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Informacja o zmianach w treści prospektów informacyjnych funduszy inwestycyjnych 

zarządzanych przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 

dokonanych w dniu 20 kwietnia 2017 r. 

 

 

 

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

INFORMACYJNEGO: 

1. Na stronie tytułowej w pkt 5 datę „4 marca 2017 r.”  zastępuje się datą „20 kwietnia 2017 r.”. 

2. W rozdziale II ust. 7.2. otrzymuje następujące brzmienie: 

„7.2. członków Rady Nadzorczej Towarzystwa 

7.2.1. Jan Emeryk Rościszewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

7.2.2. Mariusz Adamiak 

7.2.3. Tomasz Belka 

7.2.4. Leon Gelberg 

7.2.5. Piotr Kwiecień ”. 

3. W  podrozdziale IIId, w ust. 1.1. pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie: 

 „3. Proporcja pomiędzy poszczególnymi rodzajami lokat, będzie uzależniona od decyzji Towarzystwa 
popartych analizami dokonanymi przez Towarzystwo oraz danymi otrzymanymi ze źródeł 
zewnętrznych, z uwzględnieniem zasad dywersyfikacji lokat oraz innych ograniczeń inwestycyjnych 
określonych w Ustawie, przy czym całkowita wartość lokat Subfunduszu w Instrumenty Dłużne oraz 
depozyty o terminie zapadalności dłuższym niż 7 dni, z wyłączeniem papierów wartościowych 
będących przedmiotem transakcji buy/sell back, sell/buy back, repo oraz reverse-repo, nie może być 
niższa niż 66% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.” 

4. W  podrozdziale IIIe w ust. 1 ppkt 1.1.2 otrzymuje następujące brzmienie: 

„1.1.2 Przy uwzględnieniu zasad dywersyfikacji lokat oraz innych ograniczeń inwestycyjnych 
określonych w Ustawie, proporcja pomiędzy poszczególnymi rodzajami lokat Subfunduszu będzie 
uzależniona od decyzji podmiotu zarządzającego portfelem inwestycyjnym Subfunduszu popartych 
analizami oraz danymi otrzymanymi ze źródeł zewnętrznych, z uwzględnieniem przewidywanych stóp 
zwrotu z inwestycji w daną kategorię lokat Subfunduszu, poziomu całkowitego ryzyka inwestycyjnego 
lokat Subfunduszu i przewidywanego kształtowania się kursów walut, przy czym podstawowymi 
składnikami lokat Subfunduszu będą:” 

5. W  podrozdziale IIIf w ust. 1 ppkt 1.1.2 otrzymuje następujące brzmienie: 

„1.1.2 Przy uwzględnieniu zasad dywersyfikacji lokat oraz innych ograniczeń inwestycyjnych 
określonych w Ustawie, proporcja pomiędzy poszczególnymi rodzajami lokat Subfunduszu będzie 
uzależniona od decyzji podmiotu zarządzającego portfelem inwestycyjnym Subfunduszu popartych 
analizami oraz danymi otrzymanymi ze źródeł zewnętrznych, z uwzględnieniem przewidywanych stóp 
zwrotu z inwestycji w daną kategorię lokat Subfunduszu, poziomu całkowitego ryzyka inwestycyjnego 
lokat Subfunduszu i przewidywanego kształtowania się kursów walut, przy czym podstawowymi 
składnikami lokat Subfunduszu będą:” 

6. W podrozdziale IIIg w ust. 1 ppkt 1.1.2 otrzymuje następujące brzmienie: 

„1.1.2 Przy uwzględnieniu zasad dywersyfikacji lokat oraz innych ograniczeń inwestycyjnych 
określonych w Ustawie, proporcja pomiędzy poszczególnymi rodzajami lokat Subfunduszu będzie 
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uzależniona od decyzji podmiotu zarządzającego portfelem inwestycyjnym Subfunduszu popartych 
analizami oraz danymi otrzymanymi ze źródeł zewnętrznych, z uwzględnieniem przewidywanych stóp 
zwrotu z inwestycji w daną kategorię lokat Subfunduszu, poziomu całkowitego ryzyka inwestycyjnego 
lokat Subfunduszu i przewidywanego kształtowania się kursów walut, przy czym podstawowymi 
składnikami lokat Subfunduszu będą:” 

7. W podrozdziale IIIh w ust. 1 ppkt 1.1.2 otrzymuje następujące brzmienie: 

„1.1.2 Przy uwzględnieniu zasad dywersyfikacji lokat oraz innych ograniczeń inwestycyjnych 
określonych w Ustawie, proporcja pomiędzy poszczególnymi rodzajami lokat Subfunduszu będzie 
uzależniona od decyzji podmiotu zarządzającego portfelem inwestycyjnym Subfunduszu popartych 
analizami oraz danymi otrzymanymi ze źródeł zewnętrznych, z uwzględnieniem przewidywanych stóp 
zwrotu z inwestycji w daną kategorię lokat Subfunduszu, poziomu całkowitego ryzyka inwestycyjnego 
lokat Subfunduszu i przewidywanego kształtowania się kursów walut, przy czym podstawowymi 
składnikami lokat Subfunduszu będąnie mniej niż 30% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu będą 
stanowić łącznie:” 

