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Informacja o zmianach w treści prospektów informacyjnych funduszy inwestycyjnych 

zarządzanych przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 

dokonanych w dniu 26 sierpnia 2016 r. 

 

 

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

INFORMACYJNEGO: 

 

1. Na stronie tytułowej w punkcie 5 datę „1 sierpnia 2016 r.” zastępuje się datą „26 sierpnia 2016 r.”. 

2. W rozdziale II punkt 3 otrzymuje następujące brzmienie: 

„3.  Towarzystwo zostało wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. 
st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS 0000019384.”. 

3. W rozdziale II po punkcie 9.14. dodaje się punkt 9.15. w brzmieniu: 

„ 9.15. PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód – Zachód – fundusz inwestycyjny zamknięty”. 

4. W rozdziale III punkt 6.2.5. otrzymuje następujące brzmienie: 

„6.2.5. Z zastrzeżeniem pkt 6.2.6, od Uczestników, których Zlecenia dotarły do Agenta Obsługującego w 
danym Dniu Wyceny, Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU 
obowiązującej dla tego Dnia  Wyceny.”. 

5. W rozdziale III punkt 6.2.6. otrzymuje następujące brzmienie: 

„6.2.6. W przypadku Uczestników, których Zlecenia złożone Dystrybutorowi w danym Dniu Wyceny 
dotarły do Agenta Obsługującego w tym samym lub następnym Dniu Wyceny.”. 

6. W rozdziale III podpunkt 6.2.6.2. otrzymuje następujące brzmienie: 

„6.2.6.2. w zakresie pozostałych kategorii Jednostek Uczestnictwa - Fundusz odkupuje Jednostki 
Uczestnictwa po cenie równej WANJU obowiązującej w drugim Dniu Wyceny po dniu złożenia 
Zlecenia.”. 

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

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

8. W rozdziale III podpunkt 6.3.5.1. otrzymuje następujące brzmienie: 

„6.3.5.1. odkupienia wszystkich lub określonej liczby Jednostek Uczestnictwa Funduszu (Fundusz 
źródłowy) oraz przekazania uzyskanych w ten sposób środków pieniężnych do wskazanego 
Funduszu PKO (Fundusz docelowy) w celu nabycia jednostek uczestnictwa Funduszu 
docelowego z zastrzeżeniem, że warunkiem realizacji Konwersji jest uznanie rachunku 
bankowego Funduszu docelowego kwotą uzyskaną z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa 
w Funduszu źródłowym, albo”. 

9. W rozdziale III podpunkt 6.3.5.2. otrzymuje następujące brzmienie: 
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„6.3.5.2. odkupienia takiej liczby Jednostek Uczestnictwa Funduszu (Fundusz źródłowy), w wyniku której 
otrzymana zostanie określona w Zleceniu Konwersji kwota środków pieniężnych (nie niższa niż 
Minimalna Wpłata) oraz przekazania uzyskanych środków na nabycie jednostek uczestnictwa 
wskazanego Funduszu PKO (Fundusz docelowy) z zastrzeżeniem, że warunkiem realizacji 
Konwersji  jest uznanie rachunku bankowego Funduszu docelowego kwotą uzyskaną z tytułu 
odkupienia Jednostek Uczestnictwa w Funduszu źródłowym.”. 

10. W rozdziale III punkt 6.3.8. otrzymuje następujące brzmienie: 

„6.3.8.  Z zastrzeżeniem pkt 6.3.9., od Uczestników, których Zlecenia dotarły do Agenta Obsługującego w 
danym Dniu Wyceny, Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU 
Subfunduszu obowiązującej dla tego  Dnia  Wyceny.”. 

11.  W rozdziale III punkt 6.3.9. otrzymuje następujące brzmienie: 

„6.3.9. W przypadku Uczestników, których Zlecenia złożone Dystrybutorowi w danym Dniu Wyceny 
dotarły do Agenta Obsługującego w tym samym lub następnym Dniu Wyceny:”. 

12. W rozdziale III podpunkt 6.3.9.2. otrzymuje następujące brzmienie: 

„6.3.9.2. w zakresie pozostałych kategorii Jednostek Uczestnictwa - Fundusz odkupuje Jednostki 
Uczestnictwa po cenie równej WANJU obowiązującej w drugim Dniu Wyceny po dniu złożenia 
Zlecenia.”. 

13. W rozdziale III punkt 6.3.10. otrzymuje następujące brzmienie: 

„6.3.10.  Dokonując Konwersji do Funduszu Uczestnik, który posiada w innym Funduszu PKO jednostki 
uczestnictwa kategorii A bądź A1, C bądź C1 w wyniku Konwersji zawsze otrzyma w Funduszu 
Jednostki Uczestnictwa tej samej kategorii lub zbliżonej pod względem pobierania opłat 
manipulacyjnych. Przepisy o minimalnej wpłacie do Funduszu stosuje się odpowiednio.” . 

