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Data zmian: 24 października 2018 r. 
Dotyczy:  
PKO MULTI STRATEGIA – fundusz inwestycyjny zamknięty 
PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód – Zachód – fundusz inwestycyjny zamknięty 
PKO EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD - fundusz inwestycyjny zamknięty 
PKO Globalnego Dochodu - fundusz inwestycyjny zamknięty 
PKO GLOBALNEJ MAKROEKONOMII – fundusz inwestycyjny zamknięty 
PKO Globalnej Strategii - fundusz inwestycyjny zamknięty 
PKO STRATEGII DŁUŻNYCH - fundusz inwestycyjny zamknięty 
PKO Strategii Obligacyjnych - fundusz inwestycyjny zamknięty 
 
 
PKO MULTI STRATEGIA – fundusz inwestycyjny zamknięty informuje o następujących zmianach w treści statutu:  

1.   w artykule 3 ust. 1 pkt 38) otrzymuje nowe następujące brzmienie:  

„38) Towarowe Instrumenty Pochodne – prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od wartości 
oznaczonych co do gatunku rzeczy, w tym metali szlachetnych lub przemysłowych, wartości określonych rodzajów energii, 
mierników i limitów wielkości produkcji lub emisji zanieczyszczeń, pod warunkiem, że są dopuszczone do obrotu na giełdach 
towarowych.”;  

2.   w artykule 24A ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:  

„2. Bazę Towarowych Instrumentów Pochodnych, o których mowa w ust. 1 mogą stanowić między innymi: określone rodzaje 
energii (energia elektryczna), metale szlachetne (platyna, złoto, srebro) lub przemysłowe (aluminium, cyna, cynk, miedź, nikiel, 
ołów), oznaczone co do gatunku rzeczy (gaz ziemny, ropa naftowa, węgiel kamienny) lub mierniki i limity wielkości produkcji 
lub emisji zanieczyszczeń, stanowiące podstawę do ustalenia ceny Towarowego Instrumentu Pochodnego.”.  

 
Zmiana statutu Funduszu, o której mowa powyżej wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ich ogłoszenia. 

 

PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód – Zachód – fundusz inwestycyjny zamknięty informuje o następujących zmianach w 
treści statutu: 
 

1. w artykule 2 ust. 1 pkt 32) otrzymuje nowe następujące brzmienie:  
 

„32) Towarowe Instrumenty Pochodne – prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od wartości 
oznaczonych co do gatunku rzeczy, w tym metali szlachetnych lub przemysłowych, wartości określonych rodzajów energii, 
mierników i limitów wielkości produkcji lub emisji zanieczyszczeń, pod warunkiem, że są dopuszczone do obrotu na giełdach 
towarowych.”;  

  
2. w artykule 20A ust. 1 i 2 otrzymują nowe następujące brzmienie: 

  
„1. Z zastrzeżeniem poniższych postanowień, Aktywa Funduszu mogą być inwestowane w następujące rodzaje Instrumentów 

Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych: kontrakty terminowe, opcje, swapy, kontrakty na 
różnicę.  

2. Bazę Instrumentów Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych, o których mowa w ust. 1, mogą 
stanowić między innymi: giełdowe indeksy akcji, akcje, dłużne Papiery Wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego, Waluty 
Obce, stopy procentowe.”;  

 
3. w artykule 20B ust. 1 i 2 otrzymują nowe następujące brzmienie:  

 
„1. Z zastrzeżeniem poniższych postanowień, Aktywa Funduszu mogą być inwestowane w następujące Towarowe Instrumenty 

Pochodne: kontrakty terminowe, opcje, swapy. 
2. Bazę Towarowych Instrumentów Pochodnych, o których mowa w ust. 1 mogą stanowić między innymi: określone rodzaje energii 

(energia elektryczna), metale szlachetne (platyna, złoto, srebro) lub przemysłowe (aluminium, cyna, cynk, miedź, nikiel, ołów), 
oznaczone co do gatunku rzeczy (gaz ziemny, ropa naftowa, węgiel kamienny) lub mierniki i limity wielkości produkcji lub emisji 
zanieczyszczeń, stanowiące podstawę do ustalenia ceny Towarowego Instrumentu Pochodnego.”.  