8. W podrozdziale IIIm w ust. 1.1. pkt 2 otrzymuje następujące brzmienie: 

„2. całkowita wartość lokat w Instrumenty Dłużne oraz depozyty o terminie zapadalności dłuższym niż 
7 dni, z wyłączeniem papierów wartościowych będących przedmiotem transakcji buy/sell back, 
sell/buy back, repo oraz reverse-repo, nie może być niższa niż 30% Wartości Aktywów Netto 
Subfunduszu.” 

9. W podrozdziale IIIn w ust. 1.1. pkt 2 otrzymuje następujące brzmienie: 

„2 całkowita wartość lokat w Instrumenty Dłużne oraz depozyty o terminie zapadalności dłuższym niż 
7 dni, z wyłączeniem papierów wartościowych będących przedmiotem transakcji buy/sell back, 
sell/buy back, repo oraz reverse-repo, nie może być niższa niż 50% Wartości Aktywów Netto 
Subfunduszu.” 

10. W podrozdziale IIIp ust. 1.1. pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie: 

„1.1.1 Podstawowym rodzajem lokat są Instrumenty Dłużne. Całkowita wartość lokat w Instrumenty 
Dłużne oraz depozyty o terminie zapadalności dłuższym niż 7 dni, z wyłączeniem papierów 
wartościowych będących przedmiotem transakcji buy/sell back, sell/buy back, repo oraz reverse-repo, 
nie może być niższa niż 66% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu, przy czym poziom 
zmodyfikowanego duration Subfunduszu będzie nie niższy niż 2 lata.” 

11. W podrozdziale IIIt w ust. 5 ppkt 5.3.2.1 otrzymuje następujące brzmienie: 

„5.3.2.1. przy nabywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii A, A1 i E płaci opłatę manipulacyjną za    
nabycie maksymalnie do wysokości 0,45% wpłacanej kwoty,”. 

12. W podrozdziale IIIt w ust. 5 ppkt 5.3.2.2 otrzymuje następujące brzmienie: 

„5.3.2.2. przy odkupieniu Jednostek Uczestnictwa kategorii B, B1 płaci opłatę manipulacyjną za 
odkupienie maksymalnie do wysokości 0,45% kwoty podlegającej odkupieniu,”. 

13. W podrozdziale IIIt w ust. 5 ppkt 5.3.2.3 otrzymuje następujące brzmienie: 

„5.3.2.3. przy nabyciu Jednostek Uczestnictwa kategorii C, C1 płaci opłatę manipulacyjną za nabycie 
maksymalnie do wysokości 0,225% wpłacanej kwoty oraz przy odkupieniu opłatę za odkupienie 
maksymalnie do wysokości 0,225% kwoty podlegającej odkupieniu,”. 

14. W podrozdziale IIIu w ust. 1 w ppkt 1.1.1 otrzymuje następujące brzmienie: 

„1.1.1 Podstawowymi rodzajami lokat Subfunduszu są Instrumenty Dłużne. Całkowita wartość lokat 
Subfunduszu w Instrumenty Dłużne oraz depozyty o terminie zapadalności dłuższym niż 7 dni, z 
wyłączeniem papierów wartościowych będących przedmiotem transakcji buy/sell back, sell/buy back, 
repo oraz reverse-repo, nie może być niższa niż 70% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”. 

15. W podrozdziale IIIu w ust. 5 ppkt 5.3.2.1 otrzymuje następujące brzmienie: 

„5.3.2.1. przy nabywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii A, A1 i E płaci opłatę manipulacyjną za 
nabycie maksymalnie do wysokości 0,45% wpłacanej kwoty,”. 

16. W  podrozdziale IIIu w ust. 5 ppkt 5.3.2.2 otrzymuje następujące brzmienie: 
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„5.3.2.2. przy odkupieniu Jednostek Uczestnictwa kategorii B, B1 płaci opłatę manipulacyjną za 
odkupienie maksymalnie do wysokości 0,45% kwoty podlegającej odkupieniu,”. 

17. W  podrozdziale IIIu w ust. 5 ppkt 5.3.2.3 otrzymuje następujące brzmienie: 

„5.3.2.3. przy nabyciu Jednostek Uczestnictwa kategorii C, C1 płaci opłatę manipulacyjną za nabycie 
maksymalnie do wysokości 0,225% wpłacanej kwoty oraz przy odkupieniu opłatę za odkupienie 
maksymalnie do wysokości 0,225% kwoty podlegającej odkupieniu,”. 

