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Warszawa, dnia 28 lutego 2011 roku 

 

 

Ogłoszenie o zmianie w tre ści statutów (nr 3/2011)  

 

 

I. 

PKO Zrównowa Ŝony - fundusz inwestycyjny otwarty 

informuje o nast ępujących zmianach w tre ści statutu: 

1. w artykule 21 w ustępie 4 po zdaniu pierwszym dodaje się zdanie drugie o następującym 

brzmieniu:  

„Fundusz moŜe ustalić inną kwotę minimalnej wartości zlecenia odkupienia w ramach 

wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych, o których mowa w art. 35 Statutu, w 

tym w szczególności pracowniczych programów emerytalnych prowadzonych w formie 

wnoszenia składek do Funduszu, a takŜe w ramach Planów Systematycznego 

Oszczędzania.”,  

2. w artykule 52 w ustępie 3 słowo „zarząd” zastępuje się słowami „rada nadzorcza”.  

 

 

PKO Stabilnego Wzrostu - fundusz inwestycyjny otwar ty 

informuje o nast ępujących zmianach w tre ści statutu: 

1. w artykule 21 w ustępie 4 po zdaniu pierwszym dodaje się zdanie drugie o następującym 

brzmieniu:  

„Fundusz moŜe ustalić inną kwotę minimalnej wartości zlecenia odkupienia w ramach 

wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych, o których mowa w art. 35 Statutu, w 

tym w szczególności pracowniczych programów emerytalnych prowadzonych w formie 

wnoszenia składek do Funduszu, a takŜe w ramach Planów Systematycznego 

Oszczędzania.”,  

2. w artykule 52 w ustępie 3 słowo „zarząd” zastępuje się słowami „rada nadzorcza”.  

 

 

PKO Skarbowy - fundusz inwestycyjny otwarty 

informuje o nast ępujących zmianach w tre ści statutu: 

1. w artykule 21 w ustępie 4 po zdaniu pierwszym dodaje się zdanie drugie o następującym 

brzmieniu:  

„Fundusz moŜe ustalić inną kwotę minimalnej wartości zlecenia odkupienia w ramach 

wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych, o których mowa w art. 35 Statutu, w 

tym w szczególności pracowniczych programów emerytalnych prowadzonych w formie 
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wnoszenia składek do Funduszu, a takŜe w ramach Planów Systematycznego 

Oszczędzania.”,  

2. w artykule 52 w ustępie 3 słowo „zarząd” zastępuje się słowami „rada nadzorcza”.  

   

 

PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty 

informuje o nast ępujących zmianach w tre ści statutu: 

1. w artykule 23 w ustępie 1 w zdaniu pierwszym po słowach „równa Minimalnej Wpłacie” 

dodaje się przecinek oraz słowa „z zastrzeŜeniem Ŝe Fundusz moŜe ustalić inną kwotę 

minimalnej wartości zlecenia odkupienia w ramach wyspecjalizowanych programów 

inwestycyjnych, o których mowa w art. 39 Statutu, w tym w szczególności 

pracowniczych programów emerytalnych prowadzonych w formie wnoszenia składek do 

Funduszu, a takŜe w ramach Planów Systematycznego Oszczędzania”,  

2. w artykule 56 w ustępie 4 słowo „zarząd” zastępuje się słowami „rada nadzorcza”.  

  

  

PKO Obligacji Długoterminowych - fundusz inwestycyj ny otwarty 

informuje o nast ępujących zmianach w tre ści statutu: 

1. w artykule 21 w ustępie 4 po zdaniu pierwszym dodaje się zdanie drugie o następującym 

brzmieniu:  

„Fundusz moŜe ustalić inną kwotę minimalnej wartości zlecenia odkupienia w ramach 

wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 Statutu, w 

tym w szczególności pracowniczych programów emerytalnych prowadzonych w formie 

wnoszenia składek do Funduszu, a takŜe w ramach Planów Systematycznego 

Oszczędzania.”,  

2. w artykule 53 w ustępie 3 słowo „zarząd” zastępuje się słowami „rada nadzorcza”.  

