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INFORMACJA O ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH 
ZARZĄDZANYCH PRZEZ PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 

DOKONANYCH W DNIU 24 MARCA 2014 R. 

 

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

PROSPEKTU INFORMACYJNEGO: 

1. Na stronie tytułowej w punkcie 5 datę „6 listopada 2013 r.” zastępuje się datą „24 marca 2014 r.”, 

2. w rozdziale II po pkt 9.16. dodaje się pkt 9.17-9.19. o następującym brzmieniu: 

„9.17. PKO Globalnej Strategii - fundusz inwestycyjny zamknięty 

9.18.  Merkury – fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów niepublicznych 

9.19. PKO Strategii Obligacyjnych – fundusz inwestycyjny zamknięty”, 

3. w rozdziale V pkt 2.12. otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„2.12. Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Zabłocie 
25/20, 30-701 Kraków, tel. (12) 429 55 93.”, 

4. w rozdziale VI pkt 1.3. otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

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

- Towarzystwa, Dystrybutora lub Agenta Obsługującego - w formie pisemnej, za pomocą 
faksu lub telefonu,  

- bezpośrednio u Dystrybutora, 

- numery Infolinii (22) 358 56 56 lub 0-801 32 32 80, oraz  

- drogą elektroniczną na adres email: kontakt@pkotfi.pl.  

Skargi i reklamacje powinny być zgłaszane niezwłocznie po uzyskaniu informacji o 
zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia, w celu umożliwienia rzetelnego rozpatrzenia 
reklamacji. Na zlecenie Funduszu reklamacje rozpatruje Agent Obsługujący. Odpowiedzi na 
reklamacje udzielane są w formie pisemnej bądź w innej formie uzgodnionej z Uczestnikiem 
lub Inwestorem bezzwłocznie, jednak nie później, niż w terminie 30 dni od otrzymania 
reklamacji. Termin, o którym mowa powyżej, może ulec przedłużeniu w sprawach szczególnie 
zawiłych, z zastrzeżeniem iż termin ten nie może przekroczyć 90 dni.  

Towarzystwo podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Ponadto Uczestnik lub 
Inwestor będący konsumentem może zwrócić się o pomoc do Miejskiego lub Powiatowego 
Rzecznika Konsumentów. 

Skargi i reklamacje zgłoszone przez Uczestników lub Inwestorów dotyczące usług 
świadczonych przez Dystrybutora rozpatrywane są przez Dystrybutora zgodnie z trybem 
obowiązującym u Dystrybutora. W uzasadnionych przypadkach Towarzystwo może udzielić 
odpowiedzi na reklamację dotyczącą usług świadczonych przez Dystrybutora.”. 

 

II. PKO AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK – FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY INFORMUJE O 

NASTĘPUJĄCYCH ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTU INFORMACYJNEGO: 

1. Na stronie tytułowej w punkcie 5 datę „6 listopada 2013 r.” zastępuje się datą „24 marca 2014 r.”, 

2. w rozdziale II po pkt 9.16. dodaje się pkt 9.17-9.19. o następującym brzmieniu: 

„9.17. PKO Globalnej Strategii - fundusz inwestycyjny zamknięty 
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9.18.  Merkury – fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów niepublicznych 

9.19. PKO Strategii Obligacyjnych – fundusz inwestycyjny zamknięty”, 

3. w rozdziale III w punkcie 11 ostatni akapit otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„Portfel referencyjny Funduszu jest tożsamy z benchmarkiem Funduszu, tj. 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%.”, 

4. w rozdziale III pkt 17.3. otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„17.3 Za wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Funduszu, 
odzwierciedlający zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę 
inwestycyjną Funduszu, 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 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%, zaś od 24 
marca 2014 roku przyjmuje 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%.”, 

5. w rozdziale V pkt 2.12. otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„2.12. Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Zabłocie 
25/20, 30-701 Kraków, tel. (12) 429 55 93.”, 

6. w rozdziale VI pkt 1.3. otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

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

- Towarzystwa, Dystrybutora lub Agenta Obsługującego - w formie pisemnej, za pomocą 
faksu lub telefonu,  

- bezpośrednio u Dystrybutora, 

- numery Infolinii (22) 358 56 56 lub 0-801 32 32 80, oraz  

- drogą elektroniczną na adres email: kontakt@pkotfi.pl.  

Skargi i reklamacje powinny być zgłaszane niezwłocznie po uzyskaniu informacji o 
zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia, w celu umożliwienia rzetelnego rozpatrzenia 
reklamacji. Na zlecenie Funduszu reklamacje rozpatruje Agent Obsługujący. Odpowiedzi na 
reklamacje udzielane są w formie pisemnej bądź w innej formie uzgodnionej z Uczestnikiem 
lub Inwestorem bezzwłocznie, jednak nie później, niż w terminie 30 dni od otrzymania 
reklamacji. Termin, o którym mowa powyżej, może ulec przedłużeniu w sprawach szczególnie 
zawiłych, z zastrzeżeniem iż termin ten nie może przekroczyć 90 dni.  

