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Warszawa, dnia 15 stycznia 2011 roku 

 

 

Ogłoszenie o zmianie w tre ści statutów (nr 1/2011)  

 

 

PKO Zrównowa Ŝony - fundusz inwestycyjny otwarty 

informuje o nast ępujących zmianach w tre ści statutu: 

 

1. artykuł 42 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„1. KaŜdorazowo po wykonaniu transakcji Fundusz niezwłocznie przekazuje 

Uczestnikowi pisemne potwierdzenie transakcji sporządzone w formie 

komputerowego raportu nieopatrzonego podpisem, chyba Ŝe Uczestnik wyraził 

pisemną zgodę na przekazywanie potwierdzeń przy uŜyciu innego nośnika informacji 

niŜ papier, w innych terminach, na ich osobisty odbiór lub przekazywanie za pomocą 

poczty elektronicznej. 

2. Potwierdzenie transakcji zawiera między innymi: datę jego wydania, datę transakcji, 

dane identyfikujące Uczestnika, nazwę Funduszu, liczbę Jednostek Uczestnictwa 

posiadanych przez Uczestnika po wykonaniu transakcji. W przypadku nabycia lub 

odkupienia potwierdzenie transakcji zawiera ponadto liczbę zbytych lub odkupionych 

Jednostek Uczestnictwa i ich wartość. 

3. Na wszystkich, potwierdzeniach transakcji, informacjach o stanie Rejestru oraz 

innych dokumentach wydawanych przez Fundusz, w których podaje się liczbę 

Jednostek Uczestnictwa, liczba ta będzie podawana do trzech miejsc po przecinku.”. 

 

 

PKO Stabilnego Wzrostu - fundusz inwestycyjny otwar ty 

informuje o nast ępujących zmianach w tre ści statutu: 

 

1. artykuł 42 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„1. KaŜdorazowo po wykonaniu transakcji Fundusz niezwłocznie przekazuje 

Uczestnikowi pisemne potwierdzenie transakcji sporządzone w formie 

komputerowego raportu nieopatrzonego podpisem, chyba Ŝe Uczestnik wyraził 

pisemną zgodę na przekazywanie potwierdzeń przy uŜyciu innego nośnika informacji 

niŜ papier, w innych terminach, na ich osobisty odbiór lub przekazywanie za pomocą 

poczty elektronicznej. 

2. Potwierdzenie transakcji zawiera między innymi: datę jego wydania, datę transakcji, 

dane identyfikujące Uczestnika, nazwę Funduszu, liczbę Jednostek Uczestnictwa 

posiadanych przez Uczestnika po wykonaniu transakcji. W przypadku nabycia lub 
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odkupienia potwierdzenie transakcji zawiera ponadto liczbę zbytych lub odkupionych 

Jednostek Uczestnictwa i ich wartość. 

3. Na wszystkich, potwierdzeniach transakcji, informacjach o stanie Rejestru oraz 

innych dokumentach wydawanych przez Fundusz, w których podaje się liczbę 

Jednostek Uczestnictwa, liczba ta będzie podawana do trzech miejsc po przecinku.”. 

 

 

PKO Skarbowy - fundusz inwestycyjny otwarty 

informuje o nast ępujących zmianach w tre ści statutu: 

 

1. artykuł 42 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  

„1. KaŜdorazowo po wykonaniu transakcji Fundusz niezwłocznie przekazuje 

Uczestnikowi pisemne potwierdzenie transakcji sporządzone w formie 

komputerowego raportu nieopatrzonego podpisem, chyba Ŝe Uczestnik wyraził 

pisemną zgodę na przekazywanie potwierdzeń przy uŜyciu innego nośnika informacji 

niŜ papier, w innych terminach, na ich osobisty odbiór lub przekazywanie za pomocą 

poczty elektronicznej. 

2. Potwierdzenie transakcji zawiera między innymi: datę jego wydania, datę transakcji, 

dane identyfikujące Uczestnika, nazwę Funduszu, liczbę Jednostek Uczestnictwa 

posiadanych przez Uczestnika po wykonaniu transakcji. W przypadku nabycia lub 

odkupienia potwierdzenie transakcji zawiera ponadto liczbę zbytych lub odkupionych 

Jednostek Uczestnictwa i ich wartość. 