14. W rozdziale III punkt 6.5.2. otrzymuje następujące brzmienie: 

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

15. W rozdziale III podpunkt 6.5.5.1. otrzymuje następujące brzmienie: 

„6.5.5.1.  odkupienia wszystkich lub określonej liczby Jednostek Uczestnictwa wskazanego Subfunduszu 
(Subfundusz źródłowy) oraz przekazania uzyskanych w ten sposób środków pieniężnych do 
wskazanego Subfunduszu (Subfundusz docelowy) na nabycie Jednostek Uczestnictwa 
Subfunduszu docelowego z zastrzeżeniem, że warunkiem realizacji Przeniesienia jest uznanie 
rachunku bankowego Subfunduszu docelowego kwotą uzyskaną z tytułu odkupienia Jednostek 
Uczestnictwa w Subfunduszu źródłowym albo,”. 

16. W rozdziale III podpunkt 6.3.5.2. otrzymuje następujące brzmienie: 

„6.5.5.2. odkupienia takiej liczby Jednostek Uczestnictwa wskazanego Subfunduszu (Subfundusz 
źródłowy), w wyniku której otrzymana zostanie określona w Zleceniu Przeniesienia kwota 
środków pieniężnych (nie niższa niż Minimalna Wpłata) oraz przekazania uzyskanych środków 
na nabycie Jednostek Uczestnictwa wskazanego Subfunduszu (Subfundusz docelowy) z 
zastrzeżeniem, że warunkiem realizacji Przeniesienia jest uznanie rachunku bankowego 
Subfunduszu docelowego kwotą uzyskaną z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa w 
Subfunduszu źródłowym.”. 

17. W rozdziale III punkt 6.5.9. otrzymuje następujące brzmienie: 

„6.5.9. Z zastrzeżeniem pkt 6.5.10., od Uczestników, których Zlecenia dotarły do Agenta Obsługującego 
w danym Dniu Wyceny, Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU 
obowiązującej dla tego  Dnia  Wyceny.”. 

18. W rozdziale III punkt 6.5.10. otrzymuje następujące brzmienie: 
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„6.5.10. W przypadku Uczestników, których Zlecenia złożone Dystrybutorowi w danym Dniu Wyceny 
dotarły do Agenta Obsługującego w tym samym lub następnym Dniu Wyceny:”. 

19. W rozdziale III podpunkt 6.5.10.2. otrzymuje następujące brzmienie: 

„6.5.10.2. w zakresie pozostałych kategorii Jednostek Uczestnictwa - Fundusz odkupuje Jednostki 
Uczestnictwa po cenie równej WANJU obowiązującej w drugim Dniu Wyceny po dniu złożenia 
Zlecenia.”. 

20. W rozdziale III punkt 6.5.11. otrzymuje następujące brzmienie: 

„6.5.11. W przypadku nabycia w wyniku zamiany (Przeniesienie do Subfunduszu) Uczestnicy nabywają 
Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU Subfunduszu obowiązującej dla tego Dnia 
Wyceny, w którym nastąpiło odkupienie Jednostek Uczestnictwa w innym Subfunduszu, z 
którego przekazywane są środki tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, przy 
czym termin ten nie będzie dłuższy niż 7 dni kalendarzowych liczonych od dnia złożenia 
Dystrybutorowi prawidłowo wypełnionego Zlecenia zamiany.”. 

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

 

 

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

PROSPEKTU INFORMACYJNEGO: 

 

1. Na stronie tytułowej datę „1 sierpnia 2016 r.” zastępuje się datą „26 sierpnia 2016 r.” 

2.  W rozdziale II punkt 3 otrzymuje następujące brzmienie: 

„3.  Towarzystwo zostało wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. 
st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS 0000019384.”. 

3. W rozdziale II po punkcie 9.14. dodaje się punkt 9.15. w brzmieniu: 

„9.15. PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód – Zachód – fundusz inwestycyjny zamknięty”. 

4. W rozdziale III punkt 6.2.5. otrzymuje następujące brzmienie: 

„6.2.5. Z zastrzeżeniem pkt 6.2.6, od Uczestników, których Zlecenia dotarły do Agenta Obsługującego w 
danym Dniu Wyceny Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU 
obowiązującej dla tego Dnia Wyceny.”. 

5. W rozdziale III punkt 6.2.6. otrzymuje następujące brzmienie: 

„6.2.6. W przypadku Uczestników, których Zlecenia złożone Dystrybutorowi w danym Dniu Wyceny 
dotarły do Agenta Obsługującego w tym samym lub następnym Dniu Wyceny:”. 

