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Data: 25 września 2018 r. 
Dotyczy: PKO VC - fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów niepublicznych 
           NEPTUN - fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów niepublicznych 
 
 
PKO VC - fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów niepublicznych informuje o następujących zmianach w treści statutu:  
 
1.  w artykule 28 w ustępie 1 litera c) w artykule 28 w ustępie 1 litera c) otrzymuje następujące brzmienie:  

„c) Papiery Wartościowe emitowane przez podmioty z grupy kapitałowej Banku”;  
 

2.  w artykule 30 ustęp 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje następujące brzmienie:  
„2. Dokonując lokat, o których mowa w art. 28 lit. (a) do (c) Statutu, Fundusz bierze pod uwagę następujące kryteria:”;  
 

3.  w artykule 31 dodaje się ustęp 5 o następującej treści:  
„5. Fundusz w ramach Subfunduszu Finansowego będzie dążył do maksymalnego inwestowania środków płynnych w 
Papiery Wartościowe, o których mowa w art. 28 lit. c) Statutu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.”;  
 

4.  w artykule 44 ustęp 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje następujące brzmienie:  
,,2. Dokonując lokat w ramach Subfunduszu Strategicznego, o których mowa w art. 42 lit. (a) do (c) Statutu, Fundusz bierze 
pod uwagę następujące kryteria:”;  
 

5.  w artykule 45 dodaje się ustęp 5 o następującej treści:  
„5. Fundusz w ramach Subfunduszu Strategicznego będzie dążył do maksymalnego inwestowania środków płynnych w 
Papiery Wartościowe, o których mowa w art. 42 lit. c) Statutu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.”  
 
 

Zmiany statutu Funduszu, o których mowa powyżej wchodzą w życie w ciągu 3 miesięcy od dnia ich ogłoszenia.  
 
 
NEPTUN - fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów niepublicznych informuje o następujących zmianach w treści statutu:  
 
1.  w artykule 24 dodaje się literę h) o następującej treści:  

„h) Papiery Wartościowe emitowane przez podmioty z grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A.”;  
 
2.  w artykule 26 w ustępie 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje nowe następujące brzmienie:  

„2. Dokonując lokat, o których mowa w art. 24 lit. a)-b) i h) Statutu, Fundusz bierze pod uwagę następujące kryteria:”  
 

3.  w artykule 27 dodaje się ustęp 7 o następującej treści:  
,,7. Fundusz będzie dążył do maksymalnego inwestowania środków płynnych w Papiery Wartościowe, o których mowa w 
art. 24 lit. h) Statutu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.”  
 

 
Zmiany statutu Funduszu, o których mowa powyżej wchodzą w życie w ciągu 3 miesięcy od dnia ich ogłoszenia. 
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