OGŁOSZENIE O ZMIANIE W TREŚCI STATUTÓW
(NR 16/2016)
Data zmian: 29 sierpnia 2016 r.
Dotyczy:
PKO EUROPA WSCHÓD – ZACHÓD – fundusz inwestycyjny zamknięty
PKO GLOBALNEJ MAKROEKONOMII – fundusz inwestycyjny zamknięty
PKO MULTI STRATEGIA – fundusz inwestycyjny zamknięty
PKO NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH – fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów niepublicznych
PKO OBLIGACJI KORPORACYJNYCH – fundusz inwestycyjny zamknięty
PKO SPÓŁEK INNOWACYJNYCH GLOBALNY – fundusz inwestycyjny zamknięty

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

w artykule 1 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„1.

Fundusz działa pod nazwą: "PKO EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD – fundusz inwestycyjny zamknięty" (dalej „Fundusz” lub „AFI”).
Fundusz może używać odpowiednika nazwy w języku angielskim „PKO EAST - WEST EUROPE – closed-end investment fund.”,

2.

w artykule 1 po ust. 2 dodaje się ust. 3 o następującym brzmieniu:
„3.

Fundusz jest alternatywnym funduszem inwestycyjnym w rozumieniu Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych.”.

II.
1.

w artykule 3 ust. 1 zmienia się numerację w ten sposób, że pkt od 9) do 35) zostają oznaczone numerami odpowiednio od 10) do 36) i
jednocześnie dodaje się pkt 9) o następującym brzmieniu:
”9)

2.

Ekspozycja AFI – ekspozycja AFI w rozumieniu Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych.”,

w artykule 24 ust. 10 otrzymuje następujące brzmienie:
„10.

Maksymalne zaangażowanie Funduszu w Instrumenty Pochodne, w tym w Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, oraz
Towarowe Instrumenty Pochodne, wyznacza się poprzez obliczenie Ekspozycji AFI przy zastosowaniu metody zaangażowania
zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu 231/2013 i Ustawie o Funduszach Inwestycyjnych”,

3.

w artykule 24 ust. 12 otrzymuje następujące brzmienie:
„12.

Z zastrzeżeniem ust. 13, wartość bazy Instrumentów Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych,
oraz bazy Towarowych Instrumentów Pochodnych wyznacza się przy zastosowaniu zasad wyceny określonych przez Fundusz w
art. 29-32 dla danego składnika lokat stanowiącego bazę Instrumentów Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych
Instrumentów Pochodnych, lub Towarowych Instrumentów Pochodnych.”,

4.

w artykule 24 ust. 13 otrzymuje następujące brzmienie:
„13.

Wartość bazy Instrumentu Pochodnego opartego o indeks giełdowy wyznacza się jako iloczyn wartości (kursu) indeksu,
ustalanej przy zastosowaniu zasad opisanych w art. 29 oraz jednostki pieniężnej (mnożnika) zgodnie ze standardem danego
Instrumentu Pochodnego, a w przypadku Niewystandaryzowanego Instrumentu Pochodnego jako iloczyn wartości (kursu)
indeksu, ustalanej przy zastosowaniu zasad opisanych w art. 29 oraz jednostki pieniężnej (mnożnika) zgodnie z ustalonymi
warunkami dla danego Niewystandaryzowanego Instrumentu Pochodnego.”,

5.

w artykule 24 ust. 14 otrzymuje następujące brzmienie:
„14. Określone przez Ekspozycję AFI maksymalne zaangażowanie Funduszu w Instrumenty Pochodne, w tym w Niewystandaryzowane
Instrumenty Pochodne, oraz Towarowe Instrumenty Pochodne, obliczone przy zastosowaniu metody zaangażowania w sposób
określony Rozporządzeniem 231/2013 i Ustawą o Funduszach Inwestycyjnych, nie może w żadnym momencie przekraczać 400%
WAN Funduszu”.

Zmiany statutu Funduszu, o których mowa w pkt I powyżej, wchodzą w życie w dniu ogłoszenia. Zmiany statutu Funduszu, o których
mowa w pkt II powyżej, wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia jej ogłoszenia.
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PKO GLOBALNEJ MAKROEKONOMII – fundusz inwestycyjny zamknięty informuje o następujących zmianach w treści statutu:
I.
1.

w artykule 1 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„1.

Fundusz działa pod nazwą: "PKO GLOBALNEJ MAKROEKONOMII – fundusz inwestycyjny zamknięty" (dalej „Fundusz” lub „AFI”).
Fundusz może używać odpowiednika nazwy w języku angielskim „PKO GLOBAL MACROECONOMY – closed-end investment
fund”,

2.

w artykule 1 po ust. 2 dodaje się w ust. 3 o następującym brzmienie:
„3.

