
Informacja o zmianach w treści prospektów informacyjnych funduszy inwestycyjnych 

zarządzanych przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 

dokonanych w dniu 24 grudnia 2014 r. 

 

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

INFORMACYJNEGO: 

1. Na stronie tytułowej w punkcie 5 datę „28 listopada 2014 r.” zastępuje się datą „24 grudnia 2014 

r.”, 

2. w rozdziale II po punkcie 9.10. dodaje się punkt 9.11. o następującej treści: 

„9.11.  PKO Multi Strategia – fundusz inwestycyjny zamknięty”, 

3. w rozdziale III, w podrozdziale IIIi 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 utworzenia Subfunduszu 

do dnia 23 marca 2014 roku 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%, od dnia 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%, zaś od dnia 1 stycznia 2015 roku przyjmuje 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%.”, 

4. w rozdziale III, w podrozdziale III l 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, 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%, 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%, 

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%, 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%, 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%, zaś 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%.”, 

5. w rozdziale III, 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, do dnia 

30 września 2008 roku przyjmowało się średnią ważoną stawki referencyjnej WIBID 

overnight z wagą 20% oraz rentowności MIDWIG z wagą 80%, 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%,  od dnia 1 stycznia 

2010 roku do dnia 23 marca 2014 r. przyjmowało się 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%, 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%, zaś od dnia 1 stycznia 2015 roku przyjmuje 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. w rozdziale VI po punkcie 3 dodaje się punkt 4 o następującym brzmieniu: 

„4. Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 

poz. 827) Fundusz informuje o: 

4.1. imieniu i nazwisku (nazwie), adresie zamieszkania (siedziby) przedsiębiorcy, organie, który 

zarejestrował działalność gospodarczą przedsiębiorcy, a także numerze, pod którym 

przedsiębiorca został zarejestrowany, a w przypadku gdy działalność przedsiębiorcy 

wymaga uzyskania zezwolenia – danych dotyczących instytucji udzielającej zezwolenia: 

 PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty reprezentowany przez PKO Towarzystwo 

Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, 02 

- 515 Warszawa. Siedzibą Funduszu jest siedziba Towarzystwa. Fundusz jest wpisany do 

rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII 

Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 298. Fundusz działa na podstawie 

zezwolenia na utworzenie Funduszu udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego i 

podlega jej nadzorowi.  



4.2. imieniu i nazwisku (nazwie), adresie zamieszkania (siedziby) w Rzeczypospolitej Polskiej 

przedstawiciela przedsiębiorcy, o ile taki występuje: 

 Zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych organem Funduszu jest PKO Towarzystwo 

Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, 02 

- 515 Warszawa. 

4.3. imieniu i nazwisku (nazwie), adresie zamieszkania (siedziby) podmiotu innego niż 

przedsiębiorca świadczący usługi finansowe na odległość, w tym operatora środków 

porozumiewania się na odległość, oraz charakterze, w jakim podmiot ten występuje wobec 

konsumenta i tego przedsiębiorcy; 

 NIE DOTYCZY. 

4.4. istotnych właściwościach świadczenia i jego przedmiotu: 

 Istotne właściwości świadczeń związanych z umową uczestnictwa w Funduszu, w tym 

zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa oraz charakterystyka Jednostek 

Uczestnictwa zostały wskazane w Rozdziale III Prospektu. 

4.5. cenie lub wynagrodzeniu obejmujących wszystkie ich składniki, w tym opłaty i podatki, a w 

przypadku niemożności określenia dokładnej ceny lub wynagrodzenia – podstawie 

obliczenia ceny lub wynagrodzenia umożliwiającej konsumentowi dokonanie ich weryfikacji: 

 Jednostki Uczestnictwa są zbywane i odkupywane po cenie równej Wartości Aktywów Netto 

na Jednostkę Uczestnictwa danego Subfunduszu obowiązującej dla tego Dnia Wyceny, w 

którym środki przekazane tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa zostały zaksięgowane na 

dedykowanym w tym celu rachunku bankowym prowadzonym przez Depozytariusza oraz 

Subrejestr Uczestnika Funduszu został otwarty. Cena, po której są zbywane i odkupywane 

Jednostki Uczestnictwa, uwzględnienia pobierane opłaty manipulacyjne za zbywanie i 

odkupywanie Jednostek Uczestnictwa. Szczegółowe zasady pobierania opłat 

manipulacyjnych zawiera Tabela Opłat, która jest udostępniana na stronie www.pkotfi.pl 

oraz u Dystrybutorów.  