Towarzystwo podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Ponadto Uczestnik lub 
Inwestor będący konsumentem może zwrócić się o pomoc do Miejskiego lub Powiatowego 
Rzecznika Konsumentów. 

Skargi i reklamacje zgłoszone przez Uczestników lub Inwestorów dotyczące usług 
świadczonych przez Dystrybutora rozpatrywane są przez Dystrybutora zgodnie z trybem 
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obowiązującym u Dystrybutora. W uzasadnionych przypadkach Towarzystwo może udzielić 
odpowiedzi na reklamację dotyczącą usług świadczonych przez Dystrybutora.”. 

 

III. PKO AKCJI NOWA EUROPA – FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY INFORMUJE O NASTĘPUJĄCYCH ZMIANACH 

W TREŚCI PROSPEKTU INFORMACYJNEGO: 

1. Na stronie tytułowej w punkcie 5 datę „6 listopada 2013 r.” zastępuje się datą „24 marca 2014 r.”, 

2. w rozdziale II po pkt 9.16. dodaje się pkt 9.17-9.19. o następującym brzmieniu: 

„9.17. PKO Globalnej Strategii - fundusz inwestycyjny zamknięty 

9.18.  Merkury – fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów niepublicznych 

9.19. PKO Strategii Obligacyjnych – fundusz inwestycyjny zamknięty”, 

3. w rozdziale V pkt 2.12. otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„2.12. Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Zabłocie 
25/20, 30-701 Kraków, tel. (12) 429 55 93.”, 

4. w rozdziale VI pkt 1.3. otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

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

- Towarzystwa, Dystrybutora lub Agenta Obsługującego - w formie pisemnej, za pomocą 
faksu lub telefonu,  

- bezpośrednio u Dystrybutora, 

- numery Infolinii (22) 358 56 56 lub 0-801 32 32 80, oraz  

- drogą elektroniczną na adres email: kontakt@pkotfi.pl.  

Skargi i reklamacje powinny być zgłaszane niezwłocznie po uzyskaniu informacji o 
zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia, w celu umożliwienia rzetelnego rozpatrzenia 
reklamacji. Na zlecenie Funduszu reklamacje rozpatruje Agent Obsługujący. Odpowiedzi na 
reklamacje udzielane są w formie pisemnej bądź w innej formie uzgodnionej z Uczestnikiem 
lub Inwestorem bezzwłocznie, jednak nie później, niż w terminie 30 dni od otrzymania 
reklamacji. Termin, o którym mowa powyżej, może ulec przedłużeniu w sprawach szczególnie 
zawiłych, z zastrzeżeniem iż termin ten nie może przekroczyć 90 dni.  

Towarzystwo podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Ponadto Uczestnik lub 
Inwestor będący konsumentem może zwrócić się o pomoc do Miejskiego lub Powiatowego 
Rzecznika Konsumentów. 

Skargi i reklamacje zgłoszone przez Uczestników lub Inwestorów dotyczące usług 
świadczonych przez Dystrybutora rozpatrywane są przez Dystrybutora zgodnie z trybem 
obowiązującym u Dystrybutora. W uzasadnionych przypadkach Towarzystwo może udzielić 
odpowiedzi na reklamację dotyczącą usług świadczonych przez Dystrybutora.”. 

 

IV. PKO OBLIGACJI – FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY INFORMUJE O NASTĘPUJĄCYCH ZMIANACH W TREŚCI 

PROSPEKTU INFORMACYJNEGO: 

1. Na stronie tytułowej w punkcie 5 datę „6 listopada 2013 r.” zastępuje się datą „24 marca 2014 r.”, 

2. w rozdziale II po pkt 9.16. dodaje się pkt 9.17-9.19. o następującym brzmieniu: 

„9.17. PKO Globalnej Strategii - fundusz inwestycyjny zamknięty 
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9.18.  Merkury – fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów niepublicznych 

9.19. PKO Strategii Obligacyjnych – fundusz inwestycyjny zamknięty”, 

3. w rozdziale V pkt 2.12. otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„2.12. Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Zabłocie 
25/20, 30-701 Kraków, tel. (12) 429 55 93.”, 

4. w rozdziale VI pkt 1.3. otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

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

- Towarzystwa, Dystrybutora lub Agenta Obsługującego - w formie pisemnej, za pomocą 
faksu lub telefonu,  

- bezpośrednio u Dystrybutora, 

- numery Infolinii (22) 358 56 56 lub 0-801 32 32 80, oraz  

- drogą elektroniczną na adres email: kontakt@pkotfi.pl.  