3.

Fundusz jest alternatywnym funduszem inwestycyjnym w rozumieniu Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych.”,

w artykule 3 w ust. 1 po pkt 35) dodaje się pkt 36) o następującym brzmieniu:
„36) Rozporządzenie 231/2013 – rozporządzenie delegowane Komisji (UE) NR 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniające
dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków dotyczących
prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni finansowej, przejrzystości i nadzoru (Dz.Urz. UE L 83/1 z 22.3.2013).”,

4.

w artykule 7 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„2.

Siedzibą Funduszu jest siedziba Towarzystwa: ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa.”.

II.
1.

w artykule 3 w ust. 1 zmiana się numerację w ten sposób, że pkt od 9) do 36) otrzymują numery odpowiednio od 10) do 37) i
jednocześnie dodaje się pkt 9) o następującym brzmieniu:
„9) Ekspozycja AFI – ekspozycja AFI w rozumieniu Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych”,

2.

w artykule 21 ust. 3 wykreśla się słowo „Północnej”,

3.

w artykule 25 ust. 10 otrzymuje następujące brzmienie:
„10.

Maksymalne zaangażowanie Funduszu w Instrumenty Pochodne, w tym w Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, oraz
Towarowe Instrumenty Pochodne wyznacza się poprzez obliczenie Ekspozycji AFI, przy zastosowaniu metody zaangażowania
zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu 231/2013 i Ustawie o Funduszach Inwestycyjnych.”,

4.

w artykule 25 ust. 12 otrzymuje następujące brzmienie:
„12.

Z zastrzeżeniem ust. 13, wartość bazy Instrumentów Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych,
oraz bazy Towarowych Instrumentów Pochodnych wyznacza się przy zastosowaniu zasad wyceny określonych przez Fundusz w
art. 30-33 dla danego składnika lokat stanowiącego bazę Instrumentów Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych
Instrumentów Pochodnych, lub Towarowych Instrumentów Pochodnych.”,

5.

w artykule 25 ust. 13 otrzymuje następujące brzmienie:
„13.

Wartość bazy Instrumentu Pochodnego opartego o indeks giełdowy wyznacza się jako iloczyn wartości (kursu) indeksu,
ustalanej przy zastosowaniu zasad opisanych w art. 30 oraz jednostki pieniężnej (mnożnika) zgodnie ze standardem danego
Instrumentu Pochodnego, a w przypadku Niewystandaryzowanego Instrumentu Pochodnego jako iloczyn wartości (kursu)
indeksu, ustalanej przy zastosowaniu zasad opisanych w art. 30 oraz jednostki pieniężnej (mnożnika) zgodnie z ustalonymi
warunkami dla danego Niewystandaryzowanego Instrumentu Pochodnego.”,

6.

w artykule 25 ust. 14 otrzymuje następujące brzmienie:
„14. Określone przez Ekspozycję AFI maksymalne zaangażowanie Funduszu w Instrumenty Pochodne, w tym w Niewystandaryzowane
Instrumenty Pochodne, oraz Towarowe Instrumenty Pochodne obliczone przy zastosowaniu metody zaangażowania w sposób
określony Rozporządzeniem 231/2013 i Ustawą o Funduszach Inwestycyjnych nie może żadnym momencie przekroczyć 400%
WAN Funduszu.”.

Zmiany statutu Funduszu, o których mowa w pkt I powyżej, wchodzą w życie w dniu ogłoszenia. Zmiany statutu Funduszu, o których
mowa w pkt II powyżej, wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia jej ogłoszenia.

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

w artykule 1 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„1.

Fundusz działa pod nazwą: "PKO MULTI STRATEGIA – fundusz inwestycyjny zamknięty" (dalej „Fundusz” lub „AFI”). Fundusz może
używać odpowiednika nazwy w języku angielskim „PKO MULTI STRATEGY – closed-end investment fund”,

2.

w artykule 1 po ust. 2 dodaje się ust. 3 o następującym brzmieniu:
„3.

3.

Fundusz jest alternatywnym funduszem inwestycyjnym w rozumieniu Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych.”,

w artykule 3 ust. 1 pkt 26) otrzymuje następujące brzmienie:
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„26) Ustawa o Funduszach Inwestycyjnych – ustawa z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu
alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2014 r. poz. 157 z późn. zm.).”.
II.
1.

w artykule 3 ust. 1 zmienia się numerację w ten sposób, że pkt od 9) do 33) zostają oznaczone numerami odpowiednio od 10)
do 34) i jednocześnie dodaje się pkt 9) o następującym brzmieniu:
„9)

2.

