający, w części przypadającej w wyniku podziału majątku 
wspólnego na byłego lub obecnego małżonka – na rachunek bankowy wskazany przez ZUS lub ministra właściwego do spraw pracy 
(art. 83 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy PPK), 

2. 70% środków pieniężnych pochodzących z odkupienia przez FUNDUSZ, które zostały nabyte na rzecz uczestnika PPK z wpłat 
finansowanych przez podmiot zatrudniający, w części przypadającej w wyniku podziału majątku wspólnego na byłego lub obecnego 
małżonka, po potrąceniu 19% podatku PIT – na rachunek bankowy lub SKOK wskazany przez byłego lub obecnego małżonka (art. 
83 ust. 1 pkt 4 Ustawy PPK) 

3. 100% środków pieniężnych pochodzących  z odkupienia przez FUNDUSZ, które zostały nabyte  na rzecz uczestnika PPK z wpłat 
finansowanych przez uczestnika PPK, w części przypadającej w wyniku podziału majątku wspólnego na byłego lub obecnego 
małżonka, po potrąceniu 19% podatku PIT – na rachunek bankowy lub SKOK wskazany przez byłego lub obecnego małżonka (art. 
83 ust. 1 pkt 5 Ustawy PPK) 

4. 100% środków pieniężnych pochodzących z odkupienia przez FUNDUSZ które zostały nabyte na rzecz uczestnika PPK z wpłaty 
powitalnej i dopłat rocznych – na rachunek bankowy wskazany przez ministra właściwego do spraw pracy (art. 83 ust. 1 pkt 3 Ustawy 
PPK)  

- przy czym przychodem Uczestnika PPK będą jedynie środki pieniężne, o których mowa w pkt 2 i 3 (art. 83 ust. 3 Ustawy PPK). 

Zgodnie z art. 30a ust 1 pkt 11c Ustawy PIT, od dochodu małżonka lub byłego małżonka uczestnika PPK z tytułu dokonanego Zwrotu w 
przypadku: (1) rozwodu, (2) unieważnienia małżeństwa, (3) ustania wspólności majątkowej w czasie trwania małżeństwa albo (4) umownego 
wyłączenia lub ograniczenia wspólności ustawowej – na podstawie art. 80 ust. 2 Ustawy PPK, tj. jeżeli nie nastąpi Wypłata Transferowa na 
rachunek PPK lub Wypłata Transferowa na rachunek lokaty terminowej – pobiera się 19% podatek PIT. Zgodnie z art. 30a ust 14 Ustawy PIT, 
dochodem jest kwota zwrotu z dokonanego odkupienia jednostek uczestnictwa lub umorzenia jednostek rozrachunkowych, pomniejszona o 
wydatki na nabycie odkupionych jednostek uczestnictwa lub wpłaty na umorzone jednostki rozrachunkowe, z których dokonano zwrotu. 
Płatnikiem tego podatku jest Fundusz, który obliczy, pobierze i wpłaci PIT do właściwego urzędu skarbowego. 

W przypadku dokonania Zwrotu zgromadzonych środków PPK przed ukończeniem 60 roku życia środki pieniężne zostaną podzielone w 
następujący sposób: 

1. 30% środków pieniężnych pochodzących z odkupienia przez FUNDUSZ, które zostały nabyte na rzecz uczestnika PPK z wpłat 
finansowanych przez podmiot zatrudniający – na rachunek bankowy wskazany przez ZUS (art. 105 ust. 2 pkt 1 Ustawy PPK), 

2. 70% środków pieniężnych pochodzących z odkupienia przez FUNDUSZ jednostek uczestnictwa,  które zostały nabyte na rzecz 
uczestnika PPK z wpłat finansowanych przez podmiot zatrudniający, po potrąceniu 19% podatku PIT – na rachunek bankowy lub 
SKOK wskazany przez uczestnika PPK (art. 105 ust. 2 pkt 2 Ustawy PPK) 

3. 100% środków pieniężnych pochodzących z odkupienia przez FUNDUSZ jednostek uczestnictwa, które zostały nabyte na rzecz 
uczestnika PPK z wpłat finansowanych przez uczestnika PPK, po potrąceniu 19% podatku PIT – na rachunek bankowy lub SKOK 
wskazany przez uczestnika PPK (art. 105 ust. 2 pkt 3 Ustawy PPK) 

4. 100% środków pieniężnych pochodzących  z odkupienia przez FUNDUSZ jednostek uczestnictwa,  które zostały nabyte na rzecz 
uczestnika PPK z wpłaty powitalnej i dopłat rocznych – na rachunek bankowy wskazany przez ministra właściwego do spraw pracy 
(art. 105 ust. 2 pkt 4 Ustawy PPK)  

- przy czym przychodem Uczestnika PPK będą jedynie środki pieniężne, o których mowa w pkt 2 i 3 (art. 105 ust 3 Ustawy PPK). 

Zgodnie z art. 30a ust 1 pkt 11d Ustawy PIT, od dochodu uczestnika pracowniczego planu kapitałowego uzyskanego z tytułu Zwrotu 
zgromadzonych Środków PPK przed ukończeniem 60 roku życia pobiera się 19% podatek PIT. Zgodnie z art. 30a ust 15 Ustawy PIT, dochodem 
jest kwota zwrotu z dokonanego odkupienia jednostek uczestnictwa lub umorzenia jednostek rozrachunkowych, pomniejszona o wydatki na 
nabycie odkupionych jednostek uczestnictwa lub wpłaty na umorzone jednostki rozrachunkowe, z których dokonano zwrotu.  

Zgodnie z art. 30a ust. 18 Ustawy PIT, jeżeli odkupywane jednostki uczestnictwa zostały nabyte albo umarzane w wyniku konwersji, o której 
mowa w art. 2 ust. 1 pkt 12 b) Ustawy PPK, wydatki na nabycie odkupionych jednostek uczestnictwa, o których mowa w powyższych przepisach, 
stanowią wydatki na nabycie jednostek uczestnictwa, w wysokości wydatków za jaką zostały nabyte jednostki uczestnictwa przed dokonaniem 
konwersji. 

Środki PPK podlegają dziedziczeniu, przy czym zgodnie z art. 3 pkt 4a ustawy o z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie 
podlegają podatkowi od spadków i darowizn. Kwoty otrzymane tytułem zwrotu po śmierci uczestnika PPK na rzecz małżonka oraz osób 
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uprawnionych podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym (art. 21 ust. 1 pkt 47g ustawy PIT).”. 

  

 
8. W Rozdziale III ustępie 11 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.  

 

9. W Rozdziale IV ustęp 5. punkt 5.2. otrzymuje następujące brzmienie: 

 
„Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych, zwanego dalej „wskaźnikiem WKC” oraz sposób jego obliczania.  

Określono odrębnie dla każdego Subfunduszu.” 

 

10. W Rozdziale IV Podrozdziale IV A ustęp 4. punkt 4.2. otrzymuje następujące brzmienie:  

 
„4.2. Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych, zwanego dalej „wskaźnikiem WKC” oraz sposób jego obliczania.  

Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) za rok 2021 wynosi 0,33%. 

Wskaźnik WKC oblicza się według następującego wzoru: 

WKC = Kt/WANt x 100% 

gdzie: 

WAN - oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Funduszu.  

K - oznacza koszty Funduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy 

inwestycyjnych, z wyłączeniem wymienionych poniżej: 

1.  kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników 
portfela, 

2. odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów, 
3. świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, 
4. opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio 

przez Uczestnika, 
5. wartości usług dodatkowych. 

t - oznacza okres, za który przedstawiane są dane. 

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Funduszu w średniej Wartości 

Aktywów Netto Funduszu za dany rok. Do kosztów związanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu zalicza się, o 

ile występują, ujemne saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w 

walutach obcych, a także inne koszty odsetkowe związane z wyceną lokat Funduszu.”.  

 

11. W Rozdziale IV Podrozdziale IV A ustęp 5. punkt 5.1. otrzymuje następujące brzmienie:  

 
„5.1. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2021 r.), zgodnie ze sprawozdaniem 

finansowym Subfunduszu zbadanym przez biegłego rewidenta wyniosła 216 041 tys. zł.”. 

 

12. W Rozdziale IV Podrozdziale IV A ustęp 5. punkty 5.3. – 5.5. otrzymują następujące brzmienia:  

 
„ 5.3. Wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa związane z Subfunduszem. 
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5.4. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia 
przez Fundusz. Wyniki historyczne Funduszu nie gwarantują uzyskania podobnych wyników w przyszłości. 

5.5. Przy ustalaniu stopy zwrotu nie uwzględnia się podatków i opłat publicznoprawnych, a także opłat związanych ze zbywaniem i 
odkupywaniem Jednostek Uczestnictwa.”  

 

13. W Rozdziale IV Podrozdziale IV B ustęp 4. punkt 4.2. otrzymuje następujące brzmienie:  
 
„ 4.2. Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych, zwanego dalej „wskaźnikiem WKC” oraz sposób jego obliczania. 

Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) za rok 2021 wynosi 0,46%: 

Wskaźnik WKC oblicza się według następującego wzoru: 

WKC = Kt/WANt x 100% 

gdzie: 

WAN - oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Funduszu.  

K - oznacza koszty Funduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy 

inwestycyjnych, z wyłączeniem wymienionych poniżej: 

6.  kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników 
portfela, 

7. odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów, 
8. świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, 
9. opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio 

przez Uczestnika, 
10. wartości usług dodatkowych. 

t - oznacza okres, za który przedstawiane są dane. 

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Funduszu w średniej Wartości 
Aktywów Netto Funduszu za dany rok. Do kosztów związanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu zalicza się, o 
ile występują, ujemne saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w 
walutach obcych, a także inne koszty odsetkowe związane z wyceną lokat Funduszu.”  

 

14. W Rozdziale IV Podrozdziale IV B ustęp 5. punkt 5.1. otrzymuje następujące brzmienie:  
 
„5.1. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2021 r.), zgodnie ze sprawozdaniem 
finansowym Subfunduszu zbadanym przez biegłego rewidenta wyniosła 318 203 tys. zł.”  

 

15. W Rozdziale IV Podrozdziale IV B ustęp 5. Punkty 5.3. – 5.5. otrzymują następujące brzmienia:  
 
„5.3. Wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa związane z Subfunduszem. 
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5.4. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez 
Fundusz. Wyniki historyczne Funduszu nie gwarantują uzyskania podobnych wyników w przyszłości. 

5.5. Przy ustalaniu stopy zwrotu nie uwzględnia się podatków i opłat publicznoprawnych, a także opłat związanych ze zbywaniem i 
odkupywaniem Jednostek Uczestnictwa.”  

 

16. W Rozdziale IV Podrozdziale IV C ustęp 4. Punkt 4.2. otrzymuje następujące brzmienie:  
 
„ 4.2. Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych, zwanego dalej „wskaźnikiem WKC” oraz sposób jego obliczania.  

Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) za rok 2021 wynosi 0,47%: 

Wskaźnik WKC oblicza się według następującego wzoru: 

WKC = Kt/WANt x 100% 

gdzie: 

WAN - oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Funduszu.  

K - oznacza koszty Funduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy 

inwestycyjnych, z wyłączeniem wymienionych poniżej: 

1.  kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem 
składników portfela, 

2. odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów, 
3. świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, 
4. opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio 

przez Uczestnika, 
5. wartości usług dodatkowych. 

t - oznacza okres, za który przedstawiane są dane. 

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Funduszu w średniej Wartości 

Aktywów Netto Funduszu za dany rok. Do kosztów związanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu zalicza się, o 

ile występują, ujemne saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w 

walutach obcych, a także inne koszty odsetkowe związane z wyceną lokat Funduszu.”  

17. W Rozdziale IV Podrozdziale IV C ustęp 5. Punkt 5.1. otrzymuje następujące brzmienie:  

 
„5.1. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2021 r.), zgodnie ze sprawozdaniem 
finansowym Subfunduszu zbadanym przez biegłego rewidenta wyniosła 459 133 tys. zł.” 

 

18. W Rozdziale IV Podrozdziale IV C ustęp 5. punkty 5.3. – 5.5. otrzymują następujące brzmienia:  
 
„5.3. Wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa związane z Subfunduszem. 
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5.4. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia 
przez Fundusz. Wyniki historyczne Funduszu nie gwarantują uzyskania podobnych wyników w przyszłości. 

5.5. Przy ustalaniu stopy zwrotu nie uwzględnia się podatków i opłat publicznoprawnych, a także opłat związanych ze zbywaniem i 
odkupywaniem Jednostek Uczestnictwa.”  

 

19. W Rozdziale IV Podrozdziale IV D ustęp 4. punkt 4.2. otrzymuje następujące brzmienie:  

„4.2. Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych, zwanego dalej „wskaźnikiem WKC” oraz sposób jego obliczania. 

Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) za rok 2021 wynosi 0,47%. 

Wskaźnik WKC oblicza się według następującego wzoru: 

WKC = Kt/WANt x 100% 

gdzie: 

WAN - oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Funduszu.  

K - oznacza koszty Funduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy 

inwestycyjnych, z wyłączeniem wymienionych poniżej: 

1.  kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem 
składników portfela, 

2. odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów, 
3. świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, 
4. opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio 

przez Uczestnika, 
5. wartości usług dodatkowych. 

t - oznacza okres, za który przedstawiane są dane. 

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Funduszu w średniej Wartości 

Aktywów Netto Funduszu za dany rok. Do kosztów związanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu zalicza się, o ile 

występują, ujemne saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach 

obcych, a także inne koszty odsetkowe związane z wyceną lokat Funduszu.”  

20. W Rozdziale IV Podrozdziale IV D ustęp 5. Punkt 5.1. otrzymuje następujące brzmienie:  

 
„5.1. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2021 r.), zgodnie ze sprawozdaniem 

finansowym Subfunduszu zbadanym przez biegłego rewidenta wyniosła 493 593 tys. zł.” 

 

21. W Rozdziale IV Podrozdziale IV D ustęp 5. punkty 5.3. – 5.5. otrzymują następujące brzmienia:  

 
„5.3. Wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa związane z Subfunduszem. 
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5.4. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia 
przez Fundusz. Wyniki historyczne Funduszu nie gwarantują uzyskania podobnych wyników w przyszłości. 

5.5. Przy ustalaniu stopy zwrotu nie uwzględnia się podatków i opłat publicznoprawnych, a także opłat związanych ze zbywaniem i 
odkupywaniem Jednostek Uczestnictwa.” 

 

22. W Rozdziale IV Podrozdziale IV E ustęp 4. Punkt 4.2. otrzymuje następujące brzmienie:  
 
„4.2. Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych, zwanego dalej „wskaźnikiem WKC” oraz sposób jego obliczania. 

Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) za rok 2021 wynosi 0,48%. 

Wskaźnik WKC oblicza się według następującego wzoru: 

WKC = Kt/WANt x 100% 

gdzie: 

WAN - oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Funduszu.  

K - oznacza koszty Funduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy 

inwestycyjnych, z wyłączeniem wymienionych poniżej: 

1.  kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem 
składników portfela, 

2. odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów, 
3. świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, 
4. opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio 

przez Uczestnika, 
5. wartości usług dodatkowych. 

t - oznacza okres, za który przedstawiane są dane. 

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Funduszu w średniej Wartości 

Aktywów Netto Funduszu za dany rok. Do kosztów związanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu zalicza się, o 

ile występują, ujemne saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w 

walutach obcych, a także inne koszty odsetkowe związane z wyceną lokat Funduszu.”  

23. W Rozdziale IV Podrozdziale IV E ustęp 5. Punkt 5.1. otrzymuje następujące brzmienie:  

 
„5.1. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2021 r .), zgodnie ze sprawozdaniem 

finansowym Subfunduszu zbadanym przez biegłego rewidenta wyniosła 446 447 tys. zł.” 

 

24. W Rozdziale IV Podrozdziale IV E ustęp 5. Punkty 5.3. – 5.5. otrzymują następujące brzmienia:  
 

„5.3. Wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa związane z Subfunduszem. 
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5.4. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez 
Fundusz. Wyniki historyczne Funduszu nie gwarantują uzyskania podobnych wyników w przyszłości. 

5.5. Przy ustalaniu stopy zwrotu nie uwzględnia się podatków i opłat publicznoprawnych, a także opłat związanych ze zbywaniem i 

odkupywaniem Jednostek Uczestnictwa.”   

 

25. W Rozdziale IV Podrozdziale IV F ustęp 4. Punkt 4.2. otrzymuje następujące brzmienie:  

„4.2. Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych, zwanego dalej „wskaźnikiem WKC” oraz sposób jego obliczania.  

Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) za rok 2021 wynosi 0,50%: 

Wskaźnik WKC oblicza się według następującego wzoru: 

WKC = Kt/WANt x 100% 

gdzie: 

WAN - oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Funduszu.  

K - oznacza koszty Funduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy 

inwestycyjnych, z wyłączeniem wymienionych poniżej: 

6.  kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem 
składników portfela, 

7. odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów, 
8. świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, 
9. opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio 

przez Uczestnika, 
10. wartości usług dodatkowych. 

t - oznacza okres, za który przedstawiane są dane. 

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Funduszu w średniej Wartości Aktywów 

Netto Funduszu za dany rok. Do kosztów związanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu zalicza się, o ile występują, ujemne 

saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych, a także inne koszty 

odsetkowe związane z wyceną lokat Funduszu.” 

26. W Rozdziale IV Podrozdziale IV F ustęp 5. Punkt 5.1. otrzymuje następujące brzmienie:  

 

„5.1. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2021 r.), zgodnie ze sprawozdaniem 

finansowym Subfunduszu zbadanym przez biegłego rewidenta wyniosła 311 838 tys. zł.”  

 

27. W Rozdziale IV Podrozdziale IV F ustęp 5. Punkty 5.3. – 5.5. otrzymują następujące brzmienia:  

 
„5.1. Wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa związane z Subfunduszem. 
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5.4. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez 
Fundusz. Wyniki historyczne Funduszu nie gwarantują uzyskania podobnych wyników w przyszłości. 

5.5. Przy ustalaniu stopy zwrotu nie uwzględnia się podatków i opłat publicznoprawnych, a także opłat związanych ze zbywaniem i 

odkupywaniem Jednostek Uczestnictwa.”  

 

28. W Rozdziale IV Podrozdziale IV G ustęp 4. Punkt 4.2. otrzymuje następujące brzmienie:  

 
„4.2. Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych, zwanego dalej „wskaźnikiem WKC” oraz sposób jego obliczania.  

Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) za rok 2021 wynosi 0,51% 

Wskaźnik WKC oblicza się według następującego wzoru: 

WKC = Kt/WANt x 100% 

gdzie: 

WAN - oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Funduszu.  

K - oznacza koszty Funduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy 

inwestycyjnych, z wyłączeniem wymienionych poniżej: 

1.  kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem 
składników portfela, 

2. odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów, 
3. świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, 
4. opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio 

przez Uczestnika, 
5. wartości usług dodatkowych. 

t - oznacza okres, za który przedstawiane są dane. 

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Funduszu w średniej Wartości 

Aktywów Netto Funduszu za dany rok. Do kosztów związanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu zalicza się, o 

ile występują, ujemne saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w 

walutach obcych, a także inne koszty odsetkowe związane z wyceną lokat Funduszu.”   

 

29. W Rozdziale IV Podrozdziale IV G ustęp 5. Punkt. 5.1. otrzymuje następujące brzmienie:  

 
„5.1. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2021 r.), zgodnie ze sprawozdaniem 

finansowym Subfunduszu zbadanym przez biegłego rewidenta wyniosła 187 177 tys. zł.”  

 

30. W Podrozdziale IV G ustęp 5. Punkty 5.3. – 5.5. otrzymuje następujące brzmienie:  

 
„5.3. Wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa związane z Subfunduszem. 
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5.4. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia 
przez Fundusz. Wyniki historyczne Funduszu nie gwarantują uzyskania podobnych wyników w przyszłości. 

5.5. Przy ustalaniu stopy zwrotu nie uwzględnia się podatków i opłat publicznoprawnych, a także opłat związanych ze zbywaniem i 

odkupywaniem Jednostek Uczestnictwa.”  

 

31. W Rozdziale IV Podrozdziale IV H ustęp 4. Punkt 4.2. otrzymuje następujące brzmienie:  

 
„4.2. Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych, zwanego dalej „wskaźnikiem WKC” oraz sposób jego obliczania. 

Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) za rok 2021 wynosi 0,51%. 

Wskaźnik WKC oblicza się według następującego wzoru: 

WKC = Kt/WANt x 100% 

gdzie: 

WAN - oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Funduszu.  

K - oznacza koszty Funduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy 

inwestycyjnych, z wyłączeniem wymienionych poniżej: 

6.  kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem 
składników portfela, 

7. odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów, 
8. świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, 
9. opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio 

przez Uczestnika, 
10. wartości usług dodatkowych. 

t - oznacza okres, za który przedstawiane są dane. 

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Funduszu w średniej Wartości 

Aktywów Netto Funduszu za dany rok. Do kosztów związanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu zalicza się, o 

ile występują, ujemne saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w 

walutach obcych, a także inne koszty odsetkowe związane z wyceną lokat Funduszu.”  

 

32. W Rozdziale IV Podrozdziale IV H ustęp 5. Punkt 5.1. otrzymuje następujące brzmienie:  

 
„5.1. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2021 r.), zgodnie ze sprawozdaniem 
finansowym Subfunduszu zbadanym przez biegłego rewidenta wyniosła 65 542 tys. zł.”  

 

33. W Rozdziale IV Podrozdziale IV H ustęp 5. Punkty 5.3. – 5.5. otrzymuje następujące brzmienie:  

 
„5.3. Wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa związane z Subfunduszem. 
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5.4. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia 
przez Fundusz. Wyniki historyczne Funduszu nie gwarantują uzyskania podobnych wyników w przyszłości. 

5.5. Przy ustalaniu stopy zwrotu nie uwzględnia się podatków i opłat publicznoprawnych, a także opłat związanych ze zbywaniem i 
odkupywaniem Jednostek Uczestnictwa.  

 

34. W Rozdziale IV Podrozdziale IV I ustęp 4. Punkt 4.2. otrzymuje następujące brzmienie:  

 
„4.2. Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych, zwanego dalej „wskaźnikiem WKC” oraz sposób jego obliczania. 

Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) za rok 2021 wynosi 0,36%. 

Wskaźnik WKC oblicza się według następującego wzoru: 

WKC = Kt/WANt x 100% 

gdzie: 

WAN - oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Funduszu.  

K - oznacza koszty Funduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy 

inwestycyjnych, z wyłączeniem wymienionych poniżej: 

1.  kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników 
portfela, 

2. odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów, 
3. świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, 
4. opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio 

przez Uczestnika, 
5. wartości usług dodatkowych. 

t - oznacza okres, za który przedstawiane są dane. 

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Funduszu w średniej Wartości 
Aktywów Netto Funduszu za dany rok. Do kosztów związanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu zalicza się, o 
ile występują, ujemne saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w 
walutach obcych, a także inne koszty odsetkowe związane z wyceną lokat Funduszu.”  

 

35. W Rozdziale IV Podrozdziale IV I ustęp 5. punkty 5.1. i 5.2. otrzymują następujące brzmienie:  
 

„5.1. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2021 r.), zgodnie ze sprawozdaniem 

finansowym Subfunduszu zbadanym przez biegłego rewidenta wyniosła 1 002 tys. Zł.  

5.2. Nie stosuje się wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Funduszu, odzwierciedlającego 

zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Subfunduszu, zwanego również benchmarkiem.”  

 

36. W Rozdziale VI ustęp 2. otrzymuje następujące brzmienie:  
 

„Nie dotyczy. Fundusz zbywa i odkupuje Jednostki Uczestnictwa bezpośrednio.”  

 

37. W Rozdziale VII ustęp 1. punkt 1.3. otrzymuje następujące brzmienie:  

„1.3. Reklamacje zgłoszone przez Uczestników lub Inwestorów dotyczące usług świadczonych przez Towarzystwo lub związane z 

uczestnictwem w Funduszu, w tym w szczególności wynikające z treści danych uwidocznionych na Zleceniu, potwierdzeniu transakcji 
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lub innym dokumencie potwierdzającym dokonanie danej czynności, mogą być zgłaszane przez Uczestnika, bądź osobę przez niego 
upoważnioną: 

- na piśmie  – osobiście w siedzibie Towarzystwa, albo przesyłką pocztową na wskazane w Prospekcie adresy: Towarzystwa lub Agenta 

Obsługującego;  

- ustnie – telefonicznie na numery Infolinii (22) 358 56 56 lub 801 32 32 80 albo osobiście do protokołu podczas wizyty Uczestnika lub 

Inwestora w siedzibie Towarzystwa;  

- w postaci elektronicznej na adres email: kontakt@pkotfi.pl.  

Reklamacje powinny być zgłaszane niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia, w celu 

umożliwienia rzetelnego rozpatrzenia reklamacji. Na zlecenie Funduszu reklamacje zgłoszone przez Uczestników lub Inwestorów 

dotyczące usług świadczonych przez Towarzystwo lub związane z uczestnictwem w Funduszu rozpatruje Agent Obsługujący. 

Odpowiedzi na reklamacje udzielane są w formie pisemnej bądź pocztą elektroniczną (wyłącznie na wniosek Uczestnika lub Inwestora) 

bezzwłocznie, jednak nie później, niż w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie 

odpowiedzi przed upływem terminu. Termin, o którym mowa powyżej, może ulec przedłużeniu w sprawach szczególnie 

skomplikowanych, z zastrzeżeniem iż termin ten nie może przekroczyć 60 dni.  

Po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego Uczestnik będący konsumentem nie zadowolony z rozstrzygnięcia ma prawo do 

skorzystania z pozasądowego trybu rozstrzygania sporów określonego ustawą z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym 

rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Podmiotami uprawnionymi, w rozumieniu tej ustawy, właściwymi do rozstrzygania sporów z 

Towarzystwem są (1) Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego (http://www.knf.gov.pl/), (2) Rzecznik Finansowy 

(www.rf.gov.pl).  

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/.   

Ponadto, każdy Uczestnik ma prawo wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego, a Uczestnik będący 

konsumentem może zwrócić się również o pomoc do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów. 

Towarzystwo podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.”  
 

- W Rozdziale VII ustęp 1. punkt 1.13. podpunkt 3. litera c. pierwsze zdanie otrzymuje następujące 
brzmienie:  
 
„c. Szacowany odsetek zarządzanych aktywów, które będą przedmiotem poszczególnych rodzajów tych transakcji..” 

 

38. W Rozdziale VII ustęp 1. punkty 1.15. i 1.16. otrzymują następujące brzmienia:  

 
„1.15. Informacje na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie 
ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088 (Rozporządzenie 2020/852). 

Zgodnie z art. 7 Rozporządzenia 2020/852 Towarzystwo, w odniesieniu do wszystkich Subfunduszy wydzielonych w Funduszu, 

informuje jak następuje.  

Inwestycje w ramach tego produktu finansowego nie uwzględniają unijnych kryteriów dotyczących zrównoważonej środowiskowo 

działalności gospodarczej.” 

„1.16. Informacje dotyczące ograniczeń zbywalności jednostek uczestnictwa Funduszu na rzecz obywateli Federacji Rosyjskiej oraz 

Białorusi na podstawie art. 5f dodanego rozporządzeniem Rady (UE) 2022/328 z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie zmiany 

rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi 

sytuację na Ukrainie („Rozporządzenie I”), zmienionego rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r., oraz art . 1y 

dodanego rozporządzeniem Rady (UE) 2022/398 z dnia 9 marca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 765/2006 dotyczące 

środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy („Rozporządzenie II”), 

zmienionego rozporządzeniem Rady (UE) 2022/577 z dnia 8 kwietnia 2022 r. 

Z uwagi na przepisy Rozporządzenia I (art. 5f) i Rozporządzania II (art. 1y), zgodnie z którymi zakazana jest sprzedaż denominowanych 

w jakiejkolwiek walucie urzędowej państwa członkowskiego zbywalnych papierów wartościowych wyemitowanych po dniu 12 kwietnia 

2022 r. lub jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, które zapewniają ekspozycję na takie papiery wartościowe, odpowiednio 

jakimkolwiek obywatelom rosyjskim i białoruskim lub osobom fizycznym zamieszkałym w Rosji i Białorusi lub jakimkolwiek osobom 

prawnym, podmiotom lub organom z siedzibą w Rosji i Białorusi, Fundusz informuje, co następuje. Mając na uwadze fakt, iż Fundusz 

może dokonywać lokat w papiery wartościowe, o których mowa w zdaniu poprzednim od dnia 12 kwietnia 2022 r. jednostki 

mailto:kontakt@pkotfi.pl
http://www.knf.gov.pl/
http://www.rf.gov.pl/
http://ec.europa.eu/consumers/odr/
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uczestnictwa Funduszu nie będą zbywane w/w wskazanym osobom i podmiotom (powyższe dotyczy także nabyć w ramach zlecenia 

konwersji/przeniesienia jednostek uczestnictwa). 

Zakaz, o którym mowa powyżej nie ma zastosowania do obywateli państwa członkowskiego lub osób fizycznych posiadających 

zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim.”. 

 

II. PKO PARASOLOWY – FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY INFORMUJE O NASTĘPUJĄCYCH ZMIANACH W TREŚCI 

PROSPEKTU INFORMACYJNEGO:  

 

1. Na stronie tytułowej w punkcie 5 datę „25 kwietnia 2022 r.” zastępuje się datą „27 maja 2022 r.”.  

  

2. W Rozdziale I ustęp 1. otrzymuje następujące brzmienie:  

 

„Działający w imieniu PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą przy ul. Chłodnej 52, 00-872 Warszawa: Piotr 

Żochowski – Prezes Zarządu, Remigiusz Nawrat – Wiceprezes Zarządu.”  
 

3. W Rozdziale I ustęp 3. otrzymuje następujące brzmienie:  

„Oświadczamy, że informacje zawarte w prospekcie są prawdziwe i rzetelne, nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których 
ujawnienie w prospekcie jest wymagane przepisami Ustawy i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie 
prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania 
wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy oraz, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą nie istnieją, poza ujawnionymi w prospekcie, 
okoliczności, które mogłyby wywrzeć znaczący wpływ na sytuację prawną, majątkową i finansową Funduszu.” 

4. W Rozdziale II ustęp 4. otrzymuje następujące brzmienie:  
 

„4. Wysokość kapitału własnego Towarzystwa, w tym wysokość składników kapitału własnego na ostatni dzień bilansowy 31.12.2021 r. „ 

Kapitał zakładowy  18.460.400,00 zł 

Kapitał zapasowy  41.290.926,63 zł 

Zysk netto roku bieżącego  218.778.615,18 zł 

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego  -75.848.760,53 zł 

Zysk z lat ubiegłych  0,00 zł 

OGÓŁEM KAPITAŁ WŁASNY  202.681.181,28 zł 

5. W Rozdziale II ustęp 7. punkt 7.2. otrzymuje następujące brzmienie:  
 
„7.2. członków Rady Nadzorczej Towarzystwa 

7.2.1. Maciej Brzozowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej 
7.2.2. Andrzej Zajko – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 
7.2.3. Mariusz Adamiak 
7.2.4. Piotr Kwiecień 
7.2.5. Michał Macierzyński 
7.2.6. Tomasz Frąckowiak 
7.2.7. Jolanta Górska” 

 
6. W Rozdziale II ustęp 9. punkt 9.2. zostaje wykreślony, a punkty 9.3. – 9.23. otrzymują kolejność 9.2. – 9.22.  

 

7. W Rozdziale II ustęp 10. otrzymuje następujące brzmienie:  

„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 inwestycyjnych zarządzanych przez 
Towarzystwo. Obowiązująca w Towarzystwie Polityka Wynagrodzeń obejmuje swoim zakresem: członków zarządu Towarzystwa, osoby 
podejmujące decyzje inwestycyjne dotyczące funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, 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.  

Szczegółowe informacje o stosowanej w Towarzystwie Polityce Wynagrodzeń, w szczególności opis sposobu ustalania wynagrodzeń i 
uznaniowych świadczeń emerytalnych, imiona i nazwiska oraz funkcje osób odpowiedzialnych za przyznawanie wynagrodzeń i 
uznaniowych świadczeń emerytalnych, w tym skład komitetu wynagrodzeń, są dostępne na stronie internetowej www.pkotfi.pl.” 

8. W Rozdziale III ustęp 6. punkt 6.1.18. otrzymuje następujące brzmienie:  
 
„6.1.18. Inwestor może złożyć Funduszowi Zlecenie otwarcia Rejestru za pośrednictwem Internetu, pod warunkiem zapewnienia 
odpowiedniej identyfikacji Inwestora i na warunkach określonych w Zasadach składania Zleceń za pośrednictwem Internetu, 
dostępnych na stronie internetowej www.pkotfi.pl.”  

http://www.pkotfi.pl/
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9. W Rozdziale III ustęp 9. punkt 9.2.1. otrzymuje następujące brzmienie:  
 
„9.2.1. Opodatkowanie osób fizycznych. 

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, 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. 

Zgodnie z treścią art. 30a ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodu z tytułu udziału w Funduszu  
pobiera się zryczałtowany 19% podatek dochodowy. Wyjątek od tej zasady wprowadza art. 52a ust. 1 pkt 3 wskazanej ustawy, na 
mocy którego zwolnione z podatku są dochody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych wypłacane podatnikowi na podstawie 
umów zawartych przed dniem 1 grudnia 2001 r., jeżeli jednostki uczestnictwa otrzymane zostały na podstawie wpłat (wkładów) do 
Funduszu dokonanych przed tą datą.  

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38 wskazanej ustawy, przy ustalaniu dochodu ze zbycia jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego 
lub ich umorzenia wydatki poniesione na nabycie tych jednostek uczestnictwa stanowią koszt uzyskania przychodów z odpłatnego ich 
zbycia. W przypadku gdy jednostki uczestnictwa zostały nabyte przez Uczestnika Funduszu w drodze spadku, kosztami uzyskania 
przychodów są wydatki poniesione przez spadkodawcę w celu nabycia tych jednostek uczestnictwa (art. 22 ust. 1m wskazanej ustawy). 

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą realizacji przez Fundusz Zlecenia odkupienia/Konwersji Jednostek Uczestnictwa. Płatnikiem 
tego podatku jest Fundusz, który obliczy, pobierze i wpłaci podatek dochodowy do urzędu skarbowego. Wzrost wartości Jednostek 
Uczestnictwa po nabyciu, a przed ich odkupieniem lub umorzeniem przez Fundusz nie powoduje powstania obowiązku podatkowego. 

UWAGA: Dla obliczenia wysokości podatku Fundusz przyjął metodę HIFO, według której w przypadku zgłoszenia przez Uczestnika 
żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz, Fundusz w pierwszej kolejności odkupi Jednostki Uczestnictwa nabyte 
po najwyższej cenie. 

Dla określenia obowiązków podatkowych w odniesieniu do przychodów z tytułu udziałów w Funduszu osób fizycznych, które nie mają 
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, konieczne jest uwzględnienie charakteru ustroju podatkowego 
obowiązującego w kraju ich zamieszkania oraz treści umów międzynarodowych w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu 
zawartych przez Rzeczpospolitą Polską z krajami zamieszkania tych osób. Jednakże zastosowanie stawki wynikającej z tych umów albo 
niepobieranie podatku zgodnie z tymi umowami jest możliwe wyłącznie po przedstawieniu Funduszowi przez podatnika zaświadczenia 
o jego miejscu zamieszkania za granicą do celów podatkowych, wydanego przez właściwą zagraniczną administrację podatkową 
(certyfikat rezydencji podatkowej). Ponadto, na żądanie Fundusz podatnik jest zobowiązany złożyć oświadczenie, że jest rzeczywistym 
właścicielem (beneficial owner) dochodów z tytułu udziału w Fundusz, jak również inne oświadczenia lub dokumenty niezbędne dla 
dochowania przez Fundusz należytej staranności w weryfikacji statusu Uczestnika. 

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, co do zasady, wolne od podatku dochodowego są 
otrzymane odszkodowania, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów 
wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw lub aktów administracyjnych wydanych na podstawie tych przepisów. 
Towarzystwo posiada pisemną interpretację Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie co do zakresu i 
sposobu stosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, która potwierdza, iż odszkodowania 
wypłacone Uczestnikom w związku z zawinionym działaniem Towarzystwa w procesie realizacji Zleceń są wolne od podatku 
dochodowego od osób fizycznych. Aby odszkodowanie wypłacone Uczestnikowi było wolne od w/w podatku, muszą być spełnione 
łącznie poniższe warunki: 1) powstanie winy po stronie Towarzystwa oraz 2) uszczuplenie w majątku osoby fizycznej w związku z tą 
winą Towarzystwa. 

Ww. interpretacja może ulec zmianie lub uchyleniu. 

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 58a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z podatku dochodowego zwolnione są wypłaty z 
IKE dokonywane na rzecz Uczestnika lub osób uprawnionych do tych środków w razie śmierci Uczestnika. Zwolnienie nie ma 
zastosowania w przypadku, gdy oszczędzający gromadził oszczędności na więcej niż jednym indywidualnym koncie emerytalnym, 
chyba że przepisy o indywidualnych kontach emerytalnych przewidują taką możliwość. Dochody Uczestnika z tytułu zwrotu z IKE albo 
zwrotu częściowego z IKE, w rozumieniu Ustawy o IKE/IKZE, podlegają opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, 
na podstawie art. 30a ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z IKZE oraz wypłaty z IKZE, 
w tym także dokonane na rzecz osób uprawnionych na wypadek śmierci Uczestnika, uważa się za przychody z innych źródeł, o których 
mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 14 ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych od kwoty wypłat z IKZE, w tym wypłat na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci Uczestnika 
dokonanych na podstawie art. 34a ust. 1 pkt 2 Ustawy o IKE/IKZE, pobiera się zryczałtowany podatek w wysokości 10% przychodu. 
Zryczałtowany podatek, o którym mowa powyżej, Fundusz pobiera bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania. Przychód 
uzyskany z tytułu zwrotu z IKZE podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych, przy zastosowaniu skali podatkowej. Obowiązek 
rozliczenia tego podatku spoczywa na Uczestniku. Podatek jest rozliczany przez Uczestnika w rocznym zeznaniu podatkowym. Podatnik 
jest uprawniony do odliczenia od podstawy opodatkowania kwot wpłat na IKZE dokonanych w roku podatkowym, do wysokości 
określonej w przepisach o IKZE (zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 2b oraz art. 30c ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 
a także art. 11 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne). Zgodnie z art. 
26 ust. 6g oraz art. 30c ust. 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a także art. art. 11 ust. 2 ustawy o zryczałtowanym 
podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne odliczenia wpłat na IKZE dokonuje podatnik w 
zeznaniu podatkowym. 

Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za odliczenie wpłat na IKZE dokonane w zeznaniu rocznym przez podatnika. Obowiązek 
zweryfikowania czy odliczenie nie przekracza wysokości określonej w przepisach o IKZE spoczywa na podatniku. W szczególności 
podatnik sam ustala czy przysługuje mu prawo do odliczenia w wysokości przewidzianej dla wpłat na IKZE dokonywanych przez osobę 
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prowadzącą pozarolniczą działalność, w rozumeniu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 
społecznych.  

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 58 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z podatku dochodowego zwolnione są wypłaty 
z PPE dokonywane na rzecz uczestnika lub osób uprawnionych do tych środków w razie śmierci Uczestnika. Dochody uczestnika 
pracowniczego programu emerytalnego z tytułu zwrotu środków zgromadzonych w ramach programu podlegają opodatkowaniu 19% 
zryczałtowanym podatkiem dochodowym, na podstawie art. 30a ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

Jednostki Uczestnictwa podlegają dziedziczeniu i z tego tytułu mogą być objęte przepisami ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku 
od spadków i darowizn. 

Wskazane powyżej zasady opodatkowania przychodu z tytułu udziału w Funduszu mogą kształtować się odmiennie, jeżeli 
posiadanie Jednostek Uczestnictwa związane jest z wykonywaniem działalności gospodarczej przez osobę fizyczną (w tym w formie 
spółki niebędącej osobą prawną).”  

 
10. W Rozdziale III ustęp 9. punkt 9.2.2. otrzymuje następujące brzmienie:  

 
„9.2.2. Opodatkowanie osób prawnych. 

Zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych Uczestnicy Funduszu będący podatnikami 
podatku dochodowego od osób prawnych, którzy w danym roku podatkowym uzyskali dochody z tytułu odkupienia Jednostek 
Uczestnictwa, zobowiązani są do rozliczenia podatku dochodowego.  

 

Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 20 wskazanej ustawy, do przychodów nie zalicza się przychodów z tytułu umorzenia Jednostek Uczestnictwa 
Subfunduszu, w przypadku zamiany Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa innego Subfunduszu tego samego 
Funduszu, dokonanej zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. 

Zgodnie z dyspozycją art. 16 ust. 1 pkt 8 wskazanej ustawy, przy ustalaniu dochodu ze zbycia jednostek uczestnictwa funduszu 
inwestycyjnego lub ich umorzenia wydatki poniesione na nabycie tych jednostek uczestnictwa stanowią koszt uzyskania przychodów 
z odpłatnego ich zbycia.  

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania przez Uczestnika Funduszu zbycia Jednostek Uczestnictwa na rzecz Funduszu lub 
ich umorzenia. Wzrost wartości Jednostek Uczestnictwa po nabyciu, a przed ich odkupieniem lub umorzeniem przez Fundusz nie 
powoduje powstania obowiązku podatkowego.  