 Skargi i reklamacje powinny być zgłaszane niezwłocznie po uzyskaniu informacji o 
zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia, w celu umożliwienia rzetelnego rozpatrzenia 
reklamacji. Na zlecenie Funduszu reklamacje rozpatruje Agent Obsługujący. Odpowiedzi na 
reklamacje udzielane są w formie pisemnej bądź w innej formie uzgodnionej z Uczestnikiem 
lub Inwestorem bezzwłocznie, jednak nie później, niż w terminie 30 dni od otrzymania 
reklamacji. Termin, o którym mowa powyżej, może ulec przedłużeniu w sprawach szczególnie 
zawiłych, z zastrzeżeniem iż termin ten nie może przekroczyć 90 dni.  

 Towarzystwo podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Ponadto Uczestnik lub 
Inwestor będący konsumentem może zwrócić się o pomoc do Miejskiego lub Powiatowego 
Rzecznika Konsumentów. 

 Skargi i reklamacje zgłoszone przez Uczestników lub Inwestorów dotyczące usług 
świadczonych przez Dystrybutora rozpatrywane są przez Dystrybutora zgodnie z trybem 
obowiązującym u Dystrybutora. W uzasadnionych przypadkach Towarzystwo może udzielić 
odpowiedzi na reklamację dotyczącą usług świadczonych przez Dystrybutora.”. 

 

V. PKO OBLIGACJI DŁUGOTERMINOWYCH – FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY INFORMUJE O NASTĘPUJĄCYCH 

ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTU INFORMACYJNEGO: 

1. Na stronie tytułowej w punkcie 5 datę „6 listopada 2013 r.” zastępuje się datą „24 marca 2014 r.”, 

2. w rozdziale II po pkt 9.16. dodaje się pkt 9.17-9.19. o następującym brzmieniu: 

„9.17. PKO Globalnej Strategii - fundusz inwestycyjny zamknięty 

9.18.  Merkury – fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów niepublicznych 

9.19. PKO Strategii Obligacyjnych – fundusz inwestycyjny zamknięty”, 

3. w rozdziale V pkt 2.12. otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„2.12. Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Zabłocie 
25/20, 30-701 Kraków, tel. (12) 429 55 93.”, 

4. w rozdziale VI pkt 1.3. otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

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

- Towarzystwa, Dystrybutora lub Agenta Obsługującego - w formie pisemnej, za pomocą 
faksu lub telefonu,  

- bezpośrednio u Dystrybutora, 

- numery Infolinii (22) 358 56 56 lub 0-801 32 32 80, oraz  

- drogą elektroniczną na adres email: kontakt@pkotfi.pl.  

Skargi i reklamacje powinny być zgłaszane niezwłocznie po uzyskaniu informacji o 
zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia, w celu umożliwienia rzetelnego rozpatrzenia 
reklamacji. Na zlecenie Funduszu reklamacje rozpatruje Agent Obsługujący. Odpowiedzi na 
reklamacje udzielane są w formie pisemnej bądź w innej formie uzgodnionej z Uczestnikiem 
lub Inwestorem bezzwłocznie, jednak nie później, niż w terminie 30 dni od otrzymania 
reklamacji. Termin, o którym mowa powyżej, może ulec przedłużeniu w sprawach szczególnie 
zawiłych, z zastrzeżeniem iż termin ten nie może przekroczyć 90 dni.  

Towarzystwo podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Ponadto Uczestnik lub 
Inwestor będący konsumentem może zwrócić się o pomoc do Miejskiego lub Powiatowego 
Rzecznika Konsumentów. 

 Skargi i reklamacje zgłoszone przez Uczestników lub Inwestorów dotyczące usług 
świadczonych przez Dystrybutora rozpatrywane są przez Dystrybutora zgodnie z trybem 
obowiązującym u Dystrybutora. W uzasadnionych przypadkach Towarzystwo może udzielić 
odpowiedzi na reklamację dotyczącą usług świadczonych przez Dystrybutora.”. 

 

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

TREŚCI PROSPEKTU INFORMACYJNEGO: 

1. Na stronie tytułowej w punkcie 5 datę „6 listopada 2013 r.” zastępuje się datą „24 marca 2014 r.”, 

2. w rozdziale II w pkt 7.3. zmienia się numerację w ten sposób, że pkt 7.3.5.-7.3.8. otrzymują numery 
odpowiednio od 7.3.6. do 7.3.9. i jednocześnie dodaje się pkt 7.3.5. o następującym brzmieniu: 

„7.3.5. Radosław Pela (Subfundusz: PKO Surowców Globalny)”, 

3. w rozdziale II po pkt 9.16. dodaje się pkt 9.17-9.19. o następującym brzmieniu: 

„9.17. PKO Globalnej Strategii - fundusz inwestycyjny zamknięty 

9.18.  Merkury – fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów niepublicznych 

9.19. PKO Strategii Obligacyjnych – fundusz inwestycyjny zamknięty”, 

4. w rozdziale IIIi w pkt 3. ostatni akapit otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„Portfel referencyjny Subfunduszu jest tożsamy z benchmarkiem Subfunduszu, tj. 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%.”, 

