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

dokonanych w dniu 1 sierpnia 2017 r. 
 

 

 

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

INFORMACYJNEGO: 

 

1. Na stronie tytułowej w punkcie 5 datę „13 lipca 2017 r.” zastępuje się datą „1 sierpnia 2017 r.”. 

2. W rozdziale II w punkcie 7.2 ppkt 7.2.1. otrzymuje następujące brzmienie: 

„  7.2.1.    Jan Emeryk Rościszewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej”.  

3. W podrozdziale IIIa punkt 6.3. otrzymuje następujące brzmienie: 

„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.”. 

4. W podrozdziale IIId punkt 6.3. otrzymuje następujące brzmienie: 

„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; 
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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 Merrill Lynch G0PL Polish 
Governments, gdzie Merrill Lynch G0PL Polish Governments oznacza kalkulowany przez firmę Bank 
Of America Merrill Lynch liczony w PLN i uwzględniający przepływy z tytułu kuponów indeks 
odzwierciedlający zachowanie rynku polskich obligacji skarbowych.”. 

5. W podrozdziale IIIe punkt 6.3. otrzymuje następujące brzmienie: 

„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: 

• 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. W podrozdziale IIIf punkt 6.3. otrzymuje następujące brzmienie: 

„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 MSCI World 
USD z wagą 90% 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, 

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

7. W podrozdziale IIIg punkt 6.3. otrzymuje następujące brzmienie: 

„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 przyjmuje się średnią ważoną procentowej zmiany indeksu S&P Global 
Luxury Index USD z wagą 90% 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, 
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• WIBID overnight oznacza jednodniową referencyjną stopę oprocentowania depozytów na 
rynku międzybankowym w Polsce.”. 

8. W podrozdziale IIIh punkt 6.3. otrzymuje następujące brzmienie: 

„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.”. 

9. W podrozdziale III I punkt 6.3. otrzymuje następujące brzmienie: 

„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%; 
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6.3.6. od dnia 1 stycznia 2015 roku przyjmuje 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%, 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, 

• ATX oznacza liczony w PLN cenowy indeks odzwierciedlający zmianę cen akcji najbardziej 
płynnych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Wiedniu, 

• RTX oznacza liczony w PLN cenowy indeks odzwierciedlający zmianę cen akcji najbardziej 
płynnych spółek notowanych na Moskiewskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, 

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

10. W podrozdziale IIIm punkt 6.3. otrzymuje następujące brzmienie: 

„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 52-tygodniowych bonów skarbowych; 

6.3.2. od dnia 1 października 2008 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku przyjmowało się średnią ważoną 
rentowności WIG z wagą 50%, rentowności EFFAS 1-7 z wagą 40% oraz stawki referencyjnej WIBID 
overnight z wagą 10%; 

6.3.3. od 1 stycznia 2010 roku do 24 lipca 2014 roku przyjmowało się średnią ważoną procentowej zmiany 
indeksu WIG z wagą 50% oraz procentowej zmiany indeksu Merrill Lynch Polish Governments 1-4 
Yrs z wagą 50%; 

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 35%, procentowej zmiany indeksu MSCI ACWI USD z wagą 15% oraz 
procentowej zmiany indeksu Merrill Lynch G0PL Polish Governments z wagą 50%,  

6.3.5. od 1 sierpnia 2017 roku przyjmuje się średnią ważoną procentowej zmiany indeksu WIG z wagą 35%, 
procentowej zmiany indeksu MSCI WORLD USD z wagą 15% oraz procentowej zmiany indeksu 
Merrill Lynch G0PL Polish Governments z wagą 50%, 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 
odzwierciedlających zmianę cen akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie, 

• Merrill Lynch G0PL Polish Governments oznacza kalkulowany przez firmę Bank Of America 
Merrill Lynch liczony w PLN i uwzględniający przepływy z tytułu kuponów indeks 
odzwierciedlający zachowanie rynku polskich obligacji skarbowych.”. 

11. W podrozdziale IIIn punkt 6.3 otrzymuje następujące brzmienie: 

„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: 
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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 1 sierpnia 2017 roku przyjmuje 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%, 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, 

• Merrill Lynch G0PL Polish Governments oznacza kalkulowany przez firmę Bank Of America 
Merrill Lynch liczony w PLN i uwzględniający przepływy z tytułu kuponów indeks 
odzwierciedlający zachowanie rynku polskich obligacji skarbowych.”. 

12. W podrozdziale IIIp punkt 6.3 otrzymuje następujące brzmienie: 

„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 Merrill Lynch Polish Government, 
gdzie Merrill Lynch G0PL Polish Governments oznacza kalkulowany przez firmę Bank Of America 
Merrill Lynch liczony w PLN i uwzględniający przepływy z tytułu kuponów indeks odzwierciedlający 
zachowanie rynku polskich obligacji skarbowych.”. 

13. W podrozdziale IIIr punkt 6.3. otrzymuje następujące brzmienie: 

„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%; 
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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, 

• 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.”. 