3. Na wszystkich, potwierdzeniach transakcji, informacjach o stanie Rejestru oraz 

innych dokumentach wydawanych przez Fundusz, w których podaje się liczbę 

Jednostek Uczestnictwa, liczba ta będzie podawana do trzech miejsc po przecinku.”.

   

 

PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty 

informuje o nast ępujących zmianach w tre ści statutu: 

 

1. artykuł 48 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„1. KaŜdorazowo po wykonaniu transakcji Fundusz niezwłocznie przekazuje 

Uczestnikowi pisemne potwierdzenie transakcji sporządzone w formie 

komputerowego raportu nieopatrzonego podpisem, chyba Ŝe Uczestnik wyraził 

pisemną zgodę na przekazywanie potwierdzeń przy uŜyciu innego nośnika informacji 

niŜ papier, w innych terminach, na ich osobisty odbiór lub przekazywanie za pomocą 

poczty elektronicznej. 

2. Potwierdzenie transakcji zawiera między innymi: datę jego wydania, datę transakcji, 

dane identyfikujące Uczestnika, nazwę Funduszu i Subfunduszu, liczbę Jednostek 
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Uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika po wykonaniu transakcji. W przypadku 

nabycia lub odkupienia potwierdzenie transakcji zawiera ponadto liczbę zbytych lub 

odkupionych Jednostek Uczestnictwa i ich wartość oraz walutę i kurs przeliczenia 

waluty na złoty polski. 

3. Na wszystkich, potwierdzeniach transakcji, informacjach o stanie Rejestru oraz 

innych dokumentach wydawanych przez Fundusz, w których podaje się liczbę 

Jednostek Uczestnictwa, liczba ta będzie podawana do trzech miejsc po przecinku.”, 

2. w artykule 67 w ustępach 7 i 8 wykreśla się słowa „PKO Akcji Plus”,  

3. w artykule 77 w ustępach 7 i 8 wykreśla się słowa „PKO ZrównowaŜony Plus”,  

4. w artykule 87 w ustępach 7 i 8 wykreśla się słowa „PKO Stabilnego Wzrostu Plus”,  

5. w artykule 96 w ustępach 7 i 8 wykreśla się słowa „PKO Papierów DłuŜnych Plus”.  

  

 

PKO Obligacji Długoterminowych - fundusz inwestycyj ny otwarty 

informuje o nast ępujących zmianach w tre ści statutu: 

 

1. artykuł 43 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  

„1. KaŜdorazowo po wykonaniu transakcji Fundusz niezwłocznie przekazuje 

Uczestnikowi pisemne potwierdzenie transakcji sporządzone w formie 

komputerowego raportu nieopatrzonego podpisem, chyba Ŝe Uczestnik wyraził 

pisemną zgodę na przekazywanie potwierdzeń przy uŜyciu innego nośnika informacji 

niŜ papier, w innych terminach, na ich osobisty odbiór lub przekazywanie za pomocą 

poczty elektronicznej. 

2. Potwierdzenie transakcji zawiera między innymi: datę jego wydania, datę transakcji, 

dane identyfikujące Uczestnika, nazwę Funduszu, liczbę Jednostek Uczestnictwa 

posiadanych przez Uczestnika po wykonaniu transakcji. W przypadku nabycia lub 

odkupienia potwierdzenie transakcji zawiera ponadto liczbę zbytych lub odkupionych 

Jednostek Uczestnictwa i ich wartość. 

3. Na wszystkich, potwierdzeniach transakcji, informacjach o stanie Rejestru oraz 

innych dokumentach wydawanych przez Fundusz, w których podaje się liczbę 

Jednostek Uczestnictwa, liczba ta będzie podawana do trzech miejsc po przecinku.”.

  

 

PKO Obligacji - fundusz inwestycyjny otwarty 

informuje o nast ępujących zmianach w tre ści statutu: 

 

1. artykuł 42 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  

„1. KaŜdorazowo po wykonaniu transakcji Fundusz niezwłocznie przekazuje 

Uczestnikowi pisemne potwierdzenie transakcji sporządzone w formie 
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komputerowego raportu nieopatrzonego podpisem, chyba Ŝe Uczestnik wyraził 

pisemną zgodę na przekazywanie potwierdzeń przy uŜyciu innego nośnika informacji 

niŜ papier, w innych terminach, na ich osobisty odbiór lub przekazywanie za pomocą 

poczty elektronicznej.  

