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OGŁOSZENIE O ZMIANIE W TREŚCI STATUTÓW  

(NR 6/2016) 

Data zmian: 17 marca 2016 r. 
Dotyczy:  
PKO Globalnej Strategii – fundusz inwestycyjny zamknięty 
 
 
PKO Globalnej Strategii – fundusz inwestycyjny zamknięty informuje o następujących zmianach w treści statutu: 
 

I. zmienia się oznaczenie artykułu „Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii F” z 7D na 7F,  

II. po artykule 7F dodaje się artykuły od 7G do 7J o następującym brzmieniu:  

„Artykuł 7G Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii G.  

1. W ramach emisji Certyfikatów serii G w drodze oferty publicznej zostanie zaoferowanych od 100.000 (słownie: sto tysięcy) do 

3.000.000 (słownie: trzy miliony) Certyfikatów.  

2. Cena emisyjna Certyfikatu serii G będzie nie mniejsza niż Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat w Dniu Wyceny 

dokonanej na 7 (słownie: siedem) dni przed rozpoczęciem przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii G.  

3. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii G nie może być niższa niż iloczyn 100.000 (słownie: sto 

tysięcy) Certyfikatów oraz ceny emisyjnej Certyfikatów oraz wyższa niż iloczyn 3.000.000 (słownie: trzy miliony) Certyfikatów i 

ceny emisyjnej Certyfikatów.  

Artykuł 7H Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii H.  

1. W ramach emisji Certyfikatów serii H w drodze oferty publicznej zostanie zaoferowanych od 100.000 (słownie: sto tysięcy) do 

3.000.000 (słownie: trzy miliony) Certyfikatów.  

2. Cena emisyjna Certyfikatu serii H będzie nie mniejsza niż Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat w Dniu Wyceny 

dokonanej na 7 (słownie: siedem) dni przed rozpoczęciem przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii H.  

3. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii H nie może być niższa niż iloczyn 100.000 (słownie: sto 

tysięcy) Certyfikatów oraz ceny emisyjnej Certyfikatów oraz wyższa niż iloczyn 3.000.000 (słownie: trzy miliony) Certyfikatów i 

ceny emisyjnej Certyfikatów.  

Artykuł 7I Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii I.  

1. W ramach emisji Certyfikatów serii I w drodze oferty publicznej zostanie zaoferowanych od 100.000 (słownie: sto tysięcy) do 

3.000.000 (słownie: trzy miliony) Certyfikatów.  

2. Cena emisyjna Certyfikatu serii I będzie nie mniejsza niż Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat w Dniu Wyceny 

dokonanej na 7 (słownie: siedem) dni przed rozpoczęciem przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii I.  

3. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii I nie może być niższa niż iloczyn 100.000 (słownie: sto 

tysięcy) Certyfikatów oraz ceny emisyjnej Certyfikatów oraz wyższa niż iloczyn 3.000.000 (słownie: trzy miliony) Certyfikatów i 

ceny emisyjnej Certyfikatów.  

Artykuł 7J Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii J.  

1. W ramach emisji Certyfikatów serii J w drodze oferty publicznej zostanie zaoferowanych od 100.000 (słownie: sto tysięcy) do 

3.000.000 (słownie: trzy miliony) Certyfikatów.  

2. Cena emisyjna Certyfikatu serii J będzie nie mniejsza niż Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat w Dniu Wyceny 

dokonanej na 7 (słownie: siedem) dni przed rozpoczęciem przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii J.  

3. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii J nie może być niższa niż iloczyn 100.000 (słownie: sto 

tysięcy) Certyfikatów oraz ceny emisyjnej Certyfikatów oraz wyższa niż iloczyn 3.000.000 (słownie: trzy miliony) Certyfikatów i 

ceny emisyjnej Certyfikatów.”. 

III. w artykule 16 w ustępie 3 wykreślają słowo „Północnej”. 

 

Zmiany statutu Funduszu wymienione w pkt I i II wchodzą w życie w dniu ich ogłoszenia. Zmiany statutu Funduszu wymienione w pkt III 

wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od ich ogłoszenia. 