6. W rozdziale III podpunkt 6.2.6.2.  otrzymuje następujące brzmienie: 

„6.2.6.2. w zakresie pozostałych kategorii Jednostek Uczestnictwa - Fundusz odkupuje Jednostki 
Uczestnictwa po cenie równej WANJU obowiązującej w drugim Dniu Wyceny po dniu złożenia 
Zlecenia.”. 

7. W rozdziale III punkt 6.3.2 otrzymuje następujące brzmienie: 

„6.3.2.  Przez Konwersję rozumie się operację polegającą na tym, że na podstawie jednego zlecenia w 
tym samym Dniu Wyceny i według cen obowiązujących w tym dniu dokonywane jest 
jednocześnie odkupienie Jednostek Uczestnictwa w jednym Funduszu PKO (Fundusz źródłowy) i 
za uzyskane w ten sposób środki nabywane są jednostki uczestnictwa w innym Funduszu PKO 
(Fundusz docelowy). Warunkiem realizacji Konwersji jest uznanie rachunku bankowego 
Funduszu docelowego kwotą uzyskaną z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa w Funduszu 
źródłowym.”. 
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8. W rozdziale III podpunkt 6.3.5.1.  otrzymuje następujące brzmienie: 

„6.3.5.1. odkupienia wszystkich lub określonej liczby Jednostek Uczestnictwa Funduszu (Fundusz 
źródłowy) oraz przekazania uzyskanych w ten sposób środków pieniężnych do wskazanego 
Funduszu PKO (Fundusz docelowy) w celu nabycia jednostek uczestnictwa Funduszu 
docelowego z zastrzeżeniem, że warunkiem realizacji Konwersji jest uznanie rachunku 
bankowego Funduszu docelowego kwotą uzyskaną z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa 
w Funduszu źródłowym albo”. 

9. W rozdziale III podpunkt 6.3.5.2.  otrzymuje następujące brzmienie: 

„6.3.5.2. odkupienia takiej liczby Jednostek Uczestnictwa wskazanego Funduszu (Fundusz źródłowy), w 
wyniku której otrzymana zostanie określona w Zleceniu Konwersji kwota środków pieniężnych 
(nie niższa niż Minimalna Wpłata) oraz przekazania uzyskanych środków na nabycie jednostek 
uczestnictwa wskazanego Funduszu PKO (Fundusz docelowy) z zastrzeżeniem, że warunkiem 
realizacji Konwersji  jest uznanie rachunku bankowego Funduszu docelowego kwotą uzyskaną z 

tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa w Funduszu źródłowym.”.  

10. W rozdziale III punkt 6.3.8. otrzymuje następujące brzmienie: 

„6.3.8. Z zastrzeżeniem pkt 6.3.9., od Uczestników, których Zlecenia dotarły do Agenta Obsługującego w 
danym Dniu Wyceny, Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU 
obowiązującej dla tego Dnia Wyceny.”. 

11. W rozdziale III punkt 6.3.9. otrzymuje następujące brzmienie: 

„6.3.9. W przypadku Uczestników, których Zlecenia złożone Dystrybutorowi w danym Dniu Wyceny 
dotarły do Agenta Obsługującego w tym samym lub następnym Dniu Wyceny:”. 

12. W rozdziale III punkt 6.3.9.2. otrzymuje następujące brzmienie: 

„6.3.9.2. w zakresie pozostałych kategorii Jednostek Uczestnictwa - Fundusz odkupuje Jednostki 
Uczestnictwa po cenie równej WANJU obowiązującej w drugim Dniu Wyceny po dniu złożenia 
Zlecenia.”. 

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

 

 

PKO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO –SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY INFORMUJE O NASTĘPUJĄCYCH 

ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTU INFORMACYJNEGO: 

 

1. Na stronie tytułowej datę „1 sierpnia 2016 r.” zastępuje się datą „26 sierpnia 2016 r.”. 

2. W rozdziale II punkt 3 otrzymuje następujące brzmienie: 

„3.  Towarzystwo zostało wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. 
st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS 0000019384”. 

3. W rozdziale II po punkcie 9.14. dodaje się punkt 9.15. w brzmieniu: 

„9.15.  PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód – Zachód – fundusz inwestycyjny zamknięty”. 

4. W rozdziale III punkt 6.2.5. otrzymuje następujące brzmienie: 

„6.2.5. Z zastrzeżeniem pkt 6.2.6, od Uczestników, których Zlecenia dotarły do Agenta Obsługującego w 
danym Dniu Wyceny, Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU 
obowiązującej dla tego Dnia Wyceny.”.  

5. W rozdziale III punkt 6.2.6. otrzymuje następujące brzmienie: 

„6.2.6.  W przypadku Uczestników, których Zlecenia złożone Dystrybutorowi w danym Dniu Wyceny 
dotarły do Agenta Obsługującego w tym samym lub następnym Dniu Wyceny Fundusz 
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odkupuje Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU obowiązującej w drugim Dniu Wyceny 
po dniu złożenia Zlecenia.”. 