5. w rozdziale IIIi pkt 6.3. otrzymuje nowe, 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 Funduszu, 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%, zaś od dnia 24 marca 2014 roku przyjmuje się średnią ważoną procentowej zmiany 
indeksu WIG30 z wagą 20%, procentowej zmiany indeksu WIG50 z wagą 30%, procentowej 
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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. w rozdziale V pkt 2.12. otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„2.12. Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Zabłocie 
25/20, 30-701 Kraków, tel. (12) 429 55 93.”, 

7. w rozdziale VI pkt 1.3. otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

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

- Towarzystwa, Dystrybutora lub Agenta Obsługującego - w formie pisemnej, za pomocą 
faksu lub telefonu,  

- bezpośrednio u Dystrybutora, 

- numery Infolinii (22) 358 56 56 lub 0-801 32 32 80, oraz  

- drogą elektroniczną na adres email: kontakt@pkotfi.pl.  

Skargi i reklamacje powinny być zgłaszane niezwłocznie po uzyskaniu informacji o 
zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia, w celu umożliwienia rzetelnego rozpatrzenia 
reklamacji. Na zlecenie Funduszu reklamacje rozpatruje Agent Obsługujący. Odpowiedzi na 
reklamacje udzielane są w formie pisemnej bądź w innej formie uzgodnionej z Uczestnikiem 
lub Inwestorem bezzwłocznie, jednak nie później, niż w terminie 30 dni od otrzymania 
reklamacji. Termin, o którym mowa powyżej, może ulec przedłużeniu w sprawach szczególnie 
zawiłych, z zastrzeżeniem iż termin ten nie może przekroczyć 90 dni.  

Towarzystwo podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Ponadto Uczestnik lub 
Inwestor będący konsumentem może zwrócić się o pomoc do Miejskiego lub Powiatowego 
Rzecznika Konsumentów. 

Skargi i reklamacje zgłoszone przez Uczestników lub Inwestorów dotyczące usług 
świadczonych przez Dystrybutora rozpatrywane są przez Dystrybutora zgodnie z trybem 
obowiązującym u Dystrybutora. W uzasadnionych przypadkach Towarzystwo może udzielić 
odpowiedzi na reklamację dotyczącą usług świadczonych przez Dystrybutora.”. 

 

VII. PKO PŁYNNOŚCIOWY – SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY INFORMUJE O NASTĘPUJĄCYCH 

ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTU INFORMACYJNEGO: 

1. Na stronie tytułowej w punkcie 5 datę „15 października 2013 r.” zastępuje się datą „24 marca 
2014 r.”, 

2. w rozdziale II po pkt 9.16. dodaje się pkt 9.17-9.19. o następującym brzmieniu: 

„9.17. PKO Globalnej Strategii - fundusz inwestycyjny zamknięty 

9.18.  Merkury – fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów niepublicznych 

9.19. PKO Strategii Obligacyjnych – fundusz inwestycyjny zamknięty”, 

3. w rozdziale VI pkt 1.3. otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„1.3. Skargi i reklamacje zgłoszone przez Uczestników lub Inwestorów dotyczące usług 
świadczonych przez Towarzystwo lub związane z uczestnictwem w Funduszu, w tym w 
szczególności wynikające z treści danych uwidocznionych na Zleceniu, potwierdzeniu 
transakcji lub innym dokumencie potwierdzającym dokonanie danej czynności, mogą być 
zgłaszane przez Uczestnika, bądź osobę przez niego upoważnioną, na wskazane w Prospekcie 
dane teleadresowe: 
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- Towarzystwa, Dystrybutora lub Agenta Obsługującego - w formie pisemnej, za pomocą 
faksu lub telefonu,  

- bezpośrednio u Dystrybutora, 

- numery Infolinii (22) 358 56 56 lub 0-801 32 32 80, oraz  

- drogą elektroniczną na adres email: kontakt@pkotfi.pl.  

Skargi i reklamacje powinny być zgłaszane niezwłocznie po uzyskaniu informacji o 
zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia, w celu umożliwienia rzetelnego rozpatrzenia 
reklamacji. Na zlecenie Funduszu reklamacje rozpatruje Agent Obsługujący. Odpowiedzi na 
reklamacje udzielane są w formie pisemnej bądź w innej formie uzgodnionej z Uczestnikiem 
lub Inwestorem bezzwłocznie, jednak nie później, niż w terminie 30 dni od otrzymania 
reklamacji. Termin, o którym mowa powyżej, może ulec przedłużeniu w sprawach szczególnie 
zawiłych, z zastrzeżeniem iż termin ten nie może przekroczyć 90 dni.  

Towarzystwo podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Ponadto Uczestnik lub 
Inwestor będący konsumentem może zwrócić się o pomoc do Miejskiego lub Powiatowego 
Rzecznika Konsumentów. 

