
1 
 

 

Warszawa, dnia 23 maja 2013 roku 

 

 

Ogłoszenie o zmianach w treści statutu 

 PKO Obligacji Korporacyjnych – fundusz inwestycyjny zamknięty  

(nr 7/2013) 

 

 

1. - w artykule 3 pkt 9 otrzymuje następujące brzmienie: 

„9. Dzień Wykupu – dzień, w którym Fundusz dokonuje wykupu Certyfikatów, danej emisji 

przypadający na ostatni Dzień Wyceny w każdym kwartale kalendarzowym począwszy dla 

Certyfikatów serii A pierwszej i drugiej emisji od marca 2013 roku, dla Certyfikatów serii B 

trzeciej, czwartej i piątej emisji od marca 2014 roku, dla Certyfikatów serii C szóstej i siódmej 

emisji oraz dla Certyfikatów serii D ósmej emisji od czerwca 2014 roku”,  

 

2. w artykule 9 po ust. 15 dodaje się ustępy 16-17 o następującej treści: 

 „16. W ramach ósmej emisji Certyfikatów zaoferowane zostaną Certyfikaty serii D. 

17. Łączna wysokość wpłat do Funduszu na Certyfikaty serii D ósmej emisji nie może być  niższa, 

niż 10.989.000,00 (słownie: dziesięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć  tysiący) 

złotych i wyższa, niż 439.560.000,00 (słownie: czterysta trzydzieści dziewięć milionów pięćset 

sześćdziesiąt tysięcy) złotych. Wpłaty do Funduszu dokonywane będą w drodze Zapisów na 

Certyfikaty serii D ósmej emisji w liczbie od 100.000 (sto tysięcy) do 4.000.000 (czterech 

milionów).”, 

3. - w artykule 27 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: 

„2. Fundusz może oferować Certyfikaty serii A, serii B, serii C i serii D. Certyfikaty serii A, serii 

B, serii C i serii D reprezentują takie same prawa, z zastrzeżeniem, iż przychody z tytułu 

odsetek od wpłat dokonywanych celem opłacenia Certyfikatów poszczególnych serii 

powiększają wartość aktywów netto przypadających na Certyfikaty danej serii.”, 

 

4. w artykule 28 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie: 

„3. Fundusz rozpocznie dokonywanie wykupu Certyfikatów serii A pierwszej i drugiej emisji 

począwszy od Dnia Wykupu przypadającego na marzec 2013 roku oraz Certyfikatów serii B 

trzeciej, czwartej i piątej emisji od Dnia Wykupu przypadającego na marzec 2014 roku, 

Certyfikatów serii C szóstej i siódmej emisji oraz Certyfikatów serii D ósmej emisji od Dnia 

Wykupu przypadającego na czerwiec 2014 roku.”, 
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5. - w artykule 28 ust. 8 i 9 otrzymują następujące brzmienie: 

„8. W ramach jednego wykupu Certyfikatów może zostać wykupionych nie więcej niż 25% 

(dwadzieścia pięć procent) ogólnej liczby Certyfikatów, z zastrzeżeniem ust. 9.  

9. W przypadku zgłoszenia przez Uczestników żądań wykupu Certyfikatów na liczbę większą niż 

określona zgodnie z postanowieniami ust. 8 wszystkie żądania wykupu będą podlegały 

proporcjonalnej redukcji. Części ułamkowe Certyfikatów będą zaokrąglane w dół do 

całości.”, 

6. w artykule 34 ust. 5 w literze b) definicja Benchamrku otrzymuje następujące brzmienie: 

„Benchmarkiem jest stawka referencyjna WIBID 6M”. 

 

 
Zmiany statutu Funduszu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. 
 
 
 