 Ponadto Statut Funduszu wskazuje maksymalne wynagrodzenie Towarzystwa za 

zarządzanie Funduszem oraz inne koszty ponoszone przez Fundusz. Obowiązki podatkowe 

Uczestnika zostały wskazane w Rozdziale III Prospektu. 

4.6. ryzyku związanym z usługą finansową, jeżeli wynika ono z jej szczególnych cech lub 

charakteru czynności, które mają być wykonane lub jeżeli cena bądź wynagrodzenie zależą 

wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym: 

 Ryzyka związane z inwestowaniem w Jednostki Uczestnictwa Funduszu dla poszczególnych 

Subfunduszy zostały wskazane w Podrozdziałach IIIa – IIIu Prospektu. 

4.7. zasadach zapłaty ceny lub wynagrodzenia: 

 Zasady zapłaty ceny za Jednostki Uczestnictwa zostały określone w Rozdziale III Prospektu. 

4.8. kosztach oraz terminie i sposobie świadczenia usługi: 

 Poza kosztami wskazanymi w pkt. 4.5. powyżej Uczestnik nie ponosi żadnych dodatkowych 

kosztów związanych w uczestnictwem w Funduszu. Terminy i sposoby zbywania i 

odkupywania Jednostek Uczestnictwa zostały wskazane w Rozdziale III Prospektu. 

4.9. prawie oraz sposobie odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 40 ust. 1 i 2, albo 

wskazaniu, że prawo takie nie przysługuje, oraz wysokości ceny lub wynagrodzenia, które 

konsument jest obowiązany zapłacić w przypadku określonym w art. 40 ust. 4: 



 Na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy o funduszach inwestycyjnych, stronie nie przysługuje 

prawo do odstąpienia od zawartej umowy uczestnictwa w Funduszu. 

4.10. dodatkowych kosztach ponoszonych przez konsumenta wynikających z korzystania ze 

środków porozumiewania się na odległość, jeżeli mogą one wystąpić: 

 Uczestnik może być zobowiązany do uiszczenia innych kosztów wynikłych z korzystania z 

środków porozumiewania się na odległość, zgodnie ze stawką ustalona przez jego dostawcę 

usług telekomunikacyjnych. 

4.11. terminie, w jakim oferta lub informacja o cenie lub wynagrodzeniu mają charakter wiążący: 

 Fundusz zbywa i odkupuje Jednostki Uczestnictwa po cenie równej Wartości Aktywów Netto 

na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu obowiązującej dla tego Dnia Wyceny, w którym 

środki przekazane tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa zostały zaksięgowane na 

dedykowanym w tym celu rachunku bankowym prowadzonym przez Depozytariusza oraz 

Subrejestr Uczestnika Funduszu został otwarty. Fundusz dokonuje wyceny Jednostek 

Uczestnictwa każdego dnia, w którym odbywa się sesja na Giełdzie Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. Najpóźniej do godziny 21.00 następnego dnia roboczego 

po Dniu Wyceny jest publikowana Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa, 

ustalona dla danego Dnia Wyceny. 

4.12. minimalnym okresie, na jaki ma być zawarta umowa o świadczenia ciągłe lub okresowe: 

 NIE DOTYCZY 

4.13. miejscu i sposobie składania reklamacji: 

 Sposób oraz miejsce składania reklamacji zostało określone w rozdziale VI Prospektu. 

4.14. możliwości pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z umowy; 

 Spory stron, wynikające z umowy uczestnictwa w Funduszu, są rozstrzygane polubownie, w 

szczególności w drodze reklamacji. 