 
Zmiana statutu Funduszu, o której mowa powyżej wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ich ogłoszenia. 
 

PKO EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD – fundusz inwestycyjny zamknięty informuje o następujących zmianach w treści statutu:  

1. w artykule 3 ust. 1 pkt 26) otrzymuje nowe następujące brzmienie:  

„26) Towarowe Instrumenty Pochodne – prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od wartości 
oznaczonych co do gatunku rzeczy, w tym metali szlachetnych lub przemysłowych, wartości określonych rodzajów energii, 
mierników i limitów wielkości produkcji lub emisji zanieczyszczeń, pod warunkiem, że są dopuszczone do obrotu na giełdach 
towarowych.”;  

OGŁOSZENIE O ZMIANIE W TREŚCI STATUTÓW  
(NR 11/2018) 
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2. w artykule 24 ust. 1 - 3 otrzymują nowe następujące brzmienie:  

„1. Z zastrzeżeniem poniższych postanowień, Aktywa Funduszu mogą być inwestowane w następujące rodzaje Instrumentów 
Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych: kontrakty terminowe, opcje, swapy, kontrakty na 
różnicę oraz w następujące Towarowe Instrumenty Pochodne: kontrakty terminowe, opcje, swapy.  

2. Bazę Instrumentów Pochodnych, o których mowa w ust. 1, mogą stanowić między innymi: giełdowe indeksy akcji, akcje, dłużne 
Papiery Wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego, Waluty Obce, stopy procentowe.  

3. Bazę Towarowych Instrumentów Pochodnych mogą stanowić między innymi: określone rodzaje energii, metale szlachetne lub 
przemysłowe, oznaczone co do gatunku rzeczy lub mierniki i limity wielkości produkcji lub emisji zanieczyszczeń, stanowiące 
podstawę do ustalenia ceny Towarowego Instrumentu Pochodnego.”.  

 

Zmiana statutu Funduszu, o której mowa powyżej wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ich ogłoszenia. 

 
PKO Globalnego Dochodu – fundusz inwestycyjny zamknięty informuje o następujących zmianach w treści statutu: 
 

1. w artykule 2 ust. 1 pkt 44) otrzymuje nowe następujące brzmienie: 
  

„44) Towarowe Instrumenty Pochodne – prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od wartości 
oznaczonych co do gatunku rzeczy, mierników i limitów wielkości produkcji lub emisji zanieczyszczeń, w tym metali 
szlachetnych lub przemysłowych, wartości określonych rodzajów energii, pod warunkiem, że są dopuszczone do obrotu na 
giełdach towarowych.”;  

 
2. w artykule 21A ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

  
„2. Bazę Towarowych Instrumentów Pochodnych, o których mowa w ust. 1 mogą stanowić między innymi: określone rodzaje 

energii (energia elektryczna), metale szlachetne (platyna, złoto, srebro) lub przemysłowe (aluminium, cyna, cynk, miedź, nikiel, 
ołów), oznaczone co do gatunku rzeczy (gaz ziemny, ropa naftowa, węgiel kamienny) lub mierniki i limity wielkości produkcji 
lub emisji zanieczyszczeń, stanowiące podstawę do ustalenia ceny Towarowego Instrumentu Pochodnego.”.  

 
Zmiana statutu Funduszu, o której mowa powyżej wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ich ogłoszenia. 

 

PKO GLOBALNEJ MAKROEKONOMII – fundusz inwestycyjny zamknięty informuje o następujących zmianach w treści statutu: 
 

1.      w artykule 3 ust. 1 pkt 25) otrzymuje nowe następujące brzmienie:  

„25) Towarowe Instrumenty Pochodne – prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od wartości 
oznaczonych co do gatunku rzeczy, w tym metali szlachetnych lub przemysłowych, wartości określonych rodzajów energii, 
mierników i limitów wielkości produkcji lub emisji zanieczyszczeń, pod warunkiem, że są dopuszczone do obrotu na giełdach 
towarowych.”; 

  
2.     w artykule 25 ust. 1 - 3 otrzymują nowe następujące brzmienie:  

„1. Z zastrzeżeniem poniższych postanowień, Aktywa Funduszu mogą być inwestowane w następujące rodzaje Instrumentów      
Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych: kontrakty terminowe, opcje, , kontrakty na różnicę, 
swapy oraz w następujące Towarowe Instrumenty Pochodne: kontrakty terminowe, opcje, swapy. 