Skargi i reklamacje zgłoszone przez Uczestników lub Inwestorów dotyczące usług 
świadczonych przez Dystrybutora rozpatrywane są przez Dystrybutora zgodnie z trybem 
obowiązującym u Dystrybutora. W uzasadnionych przypadkach Towarzystwo może udzielić 
odpowiedzi na reklamację dotyczącą usług świadczonych przez Dystrybutora.”. 

 

VIII. PKO RYNKU PIENIĘŻNEGO – FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY INFORMUJE O NASTĘPUJĄCYCH ZMIANACH 

W TREŚCI PROSPEKTU INFORMACYJNEGO: 

1. Na stronie tytułowej w punkcie 5 datę „6 listopada 2013 r.” zastępuje się datą „24 marca 2014 r.”, 

2. w rozdziale II po pkt 9.16. dodaje się pkt 9.17-9.19. o następującym brzmieniu: 

„9.17. PKO Globalnej Strategii - fundusz inwestycyjny zamknięty 

9.18.  Merkury – fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów niepublicznych 

9.19. PKO Strategii Obligacyjnych – fundusz inwestycyjny zamknięty”, 

3. w rozdziale V pkt 2.12. otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„2.12. Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Zabłocie 
25/20, 30-701 Kraków, tel. (12) 429 55 93.”, 

4. w rozdziale VI pkt 1.3. otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

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

- Towarzystwa, Dystrybutora lub Agenta Obsługującego - w formie pisemnej, za pomocą 
faksu lub telefonu,  

- bezpośrednio u Dystrybutora, 

- numery Infolinii (22) 358 56 56 lub 0-801 32 32 80, oraz  

- drogą elektroniczną na adres email: kontakt@pkotfi.pl.  

Skargi i reklamacje powinny być zgłaszane niezwłocznie po uzyskaniu informacji o 
zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia, w celu umożliwienia rzetelnego rozpatrzenia 
reklamacji. Na zlecenie Funduszu reklamacje rozpatruje Agent Obsługujący. Odpowiedzi na 
reklamacje udzielane są w formie pisemnej bądź w innej formie uzgodnionej z Uczestnikiem 
lub Inwestorem bezzwłocznie, jednak nie później, niż w terminie 30 dni od otrzymania 
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reklamacji. Termin, o którym mowa powyżej, może ulec przedłużeniu w sprawach szczególnie 
zawiłych, z zastrzeżeniem iż termin ten nie może przekroczyć 90 dni.  

Towarzystwo podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Ponadto Uczestnik lub 
Inwestor będący konsumentem może zwrócić się o pomoc do Miejskiego lub Powiatowego 
Rzecznika Konsumentów. 

Skargi i reklamacje zgłoszone przez Uczestników lub Inwestorów dotyczące usług 
świadczonych przez Dystrybutora rozpatrywane są przez Dystrybutora zgodnie z trybem 
obowiązującym u Dystrybutora. W uzasadnionych przypadkach Towarzystwo może udzielić 
odpowiedzi na reklamację dotyczącą usług świadczonych przez Dystrybutora.”. 

 

IX. PKO SKARBOWY – FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY INFORMUJE O NASTĘPUJĄCYCH ZMIANACH W TREŚCI 

PROSPEKTU INFORMACYJNEGO: 

1. Na stronie tytułowej w punkcie 5 datę „6 listopada 2013 r.” zastępuje się datą „24 marca 2014 r.”, 

2. w rozdziale II po pkt 9.16. dodaje się pkt 9.17-9.19. o następującym brzmieniu: 

„9.17. PKO Globalnej Strategii - fundusz inwestycyjny zamknięty 

9.18.  Merkury – fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów niepublicznych 

9.19. PKO Strategii Obligacyjnych – fundusz inwestycyjny zamknięty”, 

3. w rozdziale V pkt 2.12. otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„2.12. Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Zabłocie 
25/20, 30-701 Kraków, tel. (12) 429 55 93.”, 

4. w rozdziale VI pkt 1.3. otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

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

- Towarzystwa, Dystrybutora lub Agenta Obsługującego - w formie pisemnej, za pomocą 
faksu lub telefonu,  

- bezpośrednio u Dystrybutora, 

- numery Infolinii (22) 358 56 56 lub 0-801 32 32 80, oraz  

- drogą elektroniczną na adres email: kontakt@pkotfi.pl.  

Skargi i reklamacje powinny być zgłaszane niezwłocznie po uzyskaniu informacji o 
zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia, w celu umożliwienia rzetelnego rozpatrzenia 
reklamacji. Na zlecenie Funduszu reklamacje rozpatruje Agent Obsługujący. Odpowiedzi na 
reklamacje udzielane są w formie pisemnej bądź w innej formie uzgodnionej z Uczestnikiem 
lub Inwestorem bezzwłocznie, jednak nie później, niż w terminie 30 dni od otrzymania 
reklamacji. Termin, o którym mowa powyżej, może ulec przedłużeniu w sprawach szczególnie 
zawiłych, z zastrzeżeniem iż termin ten nie może przekroczyć 90 dni.  

