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Warszawa, dnia 9 sierpnia 2011 roku 
 
 

Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 8/2011) 
 

 

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

 

1. w artykule 124 ustęp 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:   

„1.  Celem Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu 

wartości lokat Subfunduszu.”,  

2. w artykule 125 w ustępie 1 litery a - d otrzymują nowe, następujące brzmienie:  

„a. Instrumenty Dłużne będące przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczone do 

obrotu, a także niebędące przedmiotem oferty publicznej lub niedopuszczone do 

obrotu na tych rynkach;  

b. depozyty o terminie zapadalności dłuższym niż 7 dni;  

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

odkupu (buy / sell back);  

d. Instrumenty Udziałowe i kontrakty terminowe na akcje lub indeksy giełdowe (przy 

czym wartość kontraktów liczona jest jako iloczyn kursu kontraktu terminowego i 

mnożnika) będące odpowiednio przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczone do 

obrotu, a także Instrumenty Udziałowe inne niż będące przedmiotem oferty 

publicznej lub dopuszczone do obrotu;”,  

3. w artykule 125 ustęp 1 dodaje się literę e o następującym brzmieniu:  

„e. jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytuły uczestnictwa emitowane przez 

fundusze zagraniczne (w rozumieniu Ustawy) oraz tytuły uczestnictwa emitowane 

przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, spełniające 

kryteria określone w Ustawie, jeżeli, zgodnie ze statutem lub innym właściwym 

dokumentem, podstawową kategorią lokat tego funduszu lub tej instytucji są 

Instrumenty Udziałowe i kontrakty terminowe na akcje lub indeksy giełdowe.”,  

4. w artykule 125 dodaje się ustęp 1a o następującym brzmieniu:  

„1a.  Fundusz dąży do realizacji strategii ochrony kapitału w okresach trzyletnich, 

ustalając jako poziom ochrony kapitału Wartość Aktywów Netto na Jednostkę 

Uczestnictwa przypadającą na pierwszy Dzień Wyceny w pierwszym roku 

kalendarzowym danego okresu trzyletniego, z zastrzeżeniem ust. 1 b oraz z 
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zastrzeżeniem, że pierwszy taki okres rozpoczyna się z dniem 1 stycznia 2012 r. 

Fundusz nie gwarantuje skutecznej realizacji strategii ochrony kapitału.”,  

5. w artykule 125 dodaje się ustęp 1b o następującym brzmieniu:  

„1b.  Do dnia 31 grudnia 2011 r. włącznie poziom ochrony kapitału będzie równy 

Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa z Dnia Wyceny 

przypadającego na datę 9 listopada 2011 r.”,  

6. w artykule 125 dodaje się ustęp 1c o następującym brzmieniu: 

„1c. Fundusz może podwyższyć poziom ochrony kapitału w trakcie trwania okresu 

trzyletniego. Zmiana poziomu ochrony kapitału dotyczy danego okresu trzyletniego 

i staje się skuteczna od następnego Dnia Wyceny po dniu, w którym podano do 

publicznej wiadomości informację o podwyższeniu poziomu ochrony kapitału, w 

sposób określony w art. 58 Statutu.”,  

7. w artykule 125 w ustępie 2 po słowach „otrzymanymi ze źródeł zewnętrznych, z 

uwzględnieniem” dodaje się słowa „ ust. 1a - 1c,”,  

8. w artykule 125 w ustępie 2 litera a otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  

„a.  całkowita wartość inwestycji Subfunduszu w kategorie lokat, o których mowa w ust. 

1 lit. d i e nie może być wyższa niż 50% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu;”, 

9. w artykule 125 w ustępie 2 litera b otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  

„b.  całkowita wartość inwestycji Subfunduszu w rodzaje lokat, o których mowa w ust. 1 

lit. a - c może wynosić do 100% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu;”.  

 

Zmiany statutu wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ich opublikowania. 
 

 

 

 

 

 
 