Zgodnie z treścią art. 3 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatnicy, którzy nie mają na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej. Jednakże dla określenia obowiązków podatkowych w odniesieniu do tej kategorii uczestników Funduszu 
niezbędne jest uwzględnienie treści odpowiednich umów międzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania.”  

 
11. W Rozdziale III Podrozdziale IIIa ustęp 3. otrzymuje następujące brzmienie:  

„3. Wskazanie metody pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu. 

Fundusz oblicza całkowitą ekspozycję Subfunduszu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 

listopada 2020 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. 

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

 

12. W Rozdziale III Podrozdziale IIIa ustęp 6. otrzymuje następujące brzmienie:  
 

„6. Podstawowe dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym. 

6.1. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2021 r.), zgodnie ze sprawozdaniem finansowym 
Subfunduszu zbadanym przez biegłego rewidenta (w tys. zł).  
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6.2. Wartość średniej stopy zwrotu 
z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa związane z Subfunduszem. 

 

 

 

 

 

6.3. Za wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa związane z Subfunduszem, odzwierciedlający zachowanie 
się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Subfunduszu, zwany również benchmarkiem:  

6.3.1. do dnia 30 września 2008 roku przyjmowało się 85% Index WIG + 15% WIBID O/N pomniejszony o koszty opłaty za zarządzanie, od dnia 
1 października 2008 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku przyjmowało się średnią ważoną rentowności WIG z wagą 85% i stawki 
referencyjnej WIBID overnight z wagą 15%; 

6.3.2. od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 24 lipca 2014 roku przyjmowało się średnią ważoną procentowej zmiany indeksu WIG z wagą 95% 
i stawki referencyjnej WIBID overnight z wagą 5%;  

6.3.3. od dnia 25 lipca 2014 roku do dnia 31 lipca 2017 r. przyjmowało się średnią ważoną procentowej zmiany indeksu WIG z wagą 70%, 
procentowej zmiany indeksu MSCI ACWI USD z wagą 20% i stawki referencyjnej WIBID overnight z wagą 10%; 

6.3.4. od dnia 1 sierpnia 2017 roku przyjmuje się średnią ważoną procentowej zmiany indeksu WIG z wagą 70%, procentowej zmiany indeksu 
MSCI WORLD USD z wagą 20% i stawki referencyjnej WIBID overnight z wagą 10%, gdzie: 

 MSCI World USD oznacza liczony w USD cenowy indeks kalkulowany przez firmę MSCI Inc. odzwierciedlający zmianę cen akcji 
dużych i średnich spółek notowanych na rynkach rozwiniętych,  

 WIG oznacza liczony w PLN dochodowy (uwzględniający dywidendy) indeks odzwierciedlający zmianę cen akcji spółek notowanych 
na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie,  

 WIBID overnight oznacza jednodniową referencyjną stopę oprocentowania depozytów na rynku międzybankowym w Polsce. 

6.4. Średnia stopa zwrotu z benchmarku odpowiednio dla okresów, o których mowa w pkt 6.2.  
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6.5. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez 
Fundusz oraz od wysokości pobranych przez Fundusz opłat manipulacyjnych. Wyniki historyczne Funduszu nie gwarantują uzyskania 
podobnych wyników w przyszłości.  

6.6. Źródłem danych przedstawionych w pkt 6.1. jest sprawozdanie finansowe Subfunduszu, a źródłem danych przedstawionych w pkt 6.2. i 6.4. 
są dane własne Towarzystwa.  

6.7. Przy ustalaniu stopy zwrotu nie uwzględnia się podatków i opłat publicznoprawnych, a także opłat związanych ze zbywaniem i 
odkupywaniem Jednostek Uczestnictwa.” 

 

 

13. W Rozdziale III Podrozdziale IIId ustęp 3. otrzymuje następujące brzmienie:  
 
„3. Wskazanie metody pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu. 
Fundusz oblicza całkowitą ekspozycję Subfunduszu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 
dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy 
inwestycyjnych. 
Całkowita ekspozycja Subfunduszu, wyliczona przy zastosowaniu przyjętej dla Subfunduszu metody zaangażowania, nie może 
przekraczać 100% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”  

 
14. W Rozdziale III Podrozdziale IIId ustęp 6. otrzymuje następujące brzmienie:  

„6. Podstawowe dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym. 

6.1. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2021 r.), zgodnie ze sprawozdaniem finansowym 
Subfunduszu zbadanym przez biegłego rewidenta (w tys. zł). 

 

6.2. Wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa związane z Subfunduszem 
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6.3. Za wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa związane z Subfunduszem, odzwierciedlający zachowanie 
się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Subfunduszu, zwany również benchmarkiem: 

6.3.1. do dnia 30 września 2008 roku przyjmowało się 90% Index EFFAS1+ + 10 % WIBID O/N pomniejszony o koszty opłaty za zarządzanie; 

6.3.2. od dnia 1 października 2008 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku przyjmowało się średnią ważoną rentowności EFFAS>1 z wagą 90% oraz 
stawki referencyjnej WIBID overnight z wagą 10%,  

6.3.3. od 1 stycznia 2010 roku do 24 lipca 2014 roku przyjmowało się procentową zmianę indeksu Merrill Lynch Polish Governments 1-4 Yrs; 

6.3.4. zaś od dnia 25 lipca 2014 roku przyjmuje się procentową zmianę indeksu ICE BofA Poland Government Index (G0PL) gdzie ICE BofA Poland 
Government Index (G0PL) oznacza kalkulowany przez firmę ICE Data Indices LLC liczony w PLN i uwzględniający przepływy z tytułu 
kuponów indeks odzwierciedlający zachowanie rynku polskich obligacji skarbowych. 

6.4. Średnia stopa zwrotu z benchmarku odpowiednio dla okresów, o których mowa w pkt 6.2.  

 

 

6.5. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez 
Fundusz oraz od wysokości pobranych przez Fundusz opłat manipulacyjnych. Wyniki historyczne Funduszu nie gwarantują uzyskania 
podobnych wyników w przyszłości.  

6.6. Źródłem danych przedstawionych w pkt 6.1. jest sprawozdanie finansowe Subfunduszu, a źródłem danych przedstawionych w pkt 6.2. i 
6.4. są dane własne Towarzystwa. 

6.7. Przy ustalaniu stopy zwrotu nie uwzględnia się podatków i opłat publicznoprawnych, a także opłat związanych ze zbywaniem i 
odkupywaniem Jednostek Uczestnictwa.”  

 

15. W Rozdziale III Podrozdziale IIIe ustęp 3. otrzymuje następujące brzmienie:  
 

„3. Wskazanie metody pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu. 

Fundusz oblicza całkowitą ekspozycję Subfunduszu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 
listopada 2020 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. 

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

 

16. W Rozdziale III Podrozdziale IIIe ustęp 6. otrzymuje następujące brzmienie:  
 

„6. Podstawowe dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym.  
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6.1. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2021 r.), zgodnie ze sprawozdaniem finansowym 
Subfunduszu zbadanym przez biegłego rewidenta (w tys. zł). 

6.2. Wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki 
Uczestnictwa związane z Subfunduszem. 

 

 

 

 

6.3. Za wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa związane z Subfunduszem, odzwierciedlający zachowanie 
się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Subfunduszu, zwany również benchmarkiem: 

6.3.1.  od dnia 25 lipca 2014 r. do dnia 31 lipca 2017 r. przyjmowało przyjmuje  się średnią ważoną procentowej zmiany indeksu WIG z wagą 
35%, procentowej zmiany indeksu MSCI ACWI USD z wagą 55% i stawki referencyjnej WIBID overnight z wagą 10%; 

6.3.2. od dnia 1 sierpnia 2017 roku przyjmuje się średnią ważoną procentowej zmiany indeksu MSCI World Commodity Producers USD z wagą 
90% i stawki referencyjnej WIBID overnight z wagą 10%, gdzie: 
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 MSCI World Commodity Producers USD oznacza liczony w USD cenowy indeks kalkulowany przez firmę MSCI Inc. 
odzwierciedlający zmianę cen akcji dużych i średnich spółek notowanych na rynkach rozwiniętych, których przedmiot działalności 
jest związany z wydobyciem, produkcją i przetwarzaniem surowców energetycznych, rolnych oraz metali, 

 WIBID overnight oznacza jednodniową referencyjną stopę oprocentowania depozytów na rynku międzybankowym w Polsce. 

6.4. Średnia stopa zwrotu z benchmarku odpowiednio dla okresów, o których mowa w pkt 6.2. 

 

 

 

6.5. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez 
Fundusz oraz od wysokości pobranych przez Fundusz opłat manipulacyjnych dotyczących Subfunduszu. Wyniki historyczne Subfunduszu 
nie gwarantują uzyskania podobnych wyników w przyszłości. 

6.6. Źródłem danych przedstawionych w pkt 6.1. jest sprawozdanie finansowe Subfunduszu, a źródłem danych przedstawionych w pkt 6.2. i 
6.4. są dane własne Towarzystwa. 

6.7. Przy ustalaniu stopy zwrotu nie uwzględnia się podatków i opłat publicznoprawnych, a także opłat związanych ze zbywaniem i 
odkupywaniem Jednostek Uczestnictwa.”  

 

17. W Rozdziale III Podrozdziale IIIf ustęp 3. otrzymuje następujące brzmienie:  

„3. Wskazanie metody pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu. 

Fundusz oblicza całkowitą ekspozycję Subfunduszu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 

listopada 2020 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. 

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

 

18. W Rozdziale III Podrozdziale IIIf ustęp 6. otrzymuje następujące brzmienie:  

„6. Podstawowe dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym. 

6.1. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2021 r.), zgodnie ze sprawozdaniem finansowym 
Subfunduszu zbadanym przez biegłego rewidenta (w tys. zł). 
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6.2. Wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa związane z Subfunduszem. 

 

 

 

 

 

6.3. Za wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa związane z Subfunduszem, odzwierciedlający zachowanie 
się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Subfunduszu, zwany również benchmarkiem: 

6.3.1. od dnia 25 lipca 2014 r. do dnia 31 lipca 2017 r. przyjmowało się średnią ważoną procentowej zmiany indeksu WIG z wagą 35%, 
procentowej zmiany indeksu MSCI ACWI USD z wagą 55% i stawki referencyjnej WIBID overnight z wagą 10%; 

6.3.2. od dnia 1 sierpnia 2017 roku do dnia 31 stycznia 2019 r. przyjmowało się średnią ważoną procentowej zmiany indeksu MSCI World USD 
z wagą 90% i stawki referencyjnej WIBID overnight z wagą 10%; 

6.3.3. od dnia 1 lutego 2019 roku do dnia 30 kwietnia 2021 roku przyjmowało się średnią ważoną procentowej zmiany indeksu NASDAQ 
Composite z wagą 45%, procentowej zmiany indeksu MSCI World USD z wagą 25%, procentowej zmiany indeksu MSCI Europe IT z wagą 
20% i stawki referencyjnej WIBID overnight z wagą 10%; 

3149 359    

107 376    
2 334    3 987    1 384    2 358    6 664    856    2 233    -

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

A, B, C A1, B1,
C1

E F G H I J A2 A3

2
5

,4
0

%

2
2

,4
1

%

3
1

,2
8

%

2
6

,1
4

%

2
3

,8
2

%

2
8

,3
0

%

2
6

,8
7

%

2
9

,9
6

%

2
8

,4
3

%

3
0

,9
4

%

3
0

,2
7

%

2
9

,8
0

%

2
5

,6
5

%
2

5
,7

8
%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

za ostatnie 2 lata za ostatnie 3 lata za ostatnie 5 lat za ostatnie 10 lat

A,B,C A1,B1,C1 E F I G H J



22 

 

6.3.4. od dnia 1 maja 2021 roku do 31 stycznia 2022 roku  przyjmowało się średnią ważoną procentowej zmiany indeksu NASDAQ Composite z 
wagą 40%, procentowej zmiany indeksu MSCI World USD z wagą 25%, procentowej zmiany indeksu MSCI Europe IT z wagą 20% i stawki 
referencyjnej WIBID overnight z wagą 15%; 

6.3.5. od 1 lutego 2022 roku przyjmuje się średnią ważoną procentowej zmiany indeksu NASDAQ Composite z wagą 45%, procentowej zmiany 
indeksu MSCI World USD z wagą 20%, procentowej zmiany indeksu MSCI Europe IT EUR z wagą 20% i stawki referencyjnej WIBID overnight 
z wagą 15%, gdzie: 

 NASDAQ Composite oznacza liczony w USD cenowy indeks kalkulowany przez amerykańską giełdę NASDAQ odzwierciedlający 
zmianę cen akcji spółek notowanych na ww. giełdzie, 

 MSCI World USD oznacza liczony w USD cenowy indeks kalkulowany przez firmę MSCI Inc. odzwierciedlający zmianę cen akcji 
dużych i średnich spółek notowanych na rynkach rozwiniętych, 

 MSCI Europe IT EUR oznacza liczony w EUR cenowy indeks kalkulowany przez firmę MSCI Inc. odzwierciedlający zmianę cen akcji 
dużych i średnich spółek IT z europejskich krajów rozwiniętych, 

 WIBID overnight oznacza jednodniową referencyjną stopę oprocentowania depozytów na rynku międzybankowym w Polsce. 

6.4. Średnia stopa zwrotu z benchmarku odpowiednio dla okresów, o których mowa w pkt 6.2. 

 

 

 

6.5. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez 
Fundusz oraz od wysokości pobranych przez Fundusz opłat manipulacyjnych dotyczących Subfunduszu. Wyniki historyczne Subfunduszu 
nie gwarantują uzyskania podobnych wyników w przyszłości. 

6.6. Źródłem danych przedstawionych w pkt 6.1. jest sprawozdanie finansowe Subfunduszu, a źródłem danych przedstawionych w pkt 6.2. i 6.4. 
są dane własne Towarzystwa. 

6.7. Przy ustalaniu stopy zwrotu nie uwzględnia się podatków i opłat publicznoprawnych, a także opłat związanych ze zbywaniem i 
odkupywaniem Jednostek Uczestnictwa.” 

 

19. W Rozdziale III Podrozdziale IIIg ustęp 3. otrzymuje następujące brzmienie:  

 

„3. Wskazanie metody pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu. 

Fundusz oblicza całkowitą ekspozycję Subfunduszu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 

listopada 2020 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. 

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

 

20. W Rozdziale III Podrozdziale IIIg ustęp 6. otrzymuje następujące brzmienie:  

 

„6. Podstawowe dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym. 

6.1. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2021 r.), zgodnie ze sprawozdaniem finansowym 
Subfunduszu zbadanym przez biegłego rewidenta (w tys. zł). 
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6.2. Wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa związane z Subfunduszem. 

 

 

 

 

6.3. Za wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa związane z Subfunduszem, odzwierciedlający zachowanie 
się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Subfunduszu, zwany również benchmarkiem: 

6.3.1. od dnia 25 lipca 2014 roku do dnia 31 lipca 2017 roku przyjmowało się średnią ważoną procentowej zmiany indeksu WIG z wagą 35%, 
procentowej zmiany indeksu MSCI ACWI USD z wagą 55% i stawki referencyjnej WIBID overnight z wagą 10%; 

6.3.2. od dnia 1 sierpnia 2017 roku do dnia 31 marca 2021 roku przyjmowało się średnią ważoną procentowej zmiany indeksu S&P Global Luxury 
Index USD z wagą 90% i stawki referencyjnej WIBID overnight z wagą 10%; 

6.3.3. od dnia 1 kwietnia 2021 roku przyjmuje się średnią ważoną procentowej zmiany indeksu S&P Global Luxury Index USD z wagą 45%, 
indeksu S&P Global Luxury Index EUR z wagą 45% i stawki referencyjnej WIBID overnight z wagą 10%, gdzie: 

 S&P Global Luxury Index USD oznacza liczony w USD cenowy indeks kalkulowany przez firmę S&P Dow Jones Indices LLC 
odzwierciedlający zmianę cen akcji 80 największych globalnych spółek zajmujących się produkcją lub dystrybucją dóbr lub usług 
luksusowych, 

 S&P Global Luxury Index EUR oznacza liczony w EUR cenowy indeks kalkulowany przez firmę S&P Dow Jones Indices LLC 
odzwierciedlający zmianę cen akcji 80 największych globalnych spółek zajmujących się produkcją lub dystrybucją dóbr lub usług 
luksusowych, 

 WIBID overnight oznacza jednodniową referencyjną stopę oprocentowania depozytów na rynku międzybankowym w Polsce. 

6.4. Średnia stopa zwrotu z benchmarku odpowiednio dla okresów, o których mowa w pkt 6.2. 
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6.5. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez 

Fundusz oraz od wysokości pobranych przez Fundusz opłat manipulacyjnych dotyczących Subfunduszu. Wyniki historyczne Subfunduszu 
nie gwarantują uzyskania podobnych wyników w przyszłości. 

6.6. Źródłem danych przedstawionych w pkt 6.1. jest sprawozdanie finansowe Subfunduszu, a źródłem danych przedstawionych w pkt 6.2.  i 6.4. 
są dane własne Towarzystwa. 

6.7. Przy ustalaniu stopy zwrotu nie uwzględnia się podatków i opłat publicznoprawnych, a także opłat związanych ze zbywaniem i 
odkupywaniem Jednostek Uczestnictwa.” 

 

 

21. W Rozdziale III Podrozdziale IIIh ustęp 3. otrzymuje następujące brzmienie:  
 

„3. Wskazanie metody pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu. 

Fundusz oblicza całkowitą ekspozycję Subfunduszu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 
listopada 2020 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. 

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

 
22. W Rozdziale III Podrozdziale IIIh ustęp 6. otrzymuje następujące brzmienie:  

 

„6. Podstawowe dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym. 

6.1. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2021 r.), zgodnie ze sprawozdaniem finansowym 
Subfunduszu zbadanym przez biegłego rewidenta (w tys. zł). 
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6.2. Wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa związane z Subfunduszem. 

 

 

 

 

6.3. Za wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa związane z Subfunduszem, odzwierciedlający zachowanie 
się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Subfunduszu, zwany również benchmarkiem: 

6.3.1.  od dnia 25 lipca 2014 r. do dnia 31 lipca 2017 r. przyjmowało się średnią ważoną procentowej zmiany indeksu WIG z wagą 35%, 
procentowej zmiany indeksu MSCI ACWI USD z wagą 55% i stawki referencyjnej WIBID overnight z wagą 10%; 

6.3.2. od dnia 1 sierpnia 2017 roku przyjmuje się średnią ważoną procentowej zmiany indeksu STOXX Europe 600 Construction & Materials EUR 
z wagą 35%, procentowej zmiany indeksu STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services EUR z wagą 55% i stawki referencyjnej WIBID 
overnight z wagą 10%, gdzie: 

 STOXX Europe 600 Construction & Materials EUR oznacza liczony w EUR cenowy indeks kalkulowany przez firmę STOXX, Deutsche 
Boerse Group, odzwierciedlający zmianę cen akcji europejskich spółek, których podstawowym źródłem przychodów jest działalność 
w sektorze budowlanym i produkcji materiałów budowlanych, 

 STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services EUR oznacza liczony w EUR cenowy indeks kalkulowany przez firmę STOXX, Deutsche 
Boerse Group, odzwierciedlający zmianę cen akcji europejskich spółek, których podstawowym źródłem przychodów jest działalność 
w sektorze przemysłowym, 

 WIBID overnight oznacza jednodniową referencyjną stopę oprocentowania depozytów na rynku międzybankowym w Polsce. 
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6.4. Średnia stopa zwrotu z benchmarku odpowiednio dla okresów, o których mowa w pkt 6.2. 

 

 

6.5. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez 
Fundusz oraz od wysokości pobranych przez Fundusz opłat manipulacyjnych dotyczących Subfunduszu. Wyniki historyczne Subfunduszu 
nie gwarantują uzyskania podobnych wyników w przyszłości. 

6.6. Źródłem danych przedstawionych w pkt 6.1. jest sprawozdanie finansowe Subfunduszu, a źródłem danych przedstawionych w pkt 6.2. i 6.4. 
są dane własne Towarzystwa. 

6.7. Przy ustalaniu stopy zwrotu nie uwzględnia się podatków i opłat publicznoprawnych, a także opłat związanych ze zbywaniem i 
odkupywaniem Jednostek Uczestnictwa.” 

 

23. W Rozdziale III Podrozdziale III l ustęp 3. otrzymuje następujące brzmienie: 
 

„3. Wskazanie metody pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu. 

Fundusz oblicza całkowitą ekspozycję Subfunduszu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 

listopada 2020 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. 

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

  

24. W Rozdziale III Podrozdziale III l ustęp 6. otrzymuje następujące brzmienie:  

„6. Podstawowe dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym  

6.1. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2021 r.), zgodnie ze sprawozdaniem finansowym 
Subfunduszu zbadanym przez biegłego rewidenta (w tys. zł). 

 

6.2. Wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa związane z Subfunduszem 
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6.3. Za wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa związane z Subfunduszem, odzwierciedlający zachowanie 
się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Subfunduszu, zwany również benchmarkiem: 

6.3.1. do dnia 30 września 2008 roku przyjmowało się średnią ważoną rentowności 13-tygodniowych bonów skarbowych z wagą 10%, 
rentowności WIG20 z wagą 30%, rentowności PX50 liczonej w polskich złotych z wagą 30% oraz rentowności BUX liczonej w polskich 
złotych z wagą 30%; 

6.3.2.  od dnia 1 października 2008 roku do dnia 31 maja 2010 roku przyjmowało się średnią ważoną stawki referencyjnej WIBID overnight z 
wagą 10%, procentowej zmiany indeksu WIG20 z wagą 30%, procentowej zmiany indeksu PX liczonej w polskich złotych z wagą 30% oraz 
procentowej zmiany indeksu BUX liczonej w polskich złotych z wagą 30%; 

6.3.3. od dnia 1 czerwca 2010 roku do dnia 1 stycznia 2012 roku przyjmowało się średnią ważoną stawki referencyjnej WIBID overnight z wagą 
10%, procentowej zmiany indeksu WIG20 z wagą 30%, procentowej zmiany indeksu ISE30 liczonej w polskich złotych z wagą 20%, 
procentowej zmiany indeksu BUX liczonej w polskich złotych z wagą 15%, procentowej zmiany indeksu PX liczonej w polskich złotych z 
wagą 15% oraz procentowej zmiany indeksu ATX liczonej w polskich złotych z wagą 10%; 

6.3.4. od dnia 2 stycznia 2012 roku do dnia 24 lipca 2014 roku przyjmowało się średnią ważoną stawki referencyjnej WIBID overnight z wagą 
10%, procentowej zmiany indeksu WIG20 z wagą 25%, procentowej zmiany indeksu ISE30 liczonej w polskich złotych z wagą 25%, 
procentowej zmiany indeksu RTX liczonej w złotych polskich z wagą 25%, procentowej zmiany indeksu BUX liczonej w polskich złotych z 
wagą 5%, procentowej zmiany indeksu PX liczonej w polskich złotych z wagą 5% oraz procentowej zmiany indeksu ATX liczonej w polskich 
złotych z wagą 5%; 

6.3.5. od dnia 25 lipca 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku przyjmowało się średnią ważoną procentowej zmiany indeksu WIG30 z wagą 
20%, procentowej zmiany indeksu ISE30 liczonej w polskich złotych z wagą 30%, procentowej zmiany indeksu RTX liczonej w złotych 
polskich z wagą 30%, procentowej zmiany indeksu BUX liczonej w polskich złotych z wagą 5%, procentowej zmiany indeksu ATX liczonej 
w polskich złotych z wagą 5% i stawki referencyjnej WIBID overnight z wagą 10%; 

6.3.6. od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku przyjmowało się średnią ważoną procentowej zmiany indeksu WIG20 z wagą 
20%, procentowej zmiany indeksu ISE30 liczonej w polskich złotych z wagą 30%, procentowej zmiany indeksu RTX liczonej w złotych 
polskich z wagą 30%, procentowej zmiany indeksu BUX liczonej w polskich złotych z wagą 5%, procentowej zmiany indeksu ATX liczonej 
w polskich złotych z wagą 5% i stawki referencyjnej WIBID overnight z wagą 10%; 

6.3.7. od dnia 1 lipca 2018 roku do dnia 31 maja 2020 roku przyjmowało się średnią ważoną procentowej zmiany indeksu WIG20 z wagą 20%, 
procentowej zmiany indeksu ISE30 liczonej w polskich złotych z wagą 25%, procentowej zmiany indeksu MSCI Russia liczonej w złotych 
polskich z wagą 35%, procentowej zmiany indeksu BUX liczonej w polskich złotych z wagą 5%, procentowej zmiany indeksu MSCI Czech 
Republic liczonej w polskich złotych z wagą 5% i stawki referencyjnej WIBID overnight z wagą 10%; 

6.3.8. od dnia 1 czerwca 2020 roku do dnia 3 marca 2022 roku przyjmowało się średnią ważoną procentowej zmiany indeksu WIG20 z wagą 
15%, procentowej zmiany indeksu ISE30 liczonej w polskich złotych z wagą 25%, procentowej zmiany indeksu MSCI Russia liczonej w 
dolarach amerykańskich z wagą 40%, procentowej zmiany indeksu BUX liczonej w polskich złotych z wagą 5%, procentowej zmiany indeksu 
MSCI Czech Republic liczonej w polskich złotych z wagą 5% i stawki referencyjnej WIBID overnight z wagą 10%, 

6.3.9. od dnia 4 marca 2022 roku przyjmuje się średnią ważoną procentowej zmiany indeksu WIG20 z wagą 55%, procentowej zmiany indeksu 
ISE30 liczonej w polskich złotych z wagą 25%, procentowej zmiany indeksu BUX liczonej w polskich złotych z wagą 5%, procentowej zmiany 
indeksu MSCI Czech Republic liczonej w polskich złotych z wagą 5% i stawki referencyjnej WIBID overnight z wagą 10%, gdzie: 

 WIG20 oznacza liczony w PLN cenowy indeks odzwierciedlających zmianę cen akcji dwudziestu największych spółek notowanych 
na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, 

 ISE30 oznacza liczony w PLN cenowy indeks odzwierciedlający zmianę cen akcji największych spółek notowanych na Giełdzie 
Papierów Wartościowych w Istambule, 

 BUX oznacza liczony w PLN dochodowy (uwzględniający dywidendy) indeks odzwierciedlający zmianę cen akcji spółek notowanych 
na Budapesztańskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, 

 MSCI Czech Republic oznacza liczony w PLN cenowy indeks kalkulowany przez firmę MSCI Inc. odzwierciedlający zmianę cen akcji 
najbardziej płynnych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Pradze, 

 WIBID overnight oznacza jednodniową referencyjną stopę oprocentowania depozytów na rynku międzybankowym w Polsce. 
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6.4. Średnia stopa zwrotu z benchmarku odpowiednio dla okresów, o których mowa w pkt 6.2.  

 

 

 

6.5. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez 
Fundusz oraz od wysokości pobranych przez Fundusz opłat manipulacyjnych. Wyniki historyczne Funduszu nie gwarantują uzyskania 
podobnych wyników w przyszłości.  

6.6. Źródłem danych przedstawionych w pkt 6.1. jest sprawozdanie finansowe Subfunduszu, a źródłem danych przedstawionych w pkt 6.2. i 
6.4. są dane własne Towarzystwa. 

6.7. Przy ustalaniu stopy zwrotu nie uwzględnia się podatków i opłat publicznoprawnych, a także opłat związanych ze zbywaniem i 
odkupywaniem Jednostek Uczestnictwa.” 

 

25. W Rozdziale III Podrozdziale IIIm ustęp 3. otrzymuje nowe brzmienie:  

„3. Wskazanie metody pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu. 

Fundusz oblicza całkowitą ekspozycję Subfunduszu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 

listopada 2020 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. 

Całkowita ekspozycja Subfunduszu, wyliczona przy zastosowaniu przyjętej dla Subfunduszu metody zaangażowania, nie może przekraczać 100% 

Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”  

 

26. W Rozdziale III Podrozdziale IIIm ustęp 6. otrzymuje nowe brzmienie:  
 

6. Podstawowe dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym  

6.1. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2021 r.), zgodnie ze sprawozdaniem 
finansowym Subfunduszu zbadanym przez biegłego rewidenta (w tys. zł). 

 

6.2. Wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa związane z Subfunduszem 
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6.3. Za wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu, odzwierciedlający zachowanie się zmiennych 
rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Subfunduszu, zwany również benchmarkiem: 

6.3.1. do dnia 30 września 2008 roku przyjmowało się średnią złożoną z rentowności WIG (20%) oraz 13-tygodniowych bonów skarbowych 
(80%); 

6.3.2. od dnia 1 października 2008 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku przyjmowało się średnią ważoną rentowności WIG z wagą 30%, 
rentowności EFFAS 1-7 z wagą 60% oraz stawki referencyjnej WIBID overnight z wagą 10%; 

6.3.3. od 1 stycznia 2010 roku do dnia 24 lipca 2014 roku przyjmowało się średnią ważoną procentowej zmiany indeksu WIG z wagą 25% oraz 
procentowej zmiany indeksu Merrill Lynch Polish Governments 1-4 Yrs z wagą 75%, 

6.3.4. od dnia 25 lipca 2014 roku do dnia 31 lipca 2017 roku przyjmowało się średnią ważoną procentowej zmiany indeksu WIG z wagą 20%, 
procentowej zmiany indeksu MSCI ACWI USD z wagą 10% oraz procentowej zmiany indeksu Merrill Lynch G0PL Polish Governments z 
wagą 70%, 

6.3.5. od dnia 1 sierpnia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku przyjmowało się średnią ważoną procentowej zmiany indeksu WIG z wagą 
20%, procentowej zmiany indeksu MSCI WORLD USD z wagą 10% oraz procentowej zmiany indeksu Merrill Lynch G0PL Polish 
Governments z wagą 70%,  

6.3.6. od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 30 kwietnia 2021 roku przyjmowało się średnią ważoną procentowej zmiany indeksu WIG30 z wagą 
20%, procentowej zmiany indeksu MSCI WORLD USD z wagą 10% oraz procentowej zmiany indeksu ICE BofA Poland Government Index 
(G0PL) z wagą 70%,  

6.3.7. od dnia 1 maja 2021 roku przyjmuje się średnią ważoną procentowej zmiany indeksu WIG30 z wagą 30% oraz procentowej zmiany indeksu 
ICE BofA Poland Government Index (G0PL) z wagą 70%, gdzie: 

 WIG30 oznacza liczony w PLN dochodowy (uwzględniający dywidendy) indeks odzwierciedlający zmianę cen akcji 30 największych 
i najbardziej płynnych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, 

 ICE BofA Poland Government Index (G0PL) oznacza kalkulowany przez firmę Data Indices LLC liczony w PLN i uwzględniający 
przepływy z tytułu kuponów indeks odzwierciedlający zachowanie rynku polskich obligacji skarbowych. 

6.4. Średnia stopa zwrotu z benchmarku odpowiednio dla okresów, o których mowa w pkt 6.2.  

 

 

 

6.5. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez 
Fundusz oraz od wysokości pobranych przez Fundusz opłat manipulacyjnych. Wyniki historyczne Funduszu nie gwarantują uzyskania 
podobnych wyników w przyszłości. 
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6.6. Źródłem danych przedstawionych w pkt 6.1. jest sprawozdanie finansowe Subfunduszu, a źródłem danych przedstawionych w pkt 6.2. i 
6.4. są dane własne Towarzystwa. 

6.7. Przy ustalaniu stopy zwrotu nie uwzględnia się podatków i opłat publicznoprawnych, a także opłat związanych ze zbywaniem i 
odkupywaniem Jednostek Uczestnictwa."  

 

27. W Rozdziale III Podrozdziale IIIn ustęp 3. otrzymuje następujące brzmienie:  

„3. Wskazanie metody pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu. 

Fundusz oblicza całkowitą ekspozycję Subfunduszu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 

listopada 2020 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. 

Całkowita ekspozycja Subfunduszu, wyliczona przy zastosowaniu przyjętej dla Subfunduszu metody zaangażowania, nie może przekraczać 100% 

Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.” 

28. W Rozdziale III Podrozdziale IIIn ustęp 6. otrzymuje nowe brzmienie: 

6. Podstawowe dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym  

6.1. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2021 r.), zgodnie ze sprawozdaniem 
finansowym Subfunduszu zbadanym przez biegłego rewidenta (w tys. zł). 

 

6.2. Wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa związane z Subfunduszem 

 

 

 

 

 

6.3. Za wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu, odzwierciedlający zachowanie się zmiennych 
rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Subfunduszu, zwany również benchmarkiem: 

6.3.1. do dnia 30 września 2008 roku przyjmowało się średnią złożoną z rentowności WIG (20%) oraz 13-tygodniowych bonów skarbowych 
(80%); 

6.3.2. od dnia 1 października 2008 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku przyjmowało się średnią ważoną rentowności WIG z wagą 30%, 
rentowności EFFAS 1-7 z wagą 60% oraz stawki referencyjnej WIBID overnight z wagą 10%; 
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6.3.3. od 1 stycznia 2010 roku do dnia 24 lipca 2014 roku przyjmowało się średnią ważoną procentowej zmiany indeksu WIG z wagą 25% oraz 
procentowej zmiany indeksu Merrill Lynch Polish Governments 1-4 Yrs z wagą 75%, 

6.3.4. od dnia 25 lipca 2014 roku do dnia 31 lipca 2017 roku przyjmowało się średnią ważoną procentowej zmiany indeksu WIG z wagą 20%, 
procentowej zmiany indeksu MSCI ACWI USD z wagą 10% oraz procentowej zmiany indeksu Merrill Lynch G0PL Polish Governments z 
wagą 70%, 

6.3.5. od dnia 1 sierpnia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku przyjmowało się średnią ważoną procentowej zmiany indeksu WIG z wagą 
20%, procentowej zmiany indeksu MSCI WORLD USD z wagą 10% oraz procentowej zmiany indeksu Merrill Lynch G0PL Polish 
Governments z wagą 70%,  

6.3.6. od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 30 kwietnia 2021 roku przyjmowało się średnią ważoną procentowej zmiany indeksu WIG30 z wagą 
20%, procentowej zmiany indeksu MSCI WORLD USD z wagą 10% oraz procentowej zmiany indeksu ICE BofA Poland Government Index 
(G0PL) z wagą 70%,  

6.3.7. od dnia 1 maja 2021 roku przyjmuje się średnią ważoną procentowej zmiany indeksu WIG30 z wagą 30% oraz procentowej zmiany indeksu 
ICE BofA Poland Government Index (G0PL) z wagą 70%, gdzie: 

 WIG30 oznacza liczony w PLN dochodowy (uwzględniający dywidendy) indeks odzwierciedlający zmianę cen akcji 30 największych 
i najbardziej płynnych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, 

 ICE BofA Poland Government Index (G0PL) oznacza kalkulowany przez firmę Data Indices LLC liczony w PLN i uwzględniający 
przepływy z tytułu kuponów indeks odzwierciedlający zachowanie rynku polskich obligacji skarbowych. 

6.4. Średnia stopa zwrotu z benchmarku odpowiednio dla okresów, o których mowa w pkt 6.2.  

 

 

 

6.5. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez 
Fundusz oraz od wysokości pobranych przez Fundusz opłat manipulacyjnych. Wyniki historyczne Funduszu nie gwarantują uzyskania 
podobnych wyników w przyszłości. 

6.6. Źródłem danych przedstawionych w pkt 6.1. jest sprawozdanie finansowe Subfunduszu, a źródłem danych przedstawionych w pkt 6.2. i 
6.4. są dane własne Towarzystwa. 

6.7. Przy ustalaniu stopy zwrotu nie uwzględnia się podatków i opłat publicznoprawnych, a także opłat związanych ze zbywaniem i 
odkupywaniem Jednostek Uczestnictwa.” 

29. W Rozdziale III Podrozdziale IIIp ustęp 3. otrzymuje następujące brzmienie:  

„3. Wskazanie metody pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu. 

Fundusz oblicza całkowitą ekspozycję Subfunduszu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 

listopada 2020 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. 

Całkowita ekspozycja Subfunduszu, wyliczona przy zastosowaniu przyjętej dla Subfunduszu metody zaangażowania, nie może przekraczać 100% 

Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.” 

 

30. W Rozdziale III Podrozdziale IIIp ustęp 4. otrzymuje następujące brzmienie:  

„4. Określenie profilu inwestora. 

Subfundusz przeznaczony jest dla Inwestorów, którzy: 

- chcą inwestować w szczególności w obligacje rządowe oraz obligacje przedsiębiorstw o dłuższym horyzoncie czasowym, 

- planują inwestować średnioterminowo, 

- akceptują poziom ryzyka związany z portfelem Subfunduszu składającym się z instrumentów, o których mowa w tiret pierwszym, 

- liczą się z możliwością nieznacznych wahań wartości Jednostki Uczestnictwa (szczególnie w horyzoncie krótkookresowym), 
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- zapoznali się i akceptują opłaty manipulacyjne za nabycie i/lub odkupienie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, wysokość wynagrodzenia za 

zarządzanie oraz koszty Subfunduszu. 

Subfundusz może nie być odpowiedni dla osób, chcących sprzedać Jednostki Uczestnictwa w ciągu 2,5 lat. Niemniej, niniejszy Subfundusz w 

wyjątkowych sytuacjach może być traktowany przez niektórych Inwestorów jako element krótkoterminowych inwestycji.  

Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej Inwestor powinien dodatkowo zwrócić uwagę na: 

- potencjalny udział Subfunduszu w wartości posiadanych inwestycji/oszczędności, 

- moment wejścia do Subfunduszu,  

- częstotliwość nabywania Jednostek Uczestnictwa (jednorazowo/regularnie), 

- kategorię Jednostek Uczestnictwa i związaną z nią charakterystykę, 

- wysokość opłat manipulacyjnych stosowanych w danym kanale sprzedaży, 

które mogą mieć istotny wpływ na czas i wysokość osiągnięcia satysfakcjonującej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa 

Subfunduszu.” 

 

 
31. W Rozdziale III Podrozdziale IIIp ustęp 6. otrzymuje nowe brzmienie:  

„6. Podstawowe dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym  

6.1. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2021 r.), zgodnie ze sprawozdaniem 
finansowym Subfunduszu zbadanym przez biegłego rewidenta (w tys. zł). 

 

6.2. Wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa związane z Subfunduszem. 
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6.3. Za wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa związane z Subfunduszem, odzwierciedlający zachowanie 
się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Subfunduszu, zwany również benchmarkiem: 

6.3.1. do dnia 30 września 2008 roku przyjmowało się: 90% Indeks Bloomberg EFFAS Bond Index Poland Govt 3+ Yr (Indeks EFFAS BLOOMBERG 
polskich obligacji skarbowych w PLN, o stałym kuponie i bez kuponu, zapadających nie wcześniej niż za 3 lata) + 10% średnia rentowność 
52-tyg. bonów skarbowych z przetargów organizowanych przez Ministerstwo Finansów; 

6.3.2. od 1 października 2008 roku do 31 grudnia 2009 roku przyjmowało się średnią ważoną rentowności EFFAS polskich obligacji 3+ (indeks 
polskich obligacji stało- i zerokuponowych o terminie zapadalności dłuższym niż 3 lata) z wagą 90% i stawki referencyjnej WIBID overnight 
z wagą 10%; 

6.3.3. od 1 stycznia 2010 roku przyjmuje się procentową zmianę indeksu ICE BofA Poland Government Index (G0PL), gdzie ICE BofA Poland 
Government Index (G0PL) oznacza kalkulowany przez firmę Data Indices LLC liczony w PLN i uwzględniający przepływy z tytułu kuponów 
indeks odzwierciedlający zachowanie rynku polskich obligacji skarbowych. 

6.4. Średnia stopa zwrotu z benchmarku odpowiednio dla okresów, o których mowa w pkt 6.2.  

 

 

6.5. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez 
Fundusz oraz od wysokości pobranych przez Fundusz opłat manipulacyjnych. Wyniki historyczne Funduszu nie gwarantują uzyskania 
podobnych wyników w przyszłości.  

6.6. Źródłem danych przedstawionych w pkt 6.1. jest sprawozdanie finansowe Subfunduszu, a źródłem danych przedstawionych w pkt 6.2. i 
6.4. są dane własne Towarzystwa. 

6.7. Przy ustalaniu stopy zwrotu nie uwzględnia się podatków i opłat publicznoprawnych, a także opłat związanych ze zbywaniem i 
odkupywaniem Jednostek Uczestnictwa.” 

 

32. W Rozdziale III Podrozdziale IIIr ustęp 3. otrzymuje nowe brzmienie:  

„3. Wskazanie metody pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu. 

Fundusz oblicza całkowitą ekspozycję Subfunduszu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 

listopada 2020 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. 

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

 

33. W Rozdziale III Podrozdziale IIIr ustęp 6. otrzymuje nowe brzmienie:  

 

„6. Podstawowe dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym  

6.1. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2021 r.), zgodnie ze sprawozdaniem finansowym 
Subfunduszu zbadanym przez biegłego rewidenta (w tys. zł). 