2. Potwierdzenie transakcji zawiera między innymi: datę jego wydania, datę transakcji, 

dane identyfikujące Uczestnika, nazwę Funduszu, liczbę Jednostek Uczestnictwa 

posiadanych przez Uczestnika po wykonaniu transakcji. W przypadku nabycia lub 

odkupienia potwierdzenie transakcji zawiera ponadto liczbę zbytych lub odkupionych 

Jednostek Uczestnictwa i ich wartość.  

3. Na wszystkich, potwierdzeniach transakcji, informacjach o stanie Rejestru oraz 

innych dokumentach wydawanych przez Fundusz, w których podaje się liczbę 

Jednostek Uczestnictwa, liczba ta będzie podawana do trzech miejsc po przecinku.”.

  

 

PKO Akcji Nowa Europa - fundusz inwestycyjny otwart y 

informuje o nast ępujących zmianach w tre ści statutu: 

 

1. artykuł 43 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„1. KaŜdorazowo po wykonaniu transakcji Fundusz niezwłocznie przekazuje 

Uczestnikowi pisemne potwierdzenie transakcji sporządzone w formie 

komputerowego raportu nieopatrzonego podpisem, chyba Ŝe Uczestnik wyraził 

pisemną zgodę na przekazywanie potwierdzeń przy uŜyciu innego nośnika informacji 

niŜ papier, w innych terminach, na ich osobisty odbiór lub przekazywanie za pomocą 

poczty elektronicznej.  

2. Potwierdzenie transakcji zawiera między innymi: datę jego wydania, datę transakcji, 

dane identyfikujące Uczestnika, nazwę Funduszu, liczbę Jednostek Uczestnictwa 

posiadanych przez Uczestnika po wykonaniu transakcji. W przypadku nabycia lub 

odkupienia potwierdzenie transakcji zawiera ponadto liczbę zbytych lub odkupionych 

Jednostek Uczestnictwa i ich wartość.  

3. Na wszystkich, potwierdzeniach transakcji, informacjach o stanie Rejestru oraz 

innych dokumentach wydawanych przez Fundusz, w których podaje się liczbę 

Jednostek Uczestnictwa, liczba ta będzie podawana do trzech miejsc po przecinku.”.

  

 

PKO Akcji Małych i Średnich Spółek - fundusz inwestycyjny otwarty 

informuje o nast ępujących zmianach w tre ści statutu: 

 

1. artykuł 43 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
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„1. KaŜdorazowo po wykonaniu transakcji Fundusz niezwłocznie przekazuje 

Uczestnikowi pisemne potwierdzenie transakcji sporządzone w formie 

komputerowego raportu nieopatrzonego podpisem, chyba Ŝe Uczestnik wyraził 

pisemną zgodę na przekazywanie potwierdzeń przy uŜyciu innego nośnika informacji 

niŜ papier, w innych terminach, na ich osobisty odbiór lub przekazywanie za pomocą 

poczty elektronicznej.  

2. Potwierdzenie transakcji zawiera między innymi: datę jego wydania, datę transakcji, 

dane identyfikujące Uczestnika, nazwę Funduszu, liczbę Jednostek Uczestnictwa 

posiadanych przez Uczestnika po wykonaniu transakcji. W przypadku nabycia lub 

odkupienia potwierdzenie transakcji zawiera ponadto liczbę zbytych lub odkupionych 

Jednostek Uczestnictwa i ich wartość.  

3. Na wszystkich, potwierdzeniach transakcji, informacjach o stanie Rejestru oraz 

innych dokumentach wydawanych przez Fundusz, w których podaje się liczbę 

Jednostek Uczestnictwa, liczba ta będzie podawana do trzech miejsc po przecinku.”.