4.15. prawie wypowiedzenia umowy, o którym mowa w art. 42 ustawy o prawach konsumenta, 

oraz skutkach tego wypowiedzenia, w tym karach umownych: 

 Uczestnik w każdym czasie może złożyć zlecenie odkupienia nabytych na jego rzecz 

Jednostek Uczestnictwa oraz zlecenie zamknięcia Rejestru. W związku ze złożeniem zleceń, o 

których mowa w zdaniu poprzedzającym, Uczestnik nie jest obciążany żądnymi karami 

umownymi, z zastrzeżeniem szczegółowych postanowień zasad Wyspecjalizowanych 

Programów Inwestycyjnych, Indywidualnych Kont Emerytalnych oraz Indywidualnych Kont 

Zabezpieczenia Emerytalnego. 

4.16. istnieniu funduszu gwarancyjnego lub innych systemów gwarancyjnych, jeżeli takie istnieją: 

 NIE DOTYCZY 

4.17. języku stosowanym w relacjach przedsiębiorcy z konsumentem: 

 Językiem stosowanym w relacjach Funduszu z Inwestorami/Uczestnikami jest język polski. 

4.18. prawie właściwym państwa, które stanowi podstawę dla stosunków przedsiębiorcy z 

konsumentem przed zawarciem umowy na odległość oraz prawie właściwym do zawarcia i 

wykonania umowy: 

 Prawem właściwym przy zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa jest powszechnie 

obowiązujące prawo polskie, w szczególności ustawa o funduszach inwestycyjnych. 

4.19. sądzie właściwym do rozstrzygania sporów związanych z wykonywaniem umowy: 



 Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z umowy uczestnictwa w 

Funduszu jest sąd właściwy zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa 

polskiego.”. 

 

II. PKO PŁYNNOŚCIOWY- SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY INFORMUJE O NASTĘPUJĄCYCH ZMIANACH W 

TREŚCI PROSPEKTU INFORMACYJNEGO: 

1. Na stronie tytułowej w punkcie 5 datę „28 listopada 2014 r.” zastępuje się datą „24 grudnia 2014 

r.”, 

2. w rozdziale II pkt 9 otrzymuje następujące brzmienie: 

„9.1. PKO Parasolowy – fundusz inwestycyjny otwarty 

9.2. PKO Światowy Fundusz Walutowy – fundusz inwestycyjny otwarty  

9.3. PKO Bezpieczna Lokata I – fundusz inwestycyjny zamknięty  

9.4. PKO Globalnej Makroekonomii – fundusz inwestycyjny zamknięty 

9.5. PKO Obligacji Korporacyjnych - fundusz inwestycyjny zamknięty 

9.6. PKO Zabezpieczenia Emerytalnego – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty 

9.7. PKO Globalnej Strategii - fundusz inwestycyjny zamknięty 

9.8. Merkury – fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów niepublicznych 

9.9. PKO Strategii Obligacyjnych – fundusz inwestycyjny zamknięty 

9.10. PKO Spółek Innowacyjnych Globalny – fundusz inwestycyjny zamknięty 

9.11. PKO Multi Strategia – fundusz inwestycyjny zamknięty”. 

 

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

NASTĘPUJĄCYCH ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTU INFORMACYJNEGO: 

1. Na stronie tytułowej w punkcie 5 datę „28 listopada 2014 r.” zastępuje się datą „24 grudnia 2014 

r.”, 

2. w rozdziale II po punkcie 9.10. dodaje się punkt 9.11. o następującej treści: 

„9.11.  PKO Multi Strategia – fundusz inwestycyjny zamknięty”, 

3. w rozdziale VI po punkcie 3 dodaje się punkt 4 o następującym brzmieniu: 

„4. Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 

poz. 827) Fundusz informuje o: 

4.1. imieniu i nazwisku (nazwie), adresie zamieszkania (siedziby) przedsiębiorcy, organie, który 

zarejestrował działalność gospodarczą przedsiębiorcy, a także numerze, pod którym 

przedsiębiorca został zarejestrowany, a w przypadku gdy działalność przedsiębiorcy 

wymaga uzyskania zezwolenia – danych dotyczących instytucji udzielającej zezwolenia: 

 PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty reprezentowany przez PKO Towarzystwo 

Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, 02 

- 515 Warszawa. Siedzibą Funduszu jest siedziba Towarzystwa. Fundusz jest wpisany do 

rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII 

Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 298. Fundusz działa na podstawie 



zezwolenia na utworzenie Funduszu udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego i 

podlega jej nadzorowi.  