34 

 

 

6.2. Wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa związane z Subfunduszem 

 

 

 

 

6.3. Za wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa związane z Subfunduszem, odzwierciedlający zachowanie 
się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Subfunduszu, zwany również benchmarkiem: 

6.3.1. do dnia 30 września 2008 roku przyjmowało się średnią ważoną stawki referencyjnej WIBID overnight z wagą 20% oraz rentowności 
MIDWIG z wagą 80%; 

6.3.2. od dnia 1 października 2008 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku przyjmowało się średnią ważoną stawki referencyjnej WIBID overnight z 
wagą 20% oraz rentowności mWIG40 z wagą 80%; 

6.3.3. od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 23 marca 2014 r. przyjmowało się średnią ważoną stawki referencyjnej WIBID overnight z wagą 
10%, procentowej zmiany indeksu WIG20 z wagą 10%, procentowej zmiany indeksu mWIG40 z wagą 45% oraz procentowej zmiany indeksu 
sWIG80 z wagą 35%; 

6.3.4. od 24 marca 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku przyjmowało się średnią ważoną procentowej zmiany indeksu WIG30 z wagą 20%, 
procentowej zmiany indeksu WIG50 z wagą 30%, procentowej zmiany indeksu WIG250 z wagą 10%, procentowej zmiany indeksu MSCI 
ACWI SMID Cap Index USD z wagą 30% oraz stawki referencyjnej WIBID overnight z wagą 10%; 

6.3.5. od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 lipca 2017 roku przyjmowało się średnią ważoną procentowej zmiany indeksu WIG20 z wagą 
20%, procentowej zmiany indeksu WIG40 z wagą 30%, procentowej zmiany indeksu WIG80 z wagą 10%, procentowej zmiany indeksu 
MSCI ACWI SMID Cap Index USD z wagą 30% oraz stawki referencyjnej WIBID overnight z wagą 10%; 

6.3.6. od dnia 1 sierpnia 2017 roku przyjmuje się średnią ważoną procentowej zmiany indeksu WIG20 z wagą 20%, procentowej zmiany indeksu 
mWIG40 z wagą 30%, procentowej zmiany indeksu sWIG80 z wagą 10%, procentowej zmiany indeksu MSCI WORLD SMID Cap Index USD 
z wagą 30% oraz stawki referencyjnej WIBID overnight z wagą 10%, gdzie: 

 WIG20 oznacza liczony w PLN cenowy indeks odzwierciedlający zmianę cen akcji dwudziestu największych spółek notowanych na 
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, 

 mWIG40 oznacza liczony w PLN cenowy indeks odzwierciedlający zmianę cen akcji czterdziestu średnich spółek notowanych na 
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, 

 sWIG80 oznacza liczony w PLN cenowy indeks odzwierciedlający zmianę cen akcji osiemdziesięciu małych spółek notowanych na 
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, 
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 MSCI WORLD SMID Cap Index USD oznacza liczony w USD cenowy indeks kalkulowany przez firmę MSCI Inc. odzwierciedlający 
zmianę cen akcji małych i średnich spółek notowanych na rynkach rozwiniętych, 

 WIBID overnight oznacza jednodniową referencyjną stopę oprocentowania depozytów na rynku międzybankowym w Polsce. 

6.4. Średnia stopa zwrotu z benchmarku odpowiednio dla okresów, o których mowa w pkt 6.2.  

 

 

6.5. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez 
Fundusz oraz od wysokości pobranych przez Fundusz opłat manipulacyjnych. Wyniki historyczne Funduszu nie gwarantują uzyskania 
podobnych wyników w przyszłości.  

6.6. Źródłem danych przedstawionych w pkt 6.1. jest sprawozdanie finansowe Subfunduszu, a źródłem danych przedstawionych w pkt 6.2. i 
6.4. są dane własne Towarzystwa. 

6.7. Przy ustalaniu stopy zwrotu nie uwzględnia się podatków i opłat publicznoprawnych, a także opłat związanych ze zbywaniem i 
odkupywaniem Jednostek Uczestnictwa.” 

 

34. W Rozdziale III Podrozdziale IIIu ustęp 3. otrzymuje nowe brzmienie:  

„3. Wskazanie metody pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu. 

Fundusz oblicza całkowitą ekspozycję Subfunduszu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 

listopada 2020 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. 

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

 

35. W Rozdziale III Podrozdziale IIIu ustęp 4. otrzymuje nowe brzmienie:   

„4. Określenie profilu inwestora. 

Subfundusz przeznaczony jest dla Inwestorów, którzy: 

- chcą inwestować w szczególności w obligacje rządowe  oraz obligacje przedsiębiorstw, 

- planują inwestować krótkoterminowo, 

- akceptują poziom ryzyka związany z portfelem Subfunduszu składającym się z instrumentów, o których mowa w tiret pierwszym, 

- liczą się z możliwością nieznacznych wahań wartości Jednostki Uczestnictwa (szczególnie w horyzoncie krótkookresowym), 

- zapoznali się i akceptują opłaty manipulacyjne za nabycie i/lub odkupienie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, wysokość wynagrodzenia za 

zarządzanie oraz koszty Subfunduszu. 

Subfundusz może nie być odpowiedni dla osób, chcących sprzedać Jednostki Uczestnictwa w ciągu 1 roku.  

Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej Inwestor powinien dodatkowo zwrócić uwagę na: 

- potencjalny udział Subfunduszu w wartości posiadanych inwestycji/oszczędności, 

- moment wejścia do Subfunduszu,  

- częstotliwość nabywania Jednostek Uczestnictwa (jednorazowo/regularnie), 

- kategorię Jednostek Uczestnictwa i związaną z nią charakterystykę, 

- wysokość opłat manipulacyjnych stosowanych w danym kanale sprzedaży, 
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które mogą mieć istotny wpływ na czas i wysokość osiągnięcia satysfakcjonującej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa 

Subfunduszu.” 

 

36. W Rozdziale III Podrozdziale IIIu ustęp 6. otrzymuje nowe brzmienie:  

„6. Podstawowe dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym  

6.1. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2021 r.), zgodnie ze sprawozdaniem 
finansowym Subfunduszu zbadanym przez biegłego rewidenta (w tys. zł). 

 
6.2. Wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa związane z Subfunduszem 

 

 

 

 

6.3. Za wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa związane z Subfunduszem, odzwierciedlający zachowanie 
się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Subfunduszu, zwany również benchmarkiem; 

6.3.1. do dnia 30 września 2008 roku przyjmowało się rentowność 13-tygodniowych bonów skarbowych; 

6.3.2. od dnia 1 października 2008 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku przyjmowało się średnią ważoną rentowności EFFAS 1-3 z wagą 50% 
i stawki referencyjnej WIBID overnight z wagą 50%; 

6.3.3. od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 20 stycznia 2019 roku przyjmowało się stawkę WIBID 6M; 

6.3.4. od dnia 21 stycznia 2019 roku Subfundusz nie stosuje wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa. 
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6.4. Średnia stopa zwrotu z benchmarku odpowiednio dla okresów, o których mowa w pkt 6.2.  

Nie dotyczy. Od dnia 21 stycznia 2019 roku Subfundusz nie stosuje wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji w Jednostki 

Uczestnictwa. 

6.5. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez 
Fundusz oraz od wysokości pobranych przez Fundusz opłat manipulacyjnych. Wyniki historyczne Funduszu nie gwarantują uzyskania 
podobnych wyników w przyszłości.  

6.6. Źródłem danych przedstawionych w pkt 6.1. jest sprawozdanie finansowe Subfunduszu, a źródłem danych przedstawionych w pkt 6.2. są 
dane własne Towarzystwa. 

6.7. Przy ustalaniu stopy zwrotu nie uwzględnia się podatków i opłat publicznoprawnych, a także opłat związanych ze zbywaniem i 
odkupywaniem Jednostek Uczestnictwa.”  

 

37. W Rozdziale III Podrozdziale IIIv ustęp 3. otrzymuje następujące brzmienie:  

„3. Wskazanie metody pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu. 

Fundusz oblicza całkowitą ekspozycję Subfunduszu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 

listopada 2020 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. 

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

 

38. W Rozdziale III Podrozdziale IIIv ustęp 4. otrzymuje następujące brzmienie:  
 

„4. Określenie profilu inwestora. 

Subfundusz przeznaczony jest dla Inwestorów, którzy: 
- chcą inwestować w szczególności w obligacje rządowe  oraz obligacje przedsiębiorstw denominowane w USD, 
- planują inwestować średnioterminowo, 
- akceptują poziom ryzyka związany z portfelem Subfunduszu składającym się z instrumentów, o których mowa w tiret pierwszym, 
- liczą się z możliwością znacznych wahań wartości Jednostki Uczestnictwa (szczególnie w horyzoncie krótkookresowym), 
- zapoznali się i akceptują opłaty manipulacyjne za nabycie i/lub odkupienie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, wysokość wynagrodzenia za 
zarządzanie oraz koszty Subfunduszu. 

Subfundusz może nie być odpowiedni dla osób, chcących sprzedać Jednostki Uczestnictwa w ciągu 3 lat. Niemniej, niniejszy Subfundusz w 
wyjątkowych sytuacjach może być traktowany przez niektórych Inwestorów jako element krótkoterminowych inwestycji.  

Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej Inwestor powinien dodatkowo zwrócić uwagę na: 

- potencjalny udział Subfunduszu w wartości posiadanych inwestycji/oszczędności, 
- moment wejścia do Subfunduszu,  
- częstotliwość nabywania Jednostek Uczestnictwa (jednorazowo/regularnie), 
- kategorię Jednostek Uczestnictwa i związaną z nią charakterystykę, 
- wysokość opłat manipulacyjnych stosowanych w danym kanale sprzedaży, 

które mogą mieć istotny wpływ na czas i wysokość osiągnięcia satysfakcjonującej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa 
Subfunduszu.”  

 

39. W Podrozdziale IIIv ustęp 6. Otrzymuje następujące brzmienie:   

„6. Podstawowe dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym. 

6.1. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2021 r.), zgodnie ze sprawozdaniem finansowym 
Subfunduszu zbadanym przez biegłego rewidenta (w tys. zł). 
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6.2. Wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki 
Uczestnictwa związane z Subfunduszem. 

 

 

 

 

6.3. Za wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Funduszu, odzwierciedlający zachowanie się zmiennych 
rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Subfunduszu, zwany również benchmarkiem: 

6.3.1. do dnia 31 marca 2021 roku przyjmowało się (1 + 6M LIBID USD) * (1 + zmiana kursu USDPLN wg NBP) – 1, gdzie LIBID 6M USD oznacza 
sześciomiesięczną referencyjną stopę oprocentowania depozytów w USD na globalnym rynku międzybankowym; 

6.3.2. od dnia 1 kwietnia 2021 roku przyjmuje się  procentową zmianę indeksu ICE BofA 1-3 Year US Treasury Index, gdzie ICE BofA 1-3 Year US 
Treasury Index oznacza indeks kalkulowany przez firmę ICE Data Indices LLC w USD, przeliczony następnie na PLN i uwzględniający zarówno 
zmiany kursu walutowego USD do PLN, jak również przepływy z tytułu kuponów i odzwierciedlający zachowanie rynku obligacji skarbowych 
USA. 

6.4. Średnia stopa zwrotu z benchmarku odpowiednio dla okresów, o których mowa w pkt 6.2.  
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6.5. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez 
Fundusz oraz od wysokości pobranych przez Fundusz opłat manipulacyjnych. Wyniki historyczne Funduszu nie gwarantują uzyskania 
podobnych wyników w przyszłości.  

6.6. Źródłem danych przedstawionych w pkt 6.1. jest sprawozdanie finansowe Subfunduszu, a źródłem danych przedstawionych w pkt 6.2. i 
6.4. są dane własne Towarzystwa. 

6.7. Przy ustalaniu stopy zwrotu nie uwzględnia się podatków i opłat publicznoprawnych, a także opłat związanych ze zbywaniem i 
odkupywaniem Jednostek Uczestnictwa.”  

 

40. W Podrozdziale IIIw ustęp 3. Otrzymuje następujące brzmienie:  

„3. Wskazanie metody pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu. 

Fundusz oblicza całkowitą ekspozycję Subfunduszu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 

listopada 2020 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. 

Całkowita ekspozycja Subfunduszu, wyliczona przy zastosowaniu przyjętej dla Subfunduszu metody zaangażowania, nie może przekraczać 100% 

Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”  

 

 

41. W Podrozdziale IIIw ustęp 4. Otrzymuje następujące brzmienie:  

„4. Określenie profilu inwestora. 

Subfundusz przeznaczony jest dla Inwestorów, którzy: 

- chcą inwestować w szczególności w akcje wybranych spółek z całego świata operujących na rynku złota i innych metali szlachetnych, 

- oczekują wyższej stopy zwrotu niż z obligacji, 

- planują inwestować długoterminowo, 

- akceptują wysoki poziom ryzyka związany z portfelem Subfunduszu składającym się z instrumentów, o których mowa w tiret pierwszym, 

- liczą się z możliwością znacznych wahań wartości Jednostki Uczestnictwa (szczególnie w horyzoncie krótkookresowym), 

- zapoznali się i akceptują opłaty manipulacyjne za nabycie i/lub odkupienie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, wysokość wynagrodzenia za 

zarządzanie oraz koszty Subfunduszu. 

Subfundusz może nie być odpowiedni dla osób, chcących sprzedać Jednostki Uczestnictwa w ciągu 5 lat. Niemniej, niniejszy Subfundusz w 

wyjątkowych sytuacjach może być traktowany przez niektórych Inwestorów jako element krótko- lub średnioterminowych inwestycji.  

Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej Inwestor powinien dodatkowo zwrócić uwagę na: 

- potencjalny udział Subfunduszu w wartości posiadanych inwestycji/oszczędności, 

- moment wejścia do Subfunduszu,  

- częstotliwość nabywania Jednostek Uczestnictwa (jednorazowo/regularnie), 

- kategorię Jednostek Uczestnictwa i związaną z nią charakterystykę, 

- wysokość opłat manipulacyjnych stosowanych w danym kanale sprzedaży, 

które mogą mieć istotny wpływ na czas i wysokość osiągnięcia satysfakcjonującej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa 

Subfunduszu.” 

 
42. W Podrozdziale IIIw ustęp 6. Otrzymuje następujące brzmienie:  

„6. Podstawowe dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym. 

6.1. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2021 r.), zgodnie ze sprawozdaniem finansowym 
Subfunduszu zbadanym przez biegłego rewidenta (w tys. zł). 
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6.2. Wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki 
Uczestnictwa związane z Subfunduszem. 

 

 

 

 

 

6.3. Za wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Funduszu, odzwierciedlający zachowanie się zmiennych 
rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Subfunduszu, zwany również benchmarkiem: 

6.3.1. do dnia 31 lipca 2017 roku przyjmowało się procentową zmianę indeksu Arca Gold Miners NYSE; 

6.3.2. od 1 sierpnia 2017 roku przyjmuje się średnią ważoną procentowej zmiany indeksu NYSE ARCA GOLDMINERS INDEX USD z wagą 90% i 
stawki referencyjnej WIBID overnight z wagą 10%, gdzie: 

 NYSE ARCA GOLDMINERS INDEX USD oznacza liczony w USD cenowy indeks kalkulowany przez firmę New York Stock Exchange 
odzwierciedlający zmianę cen akcji spółek, których podstawowym przedmiotem działalności jest wydobycie oraz obróbka rudy złota 
i srebra, 

 WIBID overnight oznacza jednodniową referencyjną stopę oprocentowania depozytów na rynku międzybankowym w Polsce. 

6.4. Średnia stopa zwrotu z benchmarku odpowiednio dla okresów, o których mowa w pkt 6.2.  
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6.5. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez 
Fundusz oraz od wysokości pobranych przez Fundusz opłat manipulacyjnych. Wyniki historyczne Funduszu nie gwarantują uzyskania 
podobnych wyników w przyszłości.  

6.6. Źródłem danych przedstawionych w pkt 6.1. jest sprawozdanie finansowe Subfunduszu, a źródłem danych przedstawionych w pkt 6.2. i 
6.4. są dane własne Towarzystwa. 

6.7. Przy ustalaniu stopy zwrotu nie uwzględnia się podatków i opłat publicznoprawnych, a także opłat związanych ze zbywaniem i 
odkupywaniem Jednostek Uczestnictwa.” 

 

43. W Podrozdziale IIIx ustęp 3. Otrzymuje następujące brzmienie:  

„3. Wskazanie metody pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu 

Fundusz oblicza całkowitą ekspozycję Subfunduszu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 

listopada 2020 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. 

Całkowita ekspozycja Subfunduszu, wyliczona przy zastosowaniu przyjętej dla Subfunduszu metody zaangażowania, nie może przekraczać 

100% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.” 

 

44. W Podrozdziale IIIx ustęp 6. Otrzymuje następujące brzmienie:  

„6. Podstawowe dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym. 

6.1. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2021 r.), zgodnie ze sprawozdaniem finansowym 
Subfunduszu zbadanym przez biegłego rewidenta (w tys. zł). 

 

6.2. Wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa związane z Subfunduszem. 
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6.3. Za wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Funduszu, odzwierciedlający zachowanie się zmiennych 
rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Subfunduszu, zwany również benchmarkiem: 

- do dnia 28 lutego 2019 roku przyjmowało się średnią ważoną procentowej zmiany indeksu MSCI All Countries Asia and Pacific ex-Japan 
USD z wagą 90% i stawki referencyjnej WIBID overnight z wagą 10%, 

- od dnia 1 marca 2019 roku przyjmuje się średnią ważoną procentowej zmiany indeksu WIG20 z wagą 75% i indeksu mWIG40 z wagą 
25%, gdzie: 

 WIG20 oznacza liczony w PLN dochodowy (uwzględniający dywidendy) indeks odzwierciedlający zmianę cen akcji dwudziestu 
największych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, 

 mWIG40 oznacza liczony w PLN dochodowy (uwzględniający dywidendy) indeks odzwierciedlający zmianę cen akcji czterdziestu 
średnich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 

6.4. Średnia stopa zwrotu z benchmarku odpowiednio dla okresów, o których mowa w pkt 6.2.  

 

 

6.5. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez 
Fundusz oraz od wysokości pobranych przez Fundusz opłat manipulacyjnych. Wyniki historyczne Funduszu nie gwarantują uzyskania 
podobnych wyników w przyszłości.  

6.6. Źródłem danych przedstawionych w pkt 6.1. jest sprawozdanie finansowe Subfunduszu, a źródłem danych przedstawionych w pkt 6.2. i 
6.4. są dane własne Towarzystwa. 

6.7. Przy ustalaniu stopy zwrotu nie uwzględnia się podatków i opłat publicznoprawnych, a także opłat związanych ze zbywaniem i 
odkupywaniem Jednostek Uczestnictwa.” 

 

45. W Rozdziale III Podrozdziale IIIy ustęp 3. otrzymuje następujące brzmienie:  

„3. Wskazanie metody pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu. 

Fundusz oblicza całkowitą ekspozycję Subfunduszu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 

listopada 2020 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. 

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

 

46. W Rozdziale III Podrozdziale IIIy ustęp 6. otrzymuje następujące brzmienie:  

„6. Podstawowe dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym. 
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6.1. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2021 r.), zgodnie ze sprawozdaniem finansowym 
Subfunduszu zbadanym przez biegłego rewidenta (w tys. zł). 

 
6.2. Wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa związane z Subfunduszem. 

 

 

 

 

 

 

6.3. Za wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Funduszu, odzwierciedlający zachowanie się zmiennych 
rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Subfunduszu, zwany również benchmarkiem: 

- do dnia 28 lutego 2019 roku przyjmowało się średnią ważoną procentowej zmiany indeksu Standard & Poors 500 USD z wagą 90% i 

stawki referencyjnej WIBID overnight z wagą 10%, 

- od dnia 1 marca 2019 roku przyjmuje się procentową zmianę indeksu Standard & Poors 500 USD, gdzie S&P500 USD oznacza liczony w 

USD dochodowy (uwzględniający dywidendy) indeks kalkulowany przez firmę S&P Dow Jones Indices LLC odzwierciedlający zmianę cen 

akcji największych spółek Ameryki Północnej.  

 

6.4. Średnia stopa zwrotu z benchmarku odpowiednio dla okresów, o których mowa w pkt 6.2.  
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6.5. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez 
Fundusz oraz od wysokości pobranych przez Fundusz opłat manipulacyjnych. Wyniki historyczne Funduszu nie gwarantują uzyskania 
podobnych wyników w przyszłości.  

6.6. Źródłem danych przedstawionych w pkt 6.1. jest sprawozdanie finansowe Subfunduszu, a źródłem danych przedstawionych w pkt 6.2. i 6.4. 
są dane własne Towarzystwa. 

6.7. Przy ustalaniu stopy zwrotu nie uwzględnia się podatków i opłat publicznoprawnych, a także opłat związanych ze zbywaniem i 
odkupywaniem Jednostek Uczestnictwa.”  

 

47. W Rozdziale III Podrozdziale IIIz ustęp 3. otrzymuje następujące brzmienie:  

„3. Wskazanie metody pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu. 

Fundusz oblicza całkowitą ekspozycję Subfunduszu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 

listopada 2020 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. 

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

 

48. W Rozdziale III Podrozdziale IIIz ustęp 6. otrzymuje następujące brzmienie:  

„6. Podstawowe dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym. 

6.1. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2021 r.), zgodnie ze sprawozdaniem finansowym 
Subfunduszu zbadanym przez biegłego rewidenta (w tys. zł). 
 

 
 

6.2. Wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa związane z Subfunduszem. 
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6.3. Za wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Funduszu, odzwierciedlający zachowanie się zmiennych 
rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Subfunduszu, zwany również benchmarkiem: 

– do dnia 28 lutego 2019 roku przyjmowało się średnią ważoną procentowej zmiany indeksu TOPIX JPY z wagą 90% i stawki referencyjnej 

WIBID overnight z wagą 10%, 

– od dnia 1 marca 2019 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku przyjmowało się procentową zmianę indeksu Nikkei 225 JPY, 

- od dnia 1 lipca 2020 roku przyjmuje się procentową zmianę indeksu MSCI Japan, gdzie MSCI Japan oznacza liczony w JPY dochodowy 

(uwzględniający dywidendy) indeks kalkulowany przez firmę MSCI Inc. odzwierciedlający zmianę cen akcji dużych i średnich spółek 

japońskich. 

6.4. Średnia stopa zwrotu z benchmarku odpowiednio dla okresów, o których mowa w pkt 6.2.  

  

 

6.5. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez 
Fundusz oraz od wysokości pobranych przez Fundusz opłat manipulacyjnych. Wyniki historyczne Funduszu nie gwarantują uzyskania 
podobnych wyników w przyszłości.  

6.6. Źródłem danych przedstawionych w pkt 6.1. jest sprawozdanie finansowe Subfunduszu, a źródłem danych przedstawionych w pkt 6.2. i 6.4. 
są dane własne Towarzystwa. 

6.7. Przy ustalaniu stopy zwrotu nie uwzględnia się podatków i opłat publicznoprawnych, a także opłat związanych ze zbywaniem i 
odkupywaniem Jednostek Uczestnictwa.”  

 

49. W Rozdziale III Podrozdziale IIIaa ustęp 3. otrzymuje następujące brzmienie:  

„3. Wskazanie metody pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu. 

Fundusz oblicza całkowitą ekspozycję Subfunduszu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 

listopada 2020 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. 

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

 

50. W Rozdziale III Podrozdziale IIIaa ustęp 6. otrzymuje następujące brzmienie:  
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„6. Podstawowe dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym. 

6.1. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2021 r.), zgodnie ze sprawozdaniem finansowym 
Subfunduszu zbadanym przez biegłego rewidenta (w tys. zł). 

 

6.2. Wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa związane z Subfunduszem. 

 

 

 

 

 

6.3. Za wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Funduszu, odzwierciedlający zachowanie się zmiennych 
rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Subfunduszu, zwany również benchmarkiem: 

- do dnia 28 lutego 2019 roku przyjmowało się średnią ważoną procentowej zmiany indeksu MSCI Emerging Markets USD z wagą 90% i 
stawki referencyjnej WIBID overnight z wagą 10%, 

- od dnia 1 marca 2019 roku przyjmuje się procentową zmianę indeksu MSCI Emerging Markets USD, gdzie MSCI Emerging Markets USD 
oznacza liczony w USD dochodowy (uwzględniający dywidendy) indeks kalkulowany przez firmę MSCI Inc. odzwierciedlający zmianę cen 
akcji dużych i średnich spółek notowanych na rynkach wschodzących. 

 

6.4. Średnia stopa zwrotu z benchmarku odpowiednio dla okresów, o których mowa w pkt 6.2.  
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6.5. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez 
Fundusz oraz od wysokości pobranych przez Fundusz opłat manipulacyjnych. Wyniki historyczne Funduszu nie gwarantują uzyskania 
podobnych wyników w przyszłości.  

6.6. Źródłem danych przedstawionych w pkt 6.1. jest sprawozdanie finansowe Subfunduszu, a źródłem danych przedstawionych w pkt 6.2. i 
6.4. są dane własne Towarzystwa. 

6.7. Przy ustalaniu stopy zwrotu nie uwzględnia się podatków i opłat publicznoprawnych, a także opłat związanych ze zbywaniem i 
odkupywaniem Jednostek Uczestnictwa.” 

 

51. W Rozdziale III Podrozdziale IIIab ustęp 3. otrzymuje następujące brzmienie:  

„3. Wskazanie metody pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu. 

Fundusz oblicza całkowitą ekspozycję Subfunduszu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 

listopada 2020 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. 

Całkowita ekspozycja Subfunduszu, wyliczona przy zastosowaniu przyjętej dla Subfunduszu metody zaangażowania, nie może przekraczać 

100% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”  

 

52. W Rozdziale III Podrozdziale IIIab ustęp 6. otrzymuje następujące brzmienie:  

„6. Podstawowe dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym. 

6.1. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2021 r.), zgodnie ze sprawozdaniem finansowym 
Subfunduszu zbadanym przez biegłego rewidenta (w tys. zł). 
 

 
6.2. Wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa związane z Subfunduszem. 
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6.3. Za wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Funduszu, odzwierciedlający zachowanie się zmiennych 
rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Subfunduszu, zwany również benchmarkiem: 

6.3.1. do dnia 31 lipca 2017 roku przyjmowało się średnią ważoną procentowej zmiany indeksu MSCI EMU Index z wagą 90% i stawki 
referencyjnej WIBID overnight z wagą 10%, 

6.3.2. od dnia 1 sierpnia 2017 roku do dnia 28 lutego 2019 roku przyjmowało się średnią ważoną procentowej zmiany indeksu Euro Stoxx 50 
Index EUR z wagą 90% i stawki referencyjnej WIBID overnight z wagą 10%, 

6.3.3. od dnia 1 marca 2019 roku przyjmuje się procentową zmianę indeksu Euro Stoxx 50 Index EUR, gdzie Euro Stoxx 50 Index EUR oznacza 
liczony w EUR dochodowy (uwzględniający dywidendy) indeks kalkulowany przez firmę STOXX, Deutsche Boerse Group, odzwierciedlający 
zmianę cen akcji 50 największych spółek Strefy Euro. 

 

6.4. Średnia stopa zwrotu z benchmarku odpowiednio dla okresów, o których mowa w pkt 6.2.  

  

 

 

6.5. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez 
Fundusz oraz od wysokości pobranych przez Fundusz opłat manipulacyjnych. Wyniki historyczne Funduszu nie gwarantują uzyskania 
podobnych wyników w przyszłości.  

6.6. Źródłem danych przedstawionych w pkt 6.1. jest sprawozdanie finansowe Subfunduszu, a źródłem danych przedstawionych w pkt 6.2. i 6.4. 
są dane własne Towarzystwa. 

6.7. Przy ustalaniu stopy zwrotu nie uwzględnia się podatków i opłat publicznoprawnych, a także opłat związanych ze zbywaniem i 
odkupywaniem Jednostek Uczestnictwa.” 

 

53. W Rozdziale III Podrozdziale IIIac ustęp 3. otrzymuje następujące brzmienie:  

„3. Wskazanie metody pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu. 

Fundusz oblicza całkowitą ekspozycję Subfunduszu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 

listopada 2020 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. 
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Całkowita ekspozycja Subfunduszu, wyliczona przy zastosowaniu przyjętej dla Subfunduszu metody zaangażowania, nie może przekraczać 100% 

Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”  

54. W Rozdziale III Podrozdziale IIIac ustęp 6. otrzymuje następujące brzmienie:  
 

„6.Podstawowe dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym. 

6.1. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2021 r.), zgodnie ze sprawozdaniem finansowym 
Subfunduszu zbadanym przez biegłego rewidenta (w tys. zł).” 

 

 
 

  

55. W Rozdziale III Podrozdziale IIIad ustęp 3. otrzymuje następujące brzmienie:  

„3. Wskazanie metody pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu. 

Fundusz oblicza całkowitą ekspozycję Subfunduszu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 

listopada 2020 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. 

Całkowita ekspozycja Subfunduszu, wyliczona przy zastosowaniu przyjętej dla Subfunduszu metody zaangażowania, nie może przekraczać 100% 

Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”  

 

 

56. W Rozdziale III Podrozdziale IIIad ustęp 6. otrzymuje następujące brzmienie:  

6. Podstawowe dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym. 

6.1. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2021 r.), zgodnie ze sprawozdaniem finansowym 
Subfunduszu zbadanym przez biegłego rewidenta (w tys. zł). 
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6.2. Wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa związane z Subfunduszem. 

 

 

 

 

 

 

6.3. Za wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Funduszu, odzwierciedlający zachowanie się zmiennych 
rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Subfunduszu, zwany również benchmarkiem:  

6.3.1. od dnia 1 sierpnia 2017 roku do dnia 31 stycznia 2022 roku przyjmowało  się średnią ważoną procentowej zmiany indeksu MSCI 
World High Dividend Yield USD z wagą 90% i stawki referencyjnej WIBID overnight z wagą 10%;  

6.3.2. od dnia 1 lutego 2022 roku przyjmuje się średnią ważoną procentowej zmiany indeksu EURO STOXX Total Market Value Large Index 
EUR z wagą 90% i stawki referencyjnej WIBID overnight z wagą 10%, gdzie: 

 EURO STOXX Total Market Value Large Index EUR oznacza liczony w EUR dochodowy (uwzględniający dywidendy) indeks 
kalkulowany przez firmę STOXX, Deutsche Boerse Group, odzwierciedlający zmianę cen akcji dużych europejskich spółek typu 
„value”, 

 WIBID overnight oznacza jednodniową referencyjną stopę oprocentowania depozytów na rynku międzybankowym w Polsce. 

6.4. Średnia stopa zwrotu z benchmarku odpowiednio dla okresów, o których mowa w pkt 6.2.  
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6.5. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez 
Fundusz oraz od wysokości pobranych przez Fundusz opłat manipulacyjnych. Wyniki historyczne Funduszu nie gwarantują uzyskania 
podobnych wyników w przyszłości.  

6.6. Źródłem danych przedstawionych w pkt 6.1. jest sprawozdanie finansowe Subfunduszu, a źródłem danych przedstawionych w pkt 6.2. i 
6.4. są dane własne Towarzystwa. 

6.7. Przy ustalaniu stopy zwrotu nie uwzględnia się podatków i opłat publicznoprawnych, a także opłat związanych ze zbywaniem i 
odkupywaniem Jednostek Uczestnictwa.” 

 

57. W Rozdziale III Podrozdziale IIIae ustęp 3. otrzymuje następujące brzmienie:  

„3. Wskazanie metody pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu. 

Fundusz oblicza całkowitą ekspozycję Subfunduszu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 

listopada 2020 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. 

Całkowita ekspozycja Subfunduszu, wyliczona przy zastosowaniu przyjętej dla Subfunduszu metody zaangażowania, nie może przekraczać 100% 

Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.” 

 

58. W Rozdziale III Podrozdziale IIIae ustęp 6. otrzymuje następujące brzmienie:  

„6. Podstawowe dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym. 

6.1. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2021 r.), zgodnie ze sprawozdaniem finansowym 
Subfunduszu zbadanym przez biegłego rewidenta (w tys. zł). 

 

6.2. Wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa związane z Subfunduszem. 
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6.3. Za wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa związane z Subfunduszem, odzwierciedlający zachowanie 
się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Subfunduszu, zwany również benchmarkiem: 

6.3.1. od dnia 14 października 2016 r. do dnia 31 lipca 2017 r. przyjmowało się średnią ważoną procentowej zmiany indeksu WIG z wagą 35%, 
procentowej zmiany indeksu MSCI ACWI USD z wagą 55% i stawki referencyjnej WIBID overnight z wagą 10%; 

6.3.2. od dnia 1 sierpnia 2017 roku do dnia 30 kwietnia 2021 roku przyjmowało się średnią ważoną procentowej zmiany indeksu MSCI World 
Healthcare USD z wagą 30%, procentowej zmiany indeksu MSCI WORLD USD z wagą 60% i stawki referencyjnej WIBID overnight z wagą 
10%; 

6.3.3. od dnia 1 maja 2021 roku do dnia 30 września 2021 roku przyjmowało się średnią ważoną procentowej zmiany indeksu MSCI World 
Healthcare USD z wagą 40%, procentowej zmiany indeksu MSCI WORLD USD z wagą 50% i stawki referencyjnej WIBID overnight z wagą 
10%; 

6.3.4.  od dnia 1 października 2021 roku przyjmuje się średnią ważoną procentowej zmiany indeksu MSCI World Healthcare USD z wagą 70%, 
procentowej zmiany indeksu MSCI WORLD USD z wagą 20% i stawki referencyjnej WIBID overnight z wagą 10%, gdzie: 

 MSCI World Healthcare USD oznacza liczony w USD cenowy indeks kalkulowany przez firmę MSCI Inc. odzwierciedlający zmianę 
cen akcji dużych i średnich spółek notowanych na rynkach rozwiniętych, których przedmiot działalności jest związany z szeroko 
rozumianą ochroną zdrowia, 

 MSCI World USD oznacza liczony w USD cenowy indeks kalkulowany przez firmę MSCI Inc. odzwierciedlający zmianę cen akcji 
dużych i średnich spółek notowanych na rynkach rozwiniętych, 

 WIBID overnight oznacza jednodniową referencyjną stopę oprocentowania depozytów na rynku międzybankowym w Polsce. 

6.4. Średnia stopa zwrotu z benchmarku odpowiednio dla okresów, o których mowa w pkt 6.2. 

  

 

 

6.5. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez 
Fundusz oraz od wysokości pobranych przez Fundusz opłat manipulacyjnych dotyczących Subfunduszu. Wyniki historyczne Subfunduszu 
nie gwarantują uzyskania podobnych wyników w przyszłości. 

6.6. Źródłem danych przedstawionych w pkt 6.1. jest sprawozdanie finansowe Subfunduszu, a źródłem danych przedstawionych w pkt 6.2. są 
dane własne Towarzystwa. 
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6.7. Przy ustalaniu stopy zwrotu nie uwzględnia się podatków i opłat publicznoprawnych, a także opłat związanych ze zbywaniem i 
odkupywaniem Jednostek Uczestnictwa.” 

 

59. W Rozdziale III Podrozdziale IIIaf ustęp 3. otrzymuje następujące brzmienie:  

„3. Wskazanie metody pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu. 

Fundusz oblicza całkowitą ekspozycję Subfunduszu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 

listopada 2020 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. 

Całkowita ekspozycja Subfunduszu, wyliczona przy zastosowaniu przyjętej dla Subfunduszu metody zaangażowania, nie może przekraczać 100% 

Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.” 

 

60. W Rozdziale III Podrozdziale IIIaf ustęp 4. otrzymuje następujące brzmienie:  

„4. Określenie profilu inwestora. 

Subfundusz przeznaczony jest dla Inwestorów, którzy: 

- chcą inwestować w instrumenty dłużne, w tym obligacje emitowane przez Jednostki Samorządu Terytorialnego, 

- planują inwestować krótkoterminowo, 

- akceptują poziom ryzyka związany z portfelem Subfunduszu składającym się z instrumentów, o których mowa w tiret pierwszym, 

- liczą się z możliwością nieznacznych wahań wartości Jednostki Uczestnictwa (szczególnie w horyzoncie krótkookresowym), 

- zapoznali się i akceptują opłaty manipulacyjne za nabycie i/lub odkupienie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, wysokość wynagrodzenia za 

zarządzanie oraz koszty Subfunduszu. 

Subfundusz może nie być odpowiedni dla osób chcących sprzedać Jednostki Uczestnictwa w ciągu 6 miesięcy. Niemniej, niniejszy Subfundusz w 

wyjątkowych sytuacjach może być traktowany przez niektórych Inwestorów jako element krótkoterminowych inwestycji.  

Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej Inwestor powinien dodatkowo zwrócić uwagę na: 

- potencjalny udział Subfunduszu w wartości posiadanych inwestycji/oszczędności, 

- moment wejścia do Subfunduszu,  

- częstotliwość nabywania Jednostek Uczestnictwa (jednorazowo/regularnie), 

- kategorię Jednostek Uczestnictwa i związaną z nią charakterystykę, 

- wysokość opłat manipulacyjnych stosowanych w danym kanale sprzedaży, 

które mogą mieć istotny wpływ na czas i wysokość osiągnięcia satysfakcjonującej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa 

Subfunduszu.” 

 

61. W Rozdziale III Podrozdziale IIIaf ustęp 6. otrzymuje następujące brzmienie:  

„6. Podstawowe dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym. 

6.1. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2021 r.), zgodnie ze sprawozdaniem finansowym 
Subfunduszu zbadanym przez biegłego rewidenta (w tys. zł). 
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6.2. Wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa związane z Subfunduszem. Subfundusz zmienił swoją politykę 

inwestycyjną w lipcu 2021 r., a nazwę w październiku 2021 r. (wcześniejsza nazwa: PKO Obligacji Rynku Polskiego). 

 

 

6.3. Za wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa związane z Subfunduszem, odzwierciedlający zachowanie 
się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Subfunduszu, zwany również benchmarkiem: 

6.3.1. do dnia 14 lipca 2021 r. przyjmowało się indeks Treasury BondSpot Poland; 
6.3.2. od dnia 15 lipca 2021 roku Subfundusz nie stosuje wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa. 

6.4. Średnia stopa zwrotu z benchmarku z okresów historycznych. 
Nie dotyczy. 

6.5. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez 
Fundusz oraz od wysokości pobranych przez Fundusz opłat manipulacyjnych dotyczących Subfunduszu. Wyniki historyczne Subfunduszu 
nie gwarantują uzyskania podobnych wyników w przyszłości. 

6.6. Źródłem danych przedstawionych w pkt 6.1. jest sprawozdanie finansowe Subfunduszu, a źródłem danych przedstawionych w pkt 6.2. są 
dane własne Towarzystwa. 

6.7. Przy ustalaniu stopy zwrotu nie uwzględnia się podatków i opłat publicznoprawnych, a także opłat związanych ze zbywaniem i 
odkupywaniem Jednostek Uczestnictwa.”  

 

62. W Rozdziale III Podrozdziale IIIag ustęp 3. otrzymuje następujące brzmienie:  

„3. Wskazanie metody pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu. 

Fundusz oblicza całkowitą ekspozycję Subfunduszu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 

listopada 2020 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. 

Całkowita ekspozycja Subfunduszu, wyliczona przy zastosowaniu przyjętej dla Subfunduszu metody zaangażowania, nie może przekraczać 100% 

Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”  
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63. W Rozdziale III Podrozdziale IIIag ustęp 4. otrzymuje następujące brzmienie:  

„4. Określenie profilu inwestora. 

Subfundusz przeznaczony jest dla Inwestorów, którzy: 

- chcą inwestować w instrumenty dłużne, w szczególności w tytuły uczestnictwa globalnych funduszy inwestujących głównie w obligacje 

skarbowe i korporacyjne, 

- planują inwestować średnioterminowo, 

- akceptują poziom ryzyka związany z portfelem Subfunduszu składającym się z instrumentów, o których mowa w tiret pierwszym, 

- liczą się z możliwością nieznacznych wahań wartości Jednostki Uczestnictwa (szczególnie w horyzoncie krótkookresowym), 

- zapoznali się i akceptują opłaty manipulacyjne za nabycie i/lub odkupienie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, wysokość wynagrodzenia za 

zarządzanie oraz koszty Subfunduszu. 

Subfundusz może nie być odpowiedni dla osób, chcących sprzedać Jednostki Uczestnictwa w ciągu 2,5 lat. Niemniej, niniejszy Subfundusz w 

wyjątkowych sytuacjach może być traktowany przez niektórych Inwestorów jako element krótkoterminowych inwestycji.  

Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej Inwestor powinien dodatkowo zwrócić uwagę na: 

- potencjalny udział Subfunduszu w wartości posiadanych inwestycji/oszczędności, 

- moment wejścia do Subfunduszu,  

- częstotliwość nabywania Jednostek Uczestnictwa (jednorazowo/regularnie), 

- kategorię Jednostek Uczestnictwa i związaną z nią charakterystykę, 

- wysokość opłat manipulacyjnych stosowanych w danym kanale sprzedaży, 

które mogą mieć istotny wpływ na czas i wysokość osiągnięcia satysfakcjonującej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa 

Subfunduszu.” 

64. W Rozdziale III Podrozdziale IIIag ustęp 6. otrzymuje następujące brzmienie:  

„6. Podstawowe dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym. 

6.1. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2021 r.), zgodnie ze sprawozdaniem finansowym 
Subfunduszu zbadanym przez biegłego rewidenta (w tys. zł). 

 

 

6.2 Wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa związane z Subfunduszem. 
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6.3 Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez 
Fundusz oraz od wysokości pobranych przez Fundusz opłat manipulacyjnych dotyczących Subfunduszu. Wyniki historyczne Subfunduszu 
nie gwarantują uzyskania podobnych wyników w przyszłości. 

6.4 Źródłem danych przedstawionych w pkt 6.1. jest sprawozdanie finansowe Subfunduszu., a źródłem danych przedstawionych w pkt 6.2. są 
dane własne Towarzystwa. 

