ANEKS NR 2 Z DNIA 1 WRZEŚNIA 2017 r.
DO PROSPEKTU EMISYJNEGO
CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII I - N
PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH
– FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego
z dnia 24 maja 2017 r.
Warszawa, 27 września 2017 r.

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa,
informuje o dokonaniu następujących zmian prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych serii I – N
PKO Strategii Obligacyjnych – fundusz inwestycyjny zamknięty.
1.

Rozdział IV. DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI, w pkt 6.1. w części dotyczącej Radosława
Kiełbasińskiego, Wiceprezesa Zarządu, na końcu dodaje się informację o treści:

„Radosław Kiełbasiński w dniu 30 sierpnia 2017 r. złożył rezygnację z pełnienia funkcji w Zarządzie
Towarzystwa ze skutkiem na dzień 14 września 2017 r.”,
2.

Rozdział IV. DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI, w pkt 6.1. po części dotyczącej Radosława
Kiełbasińskiego, Wiceprezesa Zarządu, dodaje się informację o następującej treści:

„ŁUKASZ KWIECIEŃ, WICEPREZES ZARZĄDU
Adres miejsca pracy: PKO TFI S.A., ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa.
Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
Łukasz Kwiecień związany jest z rynkiem kapitałowym od ponad 25 lat,
inwestycyjnych.

w tym z branżą funduszy

Na początku kariery zawodowej związany z mediami – m.in. jako dziennikarz i komentator giełdowy w
krakowskiej redakcji „Dziennika Polskiego" oraz szef działu bankowego Dziennika Prawo i Gospodarka,
następnie jako redaktor naczelny „Gazety Bankowej" i Gazety Giełdy „Parkiet".
Od 2002 r. do 2005 r. był doradcą Prezesa NBP i głównym specjalistą Departamencie Komunikacji
Społecznej NBP.
W latach 2005–2011 był dyrektorem komunikacji inwestycyjnej w Pioneer Pekao Investment Management
S.A. W latach 2012 – 2016 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu w TFI PZU S.A. oraz w PZU Asset Management
S.A. (do 2014 r.), gdzie odpowiedzialny był również za sprzedaż, marketing i promocję oraz współpracę w
ramach Grupy PZU w tych obszarach, w związku z pełnieniem funkcji dyrektora ds. sprzedaży i marketingu
w PZU S.A. i PZU Życie S.A. W ciągu ostatniego roku związany był z BPS TFI S.A. gdzie odpowiadał za sprzedaż
funduszy inwestycyjnych i marketing.
Łukasz Kwiecień nie pełni funkcji konkurencyjnych w stosunku do działalności Towarzystwa i Funduszu. Nie
pełnił również funkcji zarządzającej ani nadzorującej w podmiocie, który podczas jego kadencji znalazł się w
stanie upadłości bądź likwidacji.”,
3.

Rozdział IV. DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI, w pkt 7.1.:
a) po zdaniu:

„Radosław Kiełbasiński powołany został na pierwszą wspólną kadencji w dniu 1 stycznia 2015 r.”
dodaje się zdanie następującej treści:

„Radosław Kiełbasiński w dniu 30 sierpnia 2017 r. złożył rezygnację z pełnienia funkcji w Zarządzie
Towarzystwa ze skutkiem na dzień 14 września 2017 r.”, oraz
b) po zdaniu:

„Remigiusz Nawrat, powołany został na pierwszą wspólną kadencję w dniu 11 kwietnia 2012 r.”
dodaje się zdanie następującej treści:

„Łukasz Kwiecień powołany został na pierwszą wspólną kadencję od dnia 1 września 2017 r.”.
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