14.  W podrozdziale IIIs punkt 6.3. otrzymuje następujące brzmienie:  

„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 wysokość stawki referencyjnej WIBID 12M; 

6.3.2. od dnia 1 października 2008 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku Fundusz nie ustalał wzorca 
służącego do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Funduszu; 

6.3.3. od 1 stycznia 2010 roku do dnia 24 lipca 2014 roku przyjmowało się średnią ważoną procentowej 
zmiany indeksu WIG z wagą 50% oraz procentowej zmiany indeksu Merrill Lynch Polish 
Governments 1-4 Yrs z wagą 50%; 

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 35%, procentowej zmiany indeksu MSCI ACWI USD z wagą 15% oraz 
procentowej zmiany indeksu Merrill Lynch G0PL Polish Governments z wagą 50%; 

6.3.5. od 1 sierpnia 2017 roku przyjmuje się średnią ważoną procentowej zmiany indeksu WIG z wagą 35%, 
procentowej zmiany indeksu MSCI WORLD USD z wagą 15% oraz procentowej zmiany indeksu 
Merrill Lynch G0PL Polish Governments z wagą 50%, 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 
odzwierciedlających zmianę cen akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie, 

• Merrill Lynch G0PL Polish Governments oznacza kalkulowany przez firmę Bank Of America 
Merrill Lynch liczony w PLN i uwzględniający przepływy z tytułu kuponów indeks 
odzwierciedlający zachowanie rynku polskich obligacji skarbowych.”. 
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15. W podrozdziale IIIt punkt 6.3. otrzymuje następujące brzmienie: 

„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 3-miesięczny WIBID skorygowany o stopę rezerwy 
obowiązkowej w NBP; 

6.3.2. od dnia 1 października 2008 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku przyjmowało się 0.95 * WIBID 1-
miesięczny; 

6.3.3. od 1 stycznia 2010 roku przyjmuje się stawkę WIBID 1-miesięczny. WIBID 1-miesięczny oznacza 
jednomiesięczną referencyjną stopę oprocentowania depozytów na rynku międzybankowym w 
Polsce.”. 

16. W podrozdziale IIIu punkt 6.3. otrzymuje następujące brzmienie:  

„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 1 stycznia 2010 roku przyjmuje się stawkę WIBID 6M. WIBID 6M oznacza sześciomiesięczną 
referencyjną stopę oprocentowania depozytów na rynku międzybankowym w Polsce.”. 

17. W podrozdziale IIIv punkt 6.3. otrzymuje następujące brzmienie: 

„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, przyjmuje się (1 + 6M LIBID USD) * (1 + 
zmiana kursu USDPLN wg NBP) – 1. LIBID 6M USD oznacza sześciomiesięczną referencyjną stopę 
oprocentowania depozytów w USD na globalnym rynku międzybankowym.”. 

18. W podrozdziale IIIw punkt 6.3. otrzymuje następujące brzmienie:  

„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.”. 

19. W podrozdziale IIIx punkt 6.3 otrzymuje następujące brzmienie: 

„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 przyjmuje 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%, gdzie: 

• MSCI All Countries Asia and Pacific ex-Japan USD oznacza liczony w USD cenowy indeks 
kalkulowany przez firmę MSCI Inc. odzwierciedlający zmianę cen akcji dużych i średnich 
spółek notowanych na rynkach regionu Azji i Pacyfiku z wyłączeniem Japonii, 
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• WIBID overnight oznacza jednodniową referencyjną stopę oprocentowania depozytów na 
rynku międzybankowym w Polsce.”. 

20. W podrozdziale IIIy punkt 6.3. otrzymuje następujące brzmienie:  

„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, przyjmuje się średnią ważoną procentowej 
zmiany indeksu Standard & Poors 500 USD z wagą 90% i stawki referencyjnej WIBID overnight z 
wagą 10%, gdzie: 

• S&P500 USD oznacza liczony w USD cenowy indeks kalkulowany przez firmę S&P Dow Jones 
Indices LLC odzwierciedlający zmianę cen akcji największych spółek Ameryki Północnej.  

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

21. W podrozdziale IIIz punkt 6.3 otrzymuje następujące brzmienie: 

„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, przyjmuje się średnią ważoną procentowej 
zmiany indeksu TOPIX JPY z wagą 90% i stawki referencyjnej WIBID overnight z wagą 10%, gdzie: 

• TOPIX JPY oznacza liczony w JPY cenowy indeks odzwierciedlający zmianę cen akcji spółek 
notowanych na Tokijskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, 

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

22. W podrozdziale IIIaa punkt 6.3 otrzymuje następujące brzmienie:  

„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, przyjmuje się średnią ważoną procentowej 
zmiany indeksu MSCI Emerging Markets USD z wagą 90% i stawki referencyjnej WIBID overnight z 
wagą 10%, gdzie: 

• MSCI Emerging Markets USD oznacza liczony w USD cenowy indeks kalkulowany przez 
firmę MSCI Inc. odzwierciedlający zmianę cen akcji dużych i średnich spółek notowanych na 
rynkach rozwijających się, 