18. W podrozdziale IIIv w ust. 1.1. pkt 2 lit. b otrzymuje następujące brzmienie: 

„b. całkowita wartość lokat Subfunduszu w rodzaje lokat, o których mowa w ust. 1 powyżej, z 
wyłączeniem papierów wartościowych będących przedmiotem transakcji buy/sell back, sell/buy back, 
repo oraz reverse-repo, denominowane w dolarze amerykańskim nie może być niższa niż 50% 
Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”. 

19. W podrozdziale IIIac w ust. 1.1. pkt 4 otrzymuje następujące brzmienie: 

„4 Proporcja pomiędzy poszczególnymi rodzajami lokat będzie uzależniona od decyzji Towarzystwa 
popartych analizami oraz danymi otrzymanymi ze źródeł zewnętrznych, z uwzględnieniem zasad 
dywersyfikacji lokat oraz innych ograniczeń inwestycyjnych określonych w Ustawie, przy czym 
całkowita wartość lokat Subfunduszu w kategorie lokat, o których mowa w ust. 1 lit. a) i b) oraz 
depozyty o terminie zapadalności dłuższym niż 7 dni, z wyłączeniem papierów wartościowych 
będących przedmiotem transakcji buy/sell back, sell/buy back, repo oraz reverse-repo, nie może być 
niższa niż 66% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”. 

20. 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 „4 marca 2017 r.”  zastępuje się datą „20 kwietnia 2017 r.”. 

2. W rozdziale II ust. 7.2. otrzymuje następujące brzmienie: 

„7.2. członków Rady Nadzorczej Towarzystwa 

7.2.1. Jan Emeryk Rościszewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

7.2.2. Mariusz Adamiak 

7.2.3. Tomasz Belka 

7.2.4. Leon Gelberg 

7.2.5. Piotr Kwiecień ”. 

3. W rozdziale III w ust. 9 ppkt 9.1.1. oraz ppkt. 9.1.2 otrzymują następujące brzmienie: 

„9.1.1. Podstawowymi rodzajami lokat Funduszu są Instrumenty Dłużne. Całkowita wartość lokat 
Funduszu w Instrumenty Dłużne oraz depozyty o terminie zapadalności dłuższym niż 7 dni, z 
wyłączeniem papierów wartościowych będących przedmiotem transakcji buy/sell back, sell/buy back, 
repo oraz reverse-repo,, nie może być niższa niż 70% Wartości Aktywów Funduszu. 

9.1.2. Całkowita wartość lokat Funduszu w depozyty oraz w dłużne papiery wartościowe emitowane, 
poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, NBP, jednostki samorządu terytorialnego nie może 
być niższa niż 50% Wartości Aktywów Funduszu.” 

4. Załącza się aktualny statut PKO Płynnościowy – specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego 
stanowiący załącznik nr 2 do prospektu informacyjnego. 
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PKO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO – SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY INFORMUJE O 

NASTĘPUJĄCYCH ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTU INFORMACYJNEGO: 

1. Na stronie tytułowej datę „4 marca 2017 r.”  zastępuje się datą „20 kwietnia 2017 r.”. 

2. W rozdziale II ust. 7.2. otrzymuje następujące brzmienie: 

„7.2. członków Rady Nadzorczej Towarzystwa 

7.2.1. Jan Emeryk Rościszewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

7.2.2. Mariusz Adamiak 

7.2.3. Tomasz Belka 

7.2.4. Leon Gelberg 

7.2.5. Piotr Kwiecień ”. 

3. W podrozdziale IIIA w ust. 1 ppkt 1.1.1. otrzymuje następujące brzmienie: 

„1.1.1. do 60% Wartości Aktywów Subfunduszu w Instrumenty Dłużne będące przedmiotem oferty 
publicznej lub dopuszczone do obrotu na rynkach regulowanych lub będące przedmiotem obrotu na 
Innych Rynkach Zorganizowanych oraz depozyty o terminie zapadalności dłuższym niż 7 dni, z 
wyłączeniem papierów wartościowych będących przedmiotem transakcji buy/sell back, sell/buy back, 
repo oraz reverse-repo;” 

4. W podrozdziale IIIA w ust. 1 ppkt 1.1.3. otrzymuje następujące brzmienie: 

„1.1.3. Proporcja pomiędzy poszczególnymi rodzajami lokat, będzie uzależniona od decyzji 
Towarzystwa popartych analizami dokonanymi przez Towarzystwo oraz danymi otrzymanymi ze źródeł 
zewnętrznych, z uwzględnieniem zasad dywersyfikacji lokat oraz innych ograniczeń inwestycyjnych 
określonych w Ustawie a także następujących zasad: 

a. całkowita wartość lokat Subfunduszu, o których mowa w pkt 1.1.1 może wynosić od 0 do 60% 
Wartości Aktywów Subfunduszu; 

b. całkowita wartość lokat Subfunduszu, o których mowa w pkt 1.1.2 może wynosić od 40 do 
100% Wartości Aktywów Subfunduszu;” 