Towarzystwo podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Ponadto Uczestnik lub 
Inwestor będący konsumentem może zwrócić się o pomoc do Miejskiego lub Powiatowego 
Rzecznika Konsumentów. 

Skargi i reklamacje zgłoszone przez Uczestników lub Inwestorów dotyczące usług 
świadczonych przez Dystrybutora rozpatrywane są przez Dystrybutora zgodnie z trybem 
obowiązującym u Dystrybutora. W uzasadnionych przypadkach Towarzystwo może udzielić 
odpowiedzi na reklamację dotyczącą usług świadczonych przez Dystrybutora.”. 
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X. PKO STRATEGICZNEJ ALOKACJI – FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY INFORMUJE O NASTĘPUJĄCYCH 

ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTU INFORMACYJNEGO: 

1. Na stronie tytułowej w punkcie 5 datę „6 listopada 2013 r.” zastępuje się datą „24 marca 2014 r.”, 

2. w rozdziale II po pkt 9.16. dodaje się pkt 9.17-9.19. o następującym brzmieniu: 

„9.17. PKO Globalnej Strategii - fundusz inwestycyjny zamknięty 

9.18.  Merkury – fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów niepublicznych 

9.19. PKO Strategii Obligacyjnych – fundusz inwestycyjny zamknięty”, 

3. w rozdziale V pkt 2.12. otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„2.12. Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Zabłocie 
25/20, 30-701 Kraków, tel. (12) 429 55 93.”, 

4. w rozdziale VI pkt 1.3. otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

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

- Towarzystwa, Dystrybutora lub Agenta Obsługującego - w formie pisemnej, za pomocą 
faksu lub telefonu,  

- bezpośrednio u Dystrybutora, 

- numery Infolinii (22) 358 56 56 lub 0-801 32 32 80, oraz  

- drogą elektroniczną na adres email: kontakt@pkotfi.pl.  

Skargi i reklamacje powinny być zgłaszane niezwłocznie po uzyskaniu informacji o 
zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia, w celu umożliwienia rzetelnego rozpatrzenia 
reklamacji. Na zlecenie Funduszu reklamacje rozpatruje Agent Obsługujący. Odpowiedzi na 
reklamacje udzielane są w formie pisemnej bądź w innej formie uzgodnionej z Uczestnikiem 
lub Inwestorem bezzwłocznie, jednak nie później, niż w terminie 30 dni od otrzymania 
reklamacji. Termin, o którym mowa powyżej, może ulec przedłużeniu w sprawach szczególnie 
zawiłych, z zastrzeżeniem iż termin ten nie może przekroczyć 90 dni.  

Towarzystwo podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Ponadto Uczestnik lub 
Inwestor będący konsumentem może zwrócić się o pomoc do Miejskiego lub Powiatowego 
Rzecznika Konsumentów. 

Skargi i reklamacje zgłoszone przez Uczestników lub Inwestorów dotyczące usług 
świadczonych przez Dystrybutora rozpatrywane są przez Dystrybutora zgodnie z trybem 
obowiązującym u Dystrybutora. W uzasadnionych przypadkach Towarzystwo może udzielić 
odpowiedzi na reklamację dotyczącą usług świadczonych przez Dystrybutora.”. 

 

XI. PKO STABILNEGO WZROSTU – FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY INFORMUJE O NASTĘPUJĄCYCH ZMIANACH 

W TREŚCI PROSPEKTU INFORMACYJNEGO: 

1. Na stronie tytułowej w punkcie 5 datę „6 listopada 2013 r.” zastępuje się datą „24 marca 2014 r.”, 

2. w rozdziale II po pkt 9.16. dodaje się pkt 9.17-9.19. o następującym brzmieniu: 

„9.17. PKO Globalnej Strategii - fundusz inwestycyjny zamknięty 

9.18.  Merkury – fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów niepublicznych 

9.19. PKO Strategii Obligacyjnych – fundusz inwestycyjny zamknięty”, 

3. w rozdziale V pkt 2.12. otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
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„2.12. Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Zabłocie 
25/20, 30-701 Kraków, tel. (12) 429 55 93.”, 

4. w rozdziale VI pkt 1.3. otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

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

- Towarzystwa, Dystrybutora lub Agenta Obsługującego - w formie pisemnej, za pomocą 
faksu lub telefonu,  

- bezpośrednio u Dystrybutora, 

- numery Infolinii (22) 358 56 56 lub 0-801 32 32 80, oraz  

- drogą elektroniczną na adres email: kontakt@pkotfi.pl.  