4.2. imieniu i nazwisku (nazwie), adresie zamieszkania (siedziby) w Rzeczypospolitej Polskiej 

przedstawiciela przedsiębiorcy, o ile taki występuje: 

 Zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych organem Funduszu jest PKO Towarzystwo 

Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, 02 

- 515 Warszawa. 

4.3. imieniu i nazwisku (nazwie), adresie zamieszkania (siedziby) podmiotu innego niż 

przedsiębiorca świadczący usługi finansowe na odległość, w tym operatora środków 

porozumiewania się na odległość, oraz charakterze, w jakim podmiot ten występuje wobec 

konsumenta i tego przedsiębiorcy; 

 NIE DOTYCZY. 

4.4. istotnych właściwościach świadczenia i jego przedmiotu: 

 Istotne właściwości świadczeń związanych z umową uczestnictwa w Funduszu, w tym 

zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa oraz charakterystyka Jednostek 

Uczestnictwa zostały wskazane w Rozdziale III Prospektu. 

4.5. cenie lub wynagrodzeniu obejmujących wszystkie ich składniki, w tym opłaty i podatki, a w 

przypadku niemożności określenia dokładnej ceny lub wynagrodzenia – podstawie 

obliczenia ceny lub wynagrodzenia umożliwiającej konsumentowi dokonanie ich weryfikacji: 

 Jednostki Uczestnictwa są zbywane i odkupywane po cenie równej Wartości Aktywów Netto 

na Jednostkę Uczestnictwa danego Subfunduszu obowiązującej dla tego Dnia Wyceny, w 

którym środki przekazane tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa zostały zaksięgowane na 

dedykowanym w tym celu rachunku bankowym prowadzonym przez Depozytariusza oraz 

Subrejestr Uczestnika Funduszu został otwarty. Cena, po której są zbywane i odkupywane 

Jednostki Uczestnictwa, uwzględnienia pobierane opłaty manipulacyjne za zbywanie i 

odkupywanie Jednostek Uczestnictwa. Szczegółowe zasady pobierania opłat 

manipulacyjnych zawiera Tabela Opłat, która jest udostępniana na stronie www.pkotfi.pl 

oraz u Dystrybutorów.  

 Ponadto Statut Funduszu wskazuje maksymalne wynagrodzenie Towarzystwa za 

zarządzanie Funduszem oraz inne koszty ponoszone przez Fundusz. Obowiązki podatkowe 

Uczestnika zostały wskazane w Rozdziale III Prospektu. 

4.6. ryzyku związanym z usługą finansową, jeżeli wynika ono z jej szczególnych cech lub 

charakteru czynności, które mają być wykonane lub jeżeli cena bądź wynagrodzenie zależą 

wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym: 

 Ryzyka związane z inwestowaniem w Jednostki Uczestnictwa Funduszu dla poszczególnych 

Subfunduszy zostały wskazane w Podrozdziałach IIIa – IIIu Prospektu. 

4.7. zasadach zapłaty ceny lub wynagrodzenia: 

 Zasady zapłaty ceny za Jednostki Uczestnictwa zostały określone w Rozdziale III Prospektu. 

4.8. kosztach oraz terminie i sposobie świadczenia usługi: 

 Poza kosztami wskazanymi w pkt. 4.5. powyżej Uczestnik nie ponosi żadnych dodatkowych 

kosztów związanych w uczestnictwem w Funduszu. Terminy i sposoby zbywania i 

odkupywania Jednostek Uczestnictwa zostały wskazane w Rozdziale III Prospektu. 



4.9. prawie oraz sposobie odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 40 ust. 1 i 2, albo 

wskazaniu, że prawo takie nie przysługuje, oraz wysokości ceny lub wynagrodzenia, które 

konsument jest obowiązany zapłacić w przypadku określonym w art. 40 ust. 4: 

 Na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy o funduszach inwestycyjnych, stronie nie przysługuje 

prawo do odstąpienia od zawartej umowy uczestnictwa w Funduszu. 