 
2. Bazę Instrumentów Pochodnych, o których mowa w ust. 1, mogą stanowić między innymi: giełdowe indeksy akcji, akcje, 

dłużne Papiery Wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego, Waluty Obce, stopy procentowe.  
 
3. Bazę Towarowych Instrumentów Pochodnych mogą stanowić między innymi: określone rodzaje energii, metale szlachetne lub 

przemysłowe, oznaczone co do gatunku rzeczy lub mierniki i limity wielkości produkcji lub emisji zanieczyszczeń, stanowiące 
podstawę do ustalenia ceny Towarowego Instrumentu Pochodnego.”.  

 
Zmiana statutu Funduszu, o której mowa powyżej wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ich ogłoszenia. 

 
PKO Globalnej Strategii – fundusz inwestycyjny zamknięty informuje o następujących zmianach w treści statutu: 
 

1.    w artykule 2 ust. 1 pkt 32) otrzymuje nowe następujące brzmienie:  

„32) Towarowe Instrumenty Pochodne – prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od wartości         
oznaczonych co do gatunku rzeczy, w tym metali szlachetnych lub przemysłowych, wartości określonych rodzajów energii, 
mierników i limitów wielkości produkcji lub emisji zanieczyszczeń, pod warunkiem, że są dopuszczone do obrotu na giełdach 
towarowych.”; 

  
2.    w artykule 20 ust. 1 - 3 otrzymują nowe następujące brzmienie:  

„1. Z zastrzeżeniem poniższych postanowień, Aktywa Funduszu mogą być inwestowane w następujące rodzaje Instrumentów 
Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych: kontrakty terminowe, opcje, swapy, kontrakty na 
różnicę oraz w następujące Towarowe Instrumenty Pochodne: kontrakty terminowe, opcje, swapy. 

  
2. Bazę Instrumentów Pochodnych, o których mowa w ust. 1, mogą stanowić między innymi: giełdowe indeksy akcji, akcje, 

dłużne Papiery Wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego, Waluty Obce, stopy procentowe. 
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3. Bazę Towarowych Instrumentów Pochodnych mogą stanowić między innymi: określone rodzaje energii, metale szlachetne lub 
przemysłowe lub oznaczone co do gatunku rzeczy, mierniki i limity wielkości produkcji lub emisji zanieczyszczeń, stanowiące 
podstawę do ustalenia ceny Towarowego Instrumentu Pochodnego.”.  

 
Zmiana statutu Funduszu, o której mowa powyżej wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ich ogłoszenia. 

PKO STRATEGII DŁUŻNYCH – fundusz inwestycyjny zamknięty informuje o następujących zmianach w treści statutu: 
 
W art. 25 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: 
 
„1. Z zastrzeżeniem poniższych postanowień, Aktywa Funduszu mogą być inwestowane w następujące rodzaje Instrumentów 

Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych: kontrakty terminowe, opcje, swapy, kontrakty na 
różnicę, transakcje na stopy procentowe.”. 

 
Zmiana statutu Funduszu, o której mowa powyżej wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ich ogłoszenia. 

PKO Strategii Obligacyjnych – fundusz inwestycyjny zamknięty informuje o następujących zmianach w treści statutu: 
 
W art. 20 ust.1 otrzymuje następujące brzmienie: 
 
„1. Z zastrzeżeniem poniższych postanowień, Aktywa Funduszu mogą być inwestowane w następujące rodzaje Instrumentów 

Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych: kontrakty terminowe, opcje, swapy, kontrakty na 
różnicę, transakcje na stopy procentowe.”. 

 
Zmiana statutu Funduszu, o której mowa powyżej wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ich ogłoszenia. 

 