 

  

PKO Obligacji - fundusz inwestycyjny otwarty 

informuje o nast ępujących zmianach w tre ści statutu: 

1. w artykule 21 w ustępie 4 po zdaniu pierwszym dodaje się zdanie drugie o następującym 

brzmieniu:  

„Fundusz moŜe ustalić inną kwotę minimalnej wartości zlecenia odkupienia w ramach 

wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych, o których mowa w art. 35 Statutu, w 

tym w szczególności pracowniczych programów emerytalnych prowadzonych w formie 

wnoszenia składek do Funduszu, a takŜe w ramach Planów Systematycznego 

Oszczędzania.”,  

2. w artykule 52 w ustępie 3 słowo „zarząd” zastępuje się słowami „rada nadzorcza”.  
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PKO Akcji Nowa Europa - fundusz inwestycyjny otwart y 

informuje o nast ępujących zmianach w tre ści statutu: 

1. w artykule 21 w ustępie 4 po zdaniu pierwszym dodaje się zdanie drugie o następującym 

brzmieniu:  

„Fundusz moŜe ustalić inną kwotę minimalnej wartości zlecenia odkupienia w ramach 

wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 Statutu, w 

tym w szczególności pracowniczych programów emerytalnych prowadzonych w formie 

wnoszenia składek do Funduszu, a takŜe w ramach Planów Systematycznego 

Oszczędzania.”,  

2. w artykule 53 w ustępie 3 słowo „zarząd” zastępuje się słowami „rada nadzorcza”.  

 

  

PKO Akcji Małych i Średnich Spółek - fundusz inwestycyjny otwarty 

informuje o nast ępujących zmianach w tre ści statutu: 

1. w artykule 22 w ustępie 4 po zdaniu pierwszym dodaje się zdanie drugie o następującym 

brzmieniu:  

„Fundusz moŜe ustalić inną kwotę minimalnej wartości zlecenia odkupienia w ramach 

wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych, o których mowa w art. 36A Statutu, w 

tym w szczególności pracowniczych programów emerytalnych prowadzonych w formie 

wnoszenia składek do Funduszu, a takŜe w ramach Planów Systematycznego 

Oszczędzania.”,  

2. w artykule 53 w ustępie 3 słowo „zarząd” zastępuje się słowami „rada nadzorcza”.  

  

 

PKO Akcji - fundusz inwestycyjny otwarty 

informuje o nast ępujących zmianach w tre ści statutu: 

1. w artykule 21 w ustępie 4 po zdaniu pierwszym dodaje się zdanie drugie o następującym 

brzmieniu:  

„Fundusz moŜe ustalić inną kwotę minimalnej wartości zlecenia odkupienia w ramach 

wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych, o których mowa w art. 35 Statutu, w 

tym w szczególności pracowniczych programów emerytalnych prowadzonych w formie 

wnoszenia składek do Funduszu, a takŜe w ramach Planów Systematycznego 

Oszczędzania.”,  

2. w artykule 52 w ustępie 3 słowo „zarząd” zastępuje się słowami „rada nadzorcza”.  

 

  

 PKO Strategicznej Alokacji - fundusz inwestycyjny o twarty 

informuje o nast ępujących zmianach w tre ści statutu: 
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1. w artykule 32 w ustępie 5 po zdaniu pierwszym dodaje się zdanie drugie o następującym 

brzmieniu:  

„Fundusz moŜe ustalić inną kwotę minimalnej wartości zlecenia odkupienia w ramach 

wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych, o których mowa w art. 47 Statutu, w 

tym w szczególności pracowniczych programów emerytalnych prowadzonych w formie 

wnoszenia składek do Funduszu, a takŜe w ramach Planów Systematycznego 

Oszczędzania.”,  

2. w artykule 64 w ustępie 3 słowo „zarząd” zastępuje się słowami „rada nadzorcza”.  

  

 

PKO Rynku Pieni ęŜnego - fundusz inwestycyjny otwarty 

informuje o nast ępujących zmianach w tre ści statutu: 

1. w artykule 21 w ustępie 3 po zdaniu pierwszym dodaje się zdanie drugie o następującym 

brzmieniu:  

„Fundusz moŜe ustalić inną kwotę minimalnej wartości zlecenia odkupienia w ramach 

wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych, o których mowa w art. 33 Statutu, w 

tym w szczególności pracowniczych programów emerytalnych prowadzonych w formie 

wnoszenia składek do Funduszu, a takŜe w ramach Planów Systematycznego 

Oszczędzania.”,   

2. w artykule 50 w ustępie 3 słowo „zarząd” zastępuje się słowami „rada nadzorcza”.  