4.10. dodatkowych kosztach ponoszonych przez konsumenta wynikających z korzystania ze 

środków porozumiewania się na odległość, jeżeli mogą one wystąpić: 

 Uczestnik może być zobowiązany do uiszczenia innych kosztów wynikłych z korzystania z 

środków porozumiewania się na odległość, zgodnie ze stawką ustalona przez jego dostawcę 

usług telekomunikacyjnych. 

4.11. terminie, w jakim oferta lub informacja o cenie lub wynagrodzeniu mają charakter wiążący: 

 Fundusz zbywa i odkupuje Jednostki Uczestnictwa po cenie równej Wartości Aktywów Netto 

na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu obowiązującej dla tego Dnia Wyceny, w którym 

środki przekazane tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa zostały zaksięgowane na 

dedykowanym w tym celu rachunku bankowym prowadzonym przez Depozytariusza oraz 

Subrejestr Uczestnika Funduszu został otwarty. Fundusz dokonuje wyceny Jednostek 

Uczestnictwa każdego dnia, w którym odbywa się sesja na Giełdzie Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. Najpóźniej do godziny 21.00 następnego dnia roboczego 

po Dniu Wyceny jest publikowana Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa, 

ustalona dla danego Dnia Wyceny. 

4.12. minimalnym okresie, na jaki ma być zawarta umowa o świadczenia ciągłe lub okresowe: 

 NIE DOTYCZY 

4.13. miejscu i sposobie składania reklamacji: 

 Sposób oraz miejsce składania reklamacji zostało określone w rozdziale VI Prospektu. 

4.14. możliwości pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z umowy; 

 Spory stron, wynikające z umowy uczestnictwa w Funduszu, są rozstrzygane polubownie, w 

szczególności w drodze reklamacji. 

4.15. prawie wypowiedzenia umowy, o którym mowa w art. 42 ustawy o prawach konsumenta, 

oraz skutkach tego wypowiedzenia, w tym karach umownych: 

 Uczestnik w każdym czasie może złożyć zlecenie odkupienia nabytych na jego rzecz 

Jednostek Uczestnictwa oraz zlecenie zamknięcia Rejestru. W związku ze złożeniem zleceń, o 

których mowa w zdaniu poprzedzającym, Uczestnik nie jest obciążany żądnymi karami 

umownymi, z zastrzeżeniem szczegółowych postanowień zasad Wyspecjalizowanych 

Programów Inwestycyjnych, Indywidualnych Kont Emerytalnych oraz Indywidualnych Kont 

Zabezpieczenia Emerytalnego. 

4.16. istnieniu funduszu gwarancyjnego lub innych systemów gwarancyjnych, jeżeli takie istnieją: 

 NIE DOTYCZY 

4.17. języku stosowanym w relacjach przedsiębiorcy z konsumentem: 

 Językiem stosowanym w relacjach Funduszu z Inwestorami/Uczestnikami jest język polski. 

4.18. prawie właściwym państwa, które stanowi podstawę dla stosunków przedsiębiorcy z 

konsumentem przed zawarciem umowy na odległość oraz prawie właściwym do zawarcia i 

wykonania umowy: 



 Prawem właściwym przy zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa jest powszechnie 

obowiązujące prawo polskie, w szczególności ustawa o funduszach inwestycyjnych. 

4.19. sądzie właściwym do rozstrzygania sporów związanych z wykonywaniem umowy: 

 Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z umowy uczestnictwa w 

Funduszu jest sąd właściwy zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa 

polskiego.”. 

 

IV. PKO ŚWIATOWY FUNDUSZ WALUTOWY - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY INFORMUJE O NASTĘPUJĄCYCH ZMIANACH W 

TREŚCI PROSPEKTU INFORMACYJNEGO: 

1. Na stronie tytułowej w punkcie 5 datę „5 grudnia 2014 r.” zastępuje się datą „24 grudnia 2014 r.”, 

2. w rozdziale II po punkcie 9.10. dodaje się punkt 9.11. o następującej treści: 

„9.11.  PKO Multi Strategia – fundusz inwestycyjny zamknięty”, 

3. w rozdziale VI po punkcie 3 dodaje się punkt 4 o następującym brzmieniu: 