  

 

PKO Akcji - fundusz inwestycyjny otwarty 

informuje o nast ępujących zmianach w tre ści statutu: 

 

1. artykuł 42 otrzymuje nową, następującą treść: 

„1. KaŜdorazowo po wykonaniu transakcji Fundusz niezwłocznie przekazuje 

Uczestnikowi pisemne potwierdzenie transakcji sporządzone w formie 

komputerowego raportu nieopatrzonego podpisem, chyba Ŝe Uczestnik wyraził 

pisemną zgodę na przekazywanie potwierdzeń przy uŜyciu innego nośnika informacji 

niŜ papier, w innych terminach, na ich osobisty odbiór lub przekazywanie za pomocą 

poczty elektronicznej.  

2. Potwierdzenie transakcji zawiera między innymi: datę jego wydania, datę transakcji, 

dane identyfikujące Uczestnika, nazwę Funduszu, liczbę Jednostek Uczestnictwa 

posiadanych przez Uczestnika po wykonaniu transakcji. W przypadku nabycia lub 

odkupienia potwierdzenie transakcji zawiera ponadto liczbę zbytych lub odkupionych 

Jednostek Uczestnictwa i ich wartość.  

3. Na wszystkich, potwierdzeniach transakcji, informacjach o stanie Rejestru oraz 

innych dokumentach wydawanych przez Fundusz, w których podaje się liczbę 

Jednostek Uczestnictwa, liczba ta będzie podawana do trzech miejsc po przecinku.”.

  

  

PKO Strategicznej Alokacji - fundusz inwestycyjny o twarty 

informuje o nast ępujących zmianach w tre ści statutu: 
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1. artykuł 54 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„1. KaŜdorazowo po wykonaniu transakcji Fundusz niezwłocznie przekazuje 

Uczestnikowi pisemne potwierdzenie transakcji sporządzone w formie 

komputerowego raportu nieopatrzonego podpisem, chyba Ŝe Uczestnik wyraził 

pisemną zgodę na przekazywanie potwierdzeń przy uŜyciu innego nośnika informacji 

niŜ papier, w innych terminach, na ich osobisty odbiór lub przekazywanie za pomocą 

poczty elektronicznej.  

2. Potwierdzenie transakcji zawiera między innymi: datę jego wydania, datę transakcji, 

dane identyfikujące Uczestnika, nazwę Funduszu, liczbę Jednostek Uczestnictwa 

posiadanych przez Uczestnika po wykonaniu transakcji. W przypadku nabycia lub 

odkupienia potwierdzenie transakcji zawiera ponadto liczbę zbytych lub odkupionych 

Jednostek Uczestnictwa i ich wartość.  

3. Na wszystkich, potwierdzeniach transakcji, informacjach o stanie Rejestru oraz 

innych dokumentach wydawanych przez Fundusz, w których podaje się liczbę 

Jednostek Uczestnictwa, liczba ta będzie podawana do trzech miejsc po przecinku.”.

  

 

PKO Rynku Pieni ęŜnego - fundusz inwestycyjny otwarty 

informuje o nast ępujących zmianach w tre ści statutu: 

 

1. artykuł 40 otrzymuje nową, następującą treść: 

„1. KaŜdorazowo po wykonaniu transakcji Fundusz niezwłocznie przekazuje 

Uczestnikowi pisemne potwierdzenie transakcji sporządzone w formie 

komputerowego raportu nieopatrzonego podpisem, chyba Ŝe Uczestnik wyraził 

pisemną zgodę na przekazywanie potwierdzeń przy uŜyciu innego nośnika informacji 

niŜ papier, w innych terminach, na ich osobisty odbiór lub przekazywanie za pomocą 

poczty elektronicznej.  

2. Potwierdzenie transakcji zawiera między innymi: datę jego wydania, datę transakcji, 

dane identyfikujące Uczestnika, nazwę Funduszu, liczbę Jednostek Uczestnictwa 

posiadanych przez Uczestnika po wykonaniu transakcji. W przypadku nabycia lub 

odkupienia potwierdzenie transakcji zawiera ponadto liczbę zbytych lub odkupionych 

Jednostek Uczestnictwa i ich wartość.  

3. Na wszystkich, potwierdzeniach transakcji, informacjach o stanie Rejestru oraz 

innych dokumentach wydawanych przez Fundusz, w których podaje się liczbę 

Jednostek Uczestnictwa, liczba ta będzie podawana do trzech miejsc po przecinku.”. 

 

 

Zmiany Statutów wchodz ą w Ŝycie w dniu ich opublikowania. 