Ekspozycja AFI – ekspozycja AFI w rozumieniu Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych.”,

w artykule 24 ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie:
„7.

Maksymalne zaangażowanie Funduszu w Instrumenty Pochodne, w tym w Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne,
wyznacza się poprzez obliczenie Ekspozycji AFI przy zastosowaniu metody zaangażowania zgodnie z zasadami określonymi w
Rozporządzeniu 231/2013 i Ustawie o Funduszach Inwestycyjnych.”,.

3.

w artykule 24 ust. 9 otrzymuje następujące brzmienie:
„9.

Z zastrzeżeniem ust. 10, wartość bazy Instrumentów Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych,
wyznacza się przy zastosowaniu zasad wyceny określonych przez Fundusz w art. 28-32 dla danego składnika lokat stanowiącego
bazę Instrumentów Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych.”,

4.

w artykule 24 ust. 10 otrzymuje następujące brzmienie:
„10.

Wartość bazy Instrumentu Pochodnego opartego o indeks giełdowy wyznacza się jako iloczyn wartości (kursu) indeksu,
ustalanej przy zastosowaniu zasad opisanych w art. 29 oraz jednostki pieniężnej (mnożnika) zgodnie ze standardem danego
Instrumentu Pochodnego, a w przypadku Niewystandaryzowanego Instrumentu Pochodnego jako iloczyn wartości (kursu)
indeksu, ustalanej przy zastosowaniu zasad opisanych w art. 29 oraz jednostki pieniężnej (mnożnika) zgodnie z ustalonymi
warunkami dla danego Niewystandaryzowanego Instrumentu Pochodnego.”,

5.

w artykule 24 ust. 11 otrzymuje następujące brzmienie:
„11.

Określone przez Ekspozycję AFI maksymalne zaangażowanie Funduszu w Instrumenty Pochodne, w tym w Niewystandaryzowane
Instrumenty Pochodne, obliczone przy zastosowaniu metody zaangażowania w sposób określony Rozporządzeniem 231/2013 i
Ustawą o Funduszach Inwestycyjnych, nie może w żadnym momencie przekraczać 400% WAN Funduszu.”.

Zmiany statutu Funduszu, o których mowa w pkt I powyżej, wchodzą w życie w dniu ogłoszenia. Zmiany statutu Funduszu, o których
mowa w pkt II powyżej, wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia jej ogłoszenia.

PKO NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH – fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów niepublicznych informuje o następujących zmianach
w treści statutu:
I.
1. w artykule 1 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„1.

Fundusz działa pod nazwą: "PKO NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH – fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów
niepublicznych" (dalej „Fundusz” lub „AFI”). Fundusz może używać odpowiednika nazwy w języku angielskim „PKO COMMERCIAL
REAL ESTATE – private equity closed-end investment fund.”,

2. w artykule 1 po ust. 2 dodaje się ust. 3 o następującym brzmieniu:
„3.
3.

Fundusz jest alternatywnym funduszem inwestycyjnym w rozumieniu Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych.”,

w artykule 3 ust. 1 pkt 33 otrzymuje następujące brzmienie:
„33) Ustawa o Funduszach Inwestycyjnych – ustawa z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu
alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2014 r. poz. 157 z późn. zm.).”,

4.

w artykule 7 ust. 8 otrzymuje następujące brzmienie:
„8.

Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii D nie może być niższa niż iloczyn 100.000 (słownie: stu
tysięcy) Certyfikatów oraz ceny emisyjnej Certyfikatów, o której mowa w art. 18 ust. 2 oraz wyższa niż iloczyn 40.000.000
(słownie: czterdziestu milionów) Certyfikatów oraz ceny emisyjnej Certyfikatów, o której mowa w art. 18 ust. 2.”,

5.

w artykule 7 ust. 10 otrzymuje następujące brzmienie:
„10.

Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii E nie może być niższa niż iloczyn 100.000 (słownie: stu
tysięcy)Certyfikatów oraz ceny emisyjnej Certyfikatów, o której mowa w art. 18 ust. 2 oraz wyższa niż iloczyn 40.000.000
(słownie: czterdziestu milionów) Certyfikatów oraz ceny emisyjnej Certyfikatów, o której mowa w art. 18 ust. 2.”.