„4. Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 

poz. 827) Fundusz informuje o: 

4.1. imieniu i nazwisku (nazwie), adresie zamieszkania (siedziby) przedsiębiorcy, organie, który 

zarejestrował działalność gospodarczą przedsiębiorcy, a także numerze, pod którym 

przedsiębiorca został zarejestrowany, a w przypadku gdy działalność przedsiębiorcy 

wymaga uzyskania zezwolenia – danych dotyczących instytucji udzielającej zezwolenia: 

 PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty reprezentowany przez PKO Towarzystwo 

Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, 02 

- 515 Warszawa. Siedzibą Funduszu jest siedziba Towarzystwa. Fundusz jest wpisany do 

rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII 

Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 298. Fundusz działa na podstawie 

zezwolenia na utworzenie Funduszu udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego i 

podlega jej nadzorowi.  

4.2. imieniu i nazwisku (nazwie), adresie zamieszkania (siedziby) w Rzeczypospolitej Polskiej 

przedstawiciela przedsiębiorcy, o ile taki występuje: 

 Zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych organem Funduszu jest PKO Towarzystwo 

Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, 02 

- 515 Warszawa. 

4.3. imieniu i nazwisku (nazwie), adresie zamieszkania (siedziby) podmiotu innego niż 

przedsiębiorca świadczący usługi finansowe na odległość, w tym operatora środków 

porozumiewania się na odległość, oraz charakterze, w jakim podmiot ten występuje wobec 

konsumenta i tego przedsiębiorcy; 

 NIE DOTYCZY. 

4.4. istotnych właściwościach świadczenia i jego przedmiotu: 

 Istotne właściwości świadczeń związanych z umową uczestnictwa w Funduszu, w tym 

zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa oraz charakterystyka Jednostek 

Uczestnictwa zostały wskazane w Rozdziale III Prospektu. 

4.5. cenie lub wynagrodzeniu obejmujących wszystkie ich składniki, w tym opłaty i podatki, a w 

przypadku niemożności określenia dokładnej ceny lub wynagrodzenia – podstawie 

obliczenia ceny lub wynagrodzenia umożliwiającej konsumentowi dokonanie ich weryfikacji: 



 Jednostki Uczestnictwa są zbywane i odkupywane po cenie równej Wartości Aktywów Netto 

na Jednostkę Uczestnictwa danego Subfunduszu obowiązującej dla tego Dnia Wyceny, w 

którym środki przekazane tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa zostały zaksięgowane na 

dedykowanym w tym celu rachunku bankowym prowadzonym przez Depozytariusza oraz 

Subrejestr Uczestnika Funduszu został otwarty. Cena, po której są zbywane i odkupywane 

Jednostki Uczestnictwa, uwzględnienia pobierane opłaty manipulacyjne za zbywanie i 

odkupywanie Jednostek Uczestnictwa. Szczegółowe zasady pobierania opłat 

manipulacyjnych zawiera Tabela Opłat, która jest udostępniana na stronie www.pkotfi.pl 

oraz u Dystrybutorów.  

 Ponadto Statut Funduszu wskazuje maksymalne wynagrodzenie Towarzystwa za 

zarządzanie Funduszem oraz inne koszty ponoszone przez Fundusz. Obowiązki podatkowe 

Uczestnika zostały wskazane w Rozdziale III Prospektu. 

4.6. ryzyku związanym z usługą finansową, jeżeli wynika ono z jej szczególnych cech lub 

charakteru czynności, które mają być wykonane lub jeżeli cena bądź wynagrodzenie zależą 

wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym: 

 Ryzyka związane z inwestowaniem w Jednostki Uczestnictwa Funduszu dla poszczególnych 

Subfunduszy zostały wskazane w Podrozdziałach IIIa – IIIu Prospektu. 

4.7. zasadach zapłaty ceny lub wynagrodzenia: 

 Zasady zapłaty ceny za Jednostki Uczestnictwa zostały określone w Rozdziale III Prospektu. 

