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Warszawa, dnia 14 sierpnia 2010 roku 
 
 

Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 11/2010) 
 

 

PKO Światowy Fundusz Walutowy – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty 
z wydzielonymi subfunduszami informuje o następujących zmianach w treści statutu: 

 
1. w artykule 1 w ustępie 1 po słowach „Światowy Fundusz Walutowy” dodaje się myślnik 

oraz skreśla się słowa „z wydzielonymi subfunduszami”,  

2. w  artykule 5 w ustępie 2 litery od e do i otrzymują nową, następującą treść:  

„e. PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku;   

f. PKO Akcji Rynku Europejskiego;   

g. PKO Akcji Rynku Amerykańskiego;    

h. PKO Akcji Rynku Japońskiego;   

i. PKO Akcji Rynków Wschodzących.”,  

3. w  artykule 9 w ustępie 3 w literze e po słowach „Małych Spółek Japońskich JPY” dodaje 

się  slowa „(obecnie Subfundusz PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku)”,  

4. w  artykule 9 ustęp 5 otrzymuje nową, następującą treść:  

„5. Fundusz utworzył kolejne Subfundusze:  

a. Subfundusz PKO Europejskiego Rynku Akcji (obecnie Subfundusz PKO Akcji 

Rynku Europejskiego);   

b. Subfundusz PKO Amerykańskiego Rynku Akcji (obecnie Subfundusz PKO 

Akcji Rynku Amerykańskiego);   

c. Subfundusz PKO Japońskiego Rynku Akcji (obecnie Subfundusz PKO Akcji 

Rynku Japońskiego);  

d. Subfundusz PKO Rynków Wschodzących (obecnie Subfundusz PKO Akcji 

Rynków Wschodzących).”,  

5.  w artykule 64 w ustępie 1 w literze c słowa „nie będące” zastępuje się słowem 

„niebędące”, zaś słowa „nie dopuszczone” zastępuje się słowem „niedopuszczone”,  

6.  w artykule 75 w ustępie 1 w literze c słowa „nie będące” zastępuje się słowem 

„niebędące”, zaś słowa „nie dopuszczone” zastępuje się słowem „niedopuszczone”,  

7. tytuł rozdziału XVII otrzymuje brzmienie „SUBFUNDUSZ PKO AKCJI RYNKU AZJI I 
PACYFIKU”,  

8. w artykule 111 w ustępie 1 słowa „Małych Spółek Japońskich JPY” zastępuje się słowami 

„Akcji Rynku Azji i Pacyfiku”,  
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9. w artykule 112 w ustępie 1 słowa „Małych Spółek Japońskich JPY” zastępuje się słowami 

„Akcji Rynku Azji i Pacyfiku”,  

10. w tytule artykułu 113 słowo „Ograniczenia” zastępuje się słowem „Limity”,  

11. w artykule 114 w ustępie 1 wykreśla się słowa „PKO Małych Spółek Japońskich JPY”, 

12. skreśla się artykuły 116 i 117,  

13. w artykule 118 ustęp 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  

„3. Wpłata do Subfunduszu może być dokonana w dolarach amerykańskich (USD). 

Szczegółowe zasady przeliczania Wpłaty Minimalnej dokonanej w USD na złoty polski 

zawarte są w prospekcie informacyjnym Funduszu.”,  

14. w artykule 121 w ustępach 7 i 8 wykreśla się wszystkie słowa „PKO Małych Spółek 

Japońskich JPY”,  

15. tytuł rozdziału XVIII otrzymuje brzmienie: „SUBFUNDUSZ PKO AKCJI RYNKU 
EUROPEJSKIEGO”,  

16. w artykule 124 w ustępie 1 słowa „Europejskiego Rynku Akcji” zastępuje się słowami 

„Akcji Rynku Europejskiego”,  

17. w artykule 125 w ustępie 1 słowa „Europejskiego Rynku Akcji” zastępuje się słowami 

„Akcji Rynku Europejskiego”,  

18. w tytule artykułu 126 słowo „Ograniczenia” zastępuje się słowem „Limity”,  

19. w artykule 128 w ustępie 1 wykreśla się słowa „PKO Europejskiego Rynku Akcji”,  

20. w artykule 131 w ustępach 7 i 8 wykreśla się wszystkie słowa „PKO Europejskiego Rynku 

Akcji”,  

21. tytuł rozdziału XIX otrzymuje brzmienie: „SUBFUNDUSZ PKO AKCJI RYNKU 
AMERYKAŃSKIEGO”  

22. w artykule 134 w ustępie 1 słowa „Amerykańskiego Rynku Akcji” zastępuje się słowami 

„Akcji Rynku Amerykańskiego”,  

23. w artykule 135 w ustępie 1 słowa „Amerykańskiego Rynku Akcji” zastępuje się słowami 

„Akcji Rynku Amerykańskiego”,  

24. w tytule artykułu 136 słowo „Ograniczenia” zastępuje się słowem „Limity”,  

25. w artykule 138 w ustępie 1 wykreśla się słowa „PKO Amerykańskiego Rynku Akcji”,  

26. w artykule 141 w ustępach 7 i 8 wykreśla się wszystkie słowa „PKO Amerykańskiego 

Rynku Akcji”,  

27. tytuł rozdziału XX otrzymuje brzmienie: „SUBFUNDUSZ PKO AKCJI RYNKU 
JAPOŃSKIEGO”  

28. w artykule 144 w ustępie 1 słowa „Japońskiego Rynku Akcji” zastępuje się słowami „Akcji 

Rynku Japońskiego”,  

29. w artykule 145 w ustępie 1 słowa „Japońskiego Rynku Akcji” zastępuje się słowami „Akcji 

Rynku Japońskiego”,  
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30. w tytule artykułu 146 słowo „Ograniczenia” zastępuje się słowem „Limity”,  

31. w artykule 148 w ustępie 1 wykreśla się słowa „PKO Japońskiego Rynku Akcji”,  

32. w artykule 151 w ustępach 7 i 8 wykreśla się wszystkie słowa „PKO Japońskiego Rynku 

Akcji”,  

33. tytuł rozdziału XXI otrzymuje brzmienie: „SUBFUNDUSZ PKO AKCJI RYNKÓW 
WSCHODZĄCYCH”,  

34. w artykule 154 w ustępie 1 przed słowami „Rynków Wschodzących” dodaje się słowo 

„Akcji”,  

35. w artykule 155 w ustępie 1 przed słowami „Rynków Wschodzących” dodaje się słowo 

„Akcji”,  

36. w tytule artykułu 156 słowo „Ograniczenia” zastępuje się słowem „Limity”,  

37. w artykule 158 w ustępie 1 wykreśla się słowa „PKO Rynków Wschodzących”,  

38. w artykule 161 w ustępach 7 i 8 wykreśla się wszystkie słowa „PKO Rynków 

Wschodzących”.  

 

Zmiany Statutu wchodzą w życie w dniu ich opublikowania. 