6.5 Przy ustalaniu stopy zwrotu nie uwzględnia się podatków i opłat publicznoprawnych, a także opłat związanych ze zbywaniem i 
odkupywaniem Jednostek Uczestnictwa.” 

 

65. W Rozdziale III Podrozdziale IIIah ustęp 3. otrzymuje następujące brzmienie:  

„3. Wskazanie metody pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu. 

Fundusz oblicza całkowitą ekspozycję Subfunduszu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 

listopada 2020 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. 

Całkowita ekspozycja Subfunduszu, wyliczona przy zastosowaniu przyjętej dla Subfunduszu metody zaangażowania, nie może przekraczać 100% 

Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.” 

 

66. W Rozdziale III Podrozdziale IIIah ustęp 4. otrzymuje następujące brzmienie:  

„4. Określenie profilu inwestora. 

Subfundusz przeznaczony jest dla Inwestorów, którzy: 

- chcą inwestować w szczególności w obligacje emitowane przez Jednostki Samorządu Terytorialnego, 

- planują inwestować krótkoterminowo, 

- akceptują poziom ryzyka związany z portfelem Subfunduszu składającym się z instrumentów, o których mowa w tiret pierwszym, 

- liczą się z możliwością nieznacznych wahań wartości Jednostki Uczestnictwa (szczególnie w horyzoncie krótkookresowym), 

- zapoznali się i akceptują opłaty manipulacyjne za nabycie i/lub odkupienie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, wysokość wynagrodzenia za 

zarządzanie oraz koszty Subfunduszu. 

Subfundusz może nie być odpowiedni dla osób, chcących sprzedać Jednostki Uczestnictwa w ciągu 6 miesięcy. Niemniej, niniejszy Subfundusz 

w wyjątkowych sytuacjach może być traktowany przez niektórych Inwestorów jako element krótkoterminowych inwestycji.  

Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej Inwestor powinien dodatkowo zwrócić uwagę na: 

- potencjalny udział Subfunduszu w wartości posiadanych inwestycji/oszczędności, 

- moment wejścia do Subfunduszu,  

- częstotliwość nabywania Jednostek Uczestnictwa (jednorazowo/regularnie), 

- kategorię Jednostek Uczestnictwa i związaną z nią charakterystykę, 

- wysokość opłat manipulacyjnych stosowanych w danym kanale sprzedaży, 

które mogą mieć istotny wpływ na czas i wysokość osiągnięcia satysfakcjonującej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa 

Subfunduszu.” 

 

0
,1

3
%

0
,2

5
%

0,00%

0,10%

0,20%

0,30%

0,40%

0,50%

za ostatnie 2 lata

A,B,C A1,B1,C1



57 

 

 

67. W Rozdziale III Podrozdziale IIIah ustęp 6. otrzymuje następujące brzmienie:  

„6. Podstawowe dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym. 

6.1 Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2021 r.), zgodnie ze sprawozdaniem 
finansowym Subfunduszu zbadanym przez biegłego rewidenta (w tys. zł). 

 

 

 

68. W Rozdziale III Podrozdziale IIIai ustęp 3. otrzymuje następujące brzmienie:  

„3. Wskazanie metody pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu. 

Fundusz oblicza całkowitą ekspozycję Subfunduszu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 

listopada 2020 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. 

Całkowita ekspozycja Subfunduszu, wyliczona przy zastosowaniu przyjętej dla Subfunduszu metody zaangażowania, nie może przekraczać 100% 

Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.” 

 

69. W Rozdziale III Podrozdziale IIIai ustęp 6. otrzymuje następujące brzmienie:  

„6. Podstawowe dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym. 

6.1. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2021 r.), zgodnie ze sprawozdaniem finansowym 
Subfunduszu zbadanym przez biegłego rewidenta (w tys. zł). 

 

 

6.2. Wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa związane z Subfunduszem. 
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6.3. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez 
Fundusz oraz od wysokości pobranych przez Fundusz opłat manipulacyjnych dotyczących Subfunduszu. Wyniki historyczne Subfunduszu 
nie gwarantują uzyskania podobnych wyników w przyszłości. 

6.4. Źródłem danych przedstawionych w pkt 6.1. jest sprawozdanie finansowe Subfunduszu, a źródłem danych przedstawionych w pkt 6.2. 
są dane własne Towarzystwa. 

6.5. Przy ustalaniu stopy zwrotu nie uwzględnia się podatków i opłat publicznoprawnych, a także opłat związanych ze zbywaniem i 
odkupywaniem Jednostek Uczestnictwa.” 

 
70. W Rozdziale III Podrozdziale IIIaj ustęp 3. oOtrzymuje następujące brzmienie:  

„3. Wskazanie metody pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu. 

Fundusz oblicza całkowitą ekspozycję Subfunduszu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 

listopada 2020 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. 

Całkowita ekspozycja Subfunduszu, wyliczona przy zastosowaniu przyjętej dla Subfunduszu metody zaangażowania, nie może przekraczać 100% 

Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”  

 
71. W Rozdziale V ustęp 2. punkt 2.2. otrzymuje następujące brzmienie:  

„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 Obligacji 

Skarbowych, 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 Polskiego, PKO 

Medycyny i Demografii Globalny, PKO Obligacji Globalny, PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny, PKO Obligacji 

Samorządowych, PKO Obligacji Samorządowych II, PKO Gamma Plus” 

 

72. W Rozdziale V ustęp 2. punkt 2.3. otrzymuje następujące brzmienie:  

„2.3. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział - Biuro Maklerskie 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 Spółeki, PKO Obligacji 

Skarbowych, 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 Polskiego, PKO 

Medycyny i Demografii Globalny, PKO Gamma Plus.”  

 

73. W Rozdziale V ustęp 2. punkt 2.5. otrzymuje następujące brzmienie:  

2.5. mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, tel. 801 300 800, tel. (022) 829 00 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 Obligacji Skarbowych, PKO Akcji Rynku Amerykańskiego, PKO Akcji Rynku Złota, PKO Akcji Rynku Japońskiego, PKO Papierów 
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Dłużnych USD, PKO Akcji Rynków Wschodzących, PKO Akcji Rynku Polskiego, Subfundusz PKO Gamma Plus, PKO Medycyny i Demografii 

Globalny.”  

 

74. W Rozdziale VI w ustępie 1. punkt 1.3. otrzymuje następujące brzmienie:  

„1.3. Reklamacje zgłoszone przez Uczestników lub Inwestorów dotyczące usług świadczonych przez Towarzystwo lub związane z 
uczestnictwem w Funduszu, w tym w szczególności wynikające z treści danych uwidocznionych na Zleceniu, potwierdzeniu transakcji lub 
innym dokumencie potwierdzającym dokonanie danej czynności, mogą być zgłaszane przez Uczestnika, bądź osobę przez niego 
upoważnioną: 

- na piśmie – osobiście w placówce Dystrybutora obsługującej Uczestników lub Inwestorów oraz w siedzibie Towarzystwa, albo przesyłką 
pocztową na wskazane w Prospekcie adresy: Towarzystwa, Dystrybutora lub Agenta Obsługującego;  
- ustnie – telefonicznie na numery Infolinii (22) 358 56 56 lub 801 32 32 80 albo osobiście do protokołu podczas wizyty Uczestnika lub 
Inwestora w placówce Dystrybutora obsługującej Uczestników lub Inwestorów oraz w siedzibie Towarzystwa;  
- w postaci elektronicznej na adres email: kontakt@pkotfi.pl.” 
 

75. W Rozdziale VI w ustępie 1. punkt 1.15. otrzymuje następujące brzmienie: 

 
„1.15. Informacje wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie 
indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników 
funduszy inwestycyjnych i zmieniającego dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014 
(„Rozporządzenie BMR”) dla subfunduszy Funduszu stosujących Wskaźniki Referencyjne w rozumieniu Rozporządzenia BMR 
(subfundusze Funduszu prowadzące politykę inwestycyjną tzw. „funduszu indeksowego”). 

W odniesieniu do indeksów, które są Wskaźnikami Referencyjnymi w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/1011 oraz rozporządzenia (UE) nr 596/2014 („Rozporządzenie BMR”) Fundusz informuje, że spółki: 
1. S&P Dow Jones Indices LLC oraz S&P DJI Netherlands B.V.; 
2. GPW Benchmark SA; 
3. STOXX Limited; 

uzyskały zezwolenie właściwych organów jako administratorzy dla wytwarzanych przez siebie indeksów. Wszystkie wymienione wyżej 
podmioty znajdują się w rejestrze administratorów i wskaźników referencyjnych, o którym mowa w art. 36 Rozporządzenia BMR. 

 
Więcej informacji na stronie https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_bench_entities. 

 
Spółka MSCI Limited uzyskała zezwolenie właściwych organów jako administrator dla wytwarzanych przez siebie indeksów i - do czasu 
wygaśnięcia okresu przejściowego będącego konsekwencją wystąpienia Wielkein Brytanii z Unii Europejskiej - znajdowała się w rejestrze 
administratorów i wskaźników referencyjnych wskazanych na stronie zacytowanej powyżej. Aktualnie MSCI Limited jest traktowane jako 
administrator z „państw trzecich” a wytwarzane przezeń indeksy mogą być wykorzystywane jako Wskaźniki Referencyjne w rozumieniu 
Rozporządzenia BMR do końca okresu przejściowego, który kończy się 31 grudnia 2023. 
 
Towarzystwo posiada wewnętrzne regulacje określające działania, które będą podejmowanie na wypadek istotnych zmian lub 
zaprzestania opracowywania stosowanych wskaźników referencyjnych.”           

 

76. W Rozdziale VI w ustępy 5-7 wraz z podpunktami otrzymują oznaczenie 6-8 oraz dodaje się punkt 5 w 

następującym brzmieniu: 

„5. Informacje na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie 
ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088 (Rozporządzenie 2020/852). 

Zgodnie z art. 7 Rozporządzenia 2020/852 Towarzystwo, w odniesieniu do wszystkich Subfunduszy wydzielonych w Funduszu, 

informuje jak następuje.  

Inwestycje w ramach tego produktu finansowego nie uwzględniają unijnych kryteriów dotyczących zrównoważonej środowiskowo 

działalności gospodarczej.”  

 

III. PKO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO – SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY INFORMUJE O 

NASTĘPUJĄCYCH ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTU INFORMACYJNEGO: 

 
1. Na stronie pierwszej zmienia się datę „25 kwietnia 2022 r.” na „27 maja 2022 r.”.  

 
2. W Rozdziale I ustęp 1. otrzymuje następujące brzmienie:  

 
„Działający w imieniu zarządu PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą przy ul. Chłodnej 52, 00-872 Warszawa: 
Piotr Żochowski - Prezes Zarządu oraz Remigiusz Nawrat – Wiceprezes Zarządu.”  
 

3. W Rozdziale I ustęp 3. otrzymuje następujące brzmienie:  
„Oświadczamy, że informacje zawarte w prospekcie są prawdziwe i rzetelne, nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których 
ujawnienie w prospekcie jest wymagane przepisami Ustawy i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie 

mailto:kontakt@pkotfi.pl
https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_bench_entities
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prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz, że 
zgodnie z naszą najlepszą wiedzą nie istnieją, poza ujawnionymi w prospekcie, okoliczności, które mogłyby wywrzeć znaczący wpływ 
na sytuację prawną, majątkową i finansową Funduszu.” 

4. W Rozdziale II ustęp 4. otrzymuje następujące brzmienie:  

„4. Wysokość kapitału własnego Towarzystwa, w tym wysokość składników kapitału własnego na ostatni dzień bilansowy 31.12.2021 r.” 

Kapitał zakładowy  18.460.400,00 zł 

Kapitał zapasowy  41.290.926,63 zł 

Zysk netto roku bieżącego  218.778.615,18 zł 

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego  -75.848.760,53 zł 

Zysk z lat ubiegłych  0,00 zł 

OGÓŁEM KAPITAŁ WŁASNY  202.681.181,28 zł 

 

5. W Rozdziale II ustęp 7. punkt 7.2. otrzymuje następujące brzmienie:  
 
„7.2. członków Rady Nadzorczej Towarzystwa 

7.2.1. Maciej Brzozowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej 
7.2.2. Andrzej Zajko – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 
7.2.3. Mariusz Adamiak 
7.2.4. Piotr Kwiecień 
7.2.5. Michał Macierzyński 
7.2.6. Tomasz Frąckowiak 
7.2.7. Jolanta Górska” 

 

6. W Rozdziale II punkt 9. otrzymuje następujące brzmienie:  
 

„9. Nazwy innych funduszy zarządzanych przez Towarzystwo nieobjętych Prospektem oraz nazwy zarządzanych funduszy zagranicznych 
lub unijnych AFI. 

9.1. PKO Parasolowy – fundusz inwestycyjny otwarty 

9.2. PKO GLOBALNEJ MAKROEKONOMII – fundusz inwestycyjny zamknięty 

9.3. PKO STRATEGII DŁUŻNYCH - fundusz inwestycyjny zamknięty 

9.4. PKO Globalnej Strategii - fundusz inwestycyjny zamknięty 

9.5. Merkury – fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów niepublicznych 

9.6. PKO Strategii Obligacyjnych – fundusz inwestycyjny zamknięty 

9.7. PKO SPÓŁEK INNOWACYJNYCH GLOBALNY – fundusz inwestycyjny zamknięty 

9.8. PKO MULTI STRATEGIA – fundusz inwestycyjny zamknięty 

9.9. PKO NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH - fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów niepublicznych 

9.10. PKO EUROPA WSCHÓD – ZACHÓD - fundusz inwestycyjny zamknięty 

9.11. NEPTUN - fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów niepublicznych 

9.12. PKO Globalnego Dochodu – fundusz inwestycyjny zamknięty 

9.13. PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód – Zachód – fundusz inwestycyjny zamknięty 

9.14. PKO Portfele Inwestycyjne – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty 

9.15. GAMMA Parasol BIZNES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 

9.16. mFundusz Konserwatywny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 

9.17. ALFA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 

9.18. GAMMA NEGATIVE DURATION Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 

9.19. PKO VC – fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów niepublicznych 

9.20. PKO EMERYTURA – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty 

9.21. PKO ENERGII ODNAWIALNEJ - fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów niepublicznych 

9.22. Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty”  

 

7. W Rozdziale III ustęp 4. punkt 4.2.2. otrzymuje następujące brzmienie:  
 

„4.2.2. W przypadku wpłat do Funduszu zbieranych zgodnie z art. 9 lub 5 ust. 4 Statutu lub złożenia przez spadkobiercę lub osobę 
upoważnioną o której mowa w art. 111 ust. 1 pkt 2 Ustawy lub osobę uprawnioną, o której mowa w art. 11 ustawy z dnia 20 kwietnia 
2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1776 z 
późn. zm.), jeżeli nie zachodzą przesłanki do wypłaty lub wypłaty transferowej, Zlecenia transferu z Subrejestru zmarłego Uczestnika 
otwierany jest Subrejestr prowadzony na zasadach ogólnych.” 
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8. W Rozdziale III ustęp 6. punkt 6.1.13 otrzymuje następujące brzmienie:  

„6.1.13. Inwestor może złożyć Funduszowi Zlecenie otwarcia Rejestru za pośrednictwem Internetu, pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej 
identyfikacji Inwestora i na warunkach określonych w Zasadach składania zleceń za pośrednictwem Internetu, dostępnych na stronie 
internetowej www.pkotfi.pl.”  

 

9. W Rozdziale III ustęp 9. otrzymuje następujące brzmienie:  

„9. Informacja o obowiązkach podatkowych. 

9.1. Obowiązki podatkowe Funduszu. 

Fundusz posiada osobowość prawną i podlega przepisom ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. 

9.2. Obowiązki podatkowe Uczestników Funduszu. 

9.2.1. Opodatkowanie osób fizycznych. 

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, 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. 

Zgodnie z treścią art. 30a ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodu z tytułu udziału w Funduszu pobiera się 
zryczałtowany 19% podatek dochodowy. Wyjątek od tej zasady wprowadza art. 52a ust. 1 pkt 3 wskazanej ustawy, na mocy którego zwolnione 
z podatku są dochody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych wypłacane podatnikowi na podstawie umów zawartych przed dniem 1 grudnia 
2001 r., jeżeli jednostki uczestnictwa otrzymane zostały na podstawie wpłat (wkładów) do Funduszu dokonanych przed tą datą.  

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38 wskazanej ustawy, przy ustalaniu dochodu ze zbycia jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego lub ich 
umorzenia wydatki poniesione na nabycie tych jednostek uczestnictwa stanowią koszt uzyskania przychodów z odpłatnego ich zbyc ia. W 
przypadku gdy jednostki uczestnictwa zostały nabyte przez Uczestnika Funduszu w drodze spadku, kosztami uzyskania przychodów są wydatki 
poniesione przez spadkodawcę w celu nabycia tych jednostek uczestnictwa (art. 22 ust. 1m wskazanej ustawy).  

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą realizacji przez Fundusz Zlecenia odkupienia/Konwersji Jednostek Uczestnictwa. Płatnikiem tego podatku 
jest Fundusz, który obliczy, pobierze i wpłaci podatek dochodowy do urzędu skarbowego. Wzrost wartości Jednostek Uczestnictwa po nabyciu, a 
przed ich odkupieniem lub umorzeniem przez Fundusz nie powoduje powstania obowiązku podatkowego. 

UWAGA: Fundusz dokonując odkupienia identyfikuje Jednostki Uczestnictwa danej kategorii podlegające odkupieniu w taki sposób, że w pierwszej 
kolejności odkupywane są Jednostki Uczestnictwa nabyte po najwyższej cenie. 

Dla określenia obowiązków podatkowych w odniesieniu do przychodów z tytułu udziałów w Funduszu osób fizycznych, które nie mają na 
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, konieczne jest uwzględnienie charakteru ustroju podatkowego obowiązującego w kraju 
ich zamieszkania oraz treści umów międzynarodowych w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu zawartych przez Rzeczpospolitą 
Polską z krajami zamieszkania tych osób. Jednakże zastosowanie stawki wynikającej z tych umów albo niepobieranie podatku zgodnie z tymi 
umowami jest możliwe wyłącznie po przedstawieniu Funduszowi przez podatnika zaświadczenia o jego miejscu zamieszkania za granicą do celów 
podatkowych, wydanego przez właściwą zagraniczną administrację podatkową (certyfikat rezydencji podatkowej). 

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, co do zasady, wolne od podatku dochodowego są otrzymane 
odszkodowania, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych 
na podstawie tych ustaw lub aktów administracyjnych wydanych na podstawie tych przepisów. Towarzystwo posiada pisemną interpretację 
Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w zakresie 
podatku dochodowego od osób fizycznych, która potwierdza, iż odszkodowania wypłacone Uczestnikom w związku z zawinionym działaniem 
Towarzystwa w procesie realizacji zleceń są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych. Aby odszkodowanie wypłacone Uczestnikowi 
było wolne od w/w podatku, muszą być spełnione łącznie poniższe warunki: 1) powstanie winy po stronie Towarzystwa oraz 2) uszczuplenie w 
majątku osoby fizycznej w związku z tą winą Towarzystwa. 

Ww. interpretacja może ulec zmianie lub uchyleniu. 

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 58a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z podatku dochodowego zwolnione są wypłaty z IKE 
dokonywane na rzecz Uczestnika lub osób uprawnionych do tych środków w razie śmierci Uczestnika. Zwolnienie nie ma zastosowania w 
przypadku, gdy oszczędzający gromadził oszczędności na więcej niż jednym indywidualnym koncie emerytalnym, chyba że przepisy o 
indywidualnych kontach emerytalnych przewidują taką możliwość. Dochody Uczestnika z tytułu zwrotu z IKE albo zwrotu częściowego z IKE, w 
rozumieniu Ustawy o IKE/IKZE, podlegają opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, na podstawie art. 30a ust. 1 pkt 10 
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z IKZE oraz wypłaty z IKZE, w tym 
także dokonane na rzecz osób uprawnionych na wypadek śmierci Uczestnika, uważa się za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 
ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 
od kwoty wypłat z IKZE, w tym wypłat na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci Uczestnika dokonanych na podstawie art. 34a ust. 1 pkt 

http://www.pkotfi.pl/
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2 Ustawy o IKE/IKZE, pobiera się zryczałtowany podatek w wysokości 10% przychodu. Zryczałtowany podatek, o którym mowa powyżej, Fundusz 
pobiera bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania. Przychód uzyskany z tytułu zwrotu z IKZE podlega opodatkowaniu na zasadach 
ogólnych, przy zastosowaniu skali podatkowej. Obowiązek rozliczenia tego podatku spoczywa na Uczestniku. Podatek jest rozliczany przez 
Uczestnika w rocznym zeznaniu podatkowym. Podatnik jest uprawniony do odliczenia od podstawy opodatkowania kwot wpłat na IKZE 
dokonanych w roku podatkowym, do wysokości określonej w przepisach o IKZE (zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 2b oraz art. 30c ust.  2 ustawy o 
podatku dochodowym od osób fizycznych, a także art. 11 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez 
osoby fizyczne). Zgodnie z art. 26 ust. 6g oraz art. 30c ust. 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a także art.  art. 11 ust. 2 
ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, odliczenia wpłat na IKZE dokonuje 
podatnik w zeznaniu podatkowym. 

Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za odliczenie wpłat na IKZE dokonane w zeznaniu rocznym przez podatnika. Obowiązek zweryfikowania 
czy odliczenie nie przekracza wysokości określonej w przepisach o IKZE spoczywa na podatniku. W szczególności podatnik sam ustala czy 
przysługuje mu prawo do odliczenia w wysokości przewidzianej dla wpłat na IKZE dokonywanych przez osobę prowadzącą pozarolniczą 
działalność, w rozumeniu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. 

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 58 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z podatku dochodowego zwolnione są wypłaty z PPE 
dokonywane na rzecz uczestnika lub osób uprawnionych do tych środków w razie śmierci Uczestnika. Dochody uczestnika pracowniczego 
programu emerytalnego z tytułu zwrotu środków zgromadzonych w ramach programu podlegają opodatkowaniu 19% zryczałtowanym 
podatkiem dochodowym, na podstawie art. 30a ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

Jednostki Uczestnictwa podlegają dziedziczeniu i z tego tytułu mogą być objęte przepisami ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków 
i darowizn. 

Wskazane powyżej zasady opodatkowania przychodu z tytułu udziału w Funduszu mogą kształtować się odmiennie, jeżeli posiadanie Jednostek 
Uczestnictwa związane jest z wykonywaniem działalności gospodarczej przez osobę fizyczną (w tym w formie spółki niebędącej osobą prawną). 

9.2.2. Opodatkowanie osób prawnych. 

Zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych Uczestnicy Funduszu będący podatnikami podatku 
dochodowego od osób prawnych, którzy w danym roku podatkowym uzyskali dochody z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa, zobowiązani 
są do rozliczenia podatku dochodowego.   

Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 20 wskazanej ustawy, do przychodów nie zalicza się przychodów z tytułu umorzenia Jednostek Uczestnictwa 
Subfunduszu, w przypadku zamiany Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa innego Subfunduszu tego samego Funduszu, 
dokonanej zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. 

Zgodnie z dyspozycją art. 16 ust. 1 pkt 8 wskazanej ustawy, przy ustalaniu dochodu ze zbycia jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego 
lub ich umorzenia wydatki poniesione na nabycie tych jednostek uczestnictwa stanowią koszt uzyskania przychodów z odpłatnego ich zbycia.  

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania przez Uczestnika Funduszu zbycia Jednostek Uczestnictwa na rzecz Funduszu lub ich 
umorzenia. Wzrost wartości Jednostek Uczestnictwa po nabyciu, a przed ich odkupieniem lub umorzeniem przez Fundusz nie powoduje powstania 
obowiązku podatkowego.  

Zgodnie z treścią art. 3 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatnicy, którzy nie mają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 
siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Jednakże 
dla określenia obowiązków podatkowych w odniesieniu do tej kategorii uczestników Funduszu niezbędne jest uwzględnienie treści odpowiednich 
umów międzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania. 

9.2.3. Ze względu na fakt, że obowiązki podatkowe zależą od indywidualnej sytuacji Uczestnika Funduszu i miejsca dokonywania inwestycji, 
w celu ustalenia obowiązków podatkowych wskazane jest zasięgnięcie porady doradcy podatkowego lub porady prawnej.” 

10. W Rozdziale III ustępie 11 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.  
 

11. W Rozdziale III Podrozdziale IIIA ustęp 2. pPunkt 2.2.2. otrzymuje następujące brzmienie:  
 
„2.2.2. ryzyko wystąpienia szczególnych okoliczności, na wystąpienie których Uczestnik Funduszu nie ma wpływu lub ma ograniczony 
wpływ, a w szczególności:  

 możliwość otwarcia likwidacji Funduszu - związane z możliwością likwidacji Funduszu w przypadkach i na zasadach 
określonych Statutem, Ustawą oraz przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu likwidacji funduszy 
inwestycyjnych z dnia 21 czerwca 2005; 

 przejęcie zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo - związane z możliwością przejęcia zarządzania Funduszem przez inne 
towarzystwo na podstawie umowy zawartej z Towarzystwem; Przejęcie zarządzania Funduszem wymaga zmiany Statutu. 
Towarzystwo przejmujące zarządzanie Funduszem wstępuje w prawa i obowiązki Towarzystwa z chwilą wejścia w życie zmian 
Statutu; 

 przejęcie zarządzania Funduszem i prowadzenia jego spraw przez Spółkę zarządzającą – związane z możliwością przekazania 
przez Towarzystwo zarządzania Funduszem i prowadzenia jego spraw Spółce zarządzającej prowadzącej działalność na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; Przekazanie zarządzania i prowadzenia spraw Funduszu Spółce zarządzającej wymaga 
zawarcia umowy ze Spółką zarządzającą oraz wyrażenia zgody przez Zgromadzenie Uczestników; 
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 zmiana Depozytariusza lub podmiotu obsługującego Fundusz - związane z możliwością zmiany Depozytariusza na podstawie 
decyzji Towarzystwa lub w przypadkach określonych Ustawą; 

 ryzyko niewypłacalności izby rozliczeniowej – ryzyko to dotyczy możliwości poniesienia strat w wyniku niewypełnienia swoich 
zobowiązań przez izbę rozliczeniową, w przypadku gdy dany instrument pochodny jest rozliczany przez izbę rozliczeniową; 

 zmiana podmiotu zarządzającego portfelem inwestycyjnym Funduszu – związane z możliwością zlecenia przez Towarzystwo na 
podstawie umowy zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią podmiotom, o których mowa w art. 46 ust. 
1 Ustawy; 

 przekształcenie specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego w fundusz inwestycyjny otwarty – związane z 
możliwością przekształcenia specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego w fundusz inwestycyjny otwarty w drodze 
zmiany statutu funduszu;  

 połączenie Subfunduszu z innym subfunduszem – związane z możliwością połączenia poszczególnych Subfunduszy z innymi 
funduszami inwestycyjnymi i subfunduszami na zasadach określonych w Ustawie; 

 zmiana polityki inwestycyjnej Subfunduszu– związane z możliwością zmiany polityk inwestycyjnych Subfunduszu w drodze 
zmiany Statutu, zgodnie z art. 24 Ustawy.”  

 
12. W Rozdziale III Podrozdziale IIIA ustęp 4. otrzymuje następujące brzmienie:  

„4. Określenie profilu inwestora. 

Subfundusz przeznaczony jest dla Inwestorów, którzy: 

- planują oszczędzać z przeznaczeniem środków na cele emerytalne, 

- chcą inwestować w szczególności w w obligacje rządowe, obligacje przedsiębiorstw, ale również akcje spółek z Polski jak i z całego świata, 

- chcą by ich inwestycja dopasowywała się do ich wieku i momentu przejścia na emeryturę, 

- oczekują wyższej stopy zwrotu, niż z obligacji, 

- urodzili się w latach 1960-1969 i planują przejść na emeryturę w okolicach 2025 roku, 

- akceptują podwyższony poziom ryzyka związany z portfelem Subfunduszu, składającym się z instrumentów, o których mowa w tiret drugim, 

- liczą się z możliwością wahań wartości Jednostki Uczestnictwa (szczególnie w horyzoncie krótkookresowym), 

 - zapoznali się i akceptują opłaty manipulacyjne za nabycie i/lub odkupienie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, wysokość 
wynagrodzenia za zarządzanie oraz koszty Subfunduszu, 

Niniejszy Subfundusz w wyjątkowych sytuacjach może być traktowany przez niektórych Inwestorów jako element krótko- lub 
średnioterminowych inwestycji.  

Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej Inwestor powinien dodatkowo zwrócić uwagę na: 

- potencjalny udział Subfunduszu w wartości posiadanych inwestycji/oszczędności, 

- moment wejścia do Subfunduszu,  

- częstotliwość nabywania Jednostek Uczestnictwa (jednorazowo/regularnie), 

- kategorię Jednostek Uczestnictwa i związaną z nią charakterystykę, 

 - wysokość opłat manipulacyjnych stosowanych w danym kanale sprzedaży, które mogą mieć istotny wpływ na czas i wysokość 
osiągnięcia satysfakcjonującej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu.”  

 

13. W Rozdziale III Podrozdziale IIIA ustęp 5. Punkt 5.2. otrzymuje następujące brzmienie:  

„5.2. Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych, zwanego dalej „wskaźnikiem WKC” oraz sposób jego obliczania. 

Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) za rok 2021 wynosi: 

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A – 0,66% 

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 0,51% 

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 0,27% 

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii G – 0,36% 

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii H – 0,30% 

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii J – 0,25% 

W trakcie 2021 r. Subfundusz nie wyemitował Jednostek Uczestnictwa kategorii A2. 

Opis różnic w opłatach i kosztach, związanych z poszczególnymi kategoriami Jednostek Uczestnictwa, jest zamieszczony w rozdz. III pkt 3 
Prospektu. Podstawą tych różnic jest Statut. 

Wskaźnik WKC oblicza się według następującego wzoru: 

WKC = Kt/WANt x 100% 

gdzie: 
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WAN - oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Funduszu.  

K - oznacza koszty Funduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych, z 
wyłączeniem wymienionych poniżej: 

1.  kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela, 
2. odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów, 
3. świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, 
4. opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez 

Uczestnika, 
5. wartości usług dodatkowych. 

t - oznacza okres, za który przedstawiane są dane. 

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Funduszu w średniej Wartości 
Aktywów Netto Funduszu za dany rok. Do kosztów związanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu zalicza się, o ile 
występują, ujemne saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach 
obcych, a także inne koszty odsetkowe związane z wyceną lokat Funduszu.” 

 

14. W Rozdziale III Podrozdziale IIIA ustęp 6. otrzymuje następujące brzmienie:  
 

„6. Podstawowe dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym. 

6.1. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2021 r.), zgodnie ze sprawozdaniem finansowym 
Subfunduszu zbadanym przez biegłego rewidenta (w tys. zł). 

 

 

6.2. Wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa związane z Subfunduszem.  

 
 
 

 

6.3. Za wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Funduszu, odzwierciedlający zachowanie się zmiennych 
rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Subfunduszu, zwany również benchmarkiem: 

6.3.1. do dnia 24 lipca 2014 roku przyjmowało się procentową zmianę indeksu Merrill Lynch Polish Governments 1-4 Yrs (GFPL), 

6.3.2. od dnia 25 lipca 2014 roku przyjmuje się procentową zmianę indeksu ICE BofA Poland Government Index (G0PL), gdzie ICE BofA Poland 
Government Index (G0PL) oznacza kalkulowany przez firmę ICE Data Indices LLC liczony w PLN i uwzględniający przepływy z tytułu kuponów 
indeks odzwierciedlający zachowanie rynku polskich obligacji skarbowych. 

6.4. Średnia stopa zwrotu z benchmarku odpowiednio dla okresów, o których mowa w pkt 6.2. 

363 392    

-

1866 013    

34 887    11 608    4 395    16 320    

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000

1 600 000

1 800 000

2 000 000

A A2 E F G H J

-0
,8

9
%

0
,8

6
%

-0
,6

3
%

1
,2

0
%

-0
,2

4
%

1
,5

2
%

-0
,3

3
%

-1
,2

0
%

-1
,1

6
%

-2,50%

-1,50%

-0,50%

0,50%

1,50%

2,50%

za ostatnie 2 lata za ostatnie 3 lata za ostatnie 5 lat

A E F G H J



65 

 

 

 

6.5. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez 
Fundusz oraz od wysokości pobranych przez Fundusz opłat manipulacyjnych. Wyniki historyczne Funduszu nie gwarantują uzyskania 
podobnych wyników w przyszłości. 

6.6. Źródłem danych przedstawionych w pkt 6.1. jest sprawozdanie finansowe Subfunduszu, a źródłem danych przedstawionych w pkt 6.2. i 6.4. 
są dane własne PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 

6.7. Przy ustalaniu stopy zwrotu nie uwzględnia się podatków i opłat publicznoprawnych, a także opłat związanych ze zbywaniem i 
odkupywaniem Jednostek Uczestnictwa.”  

 

15. W Rozdziale III Podrozdziale III B ustęp 1. punkt 1.1.7. litera c. i m. otrzymują następujące brzmienia:  

„ c. PKO Zrównoważony: 

i. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, C – 2,0% 

ii. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 – 1,9% 

iii. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 1,2% 

iv. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 1,2% 

v. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I – 0,0%”  

 

 

„m. PKO Akcji Rynku Europejskiego: 

i. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B i C – 1,0%  

ii. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 – 0,75%  

iii. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 1,4%  

iv. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 1,4%  

v. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I – 0,0% „ 

 

16. W Rozdziale III Podrozdziale III B ustęp 2. punkt 2.2.2. otrzymuje następujące brzmienie:  

„2.2.2. ryzyko wystąpienia szczególnych okoliczności, na wystąpienie których Uczestnik Funduszu nie ma wpływu lub ma 
ograniczony wpływ, a w szczególności: 

 możliwość otwarcia likwidacji Funduszu - związane z możliwością likwidacji Funduszu w przypadkach i na zasadach 
określonych Statutem, Ustawą oraz przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu likwidacji 
funduszy inwestycyjnych z dnia 21 czerwca 2005; 

 przejęcie zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo - związane z możliwością przejęcia zarządzania 
Funduszem przez inne towarzystwo na podstawie umowy zawartej z Towarzystwem; Przejęcie zarządzania 
Funduszem wymaga zmiany Statutu. Towarzystwo przejmujące zarządzanie Funduszem wstępuje w prawa i 
obowiązki Towarzystwa z chwilą wejścia w życie zmian Statutu; 

 przejęcie zarządzania Funduszem i prowadzenia jego spraw przez Spółkę zarządzającą – związane z możliwością 
przekazania przez Towarzystwo zarządzania Funduszem i prowadzenia jego spraw Spółce zarządzającej 
prowadzącej działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; Przekazanie zarządzania i prowadzenia spraw 
Funduszu Spółce zarządzającej wymaga zawarcia umowy ze Spółką zarządzającą oraz wyrażenia zgody przez 
Zgromadzenie Uczestników; 

 zmiana Depozytariusza lub podmiotu obsługującego Fundusz - związane z możliwością zmiany Depozytariusza na 
podstawie decyzji Towarzystwa lub w przypadkach określonych Ustawą; 

 ryzyko niewypłacalności izby rozliczeniowej – ryzyko to dotyczy możliwości poniesienia strat w wyniku 
niewypełnienia swoich zobowiązań przez izbę rozliczeniową, w przypadku gdy dany instrument pochodny jest 
rozliczany przez izbę rozliczeniową; 

 zmiana podmiotu zarządzającego portfelem inwestycyjnym Funduszu – związane z możliwością zlecenia przez 
Towarzystwo na podstawie umowy zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią podmiotom, 
o których mowa w art. 46 ust. 1 Ustawy; 
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 przekształcenie specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego w fundusz inwestycyjny otwarty – związane 
z możliwością przekształcenia specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego w fundusz inwestycyjny 
otwarty w drodze zmiany statutu funduszu; 

 połączenie Subfunduszu z innym subfunduszem – związane z możliwością połączenia poszczególnych Subfunduszy 
z innymi funduszami inwestycyjnymi i subfunduszami na zasadach określonych w Ustawie; 

 zmiana polityki inwestycyjnej Subfunduszu– związane z możliwością zmiany polityk inwestycyjnych Subfunduszu 
w drodze zmiany Statutu, zgodnie z art. 24 Ustawy.” 

 

17. W Rozdziale III Podrozdziale III B ustęp 4. Otrzymuje następujące brzmienie:  

„4. Określenie profilu inwestora. 

Subfundusz przeznaczony jest dla Inwestorów, którzy: 

- planują oszczędzać z przeznaczeniem środków na cele emerytalne, 

- chcą inwestować w szczególności w w obligacje rządowe, obligacje przedsiębiorstw, ale również akcje spółek z Polski jak i z całego świata, 

- chcą by ich inwestycja dopasowywała się do ich wieku i momentu przejścia na emeryturę, 

- oczekują wyższej stopy zwrotu, niż z obligacji, 

- urodzili się w latach 1960-1969 i planują przejść na emeryturę w okolicach 2025 roku, 

- akceptują podwyższony poziom ryzyka związany z portfelem Subfunduszu, składającym się z instrumentów, o których mowa w tiret drugim, 

- liczą się z możliwością wahań wartości Jednostki Uczestnictwa (szczególnie w horyzoncie krótkookresowym), 

- zapoznali się i akceptują opłaty manipulacyjne za nabycie i/lub odkupienie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, wysokość wynagrodzenia za 
zarządzanie oraz koszty Subfunduszu, 

Niniejszy Subfundusz w wyjątkowych sytuacjach może być traktowany przez niektórych Inwestorów jako element krótko- lub 
średnioterminowych inwestycji.  

Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej Inwestor powinien dodatkowo zwrócić uwagę na: 

- potencjalny udział Subfunduszu w wartości posiadanych inwestycji/oszczędności, 

- moment wejścia do Subfunduszu,  

- częstotliwość nabywania Jednostek Uczestnictwa (jednorazowo/regularnie), 

- kategorię Jednostek Uczestnictwa i związaną z nią charakterystykę, 

- wysokość opłat manipulacyjnych stosowanych w danym kanale sprzedaży, które mogą mieć istotny wpływ na czas i wysokość osiągnięcia 
satysfakcjonującej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu.” 

 

18. W Rozdziale III Podrozdziale III B ustęp 5. punkt 5.2. otrzymuje następujące brzmienie:  

„5.2. Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych, zwanego dalej „wskaźnikiem WKC” oraz sposób jego obliczania.  

Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) za rok 2021 wynosi: 

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A – 1,90% 

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 1,03% 

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 0,34% 

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii G – 0,43% 

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii H – 0,34% 

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii J – 0,32% 

W trakcie 2021 r. Subfundusz nie wyemitował Jednostek Uczestnictwa kategorii A2. 

Opis różnic w opłatach i kosztach, związanych z poszczególnymi kategoriami Jednostek Uczestnictwa, jest zamieszczony w rozdz. III pkt 3 
Prospektu. Podstawą tych różnic jest Statut. 

Wskaźnik WKC oblicza się według następującego wzoru: 

WKC = Kt/WANt x 100% 

gdzie: 

WAN - oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Funduszu.  

K - oznacza koszty Funduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych, z 
wyłączeniem wymienionych poniżej: 

1.  kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela, 
2. odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów, 
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3. świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, 
4. opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez 

Uczestnika, 
5. wartości usług dodatkowych. 

t - oznacza okres, za który przedstawiane są dane. 

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Funduszu w średniej Wartości Aktywów 
Netto Funduszu za dany rok. Do kosztów związanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu zalicza się, o ile występują, ujemne 
saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych, a także inne koszty 
odsetkowe związane z wyceną lokat Funduszu.” 

 

19. W Rozdziale III Podrozdziale III B ustęp 6. otrzymuje następujące brzmienie:  

„6. Podstawowe dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym. 

6.1. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2021 r.), zgodnie ze sprawozdaniem 
finansowym Subfunduszu zbadanym przez biegłego rewidenta (w tys. zł). 