 

 

PKO Światowy Fundusz Walutowy – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty 

informuje o nast ępujących zmianach w tre ści statutu:  

1. w artykule 23 w ustępie 1 w zdaniu 1 po słowach „równa Minimalnej Wpłacie” kropkę 

zastępuje się przecinkiem i dodaje się słowa „z zastrzeŜeniem Ŝe Fundusz moŜe ustalić 

inną kwotę minimalnej wartości zlecenia odkupienia w ramach wyspecjalizowanych 

programów inwestycyjnych, o których mowa w art. 39 Statutu, w tym w szczególności 

pracowniczych programów emerytalnych prowadzonych w formie wnoszenia składek do 

Funduszu, a takŜe w ramach Planów Systematycznego Oszczędzania.”,  

2. w artykule 59 w ustępie 4 słowo „zarząd” zastępuje się słowami „rada nadzorcza”.  

 

 

II. 

PKO Zrównowa Ŝony - fundusz inwestycyjny otwarty 

informuje o nast ępujących zmianach w tre ści statutu: 

1. w artykule 5 definicje Instrumentów DłuŜnych i Instrumentów Udziałowych otrzymują 

nowe, następujące brzmienie:  
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”Instrumentach 

DłuŜnych 

Rozumie się przez to instrumenty rynku pienięŜnego, dłuŜne 

papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane 

przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, obligacje i 

instrumenty finansowe o podobnym charakterze takie jak w 

szczególności: bony skarbowe, papiery komercyjne, certyfikaty 

depozytowe, kwity depozytowe, których bazą są obligacje (lub 

inne prawa majątkowe inkorporujące prawa wynikające z 

zaciągnięcia długu), listy zastawne, a takŜe inne zbywalne 

papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe 

odpowiadające prawom wynikającym z zaciągnięcia długu. 

Instrumentach 

Udziałowych 

Rozumie się przez to akcje i instrumenty finansowe o 

podobnym charakterze takie jak w szczególności: prawa 

poboru, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity 

depozytowe, których bazą są akcje (lub inne prawa majątkowe 

inkorporujące prawa z akcji), a takŜe inne zbywalne papiery 

wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające 

prawom z akcji.”, 

2. w artykule 7 w ustępie 2 w literze a) po słowach „Instrumenty Udziałowe” dodaje się słowa 

„oraz kontrakty terminowe na akcje lub indeksy giełdowe akcji (wartość kontraktu liczona 

jest jako iloczyn kursu kontraktu terminowego i mnoŜnika)”,  

3. w artykule 7 w ustępie 2 w literze b) po słowach „Instrumenty DłuŜne” dodaje się słowa 

„oraz depozyty o terminie zapadalności dłuŜszym niŜ 7 dni i papiery wartościowe, co do 

których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu (buy / sell back)”,  

4. w artykule 7A w ustępie 5 w literze d) litera ii. otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„ii. papiery wartościowe lub instrumenty rynku pienięŜnego,”.  

 

 

PKO Stabilnego Wzrostu - fundusz inwestycyjny otwar ty 

informuje o nast ępujących zmianach w tre ści statutu: 

1. w artykule 5 definicje Instrumentów DłuŜnych i Instrumentów Udziałowych otrzymują 

nowe, następujące brzmienie:  

”Instrumentach 

DłuŜnych 

Rozumie się przez to instrumenty rynku pienięŜnego, dłuŜne 

papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane 

przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, obligacje i 

instrumenty finansowe o podobnym charakterze takie jak w 

szczególności: bony skarbowe, papiery komercyjne, certyfikaty 

depozytowe, kwity depozytowe, których bazą są obligacje (lub 

inne prawa majątkowe inkorporujące prawa wynikające z 
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zaciągnięcia długu), listy zastawne, a takŜe inne zbywalne 

papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe 

odpowiadające prawom wynikającym z zaciągnięcia długu. 