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

23. W podrozdziale IIIab punkt 6.3. otrzymuje następujące brzmienie: 

„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 01 sierpnia 2017 roku przyjmuje się się średnią ważoną procentowej zmiany indeksu Euro 
Stoxx 50 Index EUR z wagą 90% i stawki referencyjnej WIBID overnight z wagą 10%, gdzie: 

• Euro Stoxx 50 Index EUR oznacza liczony w EUR cenowy indeks kalkulowany przez firmę 
STOXX, Deutsche Boerse Group, odzwierciedlający zmianę cen akcji 50 największych spółek 
Strefy Euro, 

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

24.  W podrozdziale IIIad punkt 6.3. otrzymuje następujące brzmienie:  

„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, od dnia 1 sierpnia 2017 roku przyjmuje 
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się średnią ważoną procentowej zmiany indeksu MSCI World High Dividend Yield USD z wagą 90% i 
stawki referencyjnej WIBID overnight z wagą 10%, gdzie: 

• MSCI World High Dividend Yield 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 rozwiniętych, które charakteryzują się 
podwyższonym poziomem wypłaty dywidendy, 

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

25. W podrozdziale IIIae punkt 6.3 otrzymuje następujące brzmienie: 

„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 przyjmuje 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%, 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.”. 

 

 

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

PROSPEKTU INFORMACYJNEGO: 

 

1. Na stronie tytułowej datę „13 lipca 2017 r.” zastępuje się datą „1 sierpnia 2017 r.” 

2. W rozdziale II w punkcie 7.2. ppkt 7.2.1. otrzymuje następujące brzmienie: 

„  7.2.1.    Jan Emeryk Rościszewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej”.  

 

 

PKO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO – SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY INFORMUJE O NASTĘPUJĄCYCH 

ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTU INFORMACYJNEGO: 

 

1. Na stronie tytułowej datę „13 lipca 2017 r.” zastępuje się datą „1 sierpnia 2017 r.” 

2. W rozdziale II w punkcie 7.2. ppkt 7.2.1. otrzymuje następujące brzmienie: 

„  7.2.1.    Jan Emeryk Rościszewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej”.  

3. W podrozdziale III A punkt 6.3. otrzymuje następujące brzmienie: 

„6.3. Za wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Funduszu, 
odzwierciedlający zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę 
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inwestycyjną Subfunduszu, zwany również benchmarkiem, do dnia 24 lipca 2014 roku przyjmowało 
się procentową zmianę indeksu Merrill Lynch Polish Governments 1-4 Yrs (GFPL), zaś od dnia 25 
lipca 2014 roku przyjmuje się procentową zmianę indeksu Merrill Lynch G0PL Polish Governments, 
gdzie Merrill Lynch G0PL Polish Governments oznacza kalkulowany przez firmę Bank Of America 
Merrill Lynch liczony w PLN i uwzględniający przepływy z tytułu kuponów indeks odzwierciedlający 
zachowanie rynku polskich obligacji skarbowych.”. 

4. W podrozdziale III B punkt 6.3. otrzymuje następujące brzmienie: 

„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 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%, 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%, zaś od dnia 1 sierpnia 2017 r. przyjmuje 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%.  

Składniki benchmarku rozumie się następująco: 

• 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; 

• Merrill Lynch G0PL Polish Governments oznacza kalkulowany przez firmę Bank Of America 
Merrill Lynch liczony w PLN i uwzględniający przepływy z tytułu kuponów indeks 
odzwierciedlający zachowanie rynku polskich obligacji skarbowych.”. 

5. W podrozdziale III C punkt 6.3. otrzymuje następujące brzmienie: 

„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 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%, 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%, zaś od dnia 1 sierpnia 2017 r. przyjmuje 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%.  

Składniki benchmarku rozumie się następująco: 
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• 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; 

• Merrill Lynch G0PL Polish Governments oznacza kalkulowany przez firmę Bank Of America 
Merrill Lynch liczony w PLN i uwzględniający przepływy z tytułu kuponów indeks 
odzwierciedlający zachowanie rynku polskich obligacji skarbowych.”. 

6. W podrozdziale III D punkt 6.3. otrzymuje następujące brzmienie:  

„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 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%, 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% zaś od dnia 1 sierpnia 2017 roku przyjmuje 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%.  

Składniki benchmarku rozumie się następująco: 

• 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; 

• Merrill Lynch G0PL Polish Governments oznacza kalkulowany przez firmę Bank Of America 
Merrill Lynch liczony w PLN i uwzględniający przepływy z tytułu kuponów indeks 
odzwierciedlający zachowanie rynku polskich obligacji skarbowych.”. 

7. W podrozdziale III E punkt 6.3. otrzymuje następujące brzmienie: 

„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 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%, 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%, zaś od dnia 1 sierpnia 2017 roku 
przyjmuje 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%.  

Składniki benchmarku rozumie się następująco: 
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• 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; 

• Merrill Lynch G0PL Polish Governments oznacza kalkulowany przez firmę Bank Of America 
Merrill Lynch liczony w PLN i uwzględniający przepływy z tytułu kuponów indeks 
odzwierciedlający zachowanie rynku polskich obligacji skarbowych.”. 

 

 

 

 

 

 

 