  

6.2. Wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa związane z Subfunduszem. 

 

 

 

6.3. Za wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Funduszu, odzwierciedlający zachowanie się 
zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Subfunduszu, zwany również benchmarkiem: 

6.3.1. do dnia 24 lipca 2014 roku przyjmowało się średnią ważona procentowej zmiany indeksu WIG z wagą 45% oraz 
procentowej zmiany indeksu Merrill Lynch Polish Governments 1-4 Yrs (GFPL) z wagą 55%, z zastrzeżeniem że w 
kolejnych latach udziały (wagi) składników benchmarku będą stopniowo zmieniane w taki sposób, aby w 2030 roku 
udział indeksu WIG w benchmarku zmalał do 0% zaś udział GFPL wzrósł do 100%,  

6.3.2. od dnia 25 lipca 2014 roku do dnia 31 lipca 2017 r. przyjmowało się średnią ważoną procentowej zmiany indeksu 
WIG z wagą 22,5%, procentowej zmiany indeksu MSCI ACWI USD z wagą 22,5% oraz procentowej zmiany indeksu 
Merrill Lynch G0PL Polish Governments z wagą 55%, z zastrzeżeniem że w kolejnych latach udziały (wagi) składników 
benchmarku będą stopniowo zmieniane w taki sposób, aby w 2030 roku udział łączny indeksów WIG oraz MSCI ACWI 
USD w benchmarku zmalał do maksymalnie 10% zaś udział MLG0PL wzrósł do co najmniej 90%,  

6.3.3. od dnia 1 sierpnia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. przyjmowało się średnią ważoną procentowej zmiany indeksu 
WIG z wagą 22,5%, procentowej zmiany indeksu MSCI WORLD USD z wagą 22,5% oraz procentowej zmiany indeksu 
Merrill Lynch G0PL Polish Governments z wagą 55%, z zastrzeżeniem że w kolejnych latach udziały (wagi) składników 
benchmarku będą stopniowo zmieniane w taki sposób, aby w 2030 roku udział łączny indeksów WIG oraz MSCI 
WORLD USD w benchmarku zmalał do maksymalnie 10% zaś udział MLG0PL wzrósł do co najmniej 90%,  
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6.3.4. od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2021 roku przyjmowało się średnią ważoną procentowej zmiany 
indeksu WIG z wagą 7,5%, procentowej zmiany indeksu MSCI WORLD USD z wagą 7,5% oraz procentowej zmiany 
indeksu Merrill Lynch G0PL Polish Governments z wagą 85%, z zastrzeżeniem że w kolejnych latach udziały (wagi) 
składników benchmarku będą stopniowo zmieniane w taki sposób, aby w 2030 roku udział łączny indeksów WIG oraz 
MSCI WORLD USD w benchmarku zmalał do maksymalnie 10% zaś udział MLG0PL wzrósł do co najmniej 90%, 

6.3.5. od dnia 1 maja 2021 roku przyjmuje się średnią ważoną procentowej zmiany indeksu WIG20 z wagą 7,5%, procentowej 
zmiany indeksu MSCI WORLD USD z wagą 7,5% oraz procentowej zmiany indeksu ICE BofA Poland Government Index 
(G0PL) z wagą 85%, z zastrzeżeniem że w kolejnych latach udziały (wagi) składników benchmarku będą stopniowo 
zmieniane w taki sposób, aby w 2030 roku udział łączny indeksów WIG20 oraz MSCI WORLD USD w benchmarku 
zmalał do maksymalnie 10% zaś udział ICE BofA Poland Government Index (G0PL) wzrósł do co najmniej 90%.  

Składniki benchmarku rozumie się następująco: 

 WIG20 oznacza liczony w PLN cenowy indeks odzwierciedlający zmianę cen akcji dwudziestu największych spółek notowanych 
na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, 

 MSCI World USD oznacza liczony w USD cenowy indeks kalkulowany przez firmę MSCI Inc. odzwierciedlający zmianę cen akcji 
dużych i średnich spółek notowanych na rynkach rozwiniętych, 

 ICE BofA Poland Government Index (G0PL) oznacza kalkulowany przez firmę ICE Data Indices LLC liczony w PLN i uwzględniający 
przepływy z tytułu kuponów indeks odzwierciedlający zachowanie rynku polskich obligacji skarbowych. 

6.4. Średnia stopa zwrotu z benchmarku odpowiednio dla okresów, o których mowa w pkt 6.2. 

 

 

6.5. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia 
przez Fundusz oraz od wysokości pobranych przez Fundusz opłat manipulacyjnych. Wyniki historyczne Funduszu nie gwarantują 
uzyskania podobnych wyników w przyszłości. 

6.6. Źródłem danych przedstawionych w pkt 6.1. jest sprawozdanie finansowe Subfunduszu, a źródłem danych przedstawionych w 
pkt 6.2. i 6.4. są dane własne PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 

6.7. Przy ustalaniu stopy zwrotu nie uwzględnia się podatków i opłat publicznoprawnych, a także opłat związanych ze zbywaniem i 
odkupywaniem Jednostek Uczestnictwa.” 

 

20. W Rozdziale III Podrozdziale III C ustęp 1. punkt 1.1.7. litera c. i m. otrzymują następujące brzmienia: 
 

„c. PKO Zrównoważony: 

i. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, C – 2,0% 

ii. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 – 1,9% 

iii. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 1,2% 

iv. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 1,2% 

v. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I – 0,0%”   

 

 

„m. PKO Akcji Rynku Europejskiego: 

i. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B i C – 1,0%  

ii. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 – 0,75%  

iii. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 1,4%  

iv. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 1,4%  

v. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I – 0,0%” 

 

21. W Rozdziale III Podrozdziale III C ustęp 1. punkt 2.2.2. otrzymuje następujące brzmienie:  
 

„2.2.2. ryzyko wystąpienia szczególnych okoliczności, na wystąpienie których Uczestnik Funduszu nie ma wpływu lub ma 
ograniczony wpływ, a w szczególności:  
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 możliwość otwarcia likwidacji Funduszu - związane z możliwością likwidacji Funduszu w przypadkach i na zasadach 
określonych Statutem, Ustawą oraz przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu likwidacji 
funduszy inwestycyjnych z dnia 21 czerwca 2005; 

 przejęcie zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo - związane z możliwością przejęcia zarządzania 
Funduszem przez inne towarzystwo na podstawie umowy zawartej z Towarzystwem; Przejęcie zarządzania 
Funduszem wymaga zmiany Statutu. Towarzystwo przejmujące zarządzanie Funduszem wstępuje w prawa i 
obowiązki Towarzystwa z chwilą wejścia w życie zmian Statutu; 

 przejęcie zarządzania Funduszem i prowadzenia jego spraw przez Spółkę zarządzającą – związane z możliwością 
przekazania przez Towarzystwo zarządzania Funduszem i prowadzenia jego spraw Spółce zarządzającej 
prowadzącej działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; Przekazanie zarządzania i prowadzenia spraw 
Funduszu Spółce zarządzającej wymaga zawarcia umowy ze Spółką zarządzającą oraz wyrażenia zgody przez 
Zgromadzenie Uczestników; 

 zmiana Depozytariusza lub podmiotu obsługującego Fundusz - związane z możliwością zmiany Depozytariusza na 
podstawie decyzji Towarzystwa lub w przypadkach określonych Ustawą; 

 ryzyko niewypłacalności izby rozliczeniowej – ryzyko to dotyczy możliwości poniesienia strat w wyniku 
niewypełnienia swoich zobowiązań przez izbę rozliczeniową, w przypadku gdy dany instrument pochodny jest 
rozliczany przez izbę rozliczeniową; 

 zmiana podmiotu zarządzającego portfelem inwestycyjnym Funduszu – związane z możliwością zlecenia przez 
Towarzystwo na podstawie umowy zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią podmiotom, 
o których mowa w art. 46 ust. 1 Ustawy; 

 przekształcenie specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego w fundusz inwestycyjny otwarty – związane 
z możliwością przekształcenia specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego w fundusz inwestycyjny 
otwarty w drodze zmiany statutu funduszu; 

 połączenie Subfunduszu z innym subfunduszem – związane z możliwością połączenia poszczególnych Subfunduszy 
z innymi funduszami inwestycyjnymi i subfunduszami na zasadach określonych w Ustawie; 

 zmiana polityki inwestycyjnej Subfunduszu – związane z możliwością zmiany polityk inwestycyjnych Subfunduszu 
w drodze zmiany Statutu, zgodnie z art. 24 Ustawy.” 

 

22. W Podrozdziale III C ustęp 4. otrzymuje następujące brzmienie:  
 

„4. Określenie profilu inwestora. 

Subfundusz przeznaczony jest dla Inwestorów, którzy: 

- planują oszczędzać z przeznaczeniem środków na cele emerytalne, 
- chcą inwestować w szczególności w obligacje rządowe, obligacje przedsiębiorstw, ale również akcje spółek z Polski jak i z całego świata, 
- chcą by ich inwestycja dopasowywała się do ich wieku i momentu przejścia na emeryturę, 
- oczekują wyższej stopy zwrotu, niż z obligacji, 
- urodzili się w latach 1970- 1979 i planują przejść na emeryturę w okolicach 2035 roku, 
- akceptują podwyższony poziom ryzyka związany z portfelem Subfunduszu, składającym się z instrumentów, o których mowa w tiret drugim, 
- liczą się z możliwością wahań wartości Jednostki Uczestnictwa (szczególnie w horyzoncie krótkookresowym), 
- zapoznali się i akceptują opłaty manipulacyjne za nabycie i/lub odkupienie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, wysokość wynagrodzenia za 
zarządzanie oraz koszty Subfunduszu, 

Niniejszy Subfundusz w wyjątkowych sytuacjach może być traktowany przez niektórych Inwestorów jako element krótko- lub 
średnioterminowych inwestycji.  

Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej Inwestor powinien dodatkowo zwrócić uwagę na: 

- potencjalny udział Subfunduszu w wartości posiadanych inwestycji/oszczędności, 
- moment wejścia do Subfunduszu,  
- częstotliwość nabywania Jednostek Uczestnictwa (jednorazowo/regularnie), 
- kategorię Jednostek Uczestnictwa i związaną z nią charakterystykę, 
- wysokość opłat manipulacyjnych stosowanych w danym kanale sprzedaży, 

które mogą mieć istotny wpływ na czas i wysokość osiągnięcia satysfakcjonującej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa 
Subfunduszu.” 

 

23. W Podrozdziale III C ustęp 5. punkt 5.2. otrzymuje następujące brzmienie:  
 

„5.2. Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych, zwanego dalej „wskaźnikiem WKC” oraz sposób jego obliczania.  

Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) za rok 2021 wynosi: 

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A – 2,15% 

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 1,24% 

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 0,45% 

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii G – 0,50% 
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Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii H – 0,48% 

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii J – 0,38% 

W trakcie 2021 r. Subfundusz nie wyemitował Jednostek Uczestnictwa kategorii A2. 

Opis różnic w opłatach i kosztach, związanych z poszczególnymi kategoriami Jednostek Uczestnictwa, jest zamieszczony w rozdz. III pkt 3 
Prospektu. Podstawą tych różnic jest Statut. 

Wskaźnik WKC oblicza się według następującego wzoru: 

WKC = Kt/WANt x 100% 

gdzie: 

WAN - oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Funduszu.  

K - oznacza koszty Funduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych, z 
wyłączeniem wymienionych poniżej: 

1. kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela, 
2. odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów, 
3. świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, 
4. opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez 

Uczestnika, 
5. wartości usług dodatkowych. 

t - oznacza okres, za który przedstawiane są dane. 

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Funduszu w średniej Wartości Aktywów 
Netto Funduszu za dany rok. Do kosztów związanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu zalicza się , o ile występują, ujemne 
saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych, a także inne koszty 
odsetkowe związane z wyceną lokat Funduszu.” 

 
24. W Rozdziale III Podrozdziale III C ustęp 6. otrzymuje następujące brzmienie:  

„6. Podstawowe dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym. 

6.1. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2021 r.), zgodnie ze sprawozdaniem finansowym 
Subfunduszu zbadanym przez biegłego rewidenta (w tys. zł). 

 

  

 

6.2. Wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa związane z Subfunduszem.  
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6.3. Za wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Funduszu, odzwierciedlający zachowanie się zmiennych 
rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Subfunduszu, zwany również benchmarkiem: 

6.3.1. do dnia 24 lipca 2014 roku przyjmowało się średnią ważoną procentowej zmiany indeksu WIG z wagą 70% oraz procentowej zmiany indeksu 
Merrill Lynch Polish Governments 1-4 Yrs (GFPL) z wagą 30%, z zastrzeżeniem że w kolejnych latach udziały (wagi) składników benchmarku 
będą stopniowo zmieniane w taki sposób, aby w 2040 roku udział indeksu WIG w benchmarku zmalał do 0% zaś udział GFPL wzrósł do 
100%,  

6.3.2. od dnia 25 lipca 2014 roku do dnia 31 lipca 2017 r. przyjmowało się średnią ważoną procentowej zmiany indeksu WIG z wagą 35%, 
procentowej zmiany indeksu MSCI ACWI USD z wagą 35% oraz procentowej zmiany indeksu Merrill Lynch G0PL Polish Governments z 
wagą 30%, z zastrzeżeniem że w kolejnych latach udziały (wagi) składników benchmarku będą stopniowo zmieniane w taki sposób, aby w 
2040 roku udział łączny indeksów WIG oraz MSCI ACWI USD w benchmarku zmalały do maksymalnie 10% zaś udział MLG0PL wzrósł do 
co najmniej 90%,  

6.3.3. od dnia 1 sierpnia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku przyjmowało się średnią ważoną procentowej zmiany indeksu WIG z wagą 35%, 
procentowej zmiany indeksu MSCI WORLD USD z wagą 35% oraz procentowej zmiany indeksu Merrill Lynch G0PL Polish Governments z 
wagą 30%, z zastrzeżeniem że w kolejnych latach udziały (wagi) składników benchmarku będą stopniowo zmieniane w taki sposób, aby w 
2040 roku udział łączny indeksów WIG oraz MSCI WORLD USD w benchmarku zmalały do maksymalnie 10% zaś udział MLG0PL wzrósł do 
co najmniej 90%,  

6.3.4. od dnia 1 stycznia 2020 roku do 30 kwietnia 2021 roku przyjmowało się średnią ważoną procentowej zmiany indeksu WIG z wagą 20%, 
procentowej zmiany indeksu MSCI WORLD USD z wagą 20% oraz procentowej zmiany indeksu Merrill Lynch G0PL Polish Governments z 
wagą 60%, z zastrzeżeniem że w kolejnych latach udziały (wagi) składników benchmarku będą stopniowo zmieniane w taki sposób, aby w 
2040 roku udział łączny indeksów WIG oraz MSCI WORLD USD w benchmarku zmalały do maksymalnie 10% zaś udział MLG0PL wzrósł do 
co najmniej 90%, 

6.3.5. od dnia 1 maja 2021 roku przyjmuje się średnią ważoną procentowej zmiany indeksu WIG20 z wagą 20%, procentowej zmiany indeksu 
MSCI WORLD USD z wagą 20% oraz procentowej zmiany indeksu ICE BofA Poland Government Index (G0PL) z wagą 60%, z zastrzeżeniem 
że w kolejnych latach udziały (wagi) składników benchmarku będą stopniowo zmieniane w taki sposób, aby w 2040 roku udział łączny 
indeksów WIG20 oraz MSCI WORLD USD w benchmarku zmalały do maksymalnie 10% zaś udział ICE BofA Poland Government Index 
(G0PL) wzrósł do co najmniej 90%. 

Składniki benchmarku rozumie się następująco: 

 WIG20 oznacza liczony w PLN cenowy indeks odzwierciedlający zmianę cen akcji dwudziestu największych spółek notowanych 
na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, 

 MSCI World USD oznacza liczony w USD cenowy indeks kalkulowany przez firmę MSCI Inc. odzwierciedlający zmianę cen akcji 
dużych i średnich spółek notowanych na rynkach rozwiniętych, 

 ICE BofA Poland Government Index (G0PL) oznacza kalkulowany przez firmę ICE Data Indices LLC  liczony w PLN i uwzględniający 
przepływy z tytułu kuponów indeks odzwierciedlający zachowanie rynku polskich obligacji skarbowych. 

6.4. Średnia stopa zwrotu z benchmarku odpowiednio dla okresów, o których mowa w pkt 6.2. 

 

 

6.5. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez 
Fundusz oraz od wysokości pobranych przez Fundusz opłat manipulacyjnych. Wyniki historyczne Funduszu nie gwarantują uzyskania 
podobnych wyników w przyszłości. 
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6.6. Źródłem danych przedstawionych w pkt 6.1. jest sprawozdanie finansowe Subfunduszu, a źródłem danych przedstawionych w pkt 6.2. i 6.4. 
są dane własne PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 

6.7. Przy ustalaniu stopy zwrotu nie uwzględnia się podatków i opłat publicznoprawnych, a także opłat związanych ze zbywaniem i 
odkupywaniem Jednostek Uczestnictwa.” 

 

25. W Rozdziale III Podrozdziale III D ustęp 1. punkt 1.1.7. litera c. i m. otrzymuje następujące brzmienie:  

„c. PKO Zrównoważony; 

i. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, C – 2,0% 

ii. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 – 1,9% 

iii. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 1,2% 

iv. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 1,2% 

v. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I – 0,0%”  

 

 

„m. PKO Akcji Rynku Europejskiego: 

i. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B i C – 1,0%  

ii. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 – 0,75%  

iii. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 1,4%  

iv. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 1,4%  

v. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I – 0,0%”  

 

26. W Rozdziale III Podrozdziale III D ustęp 2 punkt 2.2.2. otrzymuje następujące brzmienie:  

„2.2.2. ryzyko wystąpienia szczególnych okoliczności, na wystąpienie których Uczestnik Funduszu nie ma wpływu lub ma 
ograniczony wpływ, a w szczególności:  

 możliwość otwarcia likwidacji Funduszu - związane z możliwością likwidacji Funduszu w przypadkach i na zasadach 
określonych Statutem, Ustawą oraz przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu likwidacji 
funduszy inwestycyjnych z dnia 21 czerwca 2005; 

 przejęcie zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo - związane z możliwością przejęcia zarządzania 
Funduszem przez inne towarzystwo na podstawie umowy zawartej z Towarzystwem; Przejęcie zarządzania 
Funduszem wymaga zmiany Statutu. Towarzystwo przejmujące zarządzanie Funduszem wstępuje w prawa i 
obowiązki Towarzystwa z chwilą wejścia w życie zmian Statutu; 

 przejęcie zarządzania Funduszem i prowadzenia jego spraw przez Spółkę zarządzającą – związane z możliwością 
przekazania przez Towarzystwo zarządzania Funduszem i prowadzenia jego spraw Spółce zarządzającej 
prowadzącej działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; Przekazanie zarządzania i prowadzenia spraw 
Funduszu Spółce zarządzającej wymaga zawarcia umowy ze Spółką zarządzającą oraz wyrażenia zgody przez 
Zgromadzenie Uczestników; 

 zmiana Depozytariusza lub podmiotu obsługującego Fundusz - związane z możliwością zmiany Depozytariusza na 
podstawie decyzji Towarzystwa lub w przypadkach określonych Ustawą; 

 ryzyko niewypłacalności izby rozliczeniowej – ryzyko to dotyczy możliwości poniesienia strat w wyniku 
niewypełnienia swoich zobowiązań przez izbę rozliczeniową, w przypadku gdy dany instrument pochodny jest 
rozliczany przez izbę rozliczeniową; 

 zmiana podmiotu zarządzającego portfelem inwestycyjnym Funduszu – związane z możliwością zlecenia przez 
Towarzystwo na podstawie umowy zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią podmiotom, 
o których mowa w art. 46 ust. 1 Ustawy; 

 przekształcenie specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego w fundusz inwestycyjny otwarty – związane 
z możliwością przekształcenia specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego w fundusz inwestycyjny 
otwarty w drodze zmiany statutu funduszu; 

 połączenie Subfunduszu z innym subfunduszem – związane z możliwością połączenia poszczególnych Subfunduszy 
z innymi funduszami inwestycyjnymi i subfunduszami na zasadach określonych w Ustawie;  

 zmiana polityki inwestycyjnej Subfunduszu – związane z możliwością zmiany polityk inwestycyjnych Subfunduszu 
w drodze zmiany Statutu, zgodnie z art. 24 Ustawy.”  

  

27. W Rozdziale III Podrozdziale III D ustęp 4. otrzymuje następujące brzmienie:  
4. Określenie profilu inwestora. 

Subfundusz przeznaczony jest dla Inwestorów, którzy: 

- planują oszczędzać z przeznaczeniem środków na cele emerytalne, 

- chcą inwestować w szczególności w  akcje spółek z Polski jak i z całego świata, jak również obligacje rządowe oraz obligacje przedsiębiorstw, 

- chcą by ich inwestycja dopasowywała się do ich wieku i momentu przejścia na emeryturę, 
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- oczekują wyższej stopy zwrotu, niż z obligacji, 

- urodzili się w latach 1980-1989 i planują przejść na emeryturę w okolicach 2045 roku, 

- akceptują podwyższony poziom ryzyka związany z portfelem Subfunduszu, składającym się z instrumentów, o których mowa w tiret drugim, 

- liczą się z możliwością znacznych wahań wartości Jednostki Uczestnictwa (szczególnie w horyzoncie krótkookresowym), 

- zapoznali się i akceptują opłaty manipulacyjne za nabycie i/lub odkupienie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, wysokość wynagrodzenia za 
zarządzanie oraz koszty Subfunduszu, 

Niniejszy Subfundusz w wyjątkowych sytuacjach może być traktowany przez niektórych Inwestorów jako element krótko- lub 
średnioterminowych inwestycji.  

Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej Inwestor powinien dodatkowo zwrócić uwagę na: 

- potencjalny udział Subfunduszu w wartości posiadanych inwestycji/oszczędności, 

- moment wejścia do Subfunduszu,  

- częstotliwość nabywania Jednostek Uczestnictwa (jednorazowo/regularnie), 

- kategorię Jednostek Uczestnictwa i związaną z nią charakterystykę, 

- wysokość opłat manipulacyjnych stosowanych w danym kanale sprzedaży, które mogą mieć istotny wpływ na czas i wysokość osiągnięcia 
satysfakcjonującej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu.” 

 

28. W Podrozdziale III D ustęp 5. Punkt 5.2. otrzymuje następujące brzmienie:  

„5.2. Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych, zwanego dalej „wskaźnikiem WKC” oraz sposób jego obliczania.  

Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) za rok 2021 wynosi: 

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A – 2,37% 

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 1,47% 

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 0,53% 

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii G – 0,62% 

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii H – 0,56% 

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii J – 0,53% 

W trakcie 2021 r. Subfundusz nie wyemitował Jednostek Uczestnictwa kategorii A2. 

Opis różnic w opłatach i kosztach, związanych z poszczególnymi kategoriami Jednostek Uczestnictwa, jest zamieszczony w rozdz. III pkt 3 
Prospektu. Podstawą tych różnic jest Statut. 

Wskaźnik WKC oblicza się według następującego wzoru: 

WKC = Kt/WANt x 100% 

gdzie: 

WAN - oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Funduszu.  

K - oznacza koszty Funduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych, z 
wyłączeniem wymienionych poniżej: 

1. kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela, 
2. odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów, 
3. świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, 
4. opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez 

Uczestnika, 
5. wartości usług dodatkowych. 

t - oznacza okres, za który przedstawiane są dane. 

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Funduszu w średniej Wartości Aktywów 
Netto Funduszu za dany rok. Do kosztów związanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu zalicza się, o ile występują, ujemne 
saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych, a także inne koszty 
odsetkowe związane z wyceną lokat Funduszu.”  

 

29. W Rozdziale III Podrozdziale III D ustęp 6. otrzymuje następujące brzmienie:  

„6. Podstawowe dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym. 

6.1. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2021 r.), zgodnie ze sprawozdaniem finansowym 
Subfunduszu zbadanym przez biegłego rewidenta (w tys. zł). 
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6.2. Wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa związane z Subfunduszem.  

 

6.3. Za wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Funduszu, odzwierciedlający zachowanie się zmiennych 
rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Subfunduszu, zwany również benchmarkiem: 

6.3.1. do dnia 24 lipca 2014 roku przyjmowało się średnią ważoną procentowej zmiany indeksu WIG z wagą 90% oraz procentowej zmiany indeksu 
Merrill Lynch Polish Governments 1-4 Yrs (GFPL) z wagą 10%, z zastrzeżeniem że począwszy od 2015 roku udziały (wagi) składników 
benchmarku będą stopniowo zmieniane w taki sposób, aby w 2050 roku udział indeksu WIG w benchmarku zmalał do 0% zaś udział GFPL 
wzrósł do 100%,  

6.3.2. od dnia 25 lipca 2014 roku do 31 lipca 2017 roku przyjmowało się średnią ważoną procentowej zmiany indeksu WIG z wagą 45%, 
procentowej zmiany indeksu MSCI ACWI USD z wagą 45% oraz procentowej zmiany indeksu Merrill Lynch G0PL Polish Governments z 
wagą 10%, z zastrzeżeniem że w kolejnych latach udziały (wagi) składników benchmarku będą stopniowo zmieniane w taki sposób, aby w 
2050 roku udział łączny indeksów WIG oraz MSCI ACWI USD w benchmarku zmalał do maksymalnie 10% zaś udział MLG0PL wzrósł do co 
najmniej 90%,  

6.3.3. od dnia 1 sierpnia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku przyjmowało się średnią ważoną procentowej zmiany indeksu WIG z wagą 45%, 
procentowej zmiany indeksu MSCI WORLD USD z wagą 45% oraz procentowej zmiany indeksu Merrill Lynch G0PL Polish Governments z 
wagą 10%, z zastrzeżeniem że w kolejnych latach udziały (wagi) składników benchmarku będą stopniowo zmieniane w taki sposób, aby w 
2050 roku udział łączny indeksów WIG oraz MSCI WORLD USD w benchmarku zmalał do maksymalnie 10% zaś udział MLG0PL wzrósł do 
co najmniej 90%,  

6.3.4. od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 30 kwietnia 2021 roku przyjmowało się średnią ważoną procentowej zmiany indeksu WIG z wagą 
30%, procentowej zmiany indeksu MSCI WORLD USD z wagą 30% oraz procentowej zmiany indeksu Merrill Lynch G0PL Polish Governments 
z wagą 40%, z zastrzeżeniem że w kolejnych latach udziały (wagi) składników benchmarku będą stopniowo zmieniane w taki sposób , aby 
w 2050 roku udział łączny indeksów WIG oraz MSCI WORLD USD w benchmarku zmalał do maksymalnie 10% zaś udział MLG0PL wzrósł 
do co najmniej 90%, 

6.3.5. od dnia 1 maja 2021 roku przyjmuje się średnią ważoną procentowej zmiany indeksu WIG20 z wagą 30%, procentowej zmiany indeksu 
MSCI WORLD USD z wagą 30% oraz procentowej zmiany indeksu ICE BofA Poland Government Index (G0PL) z wagą 40%, z zastrzeżeniem 
że w kolejnych latach udziały (wagi) składników benchmarku będą stopniowo zmieniane w taki sposób, aby w 2050 roku udział łączny 
indeksów WIG20 oraz MSCI WORLD USD w benchmarku zmalał do maksymalnie 10% zaś udział ICE BofA Poland Government Index (G0PL) 
wzrósł do co najmniej 90%.  

Składniki benchmarku rozumie się następująco: 

 WIG20 oznacza liczony w PLN cenowy indeks odzwierciedlających zmianę cen akcji dwudziestu największych spółek notowanych 
na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, 

 MSCI World USD oznacza liczony w USD cenowy indeks kalkulowany przez firmę MSCI Inc. odzwierciedlający zmianę cen akcji 
dużych i średnich spółek notowanych na rynkach rozwiniętych, 

 ICE BofA Poland Government Index (G0PL) oznacza kalkulowany przez firmę firmę ICE Data Indices LLC liczony w PLN i 
uwzględniający przepływy z tytułu kuponów indeks odzwierciedlający zachowanie rynku polskich obligacji skarbowych. 

6.4. Średnia stopa zwrotu z benchmarku odpowiednio dla okresów, o których mowa w pkt 6.2. 
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6.5. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez 
Fundusz oraz od wysokości pobranych przez Fundusz opłat manipulacyjnych. Wyniki historyczne Funduszu nie gwarantują uzyskania 
podobnych wyników w przyszłości. 

6.6. Źródłem danych przedstawionych w pkt 6.1. jest sprawozdanie finansowe Subfunduszu, a źródłem danych przedstawionych w pkt 6.2. i 6.4. 
są dane własne PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 

6.7. Przy ustalaniu stopy zwrotu nie uwzględnia się podatków i opłat publicznoprawnych, a także opłat związanych ze zbywaniem i 
odkupywaniem Jednostek Uczestnictwa.” 

 

30. W Rozdziale III Podrozdziale III E ustęp 1. punkt 1.1.7. litera c. i m. otrzymują następujące brzmienie:  

„c. PKO Zrównoważony: 

i. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, C – 2,0% 

ii. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 – 1,9% 

iii. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 1,2% 

iv. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 1,2% 

v. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I – 0,0%”  

 

m. PKO Akcji Rynku Europejskiego: 

i. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B i C – 1,0%  

ii. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 – 0,75%  

iii. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 1,4% 

iv. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 1,4% 

v. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I – 0,0%” 

 

31. W Rozdziale III Podrozdziale III E ustęp 2. punkt 2.2.2. otrzymuje następujące brzmienie:  

„2.2.2. ryzyko wystąpienia szczególnych okoliczności, na wystąpienie których Uczestnik Funduszu nie ma wpływu lub ma 
ograniczony wpływ, a w szczególności:  

 możliwość otwarcia likwidacji Funduszu - związane z możliwością likwidacji Funduszu w przypadkach i na zasadach 
określonych Statutem, Ustawą oraz przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu likwidacji 
funduszy inwestycyjnych z dnia 21 czerwca 2005; 

 przejęcie zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo - związane z możliwością przejęcia zarządzania 
Funduszem przez inne towarzystwo na podstawie umowy zawartej z Towarzystwem; Przejęcie zarządzania 
Funduszem wymaga zmiany Statutu. Towarzystwo przejmujące zarządzanie Funduszem wstępuje w prawa i 
obowiązki Towarzystwa z chwilą wejścia w życie zmian Statutu; 

 przejęcie zarządzania Funduszem i prowadzenia jego spraw przez Spółkę zarządzającą – związane z możliwością 
przekazania przez Towarzystwo zarządzania Funduszem i prowadzenia jego spraw Spółce zarządzającej 
prowadzącej działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; Przekazanie zarządzania i prowadzenia spraw 
Funduszu Spółce zarządzającej wymaga zawarcia umowy ze Spółką zarządzającą oraz wyrażenia zgody przez 
Zgromadzenie Uczestników; 

 zmiana Depozytariusza lub podmiotu obsługującego Fundusz - związane z możliwością zmiany Depozytariusza na 
podstawie decyzji Towarzystwa lub w przypadkach określonych Ustawą; 

 ryzyko niewypłacalności izby rozliczeniowej – ryzyko to dotyczy możliwości poniesienia strat w wyniku 
niewypełnienia swoich zobowiązań przez izbę rozliczeniową, w przypadku gdy dany instrument pochodny jest 
rozliczany przez izbę rozliczeniową; 

 zmiana podmiotu zarządzającego portfelem inwestycyjnym Funduszu – związane z możliwością zlecenia przez 
Towarzystwo na podstawie umowy zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią podmiotom, 
o których mowa w art. 46 ust. 1 Ustawy; 
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 przekształcenie specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego w fundusz inwestycyjny otwarty – związane 
z możliwością przekształcenia specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego w fundusz inwestycyjny 
otwarty w drodze zmiany statutu funduszu; 

 połączenie Subfunduszu z innym subfunduszem – związane z możliwością połączenia poszczególnych Subfunduszy 
z innymi funduszami inwestycyjnymi i subfunduszami na zasadach określonych w Ustawie; 

 zmiana polityki inwestycyjnej Subfunduszu – związane z możliwością zmiany polityk inwestycyjnych Subfunduszu 
w drodze zmiany Statutu, zgodnie z art. 24 Ustawy.” 

 

32. W Rozdziale III Podrozdziale III E ustęp 4. otrzymuje następujące brzmienie:  

„ 4. Określenie profilu inwestora. 

Subfundusz przeznaczony jest dla Inwestorów, którzy: 

- planują oszczędzać z przeznaczeniem środków na cele emerytalne, 

- chcą inwestować w szczególności w akcje spółek z Polski jak i z całego świata, jak również obligacje rządowe oraz obligacje przedsiębiorstw, 

- chcą by ich inwestycja dopasowywała się do ich wieku i momentu przejścia na emeryturę, 

- oczekują wyższej stopy zwrotu, niż z obligacji, 

- urodzili się w latach 1990-1999 i planują przejść na emeryturę w okolicach 2055 roku, 

- akceptują podwyższony poziom ryzyka związany z portfelem Subfunduszu, składającym się z instrumentów, o których mowa w tiret drugim, 

- liczą się z możliwością znacznych wahań wartości Jednostki Uczestnictwa (szczególnie w horyzoncie krótkookresowym), 

- zapoznali się i akceptują opłaty manipulacyjne za nabycie i/lub odkupienie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, wysokość wynagrodzenia za 
zarządzanie oraz koszty Subfunduszu, 

Niniejszy Subfundusz w wyjątkowych sytuacjach może być traktowany przez niektórych Inwestorów jako element krótko- lub 
średnioterminowych inwestycji.  

Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej Inwestor powinien dodatkowo zwrócić uwagę na: 

- potencjalny udział Subfunduszu w wartości posiadanych inwestycji/oszczędności, 

- moment wejścia do Subfunduszu,  

- częstotliwość nabywania Jednostek Uczestnictwa (jednorazowo/regularnie), 

- kategorię Jednostek Uczestnictwa i związaną z nią charakterystykę, 

- wysokość opłat manipulacyjnych stosowanych w danym kanale sprzedaży, które mogą mieć istotny wpływ na czas i wysokość osiągnięcia 
satysfakcjonującej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu.” 

 

33. W Rozdziale III Podrozdziale III E ustęp 5. Punkt 5.2. otrzymuje następujące brzmienie:  

„5.2. Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych, zwanego dalej „wskaźnikiem WKC” oraz sposób jego obliczania.  

Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) za rok 2021 wynosi: 

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A – 2,61% 

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 1,60% 

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 0,61% 

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii G – 0,70% 

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii H – 0,64% 

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii J – 0,57% 

W trakcie 2021 r. Subfundusz nie wyemitował Jednostek Uczestnictwa kategorii A2. 

Opis różnic w opłatach i kosztach, związanych z poszczególnymi kategoriami Jednostek Uczestnictwa, jest zamieszczony w rozdz. III pkt 3 
Prospektu. Podstawą tych różnic jest Statut. 

Wskaźnik WKC oblicza się według następującego wzoru: 

WKC = Kt/WANt x 100% 

gdzie: 

WAN - oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Funduszu.  

K - oznacza koszty Funduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych, z 
wyłączeniem wymienionych poniżej: 

11.  kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników 
portfela, 
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12. odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów, 
13. świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, 
14. opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez 

Uczestnika, 
15. wartości usług dodatkowych. 

t - oznacza okres, za który przedstawiane są dane. 

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Funduszu w średniej Wartości Aktywów 
Netto Funduszu za dany rok. Do kosztów związanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu zalicza się, o ile występują, ujemne 
saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych, a także inne koszty 
odsetkowe związane z wyceną lokat Funduszu.” 

 

34. W Rozdziale III Podrozdziale III E ustęp 6. otrzymuje następujące brzmienie:  

„6. Podstawowe dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym. 

6.1. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2021 r.), zgodnie ze sprawozdaniem 
finansowym Subfunduszu zbadanym przez biegłego rewidenta (w tys. zł). 

 

  

 

6.2. Wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa związane z Subfunduszem.  

 

 

 

 

6.3. Za wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Funduszu, odzwierciedlający zachowanie się zmiennych 
rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Subfunduszu, zwany również benchmarkiem: 

6.3.1. do dnia 24 lipca 2014 roku przyjmowało się średnią ważoną procentowej zmiany indeksu WIG z wagą 90% oraz procentowej zmiany indeksu 
Merrill Lynch Polish Governments 1-4 Yrs (GFPL) z wagą 10%, z zastrzeżeniem że począwszy od 2025 roku udziały (wagi) składników 
benchmarku będą stopniowo zmieniane w taki sposób, aby w 2060 roku udział indeksu WIG w benchmarku zmalał do 0% zaś udział GFPL 
wzrósł do 100%,  

6.3.2. od dnia 25 lipca 2014 roku do dnia 31 lipca 2017 roku przyjmowało się średnią ważoną procentowej zmiany indeksu WIG z wagą 45%, 
procentowej zmiany indeksu MSCI ACWI USD z wagą 45% oraz procentowej zmiany indeksu Merrill Lynch G0PL Polish Governments z 
wagą 10%, z zastrzeżeniem że w kolejnych latach udziały (wagi) składników benchmarku będą stopniowo zmieniane w taki sposób, aby w 
2060 roku udział łączny indeksów WIG oraz MSCI ACWI USD w benchmarku zmalał do maksymalnie 10% zaś udział MLG0PL wzrósł do co 
najmniej 90%,  
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6.3.3. od dnia 1 sierpnia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku przyjmowało się średnią ważoną procentowej zmiany indeksu WIG z wagą 45%, 
procentowej zmiany indeksu MSCI WORLD USD z wagą 45% oraz procentowej zmiany indeksu Merrill Lynch G0PL Polish Governments z 
wagą 10%, z zastrzeżeniem że w kolejnych latach udziały (wagi) składników benchmarku będą stopniowo zmieniane w taki sposób, aby w 
2060 roku udział łączny indeksów WIG oraz MSCI WORLD USD w benchmarku zmalał do maksymalnie 10% zaś udział MLG0PL wzrósł do 
co najmniej 90%,  

6.3.4. od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 30 kwietnia 2021 roku przyjmowało się średnią ważoną procentowej zmiany indeksu WIG z wagą 
42,5%, procentowej zmiany indeksu MSCI WORLD USD z wagą 42,5% oraz procentowej zmiany indeksu Merrill Lynch G0PL Polish 
Governments z wagą 15%, z zastrzeżeniem że w kolejnych latach udziały (wagi) składników benchmarku będą stopniowo zmieniane w taki 
sposób, aby w 2060 roku udział łączny indeksów WIG oraz MSCI WORLD USD w benchmarku zmalał do maksymalnie 10% zaś udział 
MLG0PL wzrósł do co najmniej 90%, 

6.3.5. od dnia 1 maja 2021 roku przyjmuje się średnią ważoną procentowej zmiany indeksu WIG20 z wagą 42,5%, procentowej zmiany indeksu 
MSCI WORLD USD z wagą 42,5% oraz procentowej zmiany indeksu ICE BofA Poland Government Index (G0PL) z wagą 15%, z zastrzeżeniem 
że w kolejnych latach udziały (wagi) składników benchmarku będą stopniowo zmieniane w taki sposób, aby w 2060 roku udział łączny 
indeksów WIG20 oraz MSCI WORLD USD w benchmarku zmalał do maksymalnie 10% zaś udział ICE BofA Poland Government Index (G0PL) 
wzrósł do co najmniej 90%.  

Składniki benchmarku rozumie się następująco: 

 WIG20 oznacza liczony w PLN cenowy indeks odzwierciedlających zmianę cen akcji dwudziestu największych spółek notowanych 
na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, 

 MSCI World USD oznacza liczony w USD cenowy indeks kalkulowany przez firmę MSCI Inc. odzwierciedlający zmianę cen akcji 
dużych i średnich spółek notowanych na rynkach rozwiniętych, 

 ICE BofA Poland Government Index (G0PL) oznacza kalkulowany przez firmę ICE Data Indices LLC liczony w PLN i uwzględniający 
przepływy z tytułu kuponów indeks odzwierciedlający zachowanie rynku polskich obligacji skarbowych. 

6.4. Średnia stopa zwrotu z benchmarku odpowiednio dla okresów, o których mowa w pkt 6.2. 

 

 

6.5. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez 
Fundusz oraz od wysokości pobranych przez Fundusz opłat manipulacyjnych. Wyniki historyczne Funduszu nie gwarantują uzyskania 
podobnych wyników w przyszłości. 

6.6. Źródłem danych przedstawionych w pkt 6.1. jest sprawozdanie finansowe Subfunduszu, a źródłem danych przedstawionych w pkt 6.2. 
i 6.4. są dane własne PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 

6.7. Przy ustalaniu stopy zwrotu nie uwzględnia się podatków i opłat publicznoprawnych, a także opłat związanych ze zbywaniem i 
odkupywaniem Jednostek Uczestnictwa.” 

 

35. W Rozdziale III Podrozdziale III F ustęp 1. punkt 1.1.7. litera c. i m. otrzymują następujące brzmienie:  

„c. PKO Zrównoważony: 

i. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, C – 2,0% 

ii. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 – 1,9% 

iii. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 1,2% 

iv. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 1,2% 

v. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I – 0,0%”  

 

 

„m. PKO Akcji Rynku Europejskiego: 

i. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B i C – 1,0%  

ii. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 – 0,75%  

iii. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 1,4% 

iv. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 1,4% 

v. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I – 0,0%”  

  

36. W Rozdziale III Podrozdziale III F ustęp 2. punkt 2.2.2. otrzymuje następujące brzmienie:  
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„2.2.2. ryzyko wystąpienia szczególnych okoliczności, na wystąpienie których Uczestnik Funduszu nie ma wpływu lub ma 
ograniczony wpływ, a w szczególności:  

 możliwość otwarcia likwidacji Funduszu - związane z możliwością likwidacji Funduszu w przypadkach i na zasadach 
określonych Statutem, Ustawą oraz przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu likwidacji 
funduszy inwestycyjnych z dnia 21 czerwca 2005; 

 przejęcie zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo - związane z możliwością przejęcia zarządzania 
Funduszem przez inne towarzystwo na podstawie umowy zawartej z Towarzystwem; Przejęcie zarządzania 
Funduszem wymaga zmiany Statutu. Towarzystwo przejmujące zarządzanie Funduszem wstępuje w prawa i 
obowiązki Towarzystwa z chwilą wejścia w życie zmian Statutu; 

 przejęcie zarządzania Funduszem i prowadzenia jego spraw przez Spółkę zarządzającą – związane z możliwością 
przekazania przez Towarzystwo zarządzania Funduszem i prowadzenia jego spraw Spółce zarządzającej 
prowadzącej działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; Przekazanie zarządzania i prowadzenia spraw 
Funduszu Spółce zarządzającej wymaga zawarcia umowy ze Spółką zarządzającą oraz wyrażenia zgody przez 
Zgromadzenie Uczestników; 

 zmiana Depozytariusza lub podmiotu obsługującego Fundusz - związane z możliwością zmiany Depozytariusza na 
podstawie decyzji Towarzystwa lub w przypadkach określonych Ustawą; 

 ryzyko niewypłacalności izby rozliczeniowej – ryzyko to dotyczy możliwości poniesienia strat w wyniku 
niewypełnienia swoich zobowiązań przez izbę rozliczeniową, w przypadku gdy dany instrument pochodny jest 
rozliczany przez izbę rozliczeniową; 

 zmiana podmiotu zarządzającego portfelem inwestycyjnym Funduszu – związane z możliwością zlecenia przez 
Towarzystwo na podstawie umowy zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią podmiotom, 
o których mowa w art. 46 ust. 1 Ustawy; 

 przekształcenie specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego w fundusz inwestycyjny otwarty – związane 
z możliwością przekształcenia specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego w fundusz inwestycyjny 
otwarty w drodze zmiany statutu funduszu; 

 połączenie Subfunduszu z innym subfunduszem – związane z możliwością połączenia poszczególnych Subfunduszy 
z innymi funduszami inwestycyjnymi i subfunduszami na zasadach określonych w Ustawie; 

 zmiana polityki inwestycyjnej Subfunduszu – związane z możliwością zmiany polityk inwestycyjnych Subfunduszu 
w drodze zmiany Statutu, zgodnie z art. 24 Ustawy.” 