Instrumentach 

Udziałowych 

Rozumie się przez to akcje i instrumenty finansowe o 

podobnym charakterze takie jak w szczególności: prawa 

poboru, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity 

depozytowe, których bazą są akcje (lub inne prawa majątkowe 

inkorporujące prawa z akcji), a takŜe inne zbywalne papiery 

wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające 

prawom z akcji.”, 

2. w artykule 7 w ustępie 2 w literze a) po słowach „Instrumenty Udziałowe” dodaje się 

słowa „oraz kontrakty terminowe na akcje lub indeksy giełdowe akcji (wartość kontraktu 

liczona jest jako iloczyn kursu kontraktu terminowego i mnoŜnika)”,   

3. w artykule 7 w ustępie 2 w literze b) po słowach „Instrumenty DłuŜne” dodaje się słowa 

„oraz depozyty o terminie zapadalności dłuŜszym niŜ 7 dni i papiery wartościowe, co do 

których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu (buy / sell back)”,  

4. w artykule 7A w ustępie 5 w literze d) litera ii. otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„ii. papiery wartościowe lub instrumenty rynku pienięŜnego,”.  

 

 

PKO Skarbowy - fundusz inwestycyjny otwarty 

informuje o nast ępujących zmianach w tre ści statutu: 

1. w artykule 5 definicja Instrumentów DłuŜnych otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

”Instrumentach 

DłuŜnych 

Rozumie się przez to instrumenty rynku pienięŜnego, dłuŜne 

papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane 

przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, obligacje i 

instrumenty finansowe o podobnym charakterze takie jak w 

szczególności: bony skarbowe, papiery komercyjne, certyfikaty 

depozytowe, kwity depozytowe, których bazą są obligacje (lub 

inne prawa majątkowe inkorporujące prawa wynikające z 

zaciągnięcia długu), listy zastawne, a takŜe inne zbywalne 

papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe 

odpowiadające prawom wynikającym z zaciągnięcia długu.”, 

2. w artykule 7 ustęp 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„2. Podstawowymi rodzajami lokat Funduszu są Instrumenty DłuŜne. Całkowita 

wartość lokat Funduszu w Instrumenty DłuŜne oraz depozyty o terminie 

zapadalności dłuŜszym niŜ 7 dni i papiery wartościowe, co do których istnieje 

zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu (buy / sell back), nie moŜe być niŜsza 

niŜ 70% Wartości Aktywów Netto Funduszu.”. 
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PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty 

informuje o nast ępujących zmianach w tre ści statutu: 

1. w artykule 3 definicje Instrumentów DłuŜnych i Instrumentów Udziałowych otrzymują 

nowe, następujące brzmienie:  

”Instrumentach 

DłuŜnych 

Rozumie się przez to instrumenty rynku pienięŜnego, dłuŜne 

papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane 

przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, obligacje i 

instrumenty finansowe o podobnym charakterze takie jak w 

szczególności: bony skarbowe, papiery komercyjne, certyfikaty 

depozytowe, kwity depozytowe, których bazą są obligacje (lub 

inne prawa majątkowe inkorporujące prawa wynikające z 

zaciągnięcia długu), listy zastawne, a takŜe inne zbywalne 

papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe 

odpowiadające prawom wynikającym z zaciągnięcia długu. 

Inst rumentach 

Udziałowych 

Rozumie się przez to akcje i instrumenty finansowe o 

podobnym charakterze takie jak w szczególności: prawa 

poboru, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity 

depozytowe, których bazą są akcje (lub inne prawa majątkowe 

inkorporujące prawa z akcji), a takŜe inne zbywalne papiery 

wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające 

prawom z akcji.”, 

2. w artykule 33 w ustępie 3 w literze d słowa „wpłacanej kwoty” zastępuje się słowami 

„kwoty podlegającej odkupieniu”,  

3. w artykule 61 w ustępie 1 po słowach „lub na Innych Rynkach Zorganizowanych” dodaje 

się przecinek oraz słowa „oraz kontrakty terminowe na akcje lub indeksy giełdowe akcji”, 

4. w artykule 61 w ustępie 2 po słowach „na rynkach zorganizowanych wskazanych w ust. 1” 

dodaje się przecinek oraz słowa „oraz depozyty o terminie zapadalności dłuŜszym niŜ 7 

dni i papiery wartościowe, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich 

odkupu (buy / sell back)”,  

5. w artykule 61 w ustępie 4 po słowach „Instrumenty Udziałowe” dodaje się słowa „oraz 

kontrakty terminowe na akcje lub indeksy giełdowe akcji (wartość kontraktu liczona jest 

jako iloczyn kursu kontraktu terminowego i mnoŜnika)”,  

6. w artykule 63 w ustępie 5 w literze d w literze ii. wykreśla się słowo „dłuŜne”,  