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

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

7. W rozdziale III punkt 6.3.6.1. otrzymuje następujące brzmienie: 

„6.3.6.1. odkupienia wszystkich lub określonej liczby Jednostek Uczestnictwa wskazanego Funduszu PKO 
(Fundusz źródłowy) oraz przekazania uzyskanych w ten sposób środków pieniężnych do 
wskazanego Funduszu PKO (Fundusz docelowy) w celu nabycia jednostek uczestnictwa tego 
Funduszu docelowego z zastrzeżeniem, że warunkiem realizacji Konwersji jest uznanie rachunku 
bankowego Funduszu docelowego kwotą uzyskaną z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa 
w Funduszu źródłowym, albo”. 

8. W rozdziale III punkt 6.3.6.2. otrzymuje następujące brzmienie: 

„6.3.6.2. odkupienia takiej liczby Jednostek Uczestnictwa wskazanego Funduszu PKO (Fundusz źródłowy), 
w wyniku której otrzymana zostanie określona w Zleceniu Konwersji kwota środków pieniężnych 
(nie niższa niż Minimalna Wpłata) oraz przekazania uzyskanych środków na nabycie jednostek 
uczestnictwa wskazanego Funduszu PKO (Fundusz docelowy) z zastrzeżeniem, że warunkiem 
realizacji Konwersji  jest uznanie rachunku bankowego Funduszu docelowego kwotą uzyskaną z 
tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa w Funduszu źródłowym.”. 

9. W rozdziale III punkt 6.3.8. otrzymuje następujące brzmienie: 

„6.3.8. Z zastrzeżeniem pkt 6.3.9., od Uczestników, których Zlecenia dotarły do Agenta Obsługującego w 
danym Dniu Wyceny, Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU 
obowiązującej dla tego Dnia Wyceny.”. 

10. W rozdziale III punkt 6.3.9. otrzymuje następujące brzmienie: 

„6.3.9. W przypadku Uczestników, których Zlecenia złożone Dystrybutorowi w danym Dniu Wyceny 
dotarły do Agenta Obsługującego w tym samym lub następnym Dniu Wyceny Fundusz 
odkupuje Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU obowiązującej w drugim Dniu Wyceny 
po dniu złożenia Zlecenia.”. 

11. W rozdziale III podpunkt 6.5.2. otrzymuje następujące brzmienie: 

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

12. W rozdziale III podpunkt 6.5.5.1. otrzymuje następujące brzmienie: 

„6.5.6.1. odkupienia wszystkich lub określonej liczby Jednostek Uczestnictwa wskazanego Subfunduszu 
(Subfundusz źródłowy) oraz przekazania uzyskanych w ten sposób środków pieniężnych do 
wskazanego Subfunduszu (Subfundusz docelowy) na nabycie Jednostek Uczestnictwa tego 
Subfunduszu z zastrzeżeniem, że warunkiem realizacji Przeniesienia jest uznanie rachunku 
bankowego Subfunduszu docelowego kwotą uzyskaną z tytułu odkupienia Jednostek 
Uczestnictwa w Subfunduszu źródłowym albo”. 

13. W rozdziale III podpunkt 6.5.5.2. otrzymuje następujące brzmienie: 

„6.5.5.2. odkupienia takiej liczby Jednostek Uczestnictwa wskazanego Subfunduszu (Subfundusz 
źródłowy), w wyniku której otrzymana zostanie określona w Zleceniu Przeniesienia kwota 
środków pieniężnych (nie niższa niż Minimalna Wpłata) oraz przekazania uzyskanych środków 



6 

 

na nabycie Jednostek Uczestnictwa wskazanego Subfunduszu (Subfundusz docelowy) z 
zastrzeżeniem, że warunkiem realizacji Przeniesienia jest uznanie rachunku bankowego 
Subfunduszu docelowego kwotą uzyskaną z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa w 
Subfunduszu źródłowym”. 

14. W rozdziale III podpunkt 6.5.7. otrzymuje następujące brzmienie: 

„6.5.7. Z zastrzeżeniem pkt 6.5.8., od Uczestników, których Zlecenia dotarły do Agenta Obsługującego w 
danym Dniu Wyceny, Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU 
obowiązującej dla tego Dnia Wyceny .”. 

15. W rozdziale III podpunkt 6.5.8. otrzymuje następujące brzmienie: 

„6.5.8. W przypadku Uczestników, których Zlecenia złożone Dystrybutorowi w danym Dniu Wyceny 
dotarły do Agenta Obsługującego w tym samym lub następnym Dniu Wyceny Fundusz 
odkupuje Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU obowiązującej w drugim Dniu Wyceny 
po dniu złożenia Zlecenia.”. 

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

 