 

37. W Podrozdziale III F ustęp 4. otrzymuje następujące brzmienie:  

„4. Określenie profilu inwestora. 

Subfundusz przeznaczony jest dla Inwestorów, którzy: 

- planują oszczędzać z przeznaczeniem środków na cele emerytalne, 

- chcą inwestować w szczególności w akcje spółek z Polski jak i z całego świata, jak również obligacje rządowe oraz obligacje przedsiębiorstw, 

- chcą by ich inwestycja dopasowywała się do ich wieku i momentu przejścia na emeryturę, 

- oczekują wyższej stopy zwrotu, niż z obligacji, 

- urodzili się w latach 2000-2009 i planują przejść na emeryturę w okolicach 2065 roku, 

- akceptują podwyższony poziom ryzyka związany z portfelem Subfunduszu, składającym się z instrumentów, o których mowa w tiret drugim, 

- liczą się z możliwością znacznych wahań wartości Jednostki Uczestnictwa (szczególnie w horyzoncie krótkookresowym), 

- zapoznali się i akceptują opłaty manipulacyjne za nabycie i/lub odkupienie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, wysokość wynagrodzenia za 
zarządzanie oraz koszty Subfunduszu, 

Niniejszy Subfundusz w wyjątkowych sytuacjach może być traktowany przez niektórych Inwestorów jako element krótko- lub 
średnioterminowych inwestycji.  

Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej Inwestor powinien dodatkowo zwrócić uwagę na: 

- potencjalny udział Subfunduszu w wartości posiadanych inwestycji/oszczędności, 

- moment wejścia do Subfunduszu,  

- częstotliwość nabywania Jednostek Uczestnictwa (jednorazowo/regularnie), 

- kategorię Jednostek Uczestnictwa i związaną z nią charakterystykę, 

- wysokość opłat manipulacyjnych stosowanych w danym kanale sprzedaży, które mogą mieć istotny wpływ na czas i wysokość osiągnięcia 
satysfakcjonującej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu.” 

 

38. W Rozdziale III Podrozdziale III F ustęp 5. Punkt 5.2. otrzymuje następujące brzmienie:  

„5.2. Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych, zwanego dalej „wskaźnikiem WKC” oraz sposób jego obliczania.  

Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) za rok 2021 wynosi: 

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A – 3,29% 
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Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 2,31% 

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 1,32% 

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii G – 1,43% 

Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii J – 1,27% 

W trakcie 2021 r. Subfundusz nie wyemitował Jednostek Uczestnictwa kategorii A2 oraz H. 

Opis różnic w opłatach i kosztach, związanych z poszczególnymi kategoriami Jednostek Uczestnictwa, jest zamieszczony w rozdz. III pkt 3 
Prospektu. Podstawą tych różnic jest Statut. 

Wskaźnik WKC oblicza się według następującego wzoru: 

WKC = Kt/WANt x 100% 

gdzie: 

WAN - oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Funduszu.  

K - oznacza koszty Funduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych, z 
wyłączeniem wymienionych poniżej: 

1.  kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników 
portfela, 

2. odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów, 
3. świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, 
4. opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez 

Uczestnika, 
5. wartości usług dodatkowych. 

t - oznacza okres, za który przedstawiane są dane. 

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Funduszu w średniej Wartości Aktywów 
Netto Funduszu za dany rok. Do kosztów związanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu zalicza się, o ile występują, ujemne 
saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych, a także inne koszty 
odsetkowe związane z wyceną lokat Funduszu.” 

 

39. W Rozdziale III Podrozdziale III F ustęp 6. otrzymuje następujące brzmienie:  
 

„6. Podstawowe dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym. 

6.1. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2021 r.), zgodnie ze sprawozdaniem finansowym 
Subfunduszu zbadanym przez biegłego rewidenta (w tys. zł). 

 

 

6.2. Za wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Funduszu, odzwierciedlający zachowanie się zmiennych 
rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Subfunduszu, zwany również benchmarkiem: 

6.2.1. do 30 kwietnia 2021 roku przyjmowało się średnią ważoną procentowej zmiany indeksu WIG z wagą 42,5%, procentowej zmiany indeksu 
MSCI WORLD USD z wagą 42,5% oraz procentowej zmiany indeksu Merrill Lynch G0PL Polish Governments z wagą 15%, z zastrzeżeniem 
że w kolejnych latach udziały (wagi) składników benchmarku będą stopniowo zmieniane w taki sposób, aby w 2070 roku udział łączny 
indeksów WIG oraz MSCI WORLD USD w benchmarku zmalał do maksymalnie 10% zaś udział MLG0PL wzrósł do co najmniej 90%, 
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6.2.2. od 1 maja 2021 roku przyjmuje się średnią ważoną procentowej zmiany indeksu WIG20 z wagą 42,5%, procentowej zmiany indeksu MSCI 
WORLD USD z wagą 42,5% oraz procentowej zmiany indeksu ICE BofA Poland Government Index (G0PL) z wagą 15%, z zastrzeżeniem że w 
kolejnych latach udziały (wagi) składników benchmarku będą stopniowo zmieniane w taki sposób, aby w 2070 roku udział łączny indeksów 
WIG20 oraz MSCI WORLD USD w benchmarku zmalał do maksymalnie 10% zaś udział ICE BofA Poland Government Index (G0PL) wzrósł 
do co najmniej 90%.  

Składniki benchmarku rozumie się następująco: 

 WIG20 oznacza liczony w PLN cenowy indeks odzwierciedlający zmianę cen akcji dwudziestu największych spółek notowanych 
na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, 

 MSCI World USD oznacza liczony w USD cenowy indeks kalkulowany przez firmę MSCI Inc. odzwierciedlający zmianę cen akcji 
dużych i średnich spółek notowanych na rynkach rozwiniętych, 

 ICE BofA Poland Government Index (G0PL) oznacza kalkulowany przez firmę ICE Data Indices LLC liczony w PLN i uwzględniający 
przepływy z tytułu kuponów indeks odzwierciedlający zachowanie rynku polskich obligacji skarbowych.” 

 

40. W Rozdziale IV ustęp 3. punkt 3.3. otrzymuje następujące brzmienie:  

„3.3. Fundusz może zawierać z Depozytariuszem umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane 
instrumenty pochodne, zarówno w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego jak i w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem 
Subfunduszu na zasadach opisanych w Statucie Funduszu.”  

 
41. W Rozdziale VI ustęp 1. punkt 1.2. otrzymuje następujące brzmienie:  

„1.2. Reklamacje zgłoszone przez Uczestników lub Inwestorów dotyczące usług świadczonych przez Towarzystwo lub związane z 
uczestnictwem w Funduszu, w tym w szczególności wynikające z treści danych uwidocznionych na Zleceniu, potwierdzeniu transakcji lub innym 
dokumencie potwierdzającym dokonanie danej czynności, mogą być zgłaszane przez Uczestnika, bądź osobę przez niego upoważnioną: 

- na piśmie  – osobiście w placówce Dystrybutora obsługującej Uczestników lub Inwestorów oraz w siedzibie Towarzystwa, albo przesyłką 
pocztową na wskazane w Prospekcie adresy: Towarzystwa, Dystrybutora lub Agenta Obsługującego;  

- ustnie – telefonicznie na numery Infolinii (22) 358 56 56 lub 801 32 32 80 albo osobiście do protokołu podczas wizyty Uczestnika lub Inwestora 
w placówce Dystrybutora obsługującej Uczestników lub Inwestorów oraz w siedzibie Towarzystwa;  

- w postaci elektronicznej na adres email: kontakt@pkotfi.pl.  

 

Reklamacje powinny być zgłaszane niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia, w celu umożliwienia 
rzetelnego rozpatrzenia reklamacji. Na zlecenie Funduszu reklamacje zgłoszone przez Uczestników lub Inwestorów dotyczące usług świadczonych 
przez Towarzystwo lub związane z uczestnictwem w Funduszu rozpatruje Agent Obsługujący. Odpowiedzi na reklamacje udzielane są w formie 
pisemnej bądź pocztą elektroniczną (wyłącznie na wniosek Uczestnika lub Inwestora) bezzwłocznie, jednak nie później, niż w terminie 30 dni od 
otrzymania reklamacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed upływem terminu. Termin, o którym mowa powyżej, może 
ulec przedłużeniu w sprawach szczególnie skomplikowanych, z zastrzeżeniem iż termin ten nie może przekroczyć 60 dni.  

Po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego Uczestnik będący konsumentem nie zadowolony z rozstrzygnięcia ma prawo do 
skorzystania z pozasądowego trybu rozstrzygania sporów określonego ustawą z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów 
konsumenckich. Podmiotami uprawnionymi, w rozumieniu tej ustawy, właściwymi do rozstrzygania sporów z Towarzystwem są (1) Sąd 
Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego (http://www.knf.gov.pl/), (2) Rzecznik Finansowy (www.rf.gov.pl).  

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/.   

Ponadto, każdy Uczestnik ma prawo wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego, a Uczestnik będący 
konsumentem może zwrócić się również o pomoc do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów. 

Towarzystwo podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.  

Reklamacje zgłoszone przez Uczestników lub Inwestorów dotyczące usług świadczonych przez Dystrybutora rozpatrywane są przez Dystrybutora 
zgodnie z trybem obowiązującym u Dystrybutora. W uzasadnionych przypadkach Towarzystwo może udzielić odpowiedzi na reklamację 
dotyczącą usług świadczonych przez Dystrybutora.” 

 

42. W Rozdziale VI ustęp 1. w punkcie t 1.3. wstęp do wyliczenia otrzymuje następujące brzmienie:  

„ 1.3. Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Fundusz informuje o: …”  

 

43. W Rozdziale VI ustęp 1. punkt 1.5. otrzymuje następujące brzmienie:  

 

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

 

44. W Rozdziale VI ustęp 1. punkt 1.6. otrzymuje następujące brzmienie:  

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

Zgodnie z ustawą z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (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.” 

 

45. W Rozdziale VI ustęp 1. Punkt 1.8. otrzymuje następujące brzmienie:  

„1.8. Informacje dotyczące ograniczeń zbywalności jednostek uczestnictwa Funduszu na rzecz obywateli Federacji Rosyjskiej oraz Białorusi 
na podstawie art. 5f dodanego rozporządzeniem Rady (UE) 2022/328 z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (UE) nr 
833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie („Rozporządzenie I”), 
zmienionego rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r., oraz art. 1y dodanego rozporządzeniem Rady (UE) 2022/398 z dnia 
9 marca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 765/2006 dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem 
Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy („Rozporządzenie II”), zmienionego rozporządzeniem Rady (UE) 2022/577 z dnia 8 kwietnia 2022 r.  

Z uwagi na przepisy Rozporządzenia I (art. 5f) i Rozporządzania II (art. 1y), zgodnie z którymi zakazana jest sprzedaż denominowanych w w 
jakiejkolwiek walucie urzędowej państwa członkowskiego zbywalnych papierów wartościowych wyemitowanych po dniu 12 kwietnia 2022 r. lub 
jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, które zapewniają ekspozycję na takie papiery wartościowe, odpowiednio jakimkolwiek 
obywatelom rosyjskim i białoruskim lub osobom fizycznym zamieszkałym w Rosji i Białorusi lub jakimkolwiek osobom prawnym, podmiotom lub 
organom z siedzibą w Rosji i Białorusi, Fundusz informuje, co następuje. Mając na uwadze fakt, iż Fundusz może dokonywać  lokat w papiery 
wartościowe, o których mowa w zdaniu poprzednim od dnia 12 kwietnia 2022 r. jednostki uczestnictwa Funduszu nie będą zbywane w/w 
wskazanym osobom i podmiotom (powyższe dotyczy także nabyć w ramach zlecenia konwersji/przeniesienia jednostek uczestnictwa). 

Zakaz, o którym mowa powyżej nie ma zastosowania do obywateli państwa członkowskiego lub osób fizycznych posiadających zezwolenie na 
pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim.” 

 

IV. PKO PORTFELE INWESTYCYJNE – SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY INFORMUJE O NASTĘPUJĄCYCH 

ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTU INFORMACYJNEGO: 
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1. Na stronie tytułowej datę „25 kwietnia 2022 r.” zastępuje się datą „27 maja 2022 r.”.  

2. W Rozdziale I ustęp 1. otrzymuje następujące brzmienie:  

 

„Działający w imieniu PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą przy ul. Chłodnej 52, 00-872 Warszawa: Piotr Żochowski – 

Prezes Zarządu, Remigiusz Nawrat – Wiceprezes Zarządu.”  
 

3. W Rozdziale I ustęp 3. otrzymuje następujące brzmienie:  

„3. Oświadczenia osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w prospekcie. 

Oświadczamy, że informacje zawarte w prospekcie są prawdziwe i rzetelne, nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w 
prospekcie jest wymagane przepisami Ustawy i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego 
funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych 
funduszy oraz, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą nie istnieją, poza ujawnionymi w prospekcie, okoliczności, które mogłyby wywrzeć znaczący 
wpływ na sytuację prawną, majątkową i finansową Funduszu.” 

 

4. W Rozdziale II ustęp 4. otrzymuje następujące brzmienie:  

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

31.12.2021 r. 

Kapitał zakładowy  18.460.400,00 zł 

Kapitał zapasowy  41.290.926,63 zł 

Zysk netto roku bieżącego  218.778.615,18 zł 

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego  -75.848.760,53 zł 

Zysk z lat ubiegłych  0,00 zł 

OGÓŁEM KAPITAŁ WŁASNY  202.681.181,28 zł 

Towarzystwo pokrywa ryzyko roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania jego obowiązków związanych z zarządzaniem 

Funduszem za pomocą zwiększenia kapitału własnego o kwotę dodatkową z uwzględnieniem art. 12-15 Rozporządzenia 231/2013. „  

 

5. W Rozdziale II ustęp 7. Punkt 7.2. otrzymuje następujące brzmienie:  
 

„7.2. członków Rady Nadzorczej Towarzystwa 
7.2.1. Maciej Brzozowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej 
7.2.2. Andrzej Zajko – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 
7.2.3. Mariusz Adamiak 
7.2.4. Piotr Kwiecień 
7.2.5. Michał Macierzyński 
7.2.6. Tomasz Frąckowiak 
7.2.7. Jolanta Górska” 

 
6. W Rozdziale II ustęp 9. Punkt 9.4. zostaje wykreślony, a punkty 9.5. – 9.23. otrzymują kolejność 9.4. – 9.22.  

 

7. W Rozdziale III ustęp 7. Punkt 7.1.13 otrzymuje następujące brzmienie:  
 
„7.1.13. Inwestor może złożyć Funduszowi Zlecenie otwarcia Rejestru za pośrednictwem Internetu, pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej 
identyfikacji Inwestora i na warunkach określonych w Zasadach składania zleceń za pośrednictwem Internetu, dostępnych na stronie internetowej 
www.pkotfi.pl.”  
 

8. W Rozdziale III ustęp 10. Otrzymuje następujące brzmienie: 
 

http://www.pkotfi.pl/
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„10. Informacja o obowiązkach podatkowych. 

10.1. Obowiązki podatkowe Funduszu. 

Fundusz posiada osobowość prawną i podlega przepisom ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. 

10.2. Obowiązki podatkowe Uczestników Funduszu. 

10.2.1. Opodatkowanie osób fizycznych. 

Zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, 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. 

Zgodnie z treścią art. 30a ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodu z tytułu udziału w Funduszu pobiera się 
zryczałtowany 19% podatek dochodowy. Wyjątek od tej zasady wprowadza art. 52a ust. 1 pkt 3 wskazanej ustawy, na mocy którego zwolnione 
z podatku są dochody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych wypłacane podatnikowi na podstawie umów zawartych przed dniem 1 grudnia 
2001 r., jeżeli jednostki uczestnictwa otrzymane zostały na podstawie wpłat (wkładów) do Funduszu dokonanych przed tą datą.  

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38 wskazanej ustawy, przy ustalaniu dochodu ze zbycia jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego lub ich 
umorzenia wydatki poniesione na nabycie tych jednostek uczestnictwa stanowią koszt uzyskania przychodów. W przypadku gdy jednostki 
uczestnictwa zostały nabyte przez Uczestnika Funduszu w drodze spadku, kosztami uzyskania przychodów są wydatki poniesione przez 
spadkodawcę w celu nabycia tych jednostek uczestnictwa (art. 22 ust. 1m wskazanej ustawy).  

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą realizacji przez Fundusz Zlecenia odkupienia/Konwersji Jednostek Uczestnictwa. Płatnikiem tego podatku 
jest Fundusz, który obliczy, pobierze i wpłaci podatek dochodowy do urzędu skarbowego. Wzrost wartości Jednostek Uczestnictwa po nabyciu, a 
przed ich odkupieniem lub umorzeniem przez Fundusz nie powoduje powstania obowiązku podatkowego. 

UWAGA: Fundusz dokonując odkupienia identyfikuje Jednostki Uczestnictwa danej kategorii podlegające odkupieniu w taki sposób, że w pierwszej 
kolejności odkupywane są Jednostki Uczestnictwa nabyte najwcześniej. 

Dla określenia obowiązków podatkowych w odniesieniu do przychodów z tytułu udziałów w Funduszu osób fizycznych, które nie mają na 
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, konieczne jest uwzględnienie charakteru ustroju podatkowego obowiązującego w kraju 
ich zamieszkania oraz treści umów międzynarodowych w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu zawartych przez Rzeczpospolitą 
Polską z krajami zamieszkania tych osób. Jednakże zastosowanie stawki wynikającej z tych umów albo niepobieranie podatku zgodnie z tymi 
umowami jest możliwe wyłącznie po przedstawieniu Funduszowi przez podatnika zaświadczenia o jego miejscu zamieszkania za granicą do celów 
podatkowych, wydanego przez właściwą zagraniczną administrację podatkową (certyfikat rezydencji podatkowej). Ponadto, na żądanie Fundusz 
podatnik jest zobowiązany złożyć oświadczenie, że jest rzeczywistym właścicielem (beneficial owner) dochodów z tytułu udziału w Funduszu, jak 
również inne oświadczenia lub dokumenty niezbędne dla dochowania przez Fundusz należytej staranności w weryfikacji statusu Uczestnika. 

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, co do zasady, wolne od podatku dochodowego są otrzymane 
odszkodowania, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych 
na podstawie tych ustaw lub aktów administracyjnych wydanych na podstawie tych przepisów. Towarzystwo posiada pisemną interpretację 
Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w zakresie 
podatku dochodowego od osób fizycznych, która potwierdza, iż odszkodowania wypłacone Uczestnikom w związku z zawinionym działaniem 
Towarzystwa w procesie realizacji zleceń są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych. Aby odszkodowanie wypłacone Uczestnikowi 
było wolne od w/w podatku, muszą być spełnione łącznie poniższe warunki: 1) powstanie winy po stronie Towarzystwa oraz 2) uszczuplenie w 
majątku osoby fizycznej w związku z tą winą Towarzystwa. 

Ww. interpretacja może ulec zmianie lub uchyleniu. 

Jednostki Uczestnictwa podlegają dziedziczeniu i z tego tytułu mogą być objęte przepisami ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków 
i darowizn. 

Wskazane powyżej zasady opodatkowania przychodu z tytułu udziału w Funduszu mogą kształtować się odmiennie, jeżeli posiadanie Jednostek 
Uczestnictwa związane jest z wykonywaniem działalności gospodarczej przez osobę fizyczną (w tym w formie spółki niebędącej osobą prawną). 

10.2.2. Opodatkowanie osób prawnych. 

Zgodnie z treścią art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych Uczestnicy Funduszu będący 
podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych, którzy w danym roku podatkowym uzyskali dochody z tytułu odkupienia Jednostek 
Uczestnictwa, zobowiązani są do rozliczenia podatku dochodowego.  

Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 20 wskazanej ustawy, do przychodów nie zalicza się przychodów z tytułu umorzenia Jednostek Uczestnictwa 
Subfunduszu, w przypadku zamiany Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa innego Subfunduszu tego samego Funduszu, 
dokonanej zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. 

Zgodnie z dyspozycją art. 16 ust. 1 pkt 8 wskazanej ustawy, przy ustalaniu dochodu ze zbycia jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego 
lub ich umorzenia wydatki poniesione na nabycie tych jednostek uczestnictwa stanowią koszt uzyskania przychodów z odpłatnego ich zbycia.  

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania przez Uczestnika Funduszu zbycia Jednostek Uczestnictwa na rzecz Funduszu lub ich 
umorzenia. Wzrost wartości Jednostek Uczestnictwa po nabyciu, a przed ich odkupieniem lub umorzeniem przez Fundusz nie powoduje powstania 
obowiązku podatkowego.  

Zgodnie z treścią art. 3 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatnicy, którzy nie mają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 
siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Jednakże 
dla określenia obowiązków podatkowych w odniesieniu do tej kategorii uczestników Funduszu niezbędne jest uwzględnienie treści odpowiednich 
umów międzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania 
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10.2.3. Ze względu na fakt, że obowiązki podatkowe zależą od indywidualnej sytuacji Uczestnika Funduszu i miejsca dokonywania inwestycji, 
w celu ustalenia obowiązków podatkowych wskazane jest zasięgnięcie porady doradcy podatkowego lub porady prawnej.”  

  

9. W Rozdziale III ustępie 12 w punkcie 12.10 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. 
 

10. W Rozdziale IV ustęp 5. punkt 5.2. otrzymuje następujące brzmienie:  
 

„5.2. Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych, zwanego dalej „wskaźnikiem WKC” oraz sposób jego obliczania. 

   Wskaźnik WKC oblicza się według następującego wzoru: 

WKC = Kt/WANt x 100% 

gdzie: 

WAN - oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Subfunduszu.  

K - oznacza koszty Subfunduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych, z 
wyłączeniem wymienionych poniżej: 

1. kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela, 

2. odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów, 
3. świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, 
4. opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez 

Uczestnika, 
5. wartości usług dodatkowych.  

 t - oznacza okres, za który przedstawiane są dane. 

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości 
Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok. Do kosztów związanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu zalicza się, o ile 
występują, ujemne saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych, 
a także inne koszty odsetkowe związane z wyceną lokat Subfunduszu. 

Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) za rok 2021 wynosi: 

- Subfundusz PKO Bursztynowy 

 Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, C – 0,67% 

 Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, C1 – 0,62% 

W trakcie 2021 r. Subfundusz nie wyemitował Jednostek Uczestnictwa kategorii K, L, C2 oraz C3. 

- Subfundusz PKO Szafirowy 

 Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, C – 1,62% 

 Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, C1 – 1,48% 

W trakcie 2021 r. Subfundusz nie wyemitował Jednostek Uczestnictwa kategorii K, L, C2 oraz C3. 

- Subfundusz PKO Rubinowy 

 Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, C – 1,92% 

 Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, C1 – 1,77% 

W trakcie 2021 r. Subfundusz nie wyemitował Jednostek Uczestnictwa kategorii K, L, C2 oraz C3. 

- Subfundusz PKO Szmaragdowy 

 Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, C – 2,26% 

 Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, C1 – 2,10% 

W trakcie 2021 r. Subfundusz nie wyemitował Jednostek Uczestnictwa kategorii K, L, C2 oraz C3. 

- Subfundusz PKO Diamentowy 

 Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, C – 2,61% 

 Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, C1 2,46% 

W trakcie 2021 r. Subfundusz nie wyemitował Jednostek Uczestnictwa kategorii K, L, C2 oraz C3.”  

 

11. W Rozdziale IV Podrozdziale IV A ustęp 3. otrzymuje następujące brzmienie:   
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„3. Określenie profilu inwestora. 

Subfundusz przeznaczony jest dla Inwestorów, którzy: 

- chcą inwestować w szczególności w obligacje rządowe  oraz obligacje przedsiębiorstw i – w niewielkim stopniu - akcje, 
- akceptują poziom ryzyka związany z portfelem Subfunduszu składającym się z instrumentów, o których mowa w Rozdziale IV pkt. 1. 
Prospektu, 
- liczą się z możliwością umiarkowanych wahań wartości Jednostki Uczestnictwa (szczególnie w horyzoncie krótkookresowym), 
- zapoznali się i akceptują opłaty manipulacyjne za nabycie i/lub odkupienie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, wysokość wynagrodzenia 
za zarządzanie oraz koszty Subfunduszu. 

Subfundusz może nie być odpowiedni dla osób, chcących sprzedać Jednostki Uczestnictwa w ciągu 2 lat. Niniejszy Subfundusz w wyjątkowych 
sytuacjach może być traktowany przez niektórych Inwestorów, jako element krótkoterminowych inwestycji.  

Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej Inwestor powinien dodatkowo zwrócić uwagę na: 

- potencjalny udział Subfunduszu w wartości posiadanych inwestycji/oszczędności, 
- moment wejścia do Subfunduszu,  
- częstotliwość nabywania Jednostek Uczestnictwa (jednorazowo/regularnie), 
- kategorię Jednostek Uczestnictwa i związaną z nią charakterystykę, 
- wysokość opłat manipulacyjnych stosowanych w danym kanale sprzedaży, 

które mogą mieć istotny wpływ na czas i wysokość osiągnięcia satysfakcjonującej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa 
Subfunduszu.” 

 

12. W Rozdziale IV Podrozdziale IV A ustęp 5. otrzymuje następujące brzmienie:   

„5. Podstawowe dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym. 

5.1 Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2021 r.), zgodnie ze sprawozdaniem 
finansowym Subfunduszu zbadanym przez biegłego rewidenta (w tys. zł). 

 

5.2 Wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa związane z Subfunduszem. 

 
 
 

 
 
 

5.3 Średnia stopa zwrotu z benchmarku odpowiednio dla okresów, o których mowa w pkt 5.2. 
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Nie stosuje się wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu, odzwierciedlającego 
zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Subfunduszu. Subfundusz stosuje wyrażony 
procentowo wskaźnik referencyjny, zgodnie z definicją z Rozdziału IV pkt 5.4.1. Prospektu. 

 

5.4 Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez 
Fundusz oraz od wysokości pobranych przez Fundusz opłat manipulacyjnych. Wyniki historyczne Funduszu nie gwarantują uzyskania 
podobnych wyników w przyszłości.” 

 

 

13. W Rozdziale IV Podrozdziale IV B ustęp 3. otrzymuje następujące brzmienie: 

„3.Określenie profilu inwestora. 

Subfundusz przeznaczony jest dla Inwestorów, którzy: 

- chcą inwestować w szczególności w  obligacje rządowe  oraz obligacje przedsiębiorstw, ale również akcje spółek z Polski jak i z całego świata, 

- akceptują poziom ryzyka związany z portfelem Subfunduszu składającym się z instrumentów, o których mowa w Rozdziale IV pkt. 1. Prospektu, 

- liczą się z możliwością wahań wartości Jednostki Uczestnictwa (szczególnie w horyzoncie krótkookresowym), 

- zapoznali się i akceptują opłaty manipulacyjne za nabycie i/lub odkupienie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, wysokość wynagrodzenia za 
zarządzanie oraz koszty Subfunduszu. 

Subfundusz może nie być odpowiedni dla osób, chcących sprzedać Jednostki Uczestnictwa w ciągu 3 lat. Niniejszy Subfundusz w wyjątkowych 
sytuacjach może być traktowany przez niektórych Inwestorów, jako element krótko- lub średnioterminowych inwestycji.  

Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej Inwestor powinien dodatkowo zwrócić uwagę na: 

- potencjalny udział Subfunduszu w wartości posiadanych inwestycji/oszczędności, 

- moment wejścia do Subfunduszu,  

- częstotliwość nabywania Jednostek Uczestnictwa (jednorazowo/regularnie), 

- kategorię Jednostek Uczestnictwa i związaną z nią charakterystykę, 

- wysokość opłat manipulacyjnych stosowanych w danym kanale sprzedaży, które mogą mieć istotny wpływ na czas i wysokość osiągnięcia 
satysfakcjonującej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu.” 

 

14. W Podrozdziale IV B ustęp 5. otrzymuje następujące brzmienie: 

„5. Podstawowe dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym. 
5.1. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2021 r.), zgodnie ze sprawozdaniem 

finansowym Subfunduszu zbadanym przez biegłego rewidenta (w tys. zł). 

 
5.2. Wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa związane z Subfunduszem. 
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5.3. Średnia stopa zwrotu z benchmarku odpowiednio dla okresów, o których mowa w pkt 5.2. 

Nie stosuje się wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu, odzwierciedlającego 
zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Subfunduszu. Subfundusz stosuje wyrażony 
procentowo wskaźnik referencyjny, zgodnie z definicją z Rozdziału IV pkt 5.4.1. Prospektu. 

5.4. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia 
przez Fundusz oraz od wysokości pobranych przez Fundusz opłat manipulacyjnych. Wyniki historyczne Funduszu nie gwarantują 
uzyskania podobnych wyników w przyszłości.”  

 

15. W Rozdziale IV Podrozdziale IV C ustęp 3. otrzymuje następujące brzmienie:  

„3.Określenie profilu inwestora. 

Subfundusz przeznaczony jest dla Inwestorów, którzy: 

- chcą inwestować w szczególności w obligacje rządowe  oraz obligacje przedsiębiorstw, ale również akcje spółek z Polski jak i z całego, 

- akceptują średni poziom ryzyka związany z portfelem Subfunduszu składającym się z instrumentów, o których mowa w Rozdziale IV pkt. 1. 
Prospektu, 

- liczą się z możliwością wahań wartości Jednostki Uczestnictwa (szczególnie w horyzoncie krótkookresowym), 

- zapoznali się i akceptują opłaty manipulacyjne za nabycie i/lub odkupienie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, wysokość wynagrodzenia za 
zarządzanie oraz koszty Subfunduszu. 

Subfundusz może nie być odpowiedni dla osób, chcących sprzedać Jednostki Uczestnictwa w ciągu 3 lat. Niniejszy Subfundusz w wyjątkowych 
sytuacjach może być traktowany przez niektórych Inwestorów, jako element krótko- lub średnioterminowych inwestycji.  

Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej Inwestor powinien dodatkowo zwrócić uwagę na: 

- potencjalny udział Subfunduszu w wartości posiadanych inwestycji/oszczędności, 

- moment wejścia do Subfunduszu,  

- częstotliwość nabywania Jednostek Uczestnictwa (jednorazowo/regularnie), 

- kategorię Jednostek Uczestnictwa i związaną z nią charakterystykę, 

- wysokość opłat manipulacyjnych stosowanych w danym kanale sprzedaży, 

które mogą mieć istotny wpływ na czas i wysokość osiągnięcia satysfakcjonującej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa 
Subfunduszu.” 

 

16. W Rozdziale IV Podrozdziale IV C ustęp 5. otrzymuje następujące brzmienie:  

„5. Podstawowe dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym. 

5.1. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2021 r.), zgodnie ze sprawozdaniem 
finansowym Subfunduszu zbadanym przez biegłego rewidenta (w tys. zł). 
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5.2. Wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa związane z Subfunduszem. 

 

 

 

 

5.3. Średnia stopa zwrotu z benchmarku odpowiednio dla okresów, o których mowa w pkt 5.2. 

Nie stosuje się wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu, odzwierciedlającego 

zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Subfunduszu. Subfundusz stosuje wyrażony 

procentowo wskaźnik referencyjny, zgodnie z definicją z Rozdziału IV pkt 5.4.1. Prospektu. 

5.4. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia 
przez Fundusz oraz od wysokości pobranych przez Fundusz opłat manipulacyjnych. Wyniki historyczne Funduszu nie gwarantują 
uzyskania podobnych wyników w przyszłości.” 

 

17. W Rozdziale IV Podrozdziale IV D ustęp 3. otrzymuje następujące brzmienie:  

„3. Określenie profilu inwestora. 

Subfundusz przeznaczony jest dla Inwestorów, którzy: 

- chcą inwestować w szczególności w akcje spółek z Polski jak i z całego świata, ale również w obligacje rządowe oraz obligacje przedsiębiorstw,  

- oczekują wyższej stopy zwrotu, niż z obligacji, 

- akceptują podwyższony poziom ryzyka związany z portfelem Subfunduszu składającym się z instrumentów, o których mowa w Rozdziale IV pkt. 
1. Prospektu, 

- liczą się z możliwością wahań wartości Jednostki Uczestnictwa (szczególnie w horyzoncie krótkookresowym), 

- zapoznali się i akceptują opłaty manipulacyjne za nabycie i/lub odkupienie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, wysokość wynagrodzenia za 
zarządzanie oraz koszty Subfunduszu. 

Subfundusz może nie być odpowiedni dla osób, chcących sprzedać Jednostki Uczestnictwa w ciągu 4 lat. Niniejszy Subfundusz w wyjątkowych 
sytuacjach może być traktowany przez niektórych Inwestorów jako element krótko- lub średnioterminowych inwestycji.  

Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej Inwestor powinien dodatkowo zwrócić uwagę na: 
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- potencjalny udział Subfunduszu w wartości posiadanych inwestycji/oszczędności, 

- moment wejścia do Subfunduszu,  

- częstotliwość nabywania Jednostek Uczestnictwa (jednorazowo/regularnie), 

- kategorię Jednostek Uczestnictwa i związaną z nią charakterystykę, 

- wysokość opłat manipulacyjnych stosowanych w danym kanale sprzedaży, które mogą mieć istotny wpływ na czas i wysokość osiągnięcia 
satysfakcjonującej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu.”  

 

18. W Rozdziale IV Podrozdziale IV D ustęp 5. otrzymuje następujące brzmienie:  

„5. Podstawowe dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym. 

5.1. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2021 r.), zgodnie ze sprawozdaniem 
finansowym Subfunduszu zbadanym przez biegłego rewidenta (w tys. zł). 

  
5.2. Wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa związane z Subfunduszem w Jednostki Uczestnictwa związane z 

Subfunduszem. 

 

 

5.3. Średnia stopa zwrotu z benchmarku odpowiednio dla okresów, o których mowa w pkt 5.2. 

Nie stosuje się wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu, odzwierciedlającego 

zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Subfunduszu. Subfundusz stosuje wyrażony 

procentowo wskaźnik referencyjny, zgodnie z definicją z Rozdziału IV pkt 5.4.1. Prospektu. 

5.4. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia 
przez Fundusz oraz od wysokości pobranych przez Fundusz opłat manipulacyjnych. Wyniki historyczne Funduszu nie gwarantują 
uzyskania podobnych wyników w przyszłości.”  

 

19. W Rozdziale IV Podrozdziale IV E ustęp 3. otrzymuje następujące brzmienie:  

„3.Określenie profilu inwestora. 

Subfundusz przeznaczony jest dla Inwestorów, którzy: 

- chcą inwestować w szczególności w akcje spółek z Polski jak i z całego świata, ale również w obligacje rządowe oraz obligacje przedsiębiorstw,  

124 239    

17 080    

- - - -
0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

A, B, C A1, B1,
C1

E F G H

3
,4

4
%

3
,5

0
%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

za ostatnie 3 lata

A,B,C A1,B1,C1



91 

 

- oczekują wyższej stopy zwrotu, niż z obligacji, 

- akceptują podwyższony poziom ryzyka związany z portfelem Subfunduszu składającym się z instrumentów, o których mowa w Rozdziale IV pkt. 
1. Prospektu, 

- liczą się z możliwością znacznych wahań wartości Jednostki Uczestnictwa (szczególnie w horyzoncie krótkookresowym), 

- zapoznali się i akceptują opłaty manipulacyjne za nabycie i/lub odkupienie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, wysokość wynagrodzenia za 
zarządzanie oraz koszty Subfunduszu. 

Subfundusz może nie być odpowiedni dla osób, chcących sprzedać Jednostki Uczestnictwa w ciągu 4-5 lat. Niniejszy Subfundusz w wyjątkowych 
sytuacjach może być traktowany przez niektórych Inwestorów jako element krótko- lub średnioterminowych inwestycji.  

Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej Inwestor powinien dodatkowo zwrócić uwagę na: 

- potencjalny udział Subfunduszu w wartości posiadanych inwestycji/oszczędności, 

- moment wejścia do Subfunduszu,  

- częstotliwość nabywania Jednostek Uczestnictwa (jednorazowo/regularnie), 

- kategorię Jednostek Uczestnictwa i związaną z nią charakterystykę, 

- wysokość opłat manipulacyjnych stosowanych w danym kanale sprzedaży, które mogą mieć istotny wpływ na czas i wysokość osiągnięcia 
satysfakcjonującej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu.” 

 

20. W Rozdziale IV Podrozdziale IV E ustęp 5. otrzymuje następujące brzmienie:  

„5. Podstawowe dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym. 

5.1. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2021 r.), zgodnie ze sprawozdaniem 
finansowym Subfunduszu zbadanym przez biegłego rewidenta (w tys. zł). 

 

5.2. Wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa związane z Subfunduszem. 

 
 

 
 

5.3. Średnia stopa zwrotu z benchmarku odpowiednio dla okresów, o których mowa w pkt 5.2. 

Nie stosuje się wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu, odzwierciedlającego 
zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Subfunduszu. Subfundusz stosuje wyrażony 
procentowo wskaźnik referencyjny, zgodnie z definicją z Rozdziału IV pkt 5.4.1. Prospektu. 
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5.4. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia 
przez Fundusz oraz od wysokości pobranych przez Fundusz opłat manipulacyjnych. Wyniki historyczne Funduszu nie gwarantują 
uzyskania podobnych wyników w przyszłości.” 

 

21. W Rozdziale VII ustęp 1. punkt 1.3. otrzymuje następujące brzmienie:  

„1.3. Reklamacje zgłoszone przez Uczestników lub Inwestorów dotyczące usług świadczonych przez Towarzystwo lub związane z 
uczestnictwem w Funduszu, w tym w szczególności wynikające z treści danych uwidocznionych na Zleceniu, potwierdzeniu transakc ji lub innym 
dokumencie potwierdzającym dokonanie danej czynności, mogą być zgłaszane przez Uczestnika, bądź osobę przez niego upoważnioną: 

- na piśmie – osobiście w placówce Dystrybutora obsługującej Uczestników lub Inwestorów oraz w siedzibie Towarzystwa, albo przesyłką 
pocztową na wskazane w Prospekcie adresy: Towarzystwa, Dystrybutora lub Agenta Obsługującego;  

- ustnie – telefonicznie na numery Infolinii (22) 358 56 56 lub 801 32 32 80 albo osobiście do protokołu podczas wizyty Uczestnika lub Inwestora 
w placówce Dystrybutora obsługującej Uczestników lub Inwestorów oraz w siedzibie Towarzystwa;  

- w postaci elektronicznej na adres email: kontakt@pkotfi.pl.  

 

Reklamacje powinny być zgłaszane niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia, w celu umożliwienia 
rzetelnego rozpatrzenia reklamacji. Na zlecenie Funduszu reklamacje zgłoszone przez Uczestników lub Inwestorów dotyczące usług świadczonych 
przez Towarzystwo lub związane z uczestnictwem w Funduszu rozpatruje Agent Obsługujący. Odpowiedzi na reklamacje udzielane są  w formie 
pisemnej bądź pocztą elektroniczną (wyłącznie na wniosek Uczestnika lub Inwestora) bezzwłocznie, jednak nie później, niż w terminie 30 dni od 
otrzymania reklamacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed upływem terminu. Termin, o którym mowa powyżej, może 
ulec przedłużeniu w sprawach szczególnie skomplikowanych, z zastrzeżeniem iż termin ten nie może przekroczyć 60 dni.  

Po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego Uczestnik będący konsumentem nie zadowolony z rozstrzygnięcia ma prawo do 
skorzystania z pozasądowego trybu rozstrzygania sporów określonego ustawą z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów 
konsumenckich. Podmiotami uprawnionymi, w rozumieniu tej ustawy, właściwymi do rozstrzygania sporów z Towarzystwem są (1) Sąd 
Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego (http://www.knf.gov.pl/), (2) Rzecznik Finansowy (www.rf.gov.pl).  

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/.   

Ponadto, każdy Uczestnik ma prawo wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego, a Uczestnik będący 
konsumentem może zwrócić się również o pomoc do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów. 

Towarzystwo podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.  

Reklamacje zgłoszone przez Uczestników lub Inwestorów dotyczące usług świadczonych przez Dystrybutora rozpatrywane są przez Dystrybutora 
zgodnie z trybem obowiązującym u Dystrybutora. W uzasadnionych przypadkach Towarzystwo może udzielić odpowiedzi na reklamację  
dotyczącą usług świadczonych przez Dystrybutora.” 