Skargi i reklamacje powinny być zgłaszane niezwłocznie po uzyskaniu informacji o 
zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia, w celu umożliwienia rzetelnego rozpatrzenia 
reklamacji. Na zlecenie Funduszu reklamacje rozpatruje Agent Obsługujący. Odpowiedzi na 
reklamacje udzielane są w formie pisemnej bądź w innej formie uzgodnionej z Uczestnikiem 
lub Inwestorem bezzwłocznie, jednak nie później, niż w terminie 30 dni od otrzymania 
reklamacji. Termin, o którym mowa powyżej, może ulec przedłużeniu w sprawach szczególnie 
zawiłych, z zastrzeżeniem iż termin ten nie może przekroczyć 90 dni.  

Towarzystwo podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Ponadto Uczestnik lub 
Inwestor będący konsumentem może zwrócić się o pomoc do Miejskiego lub Powiatowego 
Rzecznika Konsumentów. 

Skargi i reklamacje zgłoszone przez Uczestników lub Inwestorów dotyczące usług 
świadczonych przez Dystrybutora rozpatrywane są przez Dystrybutora zgodnie z trybem 
obowiązującym u Dystrybutora. W uzasadnionych przypadkach Towarzystwo może udzielić 
odpowiedzi na reklamację dotyczącą usług świadczonych przez Dystrybutora.”. 

 

XII. PKO ZRÓWNOWAŻONY – FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY INFORMUJE O NASTĘPUJĄCYCH ZMIANACH W 

TREŚCI PROSPEKTU INFORMACYJNEGO: 

1. Na stronie tytułowej w punkcie 5 datę „6 listopada 2013 r.” zastępuje się datą „24 marca 2014 r.”, 

2. w rozdziale II po pkt 9.16. dodaje się pkt 9.17-9.19. o następującym brzmieniu: 

„9.17. PKO Globalnej Strategii - fundusz inwestycyjny zamknięty 

9.18.  Merkury – fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów niepublicznych 

9.19. PKO Strategii Obligacyjnych – fundusz inwestycyjny zamknięty”, 

3. w rozdziale V pkt 2.12. otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„2.12. Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Zabłocie 
25/20, 30-701 Kraków, tel. (12) 429 55 93.”, 

4. w rozdziale VI pkt 1.3. otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„1.3. Skargi i reklamacje zgłoszone przez Uczestników lub Inwestorów dotyczące usług 
świadczonych przez Towarzystwo lub związane z uczestnictwem w Funduszu, w tym w 
szczególności wynikające z treści danych uwidocznionych na Zleceniu, potwierdzeniu 
transakcji lub innym dokumencie potwierdzającym dokonanie danej czynności, mogą być 
zgłaszane przez Uczestnika, bądź osobę przez niego upoważnioną, na wskazane w Prospekcie 
dane teleadresowe: 
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- Towarzystwa, Dystrybutora lub Agenta Obsługującego - w formie pisemnej, za pomocą 
faksu lub telefonu,  

- bezpośrednio u Dystrybutora, 

- numery Infolinii (22) 358 56 56 lub 0-801 32 32 80, oraz  

- drogą elektroniczną na adres email: kontakt@pkotfi.pl.  

Skargi i reklamacje powinny być zgłaszane niezwłocznie po uzyskaniu informacji o 
zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia, w celu umożliwienia rzetelnego rozpatrzenia 
reklamacji. Na zlecenie Funduszu reklamacje rozpatruje Agent Obsługujący. Odpowiedzi na 
reklamacje udzielane są w formie pisemnej bądź w innej formie uzgodnionej z Uczestnikiem 
lub Inwestorem bezzwłocznie, jednak nie później, niż w terminie 30 dni od otrzymania 
reklamacji. Termin, o którym mowa powyżej, może ulec przedłużeniu w sprawach szczególnie 
zawiłych, z zastrzeżeniem iż termin ten nie może przekroczyć 90 dni.  

Towarzystwo podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Ponadto Uczestnik lub 
Inwestor będący konsumentem może zwrócić się o pomoc do Miejskiego lub Powiatowego 
Rzecznika Konsumentów. 

Skargi i reklamacje zgłoszone przez Uczestników lub Inwestorów dotyczące usług 
świadczonych przez Dystrybutora rozpatrywane są przez Dystrybutora zgodnie z trybem 
obowiązującym u Dystrybutora. W uzasadnionych przypadkach Towarzystwo może udzielić 
odpowiedzi na reklamację dotyczącą usług świadczonych przez Dystrybutora.”. 

