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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 lipca 2018 r. 
 

 

 

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

INFORMACYJNEGO: 

 
1. Na stronie tytułowej w punkcie 5 datę „6 czerwca 2018 r.” zastępuje się datą „1 lipca 2018 r.”. 

2. W rozdziale III, w Podrozdziale III I punkt 6.3.6 otrzymuje następujące brzmienie: 

,,6.3.6. od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 30 czerwca 2018 r. przyjmowało 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%,”. 

3. W rozdziale III, w Podrozdziale III I po punkcie 6.3.6 dodaje się punkt 6.3.7 w następującym brzmieniu: 

„6.3.7. od dnia 1 lipca 2018 roku przyjmuje się średnią ważoną procentowej zmiany indeksu WIG20 z wagą 
20%, procentowej zmiany indeksu ISE30 liczonej w polskich złotych z wagą 25%, procentowej zmiany indeksu 
MSCI Russia liczonej w złotych polskich z wagą 35%, procentowej zmiany indeksu BUX liczonej w polskich 
złotych z wagą 5%, procentowej zmiany indeksu MSCI Czech Republic 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, 

MSCI Czech Republic oznacza liczony w PLN cenowy indeks kalkulowany przez firmę MSCI Inc. 
odzwierciedlający zmianę cen akcji najbardziej płynnych spółek notowanych na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Pradze, 

MSCI Russia oznacza liczony w PLN cenowy indeks kalkulowany przez firmę MSCI Inc. odzwierciedlający 
zmianę cen spółek notowanych na Moskiewskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, 

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

 

 