7. w artykule 71 w ustępie 2 po słowach „lub na Innych Rynkach Zorganizowanych” dodaje 

się przecinek oraz słowa „oraz kontrakty terminowe na akcje lub indeksy giełdowe akcji”, 

8. w artykule 71 w ustępie 3 po słowach „na rynkach zorganizowanych wskazanych w ust. 2” 

dodaje się przecinek oraz słowa „oraz depozyty o terminie zapadalności dłuŜszym niŜ 7 
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dni i papiery wartościowe, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich 

odkupu (buy / sell back)”,  

9. w artykule 71 w ustępie 5 w literze a) po słowach „Instrumenty Udziałowe” dodaje się 

słowa „oraz kontrakty terminowe na akcje lub indeksy giełdowe akcji (wartość kontraktu 

liczona jest jako iloczyn kursu kontraktu terminowego i mnoŜnika)”,  

10. w artykule 71 w ustępie 5 w literze b) po słowach „Instrumenty DłuŜne” dodaje się słowa 

„oraz depozyty o terminie zapadalności dłuŜszym niŜ 7 dni i papiery wartościowe, co do 

których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu (buy / sell back)”,  

11. w artykule 73 w ustępie 5 w literze d) w literze ii. wykreśla się słowo „dłuŜne”,  

12. w artykule 81 w ustępie 2 po słowach „lub na Innych Rynkach Zorganizowanych” dodaje 

się przecinek oraz słowa „oraz kontrakty terminowe na akcje lub indeksy giełdowe akcji”,

  

13. w artykule 81 w ustępie 3 po słowach „na rynkach zorganizowanych wskazanych w ust. 2” 

dodaje się przecinek oraz słowa „oraz depozyty o terminie zapadalności dłuŜszym niŜ 7 

dni i papiery wartościowe, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich 

odkupu (buy / sell back)”,  

14. w artykule 81 w ustępie 5 w literze a) po słowach „Instrumenty Udziałowe” dodaje się 

słowa „oraz kontrakty terminowe na akcje lub indeksy giełdowe akcji (wartość kontraktu 

liczona jest jako iloczyn kursu kontraktu terminowego i mnoŜnika)”,  

15. w artykule 81 w ustępie 5 w literze b) po słowach „Instrumenty DłuŜne” dodaje się słowa 

„oraz depozyty o terminie zapadalności dłuŜszym niŜ 7 dni i papiery wartościowe, co do 

których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu (buy / sell back)”,  

16. w artykule 83 w ustępie 5 w literze d w literze ii. wykreśla się słowo „dłuŜne”,  

17. w artykule 91 w ustępie 5 po słowach „Instrumenty DłuŜne” dodaje się słowa „oraz 

depozyty o terminie zapadalności dłuŜszym niŜ 7 dni i papiery wartościowe, co do 

których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu (buy / sell back)”,  

18. w artykule 104 w ustępie 2) po słowach „Instrumenty Udziałowe” dodaje się słowa „oraz 

kontrakty terminowe na akcje lub indeksy giełdowe akcji (wartość kontraktu liczona jest 

jako iloczyn kursu kontraktu terminowego i mnoŜnika)”,  

19. w artykule 105 w ustępie 5 w punkcie 4) w literze b) wykreśla się słowo „dłuŜne”,  

20. w artykule 116 w ustępie 2) po słowach „Instrumenty Udziałowe” dodaje się słowa „oraz 

kontrakty terminowe na akcje lub indeksy giełdowe akcji (wartość kontraktu liczona jest 

jako iloczyn kursu kontraktu terminowego i mnoŜnika)”,  

21. w artykule 117 w ustępie 5 w punkcie 4) w literze b) wykreśla się słowo „dłuŜne”,  

22. w artykule 128 w ustępie 2) po słowach „Instrumenty Udziałowe” dodaje się słowa „oraz 

kontrakty terminowe na akcje lub indeksy giełdowe akcji (wartość kontraktu liczona jest 

jako iloczyn kursu kontraktu terminowego i mnoŜnika)”,  

23. w artykule 129 w ustępie 5 w punkcie 4) w literze b) wykreśla się słowo „dłuŜne”,  
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24. w artykule 140 w ustępie 2) po słowach „Instrumenty Udziałowe” dodaje się słowa „oraz 

kontrakty terminowe na akcje lub indeksy giełdowe akcji (wartość kontraktu liczona jest 

jako iloczyn kursu kontraktu terminowego i mnoŜnika)”,  

25. w artykule 141 w ustępie 5 w punkcie 4) w literze b) wykreśla się słowo „dłuŜne”,  