II.
1.

w artykule 3 ust. 1 zmienia się numerację w ten sposób, że pkt od 10) do 41) zostają oznaczone numerami odpowiednio od 11) do 42) i
jednocześnie dodaje się pkt 10) o następującym brzmieniu:
„10) Ekspozycja AFI – ekspozycja AFI w rozumieniu Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych.”,
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2.

w artykule 27 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:
„6.

Maksymalne zaangażowanie Funduszu w Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, wyznacza
się poprzez obliczenie Ekspozycji AFI przy zastosowaniu metody zaangażowania zgodnie z zasadami określonymi w
Rozporządzeniu 231/2013 i Ustawie o Funduszach Inwestycyjnych.”,

3.

w artykule 27 ust. 8 otrzymuje następujące brzmienie:
„8.

Wartość bazy Instrumentów Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych, wyznacza się przy
zastosowaniu zasad wyceny określonych przez Fundusz w art. 32-37 dla danego składnika lokat stanowiącego bazę
Instrumentów Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych. Wartość bazy Instrumentu Pochodnego
opartego o indeks giełdowy wyznacza się jako iloczyn wartości (kursu) indeksu, ustalanej przy zastosowaniu zasad opisanych w
art. 33 oraz jednostki pieniężnej (mnożnika) zgodnie ze standardem danego Instrumentu Pochodnego, a w przypadku
Niewystandaryzowanego Instrumentu Pochodnego jako iloczyn wartości (kursu) indeksu, ustalanej przy zastosowaniu zasad
opisanych w art. 23 oraz jednostki pieniężnej (mnożnika) zgodnie z ustalonymi warunkami dla danego Niewystandaryzowanego
Instrumentu Pochodnego.”,

4.

w artykule 27 ust. 9 otrzymuje następujące brzmienie:
„9.

Określone przez Ekspozycję AFI maksymalne zaangażowanie Funduszu w Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane
Instrumenty Pochodne, obliczone przy zastosowaniu metody zaangażowania w sposób określony Rozporządzeniem 231/2013 i
Ustawą o Funduszach Inwestycyjnych, nie może w żadnym momencie przekraczać 400% WAN Funduszu.”.

Zmiany statutu Funduszu, o których mowa w pkt I powyżej, wchodzą w życie w dniu ogłoszenia. Zmiany statutu Funduszu, o których
mowa w pkt II powyżej, wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia jej ogłoszenia.

PKO OBLIGACJI KORPORACYJNYCH – fundusz inwestycyjny zamknięty informuje o następujących zmianach w treści statutu:
I.
1.

w artykule 1 po ust. 2 dodaje się ust. 3 o następującym brzmieniu:
„3.

Fundusz jest alternatywnym funduszem inwestycyjnym w rozumieniu Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych.”.

II.
1.

w artykule 3 zmienia się numerację w ten sposób, że pkt od 10 do 34 zostają oznaczone numerami odpowiednio od 11 do 35 i
jednocześnie dodaje się pkt 10 o następującym brzmieniu:
„10.
2.

Ekspozycja AFI – ekspozycja AFI w rozumieniu Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych.”,

w artykule 25 ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie:
„7.

Maksymalne zaangażowanie Funduszu w Instrumenty Pochodne, w tym w Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne,
wyznacza się poprzez obliczenie Ekspozycji AFI przy zastosowaniu metody zaangażowania zgodnie z zasadami określonymi w
Rozporządzeniu 231/2013 i Ustawie o Funduszach Inwestycyjnych.”,

3.

w artykule 25 ust. 9 otrzymuje następujące brzmienie:
„9.

Z zastrzeżeniem ust. 10, wartość Bazy Instrumentów Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych,
wyznacza się przy zastosowaniu zasad wyceny określonych przez Fundusz w art. 29-33 dla danego składnika lokat stanowiącego
Bazę Instrumentów Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych.”,

4.

w artykule 25 ust. 10 otrzymuje następujące brzmienie:
„10.

Wartość bazy Instrumentu Pochodnego opartego o indeks giełdowy wyznacza się jako iloczyn wartości (kursu) indeksu,
ustalanej przy zastosowaniu zasad opisanych w art. 30 oraz jednostki pieniężnej (mnożnika) zgodnie ze standardem danego
Instrumentu Pochodnego, a w przypadku Niewystandaryzowanego Instrumentu Pochodnego jako iloczyn wartości (kursu)
indeksu, ustalanej przy zastosowaniu zasad opisanych w art. 30 oraz jednostki pieniężnej (mnożnika) zgodnie z ustalonymi
warunkami dla danego Niewystandaryzowanego Instrumentu Pochodnego.”,

5.

w artykule 25 ust. 11 otrzymuje następujące brzmienie:
„11.

