Warszawa 21 kwietnia 2015 r.

Ogłoszenie o zmianach w treś
treści statutu
statutu (nr 3/2015
/2015)
PKO Światowy Fundusz Walutowy – fundusz inwestycyjny otwarty („Fundusz”
Fundusz”)
informuje o następujących zmianach w treści statutu:
Artykuł 64 statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:

„Artykuł 64 Polityka inwestycyjna Subfunduszu
1.

Podstawowymi rodzajami lokat Subfunduszu są::
a. Instrumenty Udziałowe wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa
polskiego lub obcego przez spółki, których głównym bądź jednym z głównych
przedmiotów działalności jest poszukiwanie, wydobycie, produkcja, przetwarzanie,
dystrybucja lub handel złotem oraz następującymi metalami szlachetnymi: srebro,
platyna, pallad, a także prowadzenie wskazanych powyżej rodzajów działalności
względem złóż polimetalicznych, w których powołane metale szlachetne stanowią
istotną część;
b. kontrakty terminowe na akcje lub indeksy giełdowe akcji spółek, o których mowa
w lit. a) (przy czym wartość kontraktów liczona jest jako iloczyn kursu kontraktu
terminowego i mnożnika);
c.

jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających
siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub tytuły uczestnictwa
emitowane przez fundusze zagraniczne w rozumieniu Ustawy, jeżeli, zgodnie ze
statutem, prospektem, regulaminem lub dokumentami założycielskimi danego
funduszu podstawową kategorią lokat tego funduszu są kategorie lokat, o których
mowa w lit. a) lub lit. b) lub gdy polityka inwestycyjna tego funduszu zakłada, że
fundusz będzie odzwierciedlał skład indeksu akcji spółek, o których mowa w lit. a).

d. certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte
mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jeżeli, zgodnie ze statutem
danego funduszu fundusz ten będzie:
- lokował aktywa w kategorie lokat, o których mowa w lit. a) lub b), lub
- odzwierciedlał skład indeksu akcji spółek, o których mowa w lit. a lub skład
indeksu, którego wartość odzwierciedla zmiany cen metali szlachetnych, o
których mowa w lit. a) lub
- lokował aktywa w papiery wartościowe, o których mowa w lit. a);
e.

tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające
siedzibę za granicą jeżeli instytucje te spełniają warunki określone w Ustawie oraz,
zgodnie ze statutem lub innym właściwym dokumentem dotyczącym danej
instytucji instytucja ta będzie:

- lokować aktywa w kategorie lokat, o których mowa w lit. a) lub b), lub
- odzwierciedlać skład indeksu akcji spółek, o których mowa w lit. a) .
2.

Proporcja pomiędzy poszczególnymi rodzajami lokat będzie uzależniona od decyzji
Towarzystwa popartych analizami oraz danymi otrzymanymi ze źródeł zewnętrznych, z
uwzględnieniem zasad dywersyfikacji lokat oraz innych ograniczeń inwestycyjnych
określonych w Ustawie, przy czym całkowita wartość lokat Subfunduszu w rodzaje
lokat, o których mowa w ust. 1 wynosić będzie do 100% Wartości Aktywów Netto
Subfunduszu.

3.

Całkowita wartość lokat Subfunduszu w rodzaje lokat, o których mowa w ust. 1 lit. a)
związane z poszukiwaniem, wydobyciem, produkcją, przetwarzaniem, dystrybucją lub
handlem złotem wynosić będzie nie mniej niż 50% Wartości Aktywów Netto
Subfunduszu.

4.

Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne
będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub
państwie członkowskim, na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem
regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim, lub na
Innych Rynkach Zorganizowanych, a także niewystandaryzowane instrumenty
pochodne.”

W/w zmiany statutu
statutu Funduszu
Funduszu wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ich
ogłoszenia.