26. w artykule 151 w ustępie 5 w literze d w literze ii. wykreśla się słowo „dłuŜne”,  

27. w artykule 159 w zdaniu pierwszym po słowach „Instrumenty DłuŜne” wykreśla się słowa 

„opiewające wyłącznie na wierzytelności pienięŜne, w tym instrumenty rynku 

pienięŜnego, depozyty o terminie zapadalności dłuŜszym niŜ 7 dni i papiery 

wartościowe, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu (buy / sell 

back). Aktywa Subfunduszu lokowane będą w skarbowe Instrumenty DłuŜne oraz w 

Instrumenty DłuŜne emitowane przez innych emitentów, w tym dłuŜne papiery 

wartościowe przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego”.  

  

  

PKO Obligacji Długoterminowych - fundusz inwestycyj ny otwarty 

informuje o nast ępujących zmianach w tre ści statutu: 

1. w artykule 5 definicja Instrumentów DłuŜnych otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

”Instrumentach 

DłuŜnych 

Rozumie się przez to instrumenty rynku pienięŜnego, dłuŜne 

papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane 

przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, obligacje i 

instrumenty finansowe o podobnym charakterze takie jak w 

szczególności: bony skarbowe, papiery komercyjne, certyfikaty 

depozytowe, kwity depozytowe, których bazą są obligacje (lub 

inne prawa majątkowe inkorporujące prawa wynikające z 

zaciągnięcia długu), listy zastawne, a takŜe inne zbywalne 

papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe 

odpowiadające prawom wynikającym z zaciągnięcia długu.”, 

2. w artykule 7 ustęp 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  

„2.  Podstawowym rodzajem lokat są Instrumenty DłuŜne. Całkowita wartość lokat w 

Instrumenty DłuŜne oraz depozyty o terminie zapadalności dłuŜszym niŜ 7 dni i 

papiery wartościowe, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich 

odkupu (buy / sell back) nie moŜe być niŜsza niŜ 66% Wartości Aktywów Netto 

Funduszu, przy czym poziom zmodyfikowanego duration Funduszu będzie nie 

niŜszy niŜ 2 lata.”.  

 

  

PKO Obligacji - fundusz inwestycyjny otwarty 

informuje o nast ępujących zmianach w tre ści statutu: 

1. w artykule 5 definicja Instrumentów DłuŜnych otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
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”Instrumentach 

DłuŜnych 

Rozumie się przez to instrumenty rynku pienięŜnego, dłuŜne 

papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane 

przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, obligacje i 

instrumenty finansowe o podobnym charakterze takie jak w 

szczególności: bony skarbowe, papiery komercyjne, certyfikaty 

depozytowe, kwity depozytowe, których bazą są obligacje (lub 

inne prawa majątkowe inkorporujące prawa wynikające z 

zaciągnięcia długu), listy zastawne, a takŜe inne zbywalne 

papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe 

odpowiadające prawom wynikającym z zaciągnięcia długu.”, 

2. w artykule 7 ustęp 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  

„2. Podstawowym rodzajem lokat są Instrumenty DłuŜne. Całkowita wartość lokat 

Funduszu w Instrumenty DłuŜne oraz depozyty o terminie zapadalności dłuŜszym 

niŜ 7 dni i papiery wartościowe, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony 

do ich odkupu (buy / sell back) nie moŜe być niŜsza niŜ 66% Wartości Aktywów 

Netto Funduszu.”.  

  

 

PKO Akcji Nowa Europa - fundusz inwestycyjny otwart y 

informuje o nast ępujących zmianach w tre ści statutu: 

1. w artykule 5 definicje Instrumentów DłuŜnych i Instrumentów Udziałowych otrzymują 

nowe, następujące brzmienie:  

”Instrumentach 

DłuŜnych 

Rozumie się przez to instrumenty rynku pienięŜnego, dłuŜne 

papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane 

przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, obligacje i 

instrumenty finansowe o podobnym charakterze takie jak w 

szczególności: bony skarbowe, papiery komercyjne, certyfikaty 

depozytowe, kwity depozytowe, których bazą są obligacje (lub 

inne prawa majątkowe inkorporujące prawa wynikające z 

zaciągnięcia długu), listy zastawne, a takŜe inne zbywalne 

papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe 

odpowiadające prawom wynikającym z zaciągnięcia długu. 