 

22. W Rozdziale VII ustęp 1. punkt 1.12. otrzymuje następujące brzmienie:  

„1.12. Wskazanie sposobu i terminu udostępniania informacji, o których mowa w art. 222b Ustawy  

Informacje o: 
a)  udziale procentowym Aktywów Funduszu, które są przedmiotem specjalnych ustaleń w związku z ich niepłynnością, 
b)  zmianach regulacji wewnętrznych dotyczących zarządzania płynnością, 
c)  aktualnym profilu ryzyka oraz systemach zarządzania ryzykiem stosowanych przez Towarzystwo, 

 
Fundusz udostępnia wraz z  rocznym i półrocznym sprawozdaniem finansowym. Roczne i półroczne sprawozdania finansowe 
Funduszu publikowane są na stronie internetowej pod adresem www.pkotfi.pl nie później niż w terminie odpowiednio czterech 
miesięcy od dnia zakończenia roku obrotowego oraz nie później niż w terminie dwóch miesięcy od zakończenia pierwszego półrocza 
roku obrotowego. 

 
Informacje o: 
a) zmianach maksymalnego poziomu dźwigni finansowej Funduszu, który może być stosowany w imieniu Funduszu – Fundusz 

udostępnia w ramach ogłoszeń o zmianach Statutu publikowanych na stronie internetowej www.pkotfi.pl niezwłocznie po 
dokonaniu zmian,  

b) prawie do ponownego wykorzystania zabezpieczeń lub gwarancji udzielonej na podstawie porozumienia dotyczącego dźwigni 
finansowej Funduszu oraz łącznej wysokości zastosowanej dźwigni finansowej Funduszu – Fundusz udostępnia wraz z rocznym i 
półrocznym sprawozdaniu finansowym. Roczne i półroczne sprawozdania finansowe Funduszu publikowane są na stronie 
internetowej pod adresem www.pkotfi.pl nie później niż w terminie odpowiednio czterech miesięcy od dnia zakończenia roku 
obrotowego oraz nie później niż w terminie dwóch miesięcy od zakończenia pierwszego półrocza roku obrotowego.”  

 

23. W Rozdziale VII ustęp 1. punkt 1.17. otrzymuje następujące brzmienie:  

„1.17. Informacje na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie 
ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088 (Rozporządzenie 2020/852). 

http://www.pkotfi.pl/
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Zgodnie z art. 7 Rozporządzenia 2020/852 Towarzystwo, w odniesieniu do wszystkich Subfunduszy wydzielonych w Funduszu, informuje jak 
następuje.  

Inwestycje w ramach tego produktu finansowego nie uwzględniają unijnych kryteriów dotyczących zrównoważonej środowiskowo działalności 
gospodarczej.”   

24. W Rozdziale VII ustęp 1. dodaje się punkty 1.18. -1.20. w następującym brzmieniu:  

„1.18. Informacje dotyczące ograniczeń zbywalności jednostek uczestnictwa Funduszu na rzecz obywateli Federacji Rosyjskiej oraz Białorusi 
na podstawie art. 5f dodanego rozporządzeniem Rady (UE) 2022/328 z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (UE) 
nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie („Rozporządzenie 
I”), zmienionego rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r., oraz art. 1y dodanego rozporządzeniem Rady (UE) 
2022/398 z dnia 9 marca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 765/2006 dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją 
na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy („Rozporządzenie II”), zmienionego rozporządzeniem Rady (UE) 2022/577 z 
dnia 8 kwietnia 2022 r.  

Z uwagi na przepisy Rozporządzenia I (art. 5f) i Rozporządzania II (art. 1y), zgodnie z którymi zakazana jest sprzedaż denominowanych w 
jakiejkolwiek walucie urzędowej państwa członkowskiego zbywalnych papierów wartościowych wyemitowanych po dniu 12 kwietnia 2022 
r. lub jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, które zapewniają ekspozycję na takie papiery wartościowe, odpowiednio jakimkolwiek 
obywatelom rosyjskim i białoruskim lub osobom fizycznym zamieszkałym w Rosji i Białorusi lub jakimkolwiek osobom prawnym, podmiotom 
lub organom z siedzibą w Rosji i Białorusi, Fundusz informuje, co następuje. Mając na uwadze fakt, iż Fundusz może dokonywać lokat w 
papiery wartościowe, o których mowa w zdaniu poprzednim od dnia 12 kwietnia 2022 r. jednostki uczestnictwa Funduszu nie będą zbywane 
w/w wskazanym osobom i podmiotom (powyższe dotyczy także nabyć w ramach zlecenia konwersji/przeniesienia jednostek uczestnictwa). 

Zakaz, o którym mowa powyżej nie ma zastosowania do obywateli państwa członkowskiego lub osób fizycznych posiadających zezwolenie 
na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim.” 

 
1.19. Informacje wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów 

stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy 
inwestycyjnych i zmieniającego dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014 („Rozporządzenie BMR”) 
dla subfunduszy Funduszu stosujących Wskaźniki Referencyjne w rozumieniu Rozporządzenia BMR. 

 
W odniesieniu do indeksów, które są Wskaźnikami Referencyjnymi w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/1011 oraz rozporządzenia (UE) nr 596/2014 („Rozporządzenie BMR”) Fundusz informuje, że spółka GPW Benchmark 
SA 
uzyskała zezwolenie właściwych organów jako administrator dla wytwarzanych przez siebie indeksów i znajdue się w rejestrze 
administratorów i wskaźników referencyjnych, o którym mowa w art. 36 Rozporządzenia BMR. 
 
Więcej informacji na stronie https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_bench_entities. 
 
Spółki MSCI Limited i ICE Benchmark Administration Limited uzyskały zezwolenie właściwych organów jako administrator dla 
wytwarzanych przez siebie indeksów i - do czasu wygaśnięcia okresu przejściowego będącego konsekwencją wystąpienia Wielkiej 
Brytanii z Unii Europejskiej - znajdowały się w rejestrze administratorów i wskaźników referencyjnych wskazanych na stronie 
zacytowanej powyżej. Aktualnie MSCI Limited i ICE Benchmark Administration Limited są traktowane jako administratorzy z „państw 
trzecich” a wytwarzane przezeń indeksy mogą być wykorzystywane jako Wskaźniki Referencyjne w rozumieniu Rozporządzenia BMR 
do końca okresu przejściowego, który kończy się 31 grudnia 2023.           
 
Towarzystwo posiada wewnętrzne regulacje określające działania, które będą podejmowanie na wypadek istotnych zmian lub 
zaprzestania opracowywania stosowanych wskaźników referencyjnych. 

 
1.20. Informacje o danych wykorzystywanych przez Fundusz 

Niektóre informacje zawarte w Prospekcie związane z obliczaniem wynagrodzenia zmiennego za zarządzanie Subfunduszami 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.” 

 
V. GAMMA PARASOL BIZNES SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY INFORMUJE O NASTĘPUJĄCYCH 

ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTU INFORMACYJNEGO: 

 
1. Na stronie tytułowej datę „25 kwietnia 2022 r.” zastępuje się datą „27 maja 2022 r.”.  
2. W Rozdziale I ustęp 2. otrzymuje następujące brzmienie:  

„2. Imiona, nazwiska i funkcje osób fizycznych działających w imieniu Towarzystwa. 

Osobami fizycznymi działającymi w imieniu Towarzystwa są: 

Piotr Żochowski – Prezes Zarządu 

Remigiusz Nawrat – Wiceprezes Zarządu 

 Oświadczamy, że informacje zawarte w prospekcie są prawdziwe i rzetelne, nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których 
ujawnienie w prospekcie jest wymagane przepisami Ustawy i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu 
informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika 

https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_bench_entities
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zysku do ryzyka tych funduszy oraz, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą nie istnieją, poza ujawnionymi w prospekcie, okoliczności, które 
mogłyby wywrzeć znaczący wpływ na sytuację prawną, majątkową i finansową Funduszu.”  

3. W Rozdziale II ustęp 4. otrzymuje następujące brzmienie:  

„4. Wysokość kapitału własnego Towarzystwa, w tym wysokość składników kapitału własnego na ostatni dzień bilansowy 31.12.2021 r.” 

Kapitał zakładowy  18.460.400,00 zł 

Kapitał zapasowy  41.290.926,63 zł 

Zysk netto roku bieżącego  218.778.615,18 zł 

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego  -75.848.760,53 zł 

Zysk z lat ubiegłych  0,00 zł 

OGÓŁEM KAPITAŁ WŁASNY  202.681.181,28 zł 

 

4. W Rozdziale II ustęp 7 punkt b otrzymuje następujące brzmienie:  

 

„b. członków Rady Nadzorczej Towarzystwa, ze wskazaniem Przewodniczącego 
Maciej Brzozowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej 
Andrzej Zajko – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 
Mariusz Adamiak 
Piotr Kwiecień        

 Michał Macierzyński 
Tomasz Frąckowiak 
Jolanta Górska” 

 

5. W Rozdziale II ustęp 9 otrzymuje następujące brzmienie:  

 
„9. Nazwy innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo nieobjętych Prospektem oraz nazwy zarządzanych funduszy 
zagranicznych lub unijnych AFI: 
 
1. PKO Parasolowy – fundusz inwestycyjny otwarty, 
2. PKO GLOBALNEJ MAKROEKONOMII – fundusz inwestycyjny zamknięty, 
3. PKO STRATEGII DŁUŻNYCH - fundusz inwestycyjny zamknięty, 
4. PKO Zabezpieczenia Emerytalnego – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty, 
5. PKO Globalnej Strategii - fundusz inwestycyjny zamknięty, 
6. Merkury – fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów niepublicznych, 
7. PKO Strategii Obligacyjnych – fundusz inwestycyjny zamknięty, 
8. PKO SPÓŁEK INNOWACYJNYCH GLOBALNY – fundusz inwestycyjny zamknięty, 
9. PKO MULTI STRATEGIA – fundusz inwestycyjny zamknięty, 
10. PKO NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH - fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów niepublicznych, 
11. PKO EUROPA WSCHÓD – ZACHÓD - fundusz inwestycyjny zamknięty, 
12. NEPTUN - fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów niepublicznych, 
13. PKO Globalnego Dochodu – fundusz inwestycyjny zamknięty, 
14. PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód – Zachód – fundusz inwestycyjny zamknięty, 
15. PKO Portfele Inwestycyjne – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty, 
16. mFundusz Konserwatywny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, 
17. ALFA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, 
18. GAMMA NEGATIVE DURATION Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,  
19. PKO VC – fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów niepublicznych, 
20. PKO EMERYTURA – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty, 
21. PKO ENERGII ODNAWIALNEJ – fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów niepublicznych, 
22. Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty.”  
 

6. W Rozdziale III ustęp 11.2. Otrzymuje następujące brzmienie: 
  

„11.2. Uczestnicy Funduszu - osoby prawne 

Zgodnie z   ustawą z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych Uczestnicy Funduszu będący podatnikami podatku 

dochodowego od osób prawnych, którzy w danym roku podatkowym uzyskali dochody z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa, zobowiązani 

są do rozliczenia podatku dochodowego.  



95 

 

Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 20 wskazanej ustawy, do przychodów nie zalicza się przychodów z tytułu umorzenia Jednostek Uczestnictwa 

Subfunduszu, w przypadku zamiany Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa innego Subfunduszu tego samego Funduszu, 

dokonanej zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. 

Zgodnie z dyspozycją art. 16 ust. 1 pkt 8 wskazanej ustawy, przy ustalaniu dochodu ze zbycia jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego 

lub ich umorzenia wydatki poniesione na nabycie tych jednostek uczestnictwa stanowią koszt uzyskania przychodów z odpłatnego ich zbycia.  

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania przez Uczestnika Funduszu zbycia Jednostek Uczestnictwa na rzecz Funduszu lub ich 

umorzenia. Wzrost wartości Jednostek Uczestnictwa po nabyciu, a przed ich odkupieniem lub umorzeniem przez Fundusz nie powoduje powstania 

obowiązku podatkowego.  

Zgodnie z treścią art. 3 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatnicy, którzy nie mają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 

siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Jednakże 

dla określenia obowiązków podatkowych w odniesieniu do tej kategorii uczestników Funduszu niezbędne jest uwzględnienie treści odpowiednich 

umów międzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania.”  

7. W Rozdziale III ustęp 11.3. otrzymuje następujące brzmienie:  

„11.3. Uczestnicy Funduszu - osoby fizyczne  
Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, 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. 
Zgodnie z treścią art. 30a ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodu z tytułu udziału w Funduszu pobiera się 
zryczałtowany 19% podatek dochodowy. Wyjątek od tej zasady wprowadza art. 52a ust. 1 pkt 3 wskazanej ustawy, na mocy którego zwolnione 
z podatku są dochody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych wypłacane podatnikowi na podstawie umów zawartych przed dniem 1 grudnia 
2001 r., jeżeli jednostki uczestnictwa otrzymane zostały na podstawie wpłat (wkładów) do Funduszu dokonanych przed tą datą.  
Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38 wskazanej ustawy, przy ustalaniu dochodu ze zbycia jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego lub ich 
umorzenia wydatki poniesione na nabycie tych jednostek uczestnictwa stanowią koszt uzyskania przychodów z odpłatnego ich zbycia. W 
przypadku gdy jednostki uczestnictwa zostały nabyte przez Uczestnika Funduszu w drodze spadku, kosztami uzyskania przychodów są wydatki 
poniesione przez spadkodawcę w celu nabycia tych jednostek uczestnictwa (art. 22 ust. 1m wskazanej ustawy). 
Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą realizacji przez Fundusz Zlecenia odkupienia/ Jednostek Uczestnictwa. Płatnikiem tego podatku jest 
Fundusz, który obliczy, pobierze i wpłaci podatek dochodowy do urzędu skarbowego. Wzrost wartości Jednostek Uczestnictwa po nabyciu, a przed 
ich odkupieniem lub umorzeniem przez Fundusz nie powoduje powstania obowiązku podatkowego. 
Dla określenia obowiązków podatkowych w odniesieniu do przychodów z tytułu udziałów w Funduszu osób fizycznych, które nie mają na 
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, konieczne jest uwzględnienie charakteru ustroju podatkowego obowiązującego w kraju 
ich zamieszkania oraz treści umów międzynarodowych w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu zawartych przez Rzeczpospolitą 
Polską z krajami zamieszkania tych osób. Jednakże zastosowanie stawki wynikającej z tych umów albo niepobieranie podatku zgodnie z tymi 
umowami jest możliwe wyłącznie po przedstawieniu Funduszowi przez podatnika zaświadczenia o jego miejscu zamieszkania za granicą do celów 
podatkowych, wydanego przez właściwą zagraniczną administrację podatkową (certyfikat rezydencji podatkowej). Ponadto, na żądanie Funduszu 
podatnik jest zobowiązany złożyć oświadczenie, że jest rzeczywistym właścicielem (beneficial owner) dochodów z tytułu udziału w Fundusz, jak 
również inne oświadczenia lub dokumenty niezbędne dla dochowania przez Fundusz należytej staranności w weryfikacji statusu Uczestnika.. 
Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, co do zasady, wolne od podatku dochodowego są otrzymane 
odszkodowania, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych 
na podstawie tych ustaw lub aktów administracyjnych wydanych na podstawie tych przepisów. Towarzystwo posiada pisemną interpretację 
Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w zakresie 
podatku dochodowego od osób fizycznych, która potwierdza, iż odszkodowania wypłacone Uczestnikom w związku z zawinionym działaniem 
Towarzystwa w procesie realizacji Zleceń są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych. Aby odszkodowanie wypłacone Uczestnikowi 
było wolne od w/w podatku, muszą być spełnione łącznie poniższe warunki: 1) powstanie winy po stronie Towarzystwa oraz 2) uszczuplenie w 
majątku osoby fizycznej w związku z tą winą Towarzystwa. 
Jednostki Uczestnictwa podlegają dziedziczeniu i z tego tytułu mogą być objęte przepisami ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków 
i darowizn. 
Ww. interpretacja może ulec zmianie lub uchyleniu. 
Wskazane powyżej zasady opodatkowania przychodu z tytułu udziału w Funduszu mogą kształtować się odmiennie, jeżeli posiadanie 
Jednostek Uczestnictwa związane jest z wykonywaniem działalności gospodarczej przez osobę fizyczną (w tym w formie spółki niebędącej 
osobą prawną). 
 
Ze względu na fakt, iż obowiązki podatkowe zależą od indywidualnej sytuacji Uczestnika Funduszu i miejsca dokonywania inwestycji, w celu 
ustalenia obowiązków podatkowych, wskazane jest zasięgnięcie porady doradcy podatkowego lub prawnego.”  
 

8. W Rozdziale III ustępie 13b po punkcie 4.6. 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.  

  

9. W Rozdziale III w części GAMMA PARASOL BIZNES  SFIO – Subfundusz GAMMA ustęp 15.1. otrzymuje  
następujące brzmienie:  
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„15.1. Opis ryzyka inwestycyjnego związanego z polityką inwestycyjną Subfunduszu, z uwzględnieniem strategii zarządzania i szczególnych 
strategii inwestycyjnych stosowanych w odniesieniu do inwestycji na określonym obszarze geograficznym, w określonej branży lub sektorze 
gospodarczym albo w odniesieniu do określonej kategorii lokat, albo w celu odzwierciedlenia indeksu akcji lub dłużnych papierów 
wartościowych 
Ryzyko rynkowe 
Ryzyko zmiany ceny papierów wartościowych spowodowane zmianami różnych czynników rynkowych. Ponieważ Fundusz lokuje do 100% 
Wartości Aktywów Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty, a znaczną część portfela stanowią 
zmiennokuponowe obligacje korporacyjne i komunalne, portfel jest mało wrażliwy na ryzyko znaczących zmian stóp procentowych. 
Ryzyko kredytowe 
Ponieważ Fundusz może inwestować na rzecz Subfunduszu w papiery dłużne innych emitentów, oraz lokować środki na rachunkach bankowych, 
jest narażony na niespełnienie przez emitenta w terminie świadczenia zgodnie z warunkami emisji, a przypadku lokat bankowych na wystąpienie 
niewypłacalności. Również zmiana postrzegania wiarygodności kredytowej danego podmiotu gospodarczego może prowadzić do znaczących 
zmian w cenach papierów przez niego wyemitowanych. Z uwagi na fakt, iż Fundusz inwestuje znaczną część Aktywów Subfunduszu w papiery 
komercyjne jest to ryzyko znaczące, jednak ograniczone przez wewnętrzny system nadzoru wiarygodności kredytowej poszczególnych emitentów. 
Ryzyko rozliczenia 
Ryzyko rozliczeń jest to możliwość powstania sytuacji, w której druga strona zawartej transakcji nie wywiąże się z warunków tej transakcji. Z 
takim rodzajem ryzyka mają do czynienia Inwestorzy zawierający transakcje na rynku nieregulowanym, na którym nie ma gwarantowanego 
systemu rozliczeń. 
Ryzyko płynności 
Niska płynność danego instrumentu na danym rynku może uniemożliwić jego sprzedaż w określonym momencie lub w odpowiedniej ilości bez 
negatywnego wpływu na cenę. Ryzyko to jest szczególnie istotne w przypadku inwestycji w nienotowane papiery dłużne, które mogą 
charakteryzować się niską płynnością. 
Ryzyko walutowe 
Możliwość inwestowania aktywów Subfunduszu w waluty obce powoduje narażenie wartości jednostki na zmiany kursu złotego wobec walut 
obcych, będących wypadkową międzynarodowej sytuacji gospodarczej i oczekiwań Inwestorów, co do jej przyszłego rozwoju. 
Ryzyko związane z przechowywaniem Aktywów 
Z uwagi na przechowywanie przez banki papierów w formie zdematerializowanej, oraz fakt współpracy wyłącznie z renomowanymi bankami ten 
rodzaj ryzyka jest zminimalizowany. 
Ryzyko związane z koncentracją Aktywów lub rynków 
Ryzyko występujące w przypadku braku dywersyfikacji portfela Subfunduszu ze względu na emitenta papierów wartościowych lub rodzaj 
posiadanych Aktywów. Ryzyko zbyt dużej koncentracji w papierach danego emitenta jest zminimalizowane poprzez ustawowe i statutowe wymogi 
dotyczące maksymalnego zaangażowania w papiery jednego emitenta. Statut określa minimalny udział papierów dłużnych w aktywach na 
poziomie nie mniejszym niż 70%, co naraża Subfundusz na ryzyko dekoniunktury w tym sektorze papierów wartościowych.  
Ryzyko związane z inwestycjami w instrumenty pochodne 
Z inwestycjami w instrumenty pochodne wiążą się następujące rodzaje ryzyk: Ryzyko instrumentu bazowego czyli ryzyko zmiany wartości 
instrumentu w wyniku zmiany kursów, cen lub wartości papierów wartościowych, poziomu stóp procentowych, indeksów giełdowych bądź 
kursów walutowych. Ryzyko kontrahenta w przypadku niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych czyli ryzyko niewywiązania się z 
umowy transakcji podmiotu będącego jej drugą stroną; Ryzyko rozliczenia transakcji w przypadku niewystandaryzowanych instrumentów 
pochodnych występuje w sytuacji, w której druga strona zawartej transakcji nie wywiąże się z warunków tej transakcji. Z takim rodzajem ryzyka 
mają do czynienia Inwestorzy zawierający transakcje na rynku nieregulowanym, na którym nie ma gwarantowanego systemu rozliczeń. Ryzyko 
płynności w przypadku niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych wiąże się z brakiem możliwości zamknięcia pozycji w instrumencie 
pochodnym lub zawarcia transakcji przeciwstawnej w krótkim czasie i bez wpływania na bieżący poziom cen rynkowych. Wysokość tego ryzyka 
zależy przede wszystkim od płynności rynku, na którym notowany jest dany instrument oraz od ilości danych instrumentów w obrocie.” 
 

10. W Rozdziale III w części GAMMA  PARASOL BIZNES  SFIO – Subfundusz GAMMA ustęp 17.2. otrzymuje  
następujące brzmienie:  

 
„17.2. Wskazanie wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych, zwanego dalej "wskaźnikiem WKC", wraz z informacją, że odzwierciedla on 
udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za 
dany rok, a także wskazanie kategorii kosztów Subfunduszu niewłączonych do wskaźnika WKC, w tym opłat transakcyjnych 
Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych za rok 2021 dla Jednostki Uczestnictwa kategorii A wynosi 0,79%. 

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości 

Aktywów Netto Subfunduszu w roku 2021. 

Wskaźnik WKC oblicza się według wzoru: WKC = Kt/Want x100%, gdzie: 

WAN - oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Subfunduszu,  

K - oznacza koszty Subfunduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych, z wyłączeniem 

kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela; odsetek z tytułu 

zaciągniętych pożyczek lub kredytów; świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne; opłat 

związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika; wartości usług 

dodatkowych; 

t -oznacza okres, za który przedstawiane są dane. 

Do kosztów związanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu zalicza się, o ile występują, ujemne saldo różnic kursowych 

powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych, a także inne koszty odsetkowe związane z 

wyceną lokat Subfunduszu.  
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W trakcie 2021 r. Subfundusz nie wyemitował Jednostek Uczestnictwa kategorii A2.” 

11. W Rozdziale III w części GAMMA  PARASOL BIZNES  SFIO – Subfundusz GAMMA ustęp 17.6. otrzymuje  
następujące brzmienie:  

„17.6. Wskazanie istniejących umów lub porozumień, na podstawie których koszty działalności Subfunduszu bezpośrednio lub pośrednio są 
rozdzielane między Fundusz a Towarzystwo lub inny podmiot, w tym wskazanie usług dodatkowych oraz wskazanie wpływu tych usług na 
wysokość prowizji pobieranych przez podmiot prowadzący działalność maklerską oraz na wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za 
zarządzanie Subfunduszem 
Przeniesienie kosztów działalności Subfunduszu pomiędzy Fundusz a Towarzystwo może nastąpić na podstawie zapisu Statutu Funduszu (art. 41 

Statutu), który wskazuje, że Towarzystwo może postanowić o pokrywaniu kosztów obciążających Fundusz z własnych środków.  

Umowy z podmiotami prowadzącymi działalność maklerską nie przewidują świadczeń dodatkowych w rozumieniu § 2 pkt 4 Rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu 

inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy   Wszelkie dodatkowe usługi świadczone są w ramach 

wynagrodzenia za usługę główną i nie mają wpływu na wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem.” 

 

12. W Rozdziale III w części GAMMA  PARASOL BIZNES  SFIO – Subfundusz GAMMA ustęp 18. otrzymuje  
następujące brzmienie:  

„18. Podstawowe dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym, w tym: 
 

18.1. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego, zgodna z wartością zaprezentowaną w zbadanym przez 
biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym Subfunduszu 
Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (w tys. zł) 

 

 

18.2. Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 2 lata, w przypadku subfunduszy 
prowadzących działalność nie dłużej niż 3 lata, albo za ostatnie 3, 5 i 10 lat, w przypadku pozostałych subfunduszy; średnią stopę zwrotu 
dla danego okresu oblicza się, dzieląc stopę obliczoną na podstawie Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa na 
koniec ostatniego roku obrotowego i na koniec roku obrotowego poprzedzającego okres, dla którego jest dokonywane obliczenie, przez 
odpowiednio 2, 3, 5 albo 10 
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18.3. Jeżeli Subfundusz stosuje wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu odzwierciedlający 
zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Subfunduszu, zwany dalej "wzorcem" (benchmark) - 
wskazanie tego wzorca, a także informacji o dokonanych zmianach wzorca, jeżeli miały miejsce 
Nie dotyczy – od dnia 21 stycznia 2019 roku Subfundusz nie stosuje wzorca (benchmarku) służącego do oceny efektywności inwestycji w 

Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu. 

Od dnia 2 listopada 2016 roku do dnia 20 stycznia 2019 roku wzorcem (benchmarkiem) stanowiącym odniesienie dla oceny realizacji celu 

inwestycyjnego Subfunduszu, a w szczególności uzyskanej stopy zwrotu z inwestycji była stopa zwrotu z indeksu WIBID3M powiększona o 0,25% 

w skali roku i pomniejszona o przypadające na dany okres koszty stałe Subfunduszu (w tym opłata za zarządzanie Subfunduszem). 

Do dnia 1 listopada 2016 roku wzorcem (benchmarkiem) stanowiącym odniesienie dla oceny realizacji celu inwestycyjnego Subfunduszu, a w 

szczególności uzyskanej stopy zwrotu z inwestycji była stopa zwrotu z indeksu WIBID3M pomniejszona o przypadające na dany okres koszty 

stałe Funduszu (w tym opłata za zarządzanie Funduszem). 

18.4. Informacja o średnich stopach zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzorca, odpowiednio dla okresów, o których mowa w pkt 2 
Nie dotyczy – od dnia 21 stycznia 2019 roku Subfundusz nie stosuje wzorca (benchmarku) służącego do oceny efektywności inwestycji w 

Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu. 

18.5. Zastrzeżenie, że indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie 
jej zbycia i odkupienia przez Subfundusz oraz wysokości pobranych przez Subfundusz opłat manipulacyjnych oraz że wyniki historyczne nie 
gwarantują uzyskania podobnych wyników w przyszłości 

Indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa 

w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz wysokości pobranych przez Fundusz od Uczestnika opłat manipulacyjnych. Wyniki 

historyczne nie gwarantują uzyskania podobnych w przyszłości.”  

 

13. W Rozdziale III w części GAMMA  PARASOL BIZNES  SFIO – Subfundusz SIGMA Obligacji Plus ustęp 16.1. 
otrzymuje  następujące brzmienie:  

 
„16.1 Opis ryzyka inwestycyjnego związanego z polityką inwestycyjną Subfunduszu, z uwzględnieniem strategii zarządzania i szczególnych 
strategii inwestycyjnych stosowanych w odniesieniu do inwestycji na określonym obszarze geograficznym, w określonej branży lub sektorze 
gospodarczym albo w odniesieniu do określonej kategorii lokat, albo w celu odzwierciedlenia indeksu akcji lub dłużnych papierów 
wartościowych 

 
Ryzyko rynkowe  
Ryzyko rynkowe jest to ryzyko zmiany ceny papierów wartościowych spowodowane zmianami różnych czynników rynkowych.  
Ponieważ Fundusz lokuje do 100% wartości Aktywów Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty, 
a znaczną część portfela stanowią zmiennokuponowe obligacje korporacyjne i komunalne, portfel jest mało wrażliwy na ryzyko znaczących zmian 
stóp procentowych. 
Ze względu na fakt, iż Subfundusz może inwestować do 15% Wartości Aktywów Subfunduszu w udziałowe papiery wartościowe, ważną składową 
ryzyka rynkowego jest też wysoka zmienność cen akcji, im większy udział akcji w portfelu tym większa zmienność jednostki. 
Ryzyko kredytowe  
Ponieważ Fundusz może inwestować na rzecz Subfunduszu w papiery dłużne innych emitentów, oraz lokować środki na rachunkach bankowych, 
jest narażony na niespełnienie przez emitenta w terminie świadczenia zgodnie z warunkami emisji, a w przypadku lokat bankowych na wystąpienie 
niewypłacalności. Również zmiana postrzegania wiarygodności kredytowej danego podmiotu gospodarczego może prowadzić do znaczących 
zmian w cenach papierów przez niego wyemitowanych. Z uwagi na fakt, iż Fundusz inwestuje znaczną część Aktywów Subfunduszu w papiery 
komercyjne jest to ryzyko znaczące, jednak ograniczone przez wewnętrzny system nadzoru wiarygodności kredytowej poszczególnych emitentów.  
Ryzyko rozliczenia  
Ryzyko rozliczeń jest to możliwość powstania sytuacji, w której druga strona zawartej transakcji nie wywiąże się z warunków tej transakcji. Z 
takim rodzajem ryzyka mają do czynienia Inwestorzy zawierający transakcje na rynku nieregulowanym, na którym nie ma gwarantowanego 
systemu rozliczeń.  
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Ryzyko płynności  
Niska płynność danego instrumentu na danym rynku może uniemożliwić jego sprzedaż w określonym momencie lub w odpowiedniej ilości bez 
negatywnego wpływu na cenę. Ryzyko to jest szczególnie istotne w przypadku inwestycji w nienotowane papiery dłużne, które mogą 
charakteryzować się niską płynnością.  
Ryzyko walutowe  
Możliwość inwestowania aktywów Subfunduszu w waluty obce powoduje narażenie wartości jednostki na zmiany kursu złotego wobec walut 
obcych, będących wypadkową międzynarodowej sytuacji gospodarczej i oczekiwań Inwestorów, co do jej przyszłego rozwoju.  
Ryzyko związane z przechowywaniem Aktywów  
Z uwagi na przechowywanie przez banki papierów w formie zdematerializowanej, oraz fakt współpracy wyłącznie z renomowanymi bankami ten 
rodzaj ryzyka jest zminimalizowany.  
Ryzyko związane z koncentracją Aktywów lub rynków  
Ryzyko występujące w przypadku braku dywersyfikacji portfela Subfunduszu ze względu na emitenta papierów wartościowych lub rodzaj 
posiadanych Aktywów. Ryzyko zbyt dużej koncentracji w papierach danego emitenta jest zminimalizowane poprzez ustawowe i statutowe wymogi 
dotyczące maksymalnego zaangażowania w papiery jednego emitenta. Statut określa minimalny udział papierów dłużnych, instrumentów rynku 
pieniężnego oraz depozytów w Aktywach Netto Subfunduszu na poziomie nie mniejszym niż 60%, co naraża Subfundusz na ryzyko dekoniunktury 
w tym sektorze papierów wartościowych.  
Ryzyko związane z inwestycjami w instrumenty pochodne  
Z inwestycjami w instrumenty pochodne wiążą się następujące rodzaje ryzyk: Ryzyko instrumentu bazowego czyli ryzyko zmiany wartości 
instrumentu w wyniku zmiany kursów, cen lub wartości papierów wartościowych, poziomu stóp procentowych, indeksów giełdowych bądź 
kursów walutowych. Ryzyko kontrahenta w przypadku niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych czyli ryzyko niewywiązania się z 
umowy transakcji podmiotu będącego jej drugą stroną; Ryzyko rozliczenia transakcji w przypadku niewystandaryzowanych instrumentów 
pochodnych występuje w sytuacji, w której druga strona zawartej transakcji nie wywiąże się z warunków tej transakcji. Z takim rodzajem ryzyka 
mają do czynienia Inwestorzy zawierający transakcje na rynku nieregulowanym, na którym nie ma gwarantowanego systemu rozliczeń. Ryzyko 
płynności w przypadku niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych wiąże się z brakiem możliwości zamknięcia pozycji w instrumencie 
pochodnym lub zawarcia transakcji przeciwstawnej w krótkim czasie i bez wpływania na bieżący poziom cen rynkowych. Wysokość tego ryzyka 
zależy przede wszystkim od płynności rynku, na którym notowany jest dany instrument oraz od ilości danych instrumentów w obrocie.” 

 

14. W Rozdziale III w części GAMMA  PARASOL BIZNES  SFIO – Subfundusz SIGMA Obligacji Plus ustęp 18.2. 
otrzymuje  następujące brzmienie:  

 

„18.2. Wskazanie wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych, zwanego dalej "wskaźnikiem WKC", wraz z informacją, że odzwierciedla on 
udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za 
dany rok, a także wskazanie kategorii kosztów Subfunduszu niewłączonych do wskaźnika WKC, w tym opłat transakcyjnych 
Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych w 2021 roku dla Jednostki Uczestnictwa kategorii A wynosi 2,54%. 
Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości 
Aktywów Netto Subfunduszu w roku 2021. 
Wskaźnik WKC oblicza się według wzoru: WKC = Kt/Want x100%, gdzie: 
WAN - oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Subfunduszu,  
K - oznacza koszty Subfunduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych, z wyłączeniem 
kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela; odsetek z tytułu 
zaciągniętych pożyczek lub kredytów; świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne; opłat 
związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika; wartości usług 
dodatkowych; 
t -oznacza okres, za który przedstawiane są dane. 
Do kosztów związanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu zalicza się, o ile występują, ujemne saldo różnic kursowych 
powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych, a także inne koszty odsetkowe związane z 
wyceną lokat Subfunduszu.  
W trakcie 2021 r. Subfundusz nie wyemitował Jednostek Uczestnictwa kategorii A2.” 

 

15. W Rozdziale III w części GAMMA  PARASOL BIZNES  SFIO – Subfundusz SIGMA Obligacji Plus ustęp 18.6. 
otrzymuje  następujące brzmienie:  

 
„18.6. Wskazanie istniejących umów lub porozumień, na podstawie których koszty działalności Subfunduszu bezpośrednio lub pośrednio są 
rozdzielane między Fundusz a Towarzystwo lub inny podmiot, w tym wskazanie usług dodatkowych oraz wskazanie wpływu tych usług na 
wysokość prowizji pobieranych przez podmiot prowadzący działalność maklerską oraz na wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za 
zarządzanie Subfunduszem 
Przeniesienie kosztów działalności Subfunduszu pomiędzy Fundusz a Towarzystwo może nastąpić na podstawie zapisu Statutu Funduszu (art. 41j 

ust. 5 Statutu), który wskazuje, że Towarzystwo może postanowić o pokrywaniu kosztów obciążających Fundusz z własnych środków.  

Umowy z podmiotami prowadzącymi działalność maklerską nie przewidują świadczeń dodatkowych w rozumieniu § 2 pkt 4 Rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu 

inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy  . Wszelkie dodatkowe usługi świadczone są w ramach 

wynagrodzenia za usługę główną i nie mają wpływu na wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem.”  
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16. W Rozdziale III w części GAMMA  PARASOL BIZNES  SFIO – Subfundusz SIGMA Obligacji Plus ustęp 19. 
otrzymuje następujące brzmienie:  

„ 
19. Podstawowe dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym, w tym: 
 
19.1. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego, zgodna z wartością zaprezentowaną w zbadanym przez 
biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym Subfunduszu 

Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego wyniosła (w tys. zł)

 
 

19.2. Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 2 lata, w przypadku subfunduszy 
prowadzących działalność nie dłużej niż 3 lata, albo za ostatnie 3, 5 i 10 lat, w przypadku pozostałych subfunduszy; średnią stopę zwrotu 
dla danego okresu oblicza się, dzieląc stopę obliczoną na podstawie Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa na 
koniec ostatniego roku obrotowego i na koniec roku obrotowego poprzedzającego okres, dla którego jest dokonywane obliczenie, przez 
odpowiednio 2, 3, 5 albo 10 

 

 
 
 

 
 

 
19.3. Jeżeli Subfundusz stosuje wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu odzwierciedlający 
zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Subfunduszu, zwany dalej "wzorcem" (benchmark) - 
wskazanie tego wzorca, a także informacji o dokonanych zmianach wzorca, jeżeli miały miejsce 

 
Nie dotyczy – od dnia 21 stycznia 2019 roku Subfundusz nie stosuje wzorca (benchmarku) służącego do oceny efektywności inwestycji w 
Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu. 
 
Od dnia 2 listopada 2016 roku do dnia 20 stycznia 2019 roku wzorcem (benchmarkiem) stanowiącym odniesienie dla oceny realizacji celu 
inwestycyjnego, a w szczególności uzyskanej stopy zwrotu z inwestycji była stopa zwrotu z indeksu WIBID3M powiększona o 0,25% w skali roku 
i pomniejszona o przypadające na dany okres koszty stałe Subfunduszu (w tym opłata za zarządzanie Subfunduszem). 

 
Do dnia 1 listopada 2016 roku wzorcem (benchmarkiem) stanowiącym odniesienie dla oceny realizacji celu inwestycyjnego Subfunduszu, a w 
szczególności uzyskanej stopy zwrotu z inwestycji była średnia ważona stóp zwrotu z indeksu WIBID3M (z wagą 0,95) oraz indeksu WIG20 (z 
wagą 0,05) pomniejszona o przypadające na dany okres koszty stałe Funduszu (w tym opłata za zarządzanie Funduszem). 

 
19.4. Informacja o średnich stopach zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzorca, odpowiednio dla okresów, o których mowa w pkt 19.2. 

 
Nie dotyczy. 
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19.5. Zastrzeżenie, że indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie 
jej zbycia i odkupienia przez Subfundusz oraz wysokości pobranych przez Subfundusz opłat manipulacyjnych oraz że wyniki historyczne nie 
gwarantują uzyskania podobnych wyników w przyszłości 

Indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa 
w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz wysokości pobranych przez Fundusz od Uczestnika opłat manipulacyjnych. Wyniki 
historyczne nie gwarantują uzyskania podobnych w przyszłości.” 

17. W Rozdziale V ustęp 1.1 punkt b) otrzymuje następujące brzmienie:  

„b) zakres świadczonych usług. 
Dystrybucja Jednostek Uczestnictwa Funduszu obejmuje przyjmowanie zleceń nabycia, odkupienia, zamiany,  i Jednostek Uczestnictwa, innych 

oświadczeń woli składanych przez Uczestników i klientów Funduszu oraz dokumentów wymaganych prawem związanych z uczestnictwem w 

Funduszu,” 

18. W Rozdziale V ustęp 1.15. punkt b) otrzymuje następujące brzmienie:  
 

„b) zakres świadczonych usług 
Dystrybucja Jednostek Uczestnictwa Funduszu obejmuje: 

 przyjmowanie zleceń nabycia, odkupienia, zamiany,  Jednostek Uczestnictwa, innych oświadczeń woli składanych przez Uczestników i 
klientów Funduszu oraz dokumentów wymaganych prawem związanych z uczestnictwem w Funduszu, 

 udzielanie informacji na temat inwestowania w Fundusz.” 

 

19. W Rozdziale VI ustęp 1. Punkt 1) otrzymuje następujące brzmienie:  

„1) działalność Funduszu i Towarzystwa zarządzającego Funduszem nadzorowana jest przez Komisję Nadzoru Finansowego. 
Komisja Nadzoru Finansowego działająca na podstawie ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym   
jest wyspecjalizowanym organem administracji państwowej sprawującym nadzór nad rynkiem finansowym. Celem nadzoru 
nad rynkiem finansowym statuowanym przez ustawę o nadzorze nad rynkiem finansowym jest zapewnienie prawidłowego 
funkcjonowania tego rynku, jego stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości, zaufania do rynku finansowego, a także 
zapewnienie ochrony interesów uczestników tego rynku, przez realizację celów określonych, w szczególności w ustawie - 
Prawo bankowe, ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku 
Ubezpieczonych, ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, ustawie z dnia 12 września 2002 r. o 
elektronicznych instrumentach płatniczych oraz ustawie z dnia 15 kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad 
instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu 
finansowego.” 

 
20. W Rozdziale VI ustęp 6. otrzymuje następujące brzmienie:  

“6. Zasady i terminy rozpatrywania reklamacji oraz udzielania odpowiedzi na uwagi 
Reklamacje zgłoszone przez Uczestników lub Inwestorów dotyczące usług świadczonych przez Towarzystwo lub związane z uczestnictwem w 
Funduszu, w tym w szczególności wynikające z treści danych uwidocznionych na Zleceniu, potwierdzeniu transakcji lub innym dokumencie 
potwierdzającym dokonanie danej czynności, mogą być zgłaszane przez Uczestnika, bądź osobę przez niego upoważnioną: 
- na piśmie – osobiście w placówce Dystrybutora obsługującej Uczestników lub Inwestorów oraz w siedzibie Towarzystwa, albo przesyłką 

pocztową na wskazane w Prospekcie adresy: Towarzystwa, Dystrybutora lub Agenta Transferowego;  

- ustnie – telefonicznie na numery Infolinii (22) 358 56 56 lub 801 32 32 80 albo osobiście do protokołu podczas wizyty Uczestnika lub Inwestora 

w placówce Dystrybutora obsługującej Uczestników lub Inwestorów oraz w siedzibie Towarzystwa;  

- w postaci elektronicznej na adres email: kontakt@pkotfi.pl.  