5. W podrozdziale IIIB w ust. 1 w ppkt 1.1.1, 1.1.2. oraz 1.1.4. po określeniu „Wartości Aktywów” skreśla się 
słowo „Netto”, 

6. W podrozdziale IIIB w ust. 1 ppkt 1.1.3 otrzymuje następujące brzmienie: 

 „1.1.3. do 100% Wartości Aktywów Subfunduszu w Instrumenty Dłużne będące przedmiotem oferty 
publicznej lub dopuszczone do obrotu na rynkach regulowanych lub będące przedmiotem obrotu na 
rynkach zorganizowanych wskazanych w pkt 1.1.1, oraz depozyty o terminie zapadalności dłuższym niż 
7 dni, z wyłączeniem papierów wartościowych będących przedmiotem transakcji buy/sell back, 
sell/buy back, repo oraz reverse-repo;” 

7. W podrozdziale IIIB w ust. 1 w ppkt 1.1.5 w lit. a - c po określeniu „Wartości Aktywów” skreśla się słowo 
„Netto”, 

8.  W  podrozdziale IIIC w ust. 1 w ppkt 1.1.1, 1.1.2. oraz 1.1.4. po określeniu „Wartości Aktywów” skreśla się 
słowo „Netto”, 

9. W podrozdziale IIIC w ust. 1 pkt 1.1.3 otrzymuje następujące brzmienie: 

 „1.1.3. do 100% Wartości Aktywów Subfunduszu w Instrumenty Dłużne będące przedmiotem oferty 
publicznej lub dopuszczone do obrotu na rynkach regulowanych lub będące przedmiotem obrotu na 
rynkach zorganizowanych wskazanych w pkt 1.1.1., oraz depozyty o terminie zapadalności dłuższym 
niż 7 dni, z wyłączeniem papierów wartościowych będących przedmiotem transakcji buy/sell back, 
sell/buy back, repo oraz reverse-repo” 

10. W podrozdziale IIIC w ust. 1 w ppkt 1.1.5 w lit. a - d po określeniu „Wartości Aktywów” skreśla się słowo 
„Netto”, 

11. W  podrozdziale IIID w ust.1 w  ppkt 1.1.1, 1.1.2. oraz 1.1.4. po określeniu „Wartości Aktywów” skreśla się 
słowo „Netto”, 
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12. W podrozdziale IIID w ust. 1 w pkt 1.1.3 otrzymuje następujące brzmienie: 

 „1.1.3. do 100% Wartości Aktywów Subfunduszu w Instrumenty Dłużne będące przedmiotem oferty 
publicznej lub dopuszczone do obrotu na rynkach regulowanych lub będące przedmiotem obrotu na 
rynkach zorganizowanych wskazanych w pkt 1.1.1., oraz depozyty o terminie zapadalności dłuższym 
niż 7 dni, z wyłączeniem papierów wartościowych będących przedmiotem transakcji buy/sell back, 
sell/buy back, repo oraz reverse-repo;” 

13. W podrozdziale IIID w ust. 1 w ppkt 1.1.5 w lit. a - e po określeniu „Wartości Aktywów” skreśla się słowo 
„Netto”, 

14. W podrozdziale IIIE w ust. 1 w ppkt 1.1.1, 1.1.2. oraz 1.1.4. po określeniu „Wartości Aktywów” skreśla się 
słowo „Netto”, 

15. W podrozdziale IIIE w ust. 1 w pkt 1.1.3 otrzymuje następujące brzmienie: 

 „1.1.3. do 100% Wartości Aktywów Subfunduszu w Instrumenty Dłużne będące przedmiotem oferty 
publicznej lub dopuszczone do obrotu na rynkach regulowanych lub będące przedmiotem obrotu na 
rynkach zorganizowanych wskazanych w pkt 1.1.1., oraz depozyty o terminie zapadalności dłuższym 
niż 7 dni, z wyłączeniem papierów wartościowych będących przedmiotem transakcji buy/sell back, 
sell/buy back, repo oraz reverse-repo;” 

16. W podrozdziale IIIE w ppkt 1.1.5 w lit. a - e po określeniu „Wartości Aktywów” skreśla się słowo „Netto”, 

17.  Załącza się aktualny statut PKO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO – specjalistycznego funduszu 
inwestycyjnego otwartego stanowiący załącznik nr 2 do prospektu informacyjnego. 

 


