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Warszawa, dnia 30 czerwca 2010 roku 
 
 

Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 8/2010) 
 

 

PKO Parasolowy – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty 
informuje o następujących zmianach w treści statutu: 

 

1. tytuł statutu Funduszu otrzymuje nowe następujące brzmienie:  

„Statut PKO Parasolowy – fundusz inwestycyjny otwarty”,  

2. artykuł 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:  

„1. Fundusz inwestycyjny działa pod nazwą: PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny 

otwarty (dalej „Fundusz”). Fundusz może używać odpowiednika nazwy w języku 

angielskim PKO Umbrella - open-end investment fund.  

2. Fundusz może używać zamiennie skróconej nazwy PKO Parasolowy - fio oraz jej 

odpowiednika w języku angielskim PKO Umbrella - oif.”,  

3. w artykule 4 w ustępie 1 wykreśla się słowo „specjalistycznym”.  

 

Zmiany Statutu wchodzą w życie w dniu ich opublikowania. 
 
 

PKO Rynku Pieniężnego – fundusz inwestycyjny otwarty 
informuje o następujących zmianach w treści statutu: 

 
część I.  
1. w artykule 13 słowa „10 000 złotych (dziesięć tysięcy)” zastępuje się słowami „100 (sto) 

złotych”,  

2. w artykule 14 w ustępie 1 w literze a) słowa „maksymalnie do wysokości 0,25% kwoty 

wpłaty” zastępuje się słowami „maksymalnie do wysokości 0,35% kwoty wpłaty”,  

3. w artykule 14 w ustępie 1 w literze c) słowa „maksymalnie do wysokości 0,25% kwoty 

wpłaty” zastępuje się słowami „maksymalnie do wysokości 0,35% kwoty wpłaty”,  

4. w artykule 19 w ustępie 1 słowa „nie przekraczającej 0,25 % kwoty wpłaconej” zastępuje 

się słowami „nie przekraczającej 0,35 % kwoty wpłaconej”,  

5. w artykule 21 słowa „10 000 złotych (dziesięć tysięcy)” zastępuje się słowami „100 (sto) 

złotych”.  
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część II. 

1. w artykule 14 w ustępie 1 w literze b) słowa „maksymalnie do wysokości 0,25% kwoty” 

zastępuje się słowami „maksymalnie do wysokości 0,35% kwoty”,  

2. w artykule 14 w ustępie 1 w literze d) słowa „maksymalnie do wysokości 0,25% kwoty” 

zastępuje się słowami „maksymalnie do wysokości 0,35% kwoty”,  

3. w artykule 26 w ustępie 2 słowa „maksymalnie do wysokości 0,25% kwoty podlegającej 

odkupieniu” zastępuje się słowami „maksymalnie do wysokości 0,35% kwoty podlegającej 

odkupieniu”.  

 

Zmiany Statutu wyszczególnione w części I. wchodzą w życie w dniu ich 
opublikowania, zaś zmiany Statutu wyszczególnione w części II., wchodzą w życie w 
terminie 3 miesięcy od dnia ich opublikowania. 
 
 

PKO Strategicznej Alokacji – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty 
informuje o następujących zmianach w treści statutu: 

 
część I. 
1. tytuł statutu Funduszu otrzymuje nowe następujące brzmienie:  

„Statut PKO Strategicznej Alokacji – fundusz inwestycyjny otwarty”,  

2. artykuł 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:  

 „1. Fundusz inwestycyjny działa pod nazwą: "PKO Strategicznej Alokacji – fundusz 

inwestycyjny otwarty" i w dalszej części Statutu zwany jest „Funduszem”. Fundusz może 

używać odpowiednika nazwy w języku angielskim „PKO Strategic Allocation - open-end 

investment fund”.  

3. Fundusz może używać zamiennie skróconej nazwy "PKO Strategicznej Alokacji – fio” 

oraz jej odpowiednika w języku angielskim „PKO Strategic Allocation – oif”.”. 

 
część II. 
1. w artykule 7 w ustępie 1 litera c otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  

„c) Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne będące 

przedmiotem obrotu na rynku regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie 

członkowskim lub na Innych Rynkach Zorganizowanych, a także niewystandaryzowane 

instrumenty pochodne.”,  

2. w artykule 7B w ustępie 1:  

1) litera a otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  
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„a) do 100% wartości aktywów Funduszu może być lokowane w papiery wartościowe 

emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank 

Polski, papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do obrotu 

na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie 

członkowskim, a także na Innych Rynkach Zorganizowanych,”,  

2) litera b otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  

„b. do 100% wartości aktywów Funduszu może być lokowane w papiery wartościowe 

i instrumenty rynku pieniężnego będące przedmiotem oferty publicznej, jeżeli 

warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o 

dopuszczenie do obrotu, o którym mowa w pkt a), oraz gdy dopuszczenie do tego 

obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok od dnia, w którym po raz 

pierwszy nastąpi zaoferowanie tych papierów lub instrumentów,”,  

3) litery f i g otrzymują nowe, następujące brzmienie:  

„f. do 10% wartości aktywów Funduszu może być lokowane w papiery wartościowe i 

instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot pod 

warunkiem, że łączna wartość tego rodzaju lokat, w których fundusz ulokował 

ponad 5% wartości aktywów, nie przekroczy 40% wartości aktywów Funduszu. 

Ograniczenia tego nie stosuje się do depozytów i transakcji, których przedmiotem 

są niewystandaryzowane instrumenty pochodne, zawieranych z podmiotami 

podlegającymi nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym, 

g. do 20% wartości aktywów Funduszu może być lokowane łącznie w papiery 

wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez podmioty 

należące do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości, dla której jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie 

finansowe. Do 10% wartości aktywów Funduszu może być lokowane w papiery 

wartościowe lub w instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden 

podmiot należący do takiej grupy kapitałowej. Łączna wartość lokat Funduszu w 

papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, w których Fundusz ulokował 

ponad 5% wartości aktywów, nie więcej jednak niż 10%, wyemitowane przez 

podmioty należące do grupy kapitałowej oraz inne podmioty, nie może 

przekroczyć 40% wartości aktywów Funduszu,”,  

4) litera j otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  

„j. ograniczeń, o których mowa w pkt h) i i), nie stosuje się w przypadku lokat w 

papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb 

Państwa lub Narodowy Bank Polski pod warunkiem, że lokaty te będą 

dokonywane w papiery wartościowe co najmniej sześciu różnych emisji a wartość 
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lokaty w papiery żadnej z tych emisji nie będzie przekraczała 30% wartości 

aktywów Funduszu.”.  

 

część III. 
w artykule 58 w ustępie 2 litery a i b otrzymują nowe, następujące brzmienie:  

„a. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B i C – 4,00%,  

b. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 3,20%.”.  

 
Zmiany Statutu wyszczególnione w części I. wchodzą w życie w dniu ich 
opublikowania, zmiany Statutu wyszczególnione w części II. wchodzą w życie w 
terminie 1 miesiąca od dnia ich opublikowania, zaś zmiana Statutu wyszczególniona 
w części III. wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia jej opublikowania. 