Instrumentach 

Udziałowych 

Rozumie się przez to akcje i instrumenty finansowe o 

podobnym charakterze takie jak w szczególności: prawa 

poboru, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity 

depozytowe, których bazą są akcje (lub inne prawa majątkowe 

inkorporujące prawa z akcji), a takŜe inne zbywalne papiery 

wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające 
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prawom z akcji.”, 

2. w artykule 7 w ustępie 2 po słowach „a takŜe na Innych Rynkach Zorganizowanych” 

dodaje się przecinek oraz słowa „oraz kontrakty terminowe na akcje lub indeksy 

giełdowe akcji”,  

3. w artykule 7 w ustępie 3 słowa „Instrumenty Udziałowe” zastępuje się słowami „rodzaje 

lokat, o których mowa w ust. 2 powyŜej” oraz po słowach „Wartości Aktywów Netto 

Funduszu” dodaje się przecinek i słowa „przy czym wartość kontraktu liczona jest jako 

iloczyn kursu kontraktu terminowego i mnoŜnika”,  

4. w artykule 7A w ustępie 5 w literze d) litera ii. otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„ii. papiery wartościowe lub instrumenty rynku pienięŜnego,”.  

  

 

PKO Akcji Małych i Średnich Spółek - fundusz inwestycyjny otwarty 

informuje o nast ępujących zmianach w tre ści statutu: 

1. w artykule 5 definicje Instrumentów DłuŜnych i Instrumentów Udziałowych otrzymują 

nowe, następujące brzmienie:  

”Instrumentach 

DłuŜnych 

Rozumie się przez to instrumenty rynku pienięŜnego, dłuŜne 

papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane 

przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, obligacje i 

instrumenty finansowe o podobnym charakterze takie jak w 

szczególności: bony skarbowe, papiery komercyjne, certyfikaty 

depozytowe, kwity depozytowe, których bazą są obligacje (lub 

inne prawa majątkowe inkorporujące prawa wynikające z 

zaciągnięcia długu), listy zastawne, a takŜe inne zbywalne 

papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe 

odpowiadające prawom wynikającym z zaciągnięcia długu. 

Instrumentach 

Udziałowych 

Rozumie się przez to akcje i instrumenty finansowe o 

podobnym charakterze takie jak w szczególności: prawa 

poboru, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity 

depozytowe, których bazą są akcje (lub inne prawa majątkowe 

inkorporujące prawa z akcji), a takŜe inne zbywalne papiery 

wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające 

prawom z akcji.”, 

2. w artykule 7 w ustępie 2 po słowach „bardzo dobrych perspektywach wzrostu” dodaje 

się przecinek oraz słowa „oraz kontrakty terminowe na akcje lub indeksy giełdowe akcji”,   

3. w artykule 7 w ustępie 3 po słowach „Instrumenty DłuŜne” dodaje się słowa „oraz 

depozyty o terminie zapadalności dłuŜszym niŜ 7 dni i papiery wartościowe, co do 

których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu (buy / sell back)”,  

4. w artykule 7 w ustępie 4 litera a) otrzymuje nową następującą treść:  
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„a)  całkowita wartość lokat w rodzaje lokat, o których mowa w ust. 2 powyŜej nie moŜe 

być niŜsza niŜ 60% Wartości Aktywów Netto Funduszu (w przypadku kontraktu 

wartość kontraktu liczona jest jako iloczyn kursu kontraktu terminowego i 

mnoŜnika), przy czym całkowita wartość lokat w rodzaje lokat, o których mowa w 

ust. 2 powyŜej emitowane przez małe i średnie spółki nie moŜe być niŜsza niŜ 30% 

Wartości Aktywów Netto Funduszu;”,  

5. w artykule 7A w ustępie 5 w literze d) litera ii. otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„ii. papiery wartościowe lub instrumenty rynku pienięŜnego,”.  