4.8. kosztach oraz terminie i sposobie świadczenia usługi: 

 Poza kosztami wskazanymi w pkt. 4.5. powyżej Uczestnik nie ponosi żadnych dodatkowych 

kosztów związanych w uczestnictwem w Funduszu. Terminy i sposoby zbywania i 

odkupywania Jednostek Uczestnictwa zostały wskazane w Rozdziale III Prospektu. 

4.9. prawie oraz sposobie odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 40 ust. 1 i 2, albo 

wskazaniu, że prawo takie nie przysługuje, oraz wysokości ceny lub wynagrodzenia, które 

konsument jest obowiązany zapłacić w przypadku określonym w art. 40 ust. 4: 

 Na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy o funduszach inwestycyjnych, stronie nie przysługuje 

prawo do odstąpienia od zawartej umowy uczestnictwa w Funduszu. 

4.10. dodatkowych kosztach ponoszonych przez konsumenta wynikających z korzystania ze 

środków porozumiewania się na odległość, jeżeli mogą one wystąpić: 

 Uczestnik może być zobowiązany do uiszczenia innych kosztów wynikłych z korzystania z 

środków porozumiewania się na odległość, zgodnie ze stawką ustalona przez jego dostawcę 

usług telekomunikacyjnych. 

4.11. terminie, w jakim oferta lub informacja o cenie lub wynagrodzeniu mają charakter wiążący: 

 Fundusz zbywa i odkupuje Jednostki Uczestnictwa po cenie równej Wartości Aktywów Netto 

na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu obowiązującej dla tego Dnia Wyceny, w którym 

środki przekazane tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa zostały zaksięgowane na 

dedykowanym w tym celu rachunku bankowym prowadzonym przez Depozytariusza oraz 

Subrejestr Uczestnika Funduszu został otwarty. Fundusz dokonuje wyceny Jednostek 

Uczestnictwa każdego dnia, w którym odbywa się sesja na Giełdzie Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. Najpóźniej do godziny 21.00 następnego dnia roboczego 

po Dniu Wyceny jest publikowana Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa, 

ustalona dla danego Dnia Wyceny. 

4.12. minimalnym okresie, na jaki ma być zawarta umowa o świadczenia ciągłe lub okresowe: 



 NIE DOTYCZY 

4.13. miejscu i sposobie składania reklamacji: 

 Sposób oraz miejsce składania reklamacji zostało określone w rozdziale VI Prospektu. 

4.14. możliwości pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z umowy; 

 Spory stron, wynikające z umowy uczestnictwa w Funduszu, są rozstrzygane polubownie, w 

szczególności w drodze reklamacji. 

4.15. prawie wypowiedzenia umowy, o którym mowa w art. 42 ustawy o prawach konsumenta, 

oraz skutkach tego wypowiedzenia, w tym karach umownych: 

 Uczestnik w każdym czasie może złożyć zlecenie odkupienia nabytych na jego rzecz 

Jednostek Uczestnictwa oraz zlecenie zamknięcia Rejestru. W związku ze złożeniem zleceń, o 

których mowa w zdaniu poprzedzającym, Uczestnik nie jest obciążany żądnymi karami 

umownymi, z zastrzeżeniem szczegółowych postanowień zasad Wyspecjalizowanych 

Programów Inwestycyjnych, Indywidualnych Kont Emerytalnych oraz Indywidualnych Kont 

Zabezpieczenia Emerytalnego. 

4.16. istnieniu funduszu gwarancyjnego lub innych systemów gwarancyjnych, jeżeli takie istnieją: 

 NIE DOTYCZY 

4.17. języku stosowanym w relacjach przedsiębiorcy z konsumentem: 

 Językiem stosowanym w relacjach Funduszu z Inwestorami/Uczestnikami jest język polski. 

4.18. prawie właściwym państwa, które stanowi podstawę dla stosunków przedsiębiorcy z 

konsumentem przed zawarciem umowy na odległość oraz prawie właściwym do zawarcia i 

wykonania umowy: 

 Prawem właściwym przy zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa jest powszechnie 

obowiązujące prawo polskie, w szczególności ustawa o funduszach inwestycyjnych. 

4.19. sądzie właściwym do rozstrzygania sporów związanych z wykonywaniem umowy: 

 Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z umowy uczestnictwa w 

Funduszu jest sąd właściwy zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa 

polskiego.”. 