Określone przez Ekspozycję AFI maksymalne zaangażowanie Funduszu w Instrumenty Pochodne, w tym w Niewystandaryzowane
Instrumenty Pochodne, obliczone przy zastosowaniu metody zaangażowania w sposób określony Rozporządzeniem 231/2013 i
Ustawą o Funduszach Inwestycyjnych, nie może w żadnym momencie przekraczać 400% WAN Funduszu.”.

Zmiany statutu Funduszu, o których mowa w pkt I powyżej, wchodzą w życie w dniu ogłoszenia. Zmiany statutu Funduszu, o których
mowa w pkt II powyżej, wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia jej ogłoszenia.

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

w artykule 1 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„1.

Fundusz działa pod nazwą: "PKO SPÓŁEK INNOWACYJNYCH GLOBALNY – fundusz inwestycyjny zamknięty" (dalej „Fundusz” lub
„AFI”). Fundusz może używać odpowiednika nazwy w języku angielskim „PKO INNOVATIVE COMPANIES GLOBAL – closed-end
investment fund.”,

2.

w artykule 1 po ust. 2 dodaje się ust. 3 o następującym brzmieniu:
„3.

3.

Fundusz jest alternatywnym funduszem inwestycyjnym w rozumieniu Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych.”,

w artykule 3 w ust. 1 po pkt 32) dodaje się pkt 33) o następującym brzmieniu:
„22) Rozporządzenie 231/2013 – rozporządzenie delegowane Komisji (UE) NR 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniające
dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków dotyczących
prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni finansowej, przejrzystości i nadzoru (Dz.Urz. UE L 83/1 z 22.3.2013).”.

II.
1.

w artykule 3 ust. 1 zmienia się numerację w ten sposób, że pkt od 9) do 33) zostają oznaczone numerami odpowiednio od 10) do 34) i
jednocześnie dodaje się pkt 9) o następującym brzmieniu:
„9)

Ekspozycja AFI – ekspozycja AFI w rozumieniu Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych.”

2.

w artykule 20 ust. 3 wykreśla się słowo „Północnej”,

3.

w artykule 24 ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie:
„7.

Maksymalne zaangażowanie Funduszu w Instrumenty Pochodne, w tym w Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne,
wyznacza się poprzez obliczenie Ekspozycji AFI, przy zastosowaniu metody zaangażowania zgodnie z zasadami określonymi w
Rozporządzeniu 231/2013 i Ustawie o Funduszach Inwestycyjnych.”,

4.

w artykule 24 ust. 9 otrzymuje następujące brzmienie:
„9.

Z zastrzeżeniem ust. 10, wartość bazy Instrumentów Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych,
wyznacza się przy zastosowaniu zasad wyceny określonych przez Fundusz w art. 28-32 dla danego składnika lokat stanowiącego
bazę Instrumentów Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych.”,

5.

w artykule 24 ust. 10 otrzymuje następujące brzmienie:
„10.

Wartość bazy Instrumentu Pochodnego opartego o indeks giełdowy wyznacza się jako iloczyn wartości (kursu) indeksu,
ustalanej przy zastosowaniu zasad opisanych w art. 29 oraz jednostki pieniężnej (mnożnika) zgodnie ze standardem danego
Instrumentu Pochodnego, a w przypadku Niewystandaryzowanego Instrumentu Pochodnego jako iloczyn wartości (kursu)
indeksu, ustalanej przy zastosowaniu zasad opisanych w art. 29 oraz jednostki pieniężnej (mnożnika) zgodnie z ustalonymi
warunkami dla danego Niewystandaryzowanego Instrumentu Pochodnego.”,

6.

w artykule 24 ust. 11 otrzymuje następujące brzmienie:
„11.

Określone przez Ekspozycję AFI maksymalne zaangażowanie Funduszu w Instrumenty Pochodne, w tym w Niewystandaryzowane
Instrumenty Pochodne, obliczone przy zastosowaniu metody zaangażowania w sposób określony Rozporządzeniem 231/2013 i
Ustawą o Funduszach Inwestycyjnych, nie może w żadnym momencie przekraczać 400% WAN Funduszu.”.

Zmiany statutu Funduszu, o których mowa w pkt I powyżej, wchodzą w życie w dniu ogłoszenia. Zmiany statutu Funduszu, o których
mowa w pkt II powyżej, wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia jej ogłoszenia.
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