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INFORMACJA O ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH 

ZARZĄDZANYCH PRZEZ PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 
DOKONANYCH W DNIU 11 KWIETNIA 2013 R. 

 

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

PROSPEKTU INFORMACYJNEGO: 

1. Na stronie tytułowej w punkcie 5 datę „5 lutego 2013 r.” zastępuje się datą „11 kwietnia 2013 r.”. 

2. Załącza się aktualny statut PKO Akcji – funduszu inwestycyjnego otwartego stanowiący załącznik 
nr 2 do prospektu informacyjnego. 

 

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 „5 lutego 2013 r.” zastępuje się datą „11 kwietnia 2013 r.”. 

2. Załącza się aktualny statut PKO Akcji Małych i Średnich Spółek – funduszu inwestycyjnego 
otwartego stanowiący załącznik nr 2 do prospektu informacyjnego. 

 

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

ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTU INFORMACYJNEGO: 

1. Na stronie tytułowej w punkcie 5 datę „5 lutego 2013 r.” zastępuje się datą „11 kwietnia 2013 r.”. 

2. Załącza się aktualny statut PKO Akcji Nowa Europa – funduszu inwestycyjnego otwartego 
stanowiący załącznik nr 2 do prospektu informacyjnego. 

 

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

1. Na stronie tytułowej w punkcie 5 datę „5 lutego 2013 r.” zastępuje się datą „11 kwietnia 2013 r.”. 

2. Załącza się aktualny statut PKO Obligacji – funduszu inwestycyjnego otwartego stanowiący 
załącznik nr 2 do prospektu informacyjnego. 

 

V. PKO OBLIGACJI DŁUGOTERMINOWYCH – FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY INFORMUJE  
O NASTĘPUJĄCYCH ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTU INFORMACYJNEGO: 

1. Na stronie tytułowej w punkcie 5 datę „5 lutego 2013 r.” zastępuje się datą „11 kwietnia 2013 r.”. 

2. Załącza się aktualny statut PKO Obligacji Długoterminowych – funduszu inwestycyjnego otwartego 
stanowiący załącznik nr 2 do prospektu informacyjnego. 
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VI. PKO RYNKU PIENIĘŻNEGO – FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY INFORMUJE O NASTĘPUJĄCYCH 

ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTU INFORMACYJNEGO: 

1. Na stronie tytułowej w punkcie 5 datę „5 lutego 2013 r.” zastępuje się datą „11 kwietnia 2013 r.”. 

2. Załącza się aktualny statut PKO Rynku Pieniężnego – funduszu inwestycyjnego otwartego 
stanowiący załącznik nr 2 do prospektu informacyjnego. 

 

VII. PKO SKARBOWY – FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY INFORMUJE O NASTĘPUJĄCYCH ZMIANACH  
W TREŚCI PROSPEKTU INFORMACYJNEGO: 

1. Na stronie tytułowej w punkcie 5 datę „5 lutego 2013 r.” zastępuje się datą „11 kwietnia 2013 r.”. 

2. Załącza się aktualny statut PKO Skarbowy – funduszu inwestycyjnego otwartego stanowiący 
załącznik nr 2 do prospektu informacyjnego. 

 

VIII. PKO STABILNEGO WZROSTU – FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY INFORMUJE O NASTĘPUJĄCYCH 

ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTU INFORMACYJNEGO: 

1. Na stronie tytułowej w punkcie 5 datę „5 lutego 2013 r.” zastępuje się datą „11 kwietnia 2013 r.”. 

2. Załącza się aktualny statut PKO Stabilnego Wzrostu – funduszu inwestycyjnego otwartego 
stanowiący załącznik nr 2 do prospektu informacyjnego. 

 

IX. PKO ZRÓWNOWAŻONY – FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY INFORMUJE O NASTĘPUJĄCYCH ZMIANACH 

W TREŚCI PROSPEKTU INFORMACYJNEGO: 

1. Na stronie tytułowej w punkcie 5 datę „5 lutego 2013 r.” zastępuje się datą „11 kwietnia 2013 r.”. 

2. Załącza się aktualny statut PKO Zrównoważony – funduszu inwestycyjnego otwartego stanowiący 
załącznik nr 2 do prospektu informacyjnego. 

 

X. PKO ŚWIATOWY FUNDUSZ WALUTOWY - SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY 

INFORMUJE O NASTĘPUJĄCYCH ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTU INFORMACYJNEGO: 

1. Na stronie tytułowej w punkcie 4 datę „5 lutego 2013 r.” zastępuje się datą „11 kwietnia 2013 r.”. 

2. Załącza się aktualny statut PKO Światowy Fundusz Walutowy – specjalistycznego funduszu 
inwestycyjnego otwartego stanowiący załącznik nr 2 do prospektu informacyjnego. 