 

XIII. PKO ŚWIATOWY FUNDUSZ WALUTOWY - SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY INFORMUJE O 

NASTĘPUJĄCYCH ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTU INFORMACYJNEGO: 

1. Na stronie tytułowej w punkcie 4 datę „6 listopada 2013 r.” zastępuje się datą „24 marca 2014 r.”, 

2. w rozdziale II w pkt 7.3. dotychczasowym pkt 7.3.3.-7.3.8. nadaje się odpowiednio pkt od 7.3.4. do 
7.3.9. i jednocześnie dodaje się pkt 7.3.3. o następującym brzmieniu: 

„7.3.3. Lech Mularzuk”, 

3. w rozdziale II po pkt 9.16 dodaje się pkt 9.17-9.19. o następującym brzmieniu: 

„9.17. PKO Globalnej Strategii - fundusz inwestycyjny zamknięty 

9.18.  Merkury – fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów niepublicznych 

9.19. PKO Strategii Obligacyjnych – fundusz inwestycyjny zamknięty”, 

4. w rozdziale V pkt 2.10. otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„2.10. Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Zabłocie 
25/20, 30-701 Kraków, tel. (12) 429 55 93.”, 

5. w rozdziale VI pkt 1.3. otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

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

- Towarzystwa, Dystrybutora lub Agenta Obsługującego - w formie pisemnej, za pomocą 
faksu lub telefonu,  

- bezpośrednio u Dystrybutora, 

- numery Infolinii (22) 358 56 56 lub 0-801 32 32 80, oraz  

- drogą elektroniczną na adres email: kontakt@pkotfi.pl.  
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Skargi i reklamacje powinny być zgłaszane niezwłocznie po uzyskaniu informacji o 
zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia, w celu umożliwienia rzetelnego rozpatrzenia 
reklamacji. Na zlecenie Funduszu reklamacje rozpatruje Agent Obsługujący. Odpowiedzi na 
reklamacje udzielane są w formie pisemnej bądź w innej formie uzgodnionej z Uczestnikiem 
lub Inwestorem bezzwłocznie, jednak nie później, niż w terminie 30 dni od otrzymania 
reklamacji. Termin, o którym mowa powyżej, może ulec przedłużeniu w sprawach szczególnie 
zawiłych, z zastrzeżeniem iż termin ten nie może przekroczyć 90 dni.  

Towarzystwo podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Ponadto Uczestnik lub 
Inwestor będący konsumentem może zwrócić się o pomoc do Miejskiego lub Powiatowego 
Rzecznika Konsumentów. 

Skargi i reklamacje zgłoszone przez Uczestników lub Inwestorów dotyczące usług 
świadczonych przez Dystrybutora rozpatrywane są przez Dystrybutora zgodnie z trybem 
obowiązującym u Dystrybutora. W uzasadnionych przypadkach Towarzystwo może udzielić 
odpowiedzi na reklamację dotyczącą usług świadczonych przez Dystrybutora.”. 

 

XIV. PKO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO - SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY 

INFORMUJE O NASTĘPUJĄCYCH ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTU INFORMACYJNEGO: 

1. Na stronie tytułowej w punkcie 5 datę „23 grudnia 2013 r.” zastępuje się datą „24 marca 2014 r.”, 

2. w rozdziale II po pkt 9.16 dodaje się pkt 9.17-9.19. o następującym brzmieniu: 

„9.17. PKO Globalnej Strategii - fundusz inwestycyjny zamknięty 

9.18.  Merkury – fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów niepublicznych 

9.19. PKO Strategii Obligacyjnych – fundusz inwestycyjny zamknięty”, 

3. w rozdziale VI pkt 1.3. otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

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

- Towarzystwa, Dystrybutora lub Agenta Obsługującego - w formie pisemnej, za pomocą 
faksu lub telefonu,  

- bezpośrednio u Dystrybutora, 

- numery Infolinii (22) 358 56 56 lub 0-801 32 32 80, oraz  

- drogą elektroniczną na adres email: kontakt@pkotfi.pl.  

Skargi i reklamacje powinny być zgłaszane niezwłocznie po uzyskaniu informacji o 
zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia, w celu umożliwienia rzetelnego rozpatrzenia 
reklamacji. Na zlecenie Funduszu reklamacje rozpatruje Agent Obsługujący. Odpowiedzi na 
reklamacje udzielane są w formie pisemnej bądź w innej formie uzgodnionej z Uczestnikiem 
lub Inwestorem bezzwłocznie, jednak nie później, niż w terminie 30 dni od otrzymania 
reklamacji. Termin, o którym mowa powyżej, może ulec przedłużeniu w sprawach szczególnie 
zawiłych, z zastrzeżeniem iż termin ten nie może przekroczyć 90 dni.  

Towarzystwo podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Ponadto Uczestnik lub 
Inwestor będący konsumentem może zwrócić się o pomoc do Miejskiego lub Powiatowego 
Rzecznika Konsumentów. 

Skargi i reklamacje zgłoszone przez Uczestników lub Inwestorów dotyczące usług 
świadczonych przez Dystrybutora rozpatrywane są przez Dystrybutora zgodnie z trybem 
obowiązującym u Dystrybutora. W uzasadnionych przypadkach Towarzystwo może udzielić 
odpowiedzi na reklamację dotyczącą usług świadczonych przez Dystrybutora.”. 


