OGŁOSZENIE O ZMIANIE W TREŚCI STATUTÓW
(NR 14/2017)
Data zmian: 20 września 2017 r.
Dotyczy:
PKO EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD - fundusz inwestycyjny zamknięty
PKO GLOBALNEJ MAKROEKONOMII – fundusz inwestycyjny zamknięty
PKO MULTI STRATEGIA - fundusz inwestycyjny zamknięty
PKO STRATEGII DŁUŻNYCH – Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
PKO SPÓŁEK INNOWACYJNYCH GLOBALNY – fundusz inwestycyjny zamknięty

PKO EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD - fundusz inwestycyjny zamknięty informuje o następujących zmianach w treści statutu:
1.

w artykule 3 w ust. 1 w punkcie 7) w lit. e) kropkę zastępuje się średnikiem oraz dodaje się lit. f) w następującym brzmieniu:
„f) na dzień podziału Certyfikatów.”,

2.

po artykule 7 dodaje się artykuł 7a o następującym brzmieniu:

„Artykuł 7a Podział Certyfikatów
1.
2.
3.
4.
5.

Fundusz może dokonać podziału Certyfikatów.
Certyfikaty zostaną podzielone na równe części, tak aby ich całkowita wartość po podziale odpowiadała wartości Certyfikatu
przed podziałem.
Wartość Aktywów Netto na Certyfikat po podziale ustalana jest poprzez podzielenie Wartości Aktywów Netto na Certyfikat
przed podziałem przez liczbę części, na które dzielony jest Certyfikat.
Decyzja o sposobie podziału, w tym ilości części, na jakie zostaną podzielone Certyfikaty zostanie podjęta przez Towarzystwo.
Fundusz ogłasza o zamiarze dokonania przydziału w sposób określony w art. 39 ust. 3 Statutu.”.

Zmiany statutu Funduszu wchodzą w życie w dniu ich ogłoszenia.

PKO GLOBALNEJ MAKROEKONOMII – fundusz inwestycyjny zamknięty informuje o następujących zmianach w treści statutu:
1.

w artykule 3 w ust. 1 w punkcie 7) w lit. e) kropkę zastępuje się średnikiem oraz dodaje się lit. f) w następującym brzmieniu:
„f) na dzień podziału Certyfikatów.”,

2.

po artykule 9 dodaje się artykuł 9a o następującym brzmieniu:

„Artykuł 9a Podział Certyfikatów
1.
2.
3.
4.
5.

Fundusz może dokonać podziału Certyfikatów.
Certyfikaty zostaną podzielone na równe części, tak aby ich całkowita wartość po podziale odpowiadała wartości Certyfikatu
przed podziałem.
Wartość Aktywów Netto na Certyfikat po podziale ustalana jest poprzez podzielenie Wartości Aktywów Netto na Certyfikat
przed podziałem przez liczbę części, na które dzielony jest Certyfikat.
Decyzja o sposobie podziału, w tym ilości części, na jakie zostaną podzielone Certyfikaty zostanie podjęta przez Towarzystwo.
Fundusz ogłasza o zamiarze dokonania przydziału w sposób określony w art. 40 ust. 3 Statutu.”.

Zmiany statutu Funduszu wchodzą w życie w dniu ich ogłoszenia.

PKO MULTI STRATEGIA – fundusz inwestycyjny zamknięty informuje o następujących zmianach w treści statutu:
1.

w artykule 3 w ust. 1 w punkcie 7) w lit. e) kropkę zastępuje się średnikiem oraz dodaje się lit. f) w następującym brzmieniu:
„f) na dzień podziału Certyfikatów.”,

2.

po artykule 7 dodaje się artykuł 7a o następującym brzmieniu:

„Artykuł 7a Podział Certyfikatów
1.
2.

Fundusz może dokonać podziału Certyfikatów.
Certyfikaty zostaną podzielone na równe części, tak aby ich całkowita wartość po podziale odpowiadała wartości Certyfikatu
przed podziałem.
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3.
4.
5.

Wartość Aktywów Netto na Certyfikat po podziale ustalana jest poprzez podzielenie Wartości Aktywów Netto na Certyfikat
przed podziałem przez liczbę części, na które dzielony jest Certyfikat.
Decyzja o sposobie podziału, w tym ilości części, na jakie zostaną podzielone Certyfikaty zostanie podjęta przez Towarzystwo.
Fundusz ogłasza o zamiarze dokonania przydziału w sposób określony w art. 39 ust. 3 Statutu.”.

Zmiany statutu Funduszu wchodzą w życie w dniu ich ogłoszenia.

PKO STRATEGII DŁUŻNYCH – Fundusz Inwestycyjny Zamknięty informuje o następujących zmianach w treści statutu:
1.

w artykule 3 w ust. 8, w lit. e) kropkę zastępuje się średnikiem oraz dodaje się lit. f) w następującym brzmieniu:
„f) na dzień podziału Certyfikatów.”,

2.

po artykule 9 dodaje się artykuł 9a o następującym brzmieniu:

„Artykuł 9a Podział Certyfikatów
1.
2.
3.
4.
5.

Fundusz może dokonać podziału Certyfikatów.
Certyfikaty zostaną podzielone na równe części, tak aby ich całkowita wartość po podziale odpowiadała wartości Certyfikatu
przed podziałem.
Wartość Aktywów Netto na Certyfikat po podziale ustalana jest poprzez podzielenie Wartości Aktywów Netto na Certyfikat
przed podziałem przez liczbę części, na które dzielony jest Certyfikat.
Decyzja o sposobie podziału, w tym ilości części, na jakie zostaną podzielone Certyfikaty zostanie podjęta przez Towarzystwo.
Fundusz ogłasza o zamiarze dokonania przydziału w sposób określony w art. 40 ust. 3 Statutu.”.

Zmiany statutu Funduszu wchodzą w życie w dniu ich ogłoszenia.

PKO SPÓŁEK INNOWACYJNYCH GLOBALNY – fundusz inwestycyjny zamknięty informuje o następujących zmianach w treści
statutu:
1.

w artykule 3 w ust. 1 w punkcie 7) w lit. e) kropkę zastępuje się średnikiem oraz dodaje się lit. f) w następującym brzmieniu:
„f) na dzień podziału Certyfikatów.”,

2.

po artykule 7 dodaje się artykuł 7a o następującym brzmieniu:

„Artykuł 7a Podział Certyfikatów
1.
2.
3.
4.
5.

Fundusz może dokonać podziału Certyfikatów.
Certyfikaty zostaną podzielone na równe części, tak aby ich całkowita wartość po podziale odpowiadała wartości Certyfikatu
przed podziałem.
Wartość Aktywów Netto na Certyfikat po podziale ustalana jest poprzez podzielenie Wartości Aktywów Netto na Certyfikat
przed podziałem przez liczbę części, na które dzielony jest Certyfikat.
Decyzja o sposobie podziału, w tym ilości części, na jakie zostaną podzielone Certyfikaty zostanie podjęta przez Towarzystwo.
Fundusz ogłasza o zamiarze dokonania przydziału w sposób określony w art. 39 ust. 3 Statutu.”.

Zmiany statutu Funduszu wchodzą w życie w dniu ich ogłoszenia.
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