  

 

PKO Akcji - fundusz inwestycyjny otwarty 

informuje o nast ępujących zmianach w tre ści statutu: 

1. w artykule 5 definicje Instrumentów DłuŜnych i Instrumentów Udziałowych otrzymują 

nowe, następujące brzmienie:  

”Instrumentach 

DłuŜnych 

Rozumie się przez to instrumenty rynku pienięŜnego, dłuŜne 

papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane 

przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, obligacje i 

instrumenty finansowe o podobnym charakterze takie jak w 

szczególności: bony skarbowe, papiery komercyjne, certyfikaty 

depozytowe, kwity depozytowe, których bazą są obligacje (lub 

inne prawa majątkowe inkorporujące prawa wynikające z 

zaciągnięcia długu), listy zastawne, a takŜe inne zbywalne 

papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe 

odpowiadające prawom wynikającym z zaciągnięcia długu. 

Instrumentach 

Udziałowych 

Rozumie się przez to akcje i instrumenty finansowe o 

podobnym charakterze takie jak w szczególności: prawa 

poboru, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity 

depozytowe, których bazą są akcje (lub inne prawa majątkowe 

inkorporujące prawa z akcji), a takŜe inne zbywalne papiery 

wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające 

prawom z akcji.”, 

2. w artykule 7 w ustępie 1 po słowach „Instrumenty Udziałowe” dodaje się słowa „oraz 

kontrakty terminowe na akcje lub indeksy giełdowe akcji”,   

3. w artykule 7 w ustępie 2 w literze a) słowa „Instrumenty Udziałowe” zastępuje się 

słowami „rodzaje lokat, o których mowa w ust. 1 powyŜej”, zaś po słowach „Wartości 

Aktywów Netto Funduszu” wstawia się przecinek i dodaje słowa „przy czym wartość 

kontraktu liczona jest jako iloczyn kursu kontraktu terminowego i mnoŜnika”,  

4. w artykule 7A w ustępie 5 w literze d) litera ii. otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

  



 13 

„ii. papiery wartościowe lub instrumenty rynku pienięŜnego,”,  

 

  

 PKO Strategicznej Alokacji - fundusz inwestycyjny o twarty 

informuje o nast ępujących zmianach w tre ści statutu: 

1. w artykule 5 definicje Instrumentów DłuŜnych i Instrumentów Udziałowych otrzymują 

nowe, następujące brzmienie:  

”Inst rumentach 

DłuŜnych 

Rozumie się przez to instrumenty rynku pienięŜnego, dłuŜne 

papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane 

przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, obligacje i 

instrumenty finansowe o podobnym charakterze takie jak w 

szczególności: bony skarbowe, papiery komercyjne, certyfikaty 

depozytowe, kwity depozytowe, których bazą są obligacje (lub 

inne prawa majątkowe inkorporujące prawa wynikające z 

zaciągnięcia długu), listy zastawne, a takŜe inne zbywalne 

papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe 

odpowiadające prawom wynikającym z zaciągnięcia długu. 

Instrumentach 

Udziałowych 

Rozumie się przez to akcje i instrumenty finansowe o 

podobnym charakterze takie jak w szczególności: prawa 

poboru, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity 

depozytowe, których bazą są akcje (lub inne prawa majątkowe 

inkorporujące prawa z akcji), a takŜe inne zbywalne papiery 

wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające 

prawom z akcji.”, 

2. w artykule 7A w ustępie 5 w literze d) litera ii. otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„ii. papiery wartościowe lub instrumenty rynku pienięŜnego,”.  

 

 

PKO Światowy Fundusz Walutowy – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty 

informuje o nast ępujących zmianach w tre ści statutu: 

1. w artykule 114 w ustępie 5 w literze d litera (ii) otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„(ii) papiery wartościowe lub instrumenty rynku pienięŜnego,”,  

2. w artykule 127 w ustępie 5 w literze d litera (ii) otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„(ii) papiery wartościowe lub instrumenty rynku pienięŜnego,”,  

3. w artykule 137 w ustępie 5 w literze d litera (ii) otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„(ii) papiery wartościowe lub instrumenty rynku pienięŜnego,”,  

4. w artykule 147 w ustępie 5 w literze d litera (ii) otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„(ii) papiery wartościowe lub instrumenty rynku pienięŜnego,”,  

5. w artykule 157 w ustępie 5 w literze d litera (ii) otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
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„(ii) papiery wartościowe lub instrumenty rynku pienięŜnego,”.  

 

 

Zmiany Statutów, o których mowa w punkcie: 

I. wchodz ą w Ŝycie w dniu ich opublikowania,  

II. wchodz ą w Ŝycie w terminie 3 miesi ęcy od dnia ich opublikowania. 