 

 
XI. PKO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO - SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY 

INFORMUJE O NASTĘPUJĄCYCH ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTU INFORMACYJNEGO: 

1. Na stronie tytułowej w punkcie 5 datę „5 lutego 2013 r.” zastępuje się datą „11 kwietnia 2013 
r.”, 
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2. w rozdziale III po pkt 6.3.2 dodaje się pkt 6.3.3, który  otrzymuje  następujące 
brzmienie: 

„6.3.3. Nabycie Jednostek Uczestnictwa Funduszu w wyniku Konwersji do Subfunduszu 
podlega opłacie manipulacyjnej za Konwersję. Szczegółowe zasady pobierania 
opłat manipulacyjnych zawiera Tabela Opłat.”, 

3. w rozdziale III podrozdziale IIIa pkt 4.3.1.3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

 

„4.3.1.3. opłata manipulacyjna przy Przeniesieniu lub Konwersji może wynosić 
maksymalnie 5,0% kwoty podlegającej Przeniesieniu lub Konwersji,”, 

4. w rozdziale III podrozdziale IIIa pkt 4.3.3.3-4.3.3.4 otrzymują nowe, następujące 
brzmienie: 

„4.3.3.3. opłatę za odkupienie Jednostek Uczestnictwa maksymalnie do wysokości 
30,0% kwoty podlegającej odkupieniu w odniesieniu do wszystkich kategorii 
Jednostek Uczestnictwa, 

4.3.3.4. opłatę manipulacyjną przy Przeniesieniu lub Konwersji, która może wynosić 
maksymalnie 5,0% kwoty podlegającej Przeniesieniu lub Konwersji.”, 

5. w rozdziale III podrozdziale IIIa po pkt 4.3.7 dodaje się pkt 4.3.8, który  otrzymuje  
następujące brzmienie: 

„4.3.8. Wysokość opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabywaniu, Konwersji, 
Przeniesieniu i odkupieniu Jednostek Uczestnictwa określona jest w Tabeli Opłat. 
Wysokość dodatkowych opłat manipulacyjnych pobieranych w związku  
z uczestnictwem w Planach Systematycznego Oszczędzania lub 
Wyspecjalizowanym Programie Inwestycyjnym określana jest dla 
poszczególnych planów lub programów. Opłaty manipulacyjne nie mogą 
przekroczyć maksymalnej wysokości opłat manipulacyjnych, o których mowa 
w art. 27 Statutu.”, 

6. w rozdziale III podrozdziale IIIb pkt 4.3.1.3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„4.3.1.3. opłata manipulacyjna przy Przeniesieniu lub Konwersji może wynosić 
maksymalnie 5,0% kwoty podlegającej Przeniesieniu lub Konwersji,”, 

7. w rozdziale III podrozdziale IIIb pkt 4.3.3.3-4.3.3.4 otrzymują nowe, następujące 
brzmienie: 

„4.3.3.3. opłatę za odkupienie Jednostek Uczestnictwa maksymalnie do wysokości 
30,0% kwoty podlegającej odkupieniu w odniesieniu do wszystkich kategorii 
Jednostek Uczestnictwa, 

4.3.3.4. opłatę manipulacyjną przy Przeniesieniu lub Konwersji, która może wynosić 
maksymalnie 5,0% kwoty podlegającej Przeniesieniu lub Konwersji.”, 

8. w rozdziale III podrozdziale IIIb po pkt 4.3.7 dodaje się pkt 4.3.8, który  otrzymuje  
następujące brzmienie: 
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„4.3.8. Wysokość opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabywaniu, Konwersji, 
Przeniesieniu i odkupieniu Jednostek Uczestnictwa określona jest w Tabeli Opłat. 
Wysokość dodatkowych opłat manipulacyjnych pobieranych w związku  
z uczestnictwem w Planach Systematycznego Oszczędzania lub 
Wyspecjalizowanym Programie Inwestycyjnym określana jest dla 
poszczególnych planów lub programów. Opłaty manipulacyjne nie mogą 
przekroczyć maksymalnej wysokości opłat manipulacyjnych, o których mowa 
w art. 27 Statutu.”, 

9. w rozdziale III podrozdziale IIIc pkt 4.3.1.3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„4.3.1.3. opłata manipulacyjna przy Przeniesieniu lub Konwersji może wynosić 
maksymalnie 5,0% kwoty podlegającej Przeniesieniu lub Konwersji,”, 

10. w rozdziale III podrozdziale IIIc pkt 4.3.3.3-4.3.3.4 otrzymują nowe, następujące 
brzmienie: 