Reklamacje powinny być zgłaszane niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia, w celu umożliwienia 

rzetelnego rozpatrzenia reklamacji. Na zlecenie Funduszu reklamacje zgłoszone przez Uczestników lub Inwestorów dotyczące usług świadczonych 

przez Towarzystwo lub związane z uczestnictwem w Funduszu rozpatruje Agent Transferowy. Odpowiedzi na reklamacje udzielane są w formie 

pisemnej bądź pocztą elektroniczną (wyłącznie na wniosek Uczestnika lub Inwestora) bezzwłocznie, jednak nie później, niż w terminie 30 dni od 

otrzymania reklamacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed upływem terminu. Termin, o którym mowa powyżej, może 

ulec przedłużeniu w sprawach szczególnie skomplikowanych, z zastrzeżeniem iż termin ten nie może przekroczyć 60 dni.  

Po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego Uczestnik będący konsumentem niezadowolony z rozstrzygnięcia ma prawo do skorzystania 

z pozasądowego trybu rozstrzygania sporów określonego ustawą z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów 

konsumenckich. Podmiotami uprawnionymi, w rozumieniu tej ustawy, właściwymi do rozstrzygania sporów z Towarzystwem są (1) Sąd 

Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego (http://www.knf.gov.pl/), (2) Rzecznik Finansowy (www.rf.gov.pl).  

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 

mailto:kontakt@pkotfi.pl
http://www.knf.gov.pl/
http://www.rf.gov.pl/
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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/.   

Ponadto, każdy Uczestnik ma prawo wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego, a Uczestnik będący 

konsumentem może zwrócić się również o pomoc do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów.  

Towarzystwo podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.  

Reklamacje zgłoszone przez Uczestników lub Inwestorów dotyczące usług świadczonych przez Dystrybutora rozpatrywane są przez Dystrybutora 

zgodnie z trybem obowiązującym u Dystrybutora. W uzasadnionych przypadkach Towarzystwo może udzielić odpowiedzi na reklamację  

dotyczącą usług świadczonych przez Dystrybutora.”.  

21. W Rozdziale VI w ustępach 7, 8 i 11 skreślą się oznaczenia Dzienników Ustaw do przywoływanych w tych 
punktach aktów prawnych.  

 

22. W Rozdziale VI ustęp 12. otrzymuje następujące brzmienie:  
 

„12. Informacje dotyczące ograniczeń zbywalności jednostek uczestnictwa Funduszu na rzecz obywateli Federacji Rosyjskiej oraz Białorusi 
na podstawie art. 5f dodanego rozporządzeniem Rady (UE) 2022/328 z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (UE) 
nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie („Rozporządzenie 
I”), zmienionego rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r., oraz art. 1y dodanego rozporządzeniem Rady (UE) 2022/398 
z dnia 9 marca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 765/2006 dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi 
i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy („Rozporządzenie II”), zmienionego rozporządzeniem Rady (UE) 2022/577 z dnia 8 kwietnia 
2022 r. 

Z uwagi na przepisy Rozporządzenia I (art. 5f) i Rozporządzania II (art. 1y), zgodnie z którymi zakazana jest sprzedaż denominowanych w 

jakiejkolwiek walucie urzędowej państwa członkowskiego zbywalnych papierów wartościowych wyemitowanych po dniu 12 kwietnia 2022 r. lub 

jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, które zapewniają ekspozycję na takie papiery wartościowe, odpowiednio jakimkolwiek 

obywatelom rosyjskim i białoruskim lub osobom fizycznym zamieszkałym w Rosji i Białorusi lub jakimkolwiek osobom prawnym, podmiotom lub 

organom z siedzibą w Rosji i Białorusi, Fundusz informuje, co następuje. Mając na uwadze fakt, iż Fundusz może dokonywać lokat w papiery 

wartościowe, o których mowa w zdaniu poprzednim od dnia 12 kwietnia 2022 r. jednostki uczestnictwa Funduszu nie będą zbywane w/w 

wskazanym osobom i podmiotom (powyższe dotyczy także nabyć w ramach zlecenia zamiany/przeniesienia jednostek uczestnictwa). 

Zakaz, o którym mowa powyżej nie ma zastosowania do obywateli państwa członkowskiego lub osób fizycznych posiadających zezwolenie na 

pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim.” 

23. W Rozdziale VII ustęp 1. definicja „Ustawy” następujące brzmienie:  

„Ustawa – ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi;”. 

VI. FUNDUSZ WŁASNOŚCI PRACOWNICZEJ PKP SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY 

INFORMUJE O NASTĘPUJĄCYCH ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTU INFORMACYJNEGO: 
1. Na stronie tytułowej akapit pod informacją wskazującą stronę internetowa www.pkotfi.pl otrzymuje 

następujące brzmienie:  

„Niniejszy prospekt informacyjny został sporządzony na podstawie art. 220 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i 
zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi  oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu 
informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do 
ryzyka tych funduszy.” 

 

2. Na stronie tytułowej datę „12 kwietnia 2022 r.” zastępuje się datą „27 maja 2022 r.”. 

 

3. W Rozdziale 1 ustęp 2. otrzymuje następujące brzmienie:  

„2. Imiona, nazwiska i funkcje osób fizycznych działających w imieniu Towarzystwa 

Działający w imieniu zarządu PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą przy ul. Chłodnej 52, 00-872 Warszawa: Piotr 

Żochowski – Prezes Zarządu oraz Remigiusz Nawrat – Wiceprezes Zarządu.” 

4. W Rozdziale 1 ustęp 3. otrzymuje następujące brzmienie:  

„3. Oświadczenie osób, o których mowa w punkcie 2 

Oświadczamy, że informacje zawarte w prospekcie są prawdziwe i rzetelne, nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w 
prospekcie jest wymagane przepisami Ustawy i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/
http://www.pkotfi.pl/
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funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych 
funduszy oraz, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą nie istnieją, poza ujawnionymi w prospekcie, okoliczności, które mogłyby wywrzeć znaczący 
wpływ na sytuację prawną, majątkową i finansową Funduszu.” 

 

5. W Rozdziale 2 ustęp 4. Otrzymuje następujące brzmienie:  

„4. Wysokość kapitału własnego Towarzystwa, w tym wysokość składników kapitału własnego na ostatni dzień bilansowy 31.12.2021 
r. 

Kapitał zakładowy  18.460.400,00 zł 

Kapitał zapasowy  41.290.926,63 zł 

Zysk netto roku bieżącego  218.778.615,18 zł 

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego  -75.848.760,53 zł 

Zysk z lat ubiegłych  0,00 zł 

OGÓŁEM KAPITAŁ WŁASNY  202.681.181,28 zł 

Towarzystwo pokrywa ryzyko roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania jego obowiązków związanych z zarządzaniem 

Funduszem za pomocą zwiększenia kapitału własnego o kwotę dodatkową z uwzględnieniem art. 12-15 Rozporządzenia 231/2013.”  

6. W Rozdziale 2 ustęp 7. punkt b) Otrzymuje następujące brzmienie:  

„b) członków Rady Nadzorczej Towarzystwa 
Maciej Brzozowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej 
Andrzej Zajko – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 
Mariusz Adamiak 
Tomasz Frąckowiak 
Piotr Kwiecień  
Michał Macierzyński 
Jolanta Górska” 

 

7. W Rozdziale 2 ustęp 9. punkt 5. skreśla się, a punkty 6.-23. otrzymują kolejność 5.-22.  

  

8. W Rozdziale 2 ustęp 10. otrzymuje następujące brzmienie:  

 

„10. Skrótowe informacje o stosowanej w Towarzystwie polityce wynagrodzeń wraz ze wskazaniem strony internetowej, na której polityka 
ta jest udostępniona 
 
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 inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo. Obowiązująca w Towarzystwie Polityka 
Wynagrodzeń obejmuje swoim zakresem: członków Zarządu Towarzystwa, osoby podejmujące decyzje inwestycyjne dotyczące funduszy 
inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, 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.  

Szczegółowe informacje o stosowanej w Towarzystwie Polityce Wynagrodzeń, w szczególności opis sposobu ustalania wynagrodzeń i 
uznaniowych świadczeń emerytalnych, imiona i nazwiska oraz funkcje osób odpowiedzialnych za przyznawanie wynagrodzeń i uznaniowych 
świadczeń emerytalnych, w tym skład komitetu wynagrodzeń, są dostępne na stronie internetowej www.pkotfi.pl.” 

 

9. W Rozdziale 3 ustęp 11. otrzymuje następujące brzmienie:  

„11. Określenie profilu inwestora 
Fundusz jest przeznaczony dla inwestora, który spełnia kryteria określone w ustawie z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, 
restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” i któremu następnie przydzielone zostały 
jednostki uczestnictwa Funduszu. W związku z przyjętą polityką inwestycyjną poziom ryzyka inwestycyjnego jest umiarkowany, natomiast 
wartość jednostki uczestnictwa może podlegać znacznym wahaniom z powodu wpłat dokonywanych przez PKP SA. 
Ocena wyników zarządzania powinna być dokonywana przez inwestora w okresie nie krótszym niż 3 lata.”  
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10. W Rozdziale 3 ustęp 15.2. otrzymuje następujące brzmienie:  

„15.2. Wskazanie wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych („wskaźnik WKC”) 

 

WKC za rok 2021= 0, 17% 
 
Współczynnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Funduszu w średniej 
wartości aktywów netto Funduszu za dany rok. 
 
Do wskaźnika WKC nie włącza się kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub 
zbyciem składników portfela oraz opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem jednostek uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych 
bezpośrednio przez Uczestnika Funduszu.” 

 

11. W Rozdziale 3 ustęp 16.1. otrzymuje następujące brzmienie:  

„Wartość aktywów netto Funduszu na koniec ostatniego roku obrotowego  

(w zaokrągleniu do tysiąca). 

 

31 grudnia 2021 –   776 662 tys. PLN” 

 

12. W Rozdziale 3 ustęp 16.2 otrzymuje następujące brzmienie:  

„16.2 Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa Funduszu za ostatnie  
3, 5 i 10 lat 
 

3 lata  5,97% 

5 lat  5,99% 

10 lat  72,06% 

 

 

 

13. W Rozdziale 3 ustęp 16.4. otrzymuje następujące brzmienie:  

„Informacja o średnich stopach zwrotu z przyjętego przez Fundusz wzorca, odpowiednio dla okresów, o których mowa w pkt 16.2 

Wielkość średniej stopy zwrotu wyliczonej z benchmarku za poszczególne lata: 

5,97% 5,99%

72,06%
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14. W Rozdziale 6 ustęp 4. punkt 1) otrzymuje następujące brzmienie:  
 
„1) Miejsce i forma złożenia Reklamacji 

Reklamacja może być złożona: 

1) na piśmie – osobiście w siedzibie Towarzystwa lub w wybranych punktach obsługi klienta Banku Pekao S.A. albo przesyłką 

pocztową przesłaną na adres siedziby Towarzystwa lub punktu obsługi klienta Banku Pekao S.A. lub 

2) ustnie – telefonicznie pod numerem (22) 640 09 78 albo osobiście do protokołu podczas wizyty w miejscach, o których 

mowa w pkt 1), lub 

3) w postaci elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłanej na adres kontakt@pkotfi.pl. 

 

Reklamacja powinna zawierać: 

- dane pozwalające na ustalenie tożsamości składającego Reklamację,  

- adres korespondencyjny bądź adres poczty elektronicznej, na który ma zostać przesłana odpowiedź, 

- zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Towarzystwo i Fundusz,  

- ewentualne roszczenia składającego Reklamację. 

Reklamacje niezawierające informacji pozwalających na ustalenie tożsamości lub adresu składającego Reklamację mogą uniemożliwić 

rozpatrzenie Reklamacji i udzielenie odpowiedzi.”   

 

15. W Rozdziale 6 dotychczasowy ustęp 16. otrzymuje oznaczenie ustęp 17. oraz dodaje się ustęp 16. o 
następującym brzmieniu:  

 „16. Informacje na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie 
ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088 (Rozporządzenie 2020/852). 
Zgodnie z art. 7 Rozporządzenia 2020/852 Towarzystwo, w odniesieniu do Funduszu, informuje jak następuje.  

Inwestycje w ramach tego produktu finansowego nie uwzględniają unijnych kryteriów dotyczących zrównoważonej środowiskowo 

działalności gospodarczej.”    

16. W załącznikach, w Wykazie definicji pojęć i objaśnień skrótów użytych w treści Prospektu w definicje 
Ustawy, Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych oraz Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych 
oraz Ustawy o Rachunkowości otrzymują następujące brzmienie:  

„Ustawa, Ustawa o Funduszach Inwestycyjnych 

Ustawa z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi  

Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych 

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych  

Ustawa o Rachunkowości 

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości” 

  



106 

 

VII. ALFA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY INFORMUJE O NASTĘPUJĄCYCH ZMIANACH W TREŚCI 

PROSPEKTU INFORMACYJNEGO:  

 

1. Na stronie tytułowej datę „12 kwietnia 2022 r.” zastępuje się datą „27 maja 2022 r.”.  
2. W Rozdziale I ustęp 2. otrzymuje następujące brzmienie:  
 

„2.Imiona, nazwiska i funkcje osób fizycznych działających w imieniu Towarzystwa. 
Osobami fizycznymi działającymi w imieniu Towarzystwa są: 
Piotr Żochowski – Prezes Zarządu 
Remigiusz Nawrat – Wiceprezes Zarządu 
Niniejszym oświadczamy, że informacje zawarte w prospekcie są prawdziwe i rzetelne oraz nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których 
ujawnienie w prospekcie jest wymagane przepisami prawa, a także, że wedle naszej najlepszej wiedzy nie istnieją, poza ujawnionymi w prospekcie, 
okoliczności, które mogłyby wywrzeć znaczący wpływ na sytuację prawną, majątkową i finansową Funduszu.” 

 

3. W Rozdziale II ustęp 4. otrzymuje następujące brzmienie:  

„4. Wysokość kapitału własnego Towarzystwa, w tym wysokość składników kapitału własnego na ostatni dzień bilansowy 31.12.2021 r.” 

Kapitał zakładowy  18.460.400,00 zł 

Kapitał zapasowy  41.290.926,63 zł 

Zysk netto roku bieżącego  218.778.615,18 zł 

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego  -75.848.760,53 zł 

Zysk z lat ubiegłych  0,00 zł 

OGÓŁEM KAPITAŁ WŁASNY  202.681.181,28 zł 

 

4. W Rozdziale II ustęp 7 punkt b. otrzymuje następujące brzmienie:  

„b. członków Rady Nadzorczej Towarzystwa, ze wskazaniem Przewodniczącego 
 Maciej Brzozowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej 
 Andrzej Zajko – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 
 Mariusz Adamiak 
 Piotr Kwiecień   
 Michał Macierzyński 
 Tomasz Frąckowiak 
 Jolanta Górska” 

 

5. W Rozdziale II ustęp 9. punkt 16. skreśla się, a punkty 17. – 23. otrzymują oznaczenie 16. – 22.  

 

6. W Rozdziale III ustępie 16 po punkcie 4.6. 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.  
 

7. W Rozdziale III ustęp 17. punkt 2. Otrzymuje następujące brzmienie:  

„2. Wskazanie wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych, zwanego dalej "wskaźnikiem WKC", wraz z informacją, że odzwierciedla 
on udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Funduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Funduszu 
za dany rok, a także wskazanie kategorii kosztów Funduszu niewłączonych do wskaźnika WKC, w tym opłat transakcyjnych. 
Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych za rok 2021 dla Jednostki Uczestnictwa kategorii A wynosi 0,12%. 
Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Funduszu w średniej Wartośc i 
Aktywów Netto Funduszu w roku 2020. 
Wskaźnik WKC oblicza się według wzoru: WKC = Kt/Want x100%, gdzie: 
WAN - oznacza średnią wartość aktywów netto funduszu,  
K - oznacza koszty funduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych, z 
wyłączeniem kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników 
portfela; odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów; świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są 
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instrumenty pochodne; opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem jednostek uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych 
bezpośrednio przez Uczestnika; wartości usług dodatkowych; 
t -oznacza okres, za który przedstawiane są dane. 
Do kosztów związanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Funduszu zalicza się, o ile występują, ujemne saldo różnic kursowych 
powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych, a także inne koszty odsetkowe 
związane z wyceną lokat Funduszu.  
W trakcie 2020 r. Fundusz nie wyemitował Jednostek Uczestnictwa kategorii A2.” 

 

8. W Rozdziale III ustęp 18. punkt 1. i 2. otrzymują następujące brzmienia:  

„1. Wartość Aktywów Netto Funduszu na koniec ostatniego roku obrotowego, zgodna z wartością zaprezentowaną w 
zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym Funduszu. 
Wartość Aktywów Netto Funduszu na koniec ostatniego roku obrotowego wyniosła w tys. zł:    938 347. 

2. Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Funduszu za ostatnie 2 lata, w przypadku 
funduszy prowadzących działalność nie dłużej niż 3 lata, albo za ostatnie 3, 5 i 10 lat, w przypadku pozostałych 
funduszy; średnią stopę zwrotu dla danego okresu oblicza się, dzieląc stopę obliczoną na podstawie Wartości Aktywów 
Netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa na koniec ostatniego roku obrotowego i na koniec roku obrotowego 
poprzedzającego okres, dla którego jest dokonywane obliczenie, przez odpowiednio 2, 3, 5 albo 10. 

Wartość aktywów netto funduszu na jednostkę uczestnictwa jest zmienna od 1 stycznia 2005 r. zatem Fundusz dysponuje 

dostatecznie długą historią do obliczenia średniej stopy zwrotu za ostatnie 3 lata, 5 lat oraz 10 lat. 

 

 

9. W Rozdziale VI ustęp 6. otrzymuje następujące brzmienie:  

 

“6. Zasady i terminy rozpatrywania reklamacji oraz udzielania odpowiedzi na uwagi 
Reklamacje zgłoszone przez Uczestników lub Inwestorów dotyczące usług świadczonych przez Towarzystwo lub związane z uczestnictwem w 
Funduszu, w tym w szczególności wynikające z treści danych uwidocznionych na Zleceniu, potwierdzeniu transakcji lub innym dokumencie 
potwierdzającym dokonanie danej czynności, mogą być zgłaszane przez Uczestnika, bądź osobę przez niego upoważnioną: 
- na piśmie – osobiście w placówce Dystrybutora obsługującej Uczestników lub Inwestorów oraz w siedzibie Towarzystwa, albo przesyłką 

pocztową na wskazane w Prospekcie adresy: Towarzystwa, Dystrybutora lub Agenta Transferowy;  

- ustnie – telefonicznie na numery Infolinii (22) 358 56 56 lub 801 32 32 80 albo osobiście do protokołu podczas wizyty Uczestnika lub Inwestora 

w placówce Dystrybutora obsługującej Uczestników lub Inwestorów oraz w siedzibie Towarzystwa;  

- w postaci elektronicznej na adres email: kontakt@pkotfi.pl.  

Reklamacje powinny być zgłaszane niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia, w celu umożliwienia 

rzetelnego rozpatrzenia reklamacji. Na zlecenie Funduszu reklamacje zgłoszone przez Uczestników lub Inwestorów dotyczące usług świadczonych 

przez Towarzystwo lub związane z uczestnictwem w Funduszu rozpatruje Agent Transferowy. Odpowiedzi na reklamacje udzielane są w formie 

pisemnej bądź pocztą elektroniczną (wyłącznie na wniosek Uczestnika lub Inwestora) bezzwłocznie, jednak nie później, niż w terminie 30 dni od 

otrzymania reklamacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed upływem terminu. Termin, o którym mowa powyżej, może 

ulec przedłużeniu w sprawach szczególnie skomplikowanych, z zastrzeżeniem iż termin ten nie może przekroczyć 60 dni.  

Po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego Uczestnik będący konsumentem nie zadowolony z rozstrzygnięcia ma prawo do 

skorzystania z pozasądowego trybu rozstrzygania sporów określonego ustawą z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów 

konsumenckich. Podmiotami uprawnionymi, w rozumieniu tej ustawy, właściwymi do rozstrzygania sporów z Towarzystwem są (1) Sąd 

Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego (http://www.knf.gov.pl/), (2) Rzecznik Finansowy (www.rf.gov.pl).  

2,64%

3,27%

4,60%

 0,00%

 1,00%

 2,00%

 3,00%

 4,00%

 5,00%

 6,00%

za ostanie 3 lata za ostanie 5 lat za ostanie 10 lat
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108 

 

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/.   

Ponadto, każdy Uczestnik ma prawo wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego, a Uczestnik będący 

konsumentem może zwrócić się również o pomoc do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów.  

Towarzystwo podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.  

Reklamacje zgłoszone przez Uczestników lub Inwestorów dotyczące usług świadczonych przez Dystrybutora rozpatrywane są przez Dystrybutora 

zgodnie z trybem obowiązującym u Dystrybutora. W uzasadnionych przypadkach Towarzystwo może udzielić odpowiedzi na reklamację  

dotyczącą usług świadczonych przez Dystrybutora.”  

 

VIII. MFUNDUSZ KONSERWATYWNY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY INFORMUJE O 

NASTĘPUJĄCYCH ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTU INFORMACYJNEGO:  

 

1. Na stronie tytułowej datę „25 kwietnia 2022 r.” zastępuje się datą „27 maja 2022 r. 
 

2. W Rozdziale I ustęp 2. otrzymuje następujące brzmienie:  

„2. Imiona, nazwiska i funkcje osób fizycznych działających w imieniu Towarzystwa. 
Osobami fizycznymi działającymi w imieniu Towarzystwa są: 
Piotr Żochowski – Prezes Zarządu  
Remigiusz Nawrat – Wiceprezes Zarządu 
Niniejszym oświadczamy, że informacje zawarte w prospekcie są prawdziwe i rzetelne oraz nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których 
ujawnienie w prospekcie jest wymagane przepisami prawa, a także, że wedle naszej najlepszej wiedzy nie istnieją, poza ujawnionymi w prospekcie, 
okoliczności, które mogłyby wywrzeć znaczący wpływ na sytuację prawną, majątkową i finansową Funduszu.” 
 

3. W Rozdziale II ustęp 4. otrzymuje następujące brzmienie:  
 

„4. Wysokość kapitału własnego Towarzystwa, w tym wysokość składników kapitału własnego na ostatni dzień bilansowy 31.12.2021 r.” 

Kapitał zakładowy  18.460.400,00 zł 

Kapitał zapasowy  41.290.926,63 zł 

Zysk netto roku bieżącego  218.778.615,18 zł 

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego  -75.848.760,53 zł 

Zysk z lat ubiegłych  0,00 zł 

OGÓŁEM KAPITAŁ WŁASNY  202.681.181,28 zł 

 

 
4. W Rozdziale II ustęp 7. punkt b. otrzymuje następujące brzmienie:  

 

„b. członków Rady Nadzorczej Towarzystwa, ze wskazaniem Przewodniczącego 
Maciej Brzozowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej 
Andrzej Zajko – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 
Mariusz Adamiak 
Piotr Kwiecień  
Tomasz Frąckowiak 
Michał Macierzyński 
Jolanta Górska” 

 
5. W Rozdziale II ustęp 9. punkt 16. skreśla się, a punkty 17. – 23. otrzymują oznaczenie 16. – 22.  

 

6. W Rozdziale III ustęp 12. otrzymuje następujące brzmienie:  
 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/
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„12. Zwięzłe informacje na temat obowiązków podatkowych Funduszu oraz szczegółowe informacje na temat obowiązków podatkowych 
Uczestników Funduszu, ze wskazaniem obowiązujących przepisów, w tym informację, czy z posiadaniem Jednostek Uczestnictwa wiąże się 
konieczność uiszczania podatku dochodowego, oraz zastrzeżenie, że ze względu na fakt, iż obowiązki podatkowe zależą od indywidualnej 
sytuacji Uczestnika Funduszu i miejsca dokonywania inwestycji, w celu ustalenia obowiązków podatkowych, wskazane jest zasięgnięcie 
porady doradcy podatkowego lub prawnego. 
1. Fundusz - stosownie do postanowień  art. 6 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od 

osób  prawnych  zwolnione z podatku są fundusze inwestycyjne otwarte oraz specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, utworzone 
na podstawie Ustawy, z wyłączeniem specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych stosujących zasady i ograniczenia 
inwestycyjne określone dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych.  

2. Uczestnicy Funduszu - osoby prawne: dochód osoby prawnej z tytułu udziału w Funduszu podlega obowiązkowi podatkowemu na 
zasadach określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dochody osób prawnych podlegają 
opodatkowaniu na zasadach wskazanych w art. 19 wskazanej ustawy. 

3. Uczestnicy Funduszu - osoby fizyczne: Zgodnie z ustawąz dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, 
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. 
Zgodnie z treścią art. 30a ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodu z tytułu udziału w Funduszu 
pobiera się zryczałtowany 19% podatek dochodowy. Wyjątek od tej zasady wprowadza art. 52a ust. 1 pkt 3 wskazanej ustawy, na mocy 
którego zwolnione z podatku są dochody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych wypłacane podatnikowi na podstawie umów 
zawartych przed dniem 1 grudnia 2001 r., jeżeli jednostki uczestnictwa otrzymane zostały na podstawie wpłat (wkładów) do Funduszu 
dokonanych przed tą datą.  
Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38 wskazanej ustawy, przy ustalaniu dochodu ze zbycia jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego lub 
ich umorzenia wydatki poniesione na nabycie tych jednostek uczestnictwa stanowią koszt uzyskania przychodów z odpłatnego ich zbycia. 
W przypadku gdy jednostki uczestnictwa zostały nabyte przez Uczestnika Funduszu w drodze spadku, kosztami uzyskania przychodów 
są wydatki poniesione przez spadkodawcę w celu nabycia tych jednostek uczestnictwa (art. 22 ust. 1m wskazanej ustawy). 
Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą realizacji przez Fundusz Zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa. Płatnikiem tego podatku 
jest Fundusz, który obliczy, pobierze i wpłaci podatek dochodowy do urzędu skarbowego. Wzrost wartości Jednostek Uczestnictwa po 
nabyciu, a przed ich odkupieniem lub umorzeniem przez Fundusz nie powoduje powstania obowiązku podatkowego. 
Dla określenia obowiązków podatkowych w odniesieniu do osób fizycznych, które nie mają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej miejsca 
zamieszkania, konieczne jest uwzględnienie charakteru ustroju podatkowego obowiązującego w kraju ich zamieszkania oraz treści umów 
międzynarodowych w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu zawartych przez Rzeczpospolitą Polską z krajami zamieszkania 
tych osób. Jednakże zastosowanie stawki wynikającej z tych umów albo niepobieranie podatku zgodnie z tymi umowami jest możliwe 
wyłącznie po przedstawieniu Funduszowi przez podatnika zaświadczenia o jego miejscu zamieszkania za granicą do celów podatkowych, 
wydanego przez właściwą zagraniczną administrację podatkową (certyfikat rezydencji podatkowej). Ponadto, na żądanie Fundusz 
podatnik jest zobowiązany złożyć oświadczenie, że jest rzeczywistym właścicielem (beneficial owner) dochodów z tytułu udziału w 
Fundusz.  
Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, co do zasady, wolne od podatku dochodowego są 
otrzymane odszkodowania, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów 
wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw lub aktów administracyjnych wydanych na podstawie tych przepisów. Towarzystwo 
posiada pisemną interpretację Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie co do zakresu i sposobu 
stosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, która potwierdza, iż odszkodowania wypłacone 
Uczestnikom w związku z zawinionym działaniem Towarzystwa w procesie realizacji zleceń są wolne od podatku dochodowego od osób 
fizycznych. Aby odszkodowanie wypłacone Uczestnikowi było wolne od w/w podatku, muszą być spełnione łącznie poniższe warunki: 1) 
powstanie winy po stronie Towarzystwa oraz 2) uszczuplenie w majątku osoby fizycznej w związku z tą winą Towarzystwa. 
Ww. interpretacja może ulec zmianie lub uchyleniu. 
Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 58a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z podatku dochodowego zwolnione są wypłaty z IKE 
dokonywane na rzecz Uczestnika lub osób uprawnionych do tych środków w razie śmierci Uczestnika. Zwolnienie nie ma zastosowania 
w przypadku, gdy oszczędzający gromadził oszczędności na więcej niż jednym indywidualnym koncie emerytalnym, chyba że przepisy o 
indywidualnych kontach emerytalnych przewidują taką możliwość. Dochody Uczestnika z tytułu zwrotu z IKE albo zwrotu częściowego z 
IKE, w rozumieniu Ustawy o IKE/IKZE, podlegają opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, na podstawie art. 30a 
ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 
Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z IKZE oraz wypłaty z IKZE, 
w tym także dokonane na rzecz osób uprawnionych na wypadek śmierci Uczestnika, uważa się za przychody z innych źródeł, o których 
mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 14 ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych od kwoty wypłat z IKZE, w tym wypłat na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci Uczestnika 
dokonanych na podstawie art. 34a ust. 1 pkt 2 Ustawy o IKE/IKZE, pobiera się zryczałtowany podatek w wysokości 10% przychodu.  
Zryczałtowany podatek, o którym mowa powyżej, Fundusz pobiera bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania. Przychód uzyskany 
z tytułu zwrotu z IKZE podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych, przy zastosowaniu skali podatkowej. Obowiązek rozliczenia tego 
podatku spoczywa na Uczestniku. Podatek jest rozliczany przez Uczestnika w rocznym zeznaniu podatkowym. Podatnik jest uprawniony 
do odliczenia od dochodu kwot wpłat na IKZE dokonanych w roku podatkowym, do wysokości określonej w przepisach o IKZE (zgodnie 
z art. 26 ust. 1 pkt 2b oraz art. 30c ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Zgodnie z art. 26 ust. 6g oraz art. 30c ust. 
3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odliczenia wpłat na IKZE dokonuje podatnik w zeznaniu podatkowym. 
Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za odliczenie wpłat na IKZE dokonane w zeznaniu rocznym przez podatnika. Obowiązek 
zweryfikowania czy odliczenie od dochodu nie przekracza wysokości określonej w przepisach o IKZE spoczywa na podatniku. W 
szczególności podatnik sam ustala czy przysługuje mu prawo do odliczenia w wysokości przewidzianej dla wpłat na IKZE dokonywanych 
przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność, w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 
społecznych.  
 
Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 58 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z podatku dochodowego zwolnione są wypłaty 
z PPE dokonywane na rzecz uczestnika lub osób uprawnionych do tych środków w razie śmierci Uczestnika. Dochody uczestnika 
pracowniczego programu emerytalnego z tytułu zwrotu środków zgromadzonych w ramach programu podlegają opodatkowaniu 19% 
zryczałtowanym podatkiem dochodowym, na podstawie art. 30a ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 
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Jednostki Uczestnictwa podlegają dziedziczeniu i z tego tytułu mogą być objęte przepisami ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od 
spadków i darowizn. 
Wskazane powyżej zasady opodatkowania przychodu z tytułu udziału w Funduszu mogą kształtować się odmiennie, jeżeli posiadanie 
Jednostek Uczestnictwa związane jest z wykonywaniem działalności gospodarczej przez osobę fizyczną (w tym w formie spółki 
niebędącej osobą prawną). 

Ze względu na fakt, iż obowiązki podatkowe zależą od indywidualnej sytuacji Uczestnika Funduszu i miejsca dokonywania inwestycji, w celu 
ustalenia obowiązków podatkowych, wskazane jest zasięgnięcie porady doradcy podatkowego lub prawnego.” 

 

7. W Rozdziale III ustępie 14 po punkcie 4.6. 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.  
 

8. W Rozdziale III ustęp 15. punkt 2. otrzymuje następujące brzmienie: 
 

„2. Wskazanie wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych, zwanego dalej "wskaźnikiem WKC", wraz z informacją, że odzwierciedla 
on udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Funduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Funduszu 
za dany rok, a także wskazanie kategorii kosztów Funduszu niewłączonych do wskaźnika WKC, w tym opłat transakcyjnych. 
Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych za rok 2021 wynosi: 
Dla Jednostki Uczestnictwa kategorii A – 0,81% 
Dla Jednostki Uczestnictwa kategorii B – 0,26% 
Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną   Funduszu w średniej Wartości 
Aktywów Netto Funduszu w roku 2021. 
Wskaźnik WKC oblicza się według wzoru: WKC = Kt/Want x100%, gdzie: 
WAN - oznacza średnią wartość Aktywów Netto Funduszu,  
K - oznacza koszty funduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych, z 
wyłączeniem kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników 
portfela; odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów; świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są 
instrumenty pochodne; opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem jednostek uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych 
bezpośrednio przez uczestnika; wartości usług dodatkowych; 
t - oznacza okres, za który przedstawiane są dane. 
Do kosztów związanych bezpośrednio  działalnością inwestycyjną Funduszu zalicza się, o ile występują, ujemne saldo różnic kursowych 
powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych, a także inne koszty odsetkowe 
związane z wyceną lokat Funduszu. 
W trakcie 2021 r. Fundusz nie wyemitował Jednostek Uczestnictwa kategorii A2.” 

 
9. W Rozdziale III ustęp 16. punkty 1. i 2. otrzymują następujące brzmienia: 

„16. Podstawowe dane finansowe Funduszu w ujęciu historycznym, w tym: 
1. Wartość Aktywów Netto Funduszu na koniec ostatniego roku obrotowego, zgodna z wartością zaprezentowaną w zbadanym przez 

biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym Funduszu (w tys. zł). 

 

 

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

2. Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Funduszu za ostatnie 2 lata, w przypadku funduszy 
prowadzących działalność nie dłużej niż 3 lata, albo za ostatnie 3, 5 i 10 lat, w przypadku pozostałych funduszy; średnią stopę zwrotu 
dla danego okresu oblicza się, dzieląc stopę obliczoną na podstawie wartości Aktywów Netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa 
na koniec ostatniego roku obrotowego i na koniec roku obrotowego poprzedzającego okres, dla którego jest dokonywane obliczenie, 
przez odpowiednio 2, 3, 5 albo 10. 

Fundusz dokonał pierwszej wyceny aktywów w dniu 22 listopada 2000 r. i dysponuje dostatecznie długą historią do obliczenia średniej 
stopy zwrotu za ostatnie 3 lata, 5 oraz 10 lat. 
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Powyższe dane finansowe dotyczą funduszu KBC BETA Dywidendowy SFIO, który od dnia 3 sierpnia 2016 roku do dnia 19 listopada 2017 
roku działał pod nazwą mBank mFundusz Obligacji SFIO, od dnia 20 listopada 2017 roku do dnia 20 stycznia 2019 roku działał pod nazwą 
mFundusz Lokacyjny Plus SFIO, od dnia 21 stycznia 2019 r. do dnia 21 marca 2019 r. działał pod nazwą mFundusz Oszczędnościowy SFIO, 
a od dnia 22 marca 2019 r. działa pod nazwą mFundusz Konserwatywny SFIO.” 

 
10. W Rozdziale V ustęp 2. po punkcie 2 dodaje się punkt 3 w następującym brzmieniu: 

„3. Fundusz może zbywać i odkupywać Jednostki Uczestnictwa kategorii A za pośrednictwem mBank S.A. – Biuro Maklerskie mBanku z 
siedzibą w Warszawie 

a) firma, siedziba, adres, wraz z numerami telekomunikacyjnymi. 
Firma:    mBank S.A. - Biuro Maklerskie mBanku  
Siedziba i adres:   ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa; 
Telefon:    (022) 697 47 00; 
Telefaks:    (022) 697 48 20; 

b) zakres świadczonych usług. 
Dystrybucja Jednostek Uczestnictwa Funduszu obejmuje przyjmowanie zleceń nabycia, odkupienia, zamiany Jednostek Uczestnictwa, 
innych oświadczeń woli składanych przez Uczestników i klientów Funduszu oraz dokumentów wymaganych prawem związanych z 
uczestnictwem w Funduszu. 

c) wskazanie miejsca, gdzie można uzyskać informacje o punktach zbywających i odkupujących Jednostki Uczestnictwa. 
Siedziba mBanku S.A. – Biura Maklerskiego mBanku” 

 
11. W Rozdziale VI ustęp 6. otrzymuje następujące brzmienie: 

„6. Zasady i terminy rozpatrywania reklamacji oraz udzielania odpowiedzi na uwagi 
Reklamacje zgłoszone przez Uczestników lub Inwestorów dotyczące usług świadczonych przez Towarzystwo lub związane z uczestnictwem w 
Funduszu, w tym w szczególności wynikające z treści danych uwidocznionych na Zleceniu, potwierdzeniu transakcji lub innym dokumencie 
potwierdzającym dokonanie danej czynności, mogą być zgłaszane przez Uczestnika, bądź osobę przez niego upoważnioną: 
- na piśmie – osobiście w placówce Dystrybutora obsługującej Uczestników lub Inwestorów oraz w siedzibie Towarzystwa, albo przesyłką 
pocztową na wskazane w Prospekcie adresy: Towarzystwa, Dystrybutora lub Agenta Transferowego;  
- ustnie – telefonicznie na numery Infolinii (22) 358 56 56 lub 801 32 32 80 albo osobiście do protokołu podczas wizyty Uczestnika lub Inwestora 
w placówce Dystrybutora obsługującej Uczestników lub Inwestorów oraz w siedzibie Towarzystwa;  
- w postaci elektronicznej na adres email: kontakt@pkotfi.pl.  
 
Reklamacje powinny być zgłaszane niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia, w celu umożliwienia 
rzetelnego rozpatrzenia reklamacji. Na zlecenie Funduszu reklamacje zgłoszone przez Uczestników lub Inwestorów dotyczące usług świadczonych 
przez Towarzystwo lub związane z uczestnictwem w Funduszu rozpatruje Agent Transferowy. Odpowiedzi na reklamacje udzielane są w formie 
pisemnej bądź pocztą elektroniczną (wyłącznie na wniosek Uczestnika lub Inwestora) bezzwłocznie, jednak nie później, niż w terminie 30 dni od 
otrzymania reklamacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed upływem terminu. Termin, o którym mowa powyżej, może 
ulec przedłużeniu w sprawach szczególnie skomplikowanych, z zastrzeżeniem iż termin ten nie może przekroczyć 60 dni.  
Po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego Uczestnik będący konsumentem nie zadowolony z rozstrzygnięcia ma prawo do 
skorzystania z pozasądowego trybu rozstrzygania sporów określonego ustawą z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów 
konsumenckich. Podmiotami uprawnionymi, w rozumieniu tej ustawy, właściwymi do rozstrzygania sporów z Towarzystwem są (1) Sąd 
Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego (http://www.knf.gov.pl/), (2) Rzecznik Finansowy (www.rf.gov.pl).  
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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/.   
Ponadto, każdy Uczestnik ma prawo wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego, a Uczestnik będący 
konsumentem może zwrócić się również o pomoc do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów.  
Towarzystwo podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.  
Reklamacje zgłoszone przez Uczestników lub Inwestorów dotyczące usług świadczonych przez Dystrybutora rozpatrywane są przez Dystrybutora 
zgodnie z trybem obowiązującym u Dystrybutora. W uzasadnionych przypadkach Towarzystwo może udzielić odpowiedzi na reklamację  
dotyczącą usług świadczonych przez Dystrybutora.” 

 
12. W Rozdziale VI ustęp 11. otrzymuje następujące brzmienie: 

 

„11. Informacje dotyczące ograniczeń zbywalności jednostek uczestnictwa Funduszu na rzecz obywateli Federacji Rosyjskiej oraz Białorusi 
na podstawie art. 5f dodanego rozporządzeniem Rady (UE) 2022/328 z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (UE) 
nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie („Rozporządzenie 
I”), zmienionego rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r., oraz art. 1y dodanego rozporządzeniem Rady (UE) 2022/398 
z dnia 9 marca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 765/2006 dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi 
i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy („Rozporządzenie II”), zmienionego rozporządzeniem Rady (UE) 2022/577 z dnia 8 kwietnia 
2022 r..  

Z uwagi na przepisy Rozporządzenia I (art. 5f) i Rozporządzania II (art. 1y), zgodnie z którymi zakazana jest sprzedaż denominowanych w 
jakiejkolwiek walucie urzędowej państwa członkowskiego zbywalnych papierów wartościowych wyemitowanych po dniu 12 kwietnia 2022 r. lub 
jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, które zapewniają ekspozycję na takie papiery wartościowe, odpowiednio jakimko lwiek 
obywatelom rosyjskim i białoruskim lub osobom fizycznym zamieszkałym w Rosji i Białorusi lub jakimkolwiek osobom prawnym, podmiotom lub 
organom z siedzibą w Rosji i Białorusi, Fundusz informuje, co następuje. Mając na uwadze fakt, iż Fundusz może dokonywać lokat w papiery 
wartościowe, o których mowa w zdaniu poprzednim od dnia 12 kwietnia 2022 r. jednostki uczestnictwa Funduszu nie będą zbywane w/w 
wskazanym osobom i podmiotom (powyższe dotyczy także nabyć w ramach zlecenia konwersji/przeniesienia jednostek uczestnictwa). 
Zakaz, o którym mowa powyżej nie ma zastosowania do obywateli państwa członkowskiego lub osób fizycznych posiadających zezwolenie na 
pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim.”  
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