„4.3.3.3. opłatę za odkupienie Jednostek Uczestnictwa maksymalnie do wysokości 
30,0% kwoty podlegającej odkupieniu w odniesieniu do wszystkich kategorii 
Jednostek Uczestnictwa, 

4.3.3.4. opłatę manipulacyjną przy Przeniesieniu lub Konwersji, która może wynosić 
maksymalnie 5,0% kwoty podlegającej Przeniesieniu lub Konwersji.”, 

11. w rozdziale III podrozdziale IIIc po pkt 4.3.7 dodaje się pkt 4.3.8, który  otrzymuje  
następujące brzmienie: 

„4.3.8. Wysokość opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabywaniu, Konwersji, 
Przeniesieniu i odkupieniu Jednostek Uczestnictwa określona jest w Tabeli Opłat. 
Wysokość dodatkowych opłat manipulacyjnych pobieranych w związku  
z uczestnictwem w Planach Systematycznego Oszczędzania lub 
Wyspecjalizowanym Programie Inwestycyjnym określana jest dla 
poszczególnych planów lub programów. Opłaty manipulacyjne nie mogą 
przekroczyć maksymalnej wysokości opłat manipulacyjnych, o których mowa 
w art. 27 Statutu.”, 

12. w rozdziale III podrozdziale IIId pkt 4.3.1.3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„4.3.1.3. opłata manipulacyjna przy Przeniesieniu lub Konwersji może wynosić 
maksymalnie 5,0% kwoty podlegającej Przeniesieniu lub Konwersji,”, 

13. w rozdziale III podrozdziale IIId pkt 4.3.3.3-4.3.3.4 otrzymują nowe, następujące 
brzmienie: 

„4.3.3.3. opłatę za odkupienie Jednostek Uczestnictwa maksymalnie do wysokości 
30,0% kwoty podlegającej odkupieniu w odniesieniu do wszystkich kategorii 
Jednostek Uczestnictwa, 

4.3.3.4. opłatę manipulacyjną przy Przeniesieniu lub Konwersji, która może wynosić 
maksymalnie 5,0% kwoty podlegającej Przeniesieniu lub Konwersji.”, 

14. w rozdziale III podrozdziale IIId po pkt 4.3.7 dodaje się pkt 4.3.8, który  otrzymuje  
następujące brzmienie: 
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„4.3.8. Wysokość opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabywaniu, Konwersji, 
Przeniesieniu i odkupieniu Jednostek Uczestnictwa określona jest w Tabeli Opłat. 
Wysokość dodatkowych opłat manipulacyjnych pobieranych w związku  
z uczestnictwem w Planach Systematycznego Oszczędzania lub 
Wyspecjalizowanym Programie Inwestycyjnym określana jest dla 
poszczególnych planów lub programów. Opłaty manipulacyjne nie mogą 
przekroczyć maksymalnej wysokości opłat manipulacyjnych, o których mowa 
w art. 27 Statutu.”, 

15. w rozdziale III podrozdziale IIIe pkt 4.3.1.3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„4.3.1.3. opłata manipulacyjna przy Przeniesieniu lub Konwersji może wynosić 
maksymalnie 5,0% kwoty podlegającej Przeniesieniu lub Konwersji,”, 

16. w rozdziale III podrozdziale IIIe pkt 4.3.3.3-4.3.3.4 otrzymują nowe, następujące 
brzmienie: 

„4.3.3.3. opłatę za odkupienie Jednostek Uczestnictwa maksymalnie do wysokości 
30,0% kwoty podlegającej odkupieniu w odniesieniu do wszystkich kategorii 
Jednostek Uczestnictwa, 

4.3.3.4. opłatę manipulacyjną przy Przeniesieniu lub Konwersji, która może wynosić 
maksymalnie 5,0% kwoty podlegającej Przeniesieniu lub Konwersji.”, 

17. w rozdziale III podrozdziale IIIe po pkt 4.3.7 dodaje się pkt 4.3.8, który  otrzymuje  
następujące brzmienie: 

„4.3.8. Wysokość opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabywaniu, Konwersji, 
Przeniesieniu i odkupieniu Jednostek Uczestnictwa określona jest w Tabeli Opłat. 
Wysokość dodatkowych opłat manipulacyjnych pobieranych w związku  
z uczestnictwem w Planach Systematycznego Oszczędzania lub 
Wyspecjalizowanym Programie Inwestycyjnym określana jest dla 
poszczególnych planów lub programów. Opłaty manipulacyjne nie mogą 
przekroczyć maksymalnej wysokości opłat manipulacyjnych, o których mowa 
w art. 27 Statutu.”. 

18. Załącza się aktualny statut PKO Zabezpieczenia Emerytalnego – specjalistycznego 
funduszu inwestycyjnego otwartego stanowiący załącznik nr 2 do prospektu 
informacyjnego. 

 


