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Data zmian: 1 sierpnia 2018 r. 
Dotyczy:  
PKO SPÓŁEK INNOWACYJNYCH GLOBALNY – fundusz inwestycyjny zamknięty 
 
 

PKO SPÓŁEK INNOWACYJNYCH GLOBALNY – fundusz inwestycyjny zamknięty (Fundusz) informuje o następujących zmianach w 
treści statutu: 
 
1. w artykule 3 ustęp 1 dodaje się punkt 15a) w następującym brzmieniu: 
„15a) Krótka Sprzedaż – krótka sprzedaż w rozumieniu Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych.”; 
 
2. w artykule 19 ustęp 4 otrzymuje następujące brzmienie: 
„4. Podstawowym rodzajem lokat Funduszu są akcje. Fundusz lokuje Aktywa przede wszystkim w instrumenty emitowane przez 

wyselekcjonowanych emitentów wyróżniających się innowacyjnością i dobrymi perspektywami na tle branż, w których 
działają lub dokonuje Krótkiej Sprzedaży akcji spółek wyróżniających się słabymi perspektywami na tle branż, w których 
działają oraz dokonuje lokat w Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne. Inwestycje 
dokonywane przez Fundusz charakteryzują się wysokim poziomem ryzyka, związanym również z koncentracją w ramach danej 
klasy aktywów, co oznacza, iż Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat może podlegać istotnym wahaniom.”; 

 
3. w artykule 19 ustęp 5 otrzymuje oznaczenie ustępu 6 oraz dodaje się ustęp 5 w następującym brzmieniu: 
„5. Fundusz będzie realizował politykę inwestycyjną stosując strategię long/short polegającą na zajmowaniu: pozycji długich na 

instrumentach uznanych przez Fundusz za niedowartościowane oraz pozycji krótkich na instrumentach uznanych za 
przewartościowane lub w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z zajętych pozycji długich, z wykorzystaniem Krótkiej 
Sprzedaży lub Instrumentów Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych.”; 

 
4. w artykule 21 po ustępie 6 dodaje się ustęp 6a w następującym brzmieniu: 
„6a. Fundusz może dokonywać Krótkiej Sprzedaży. Fundusz uwzględnia instrumenty finansowe będące przedmiotem Krótkiej 

Sprzedaży w odpowiednich limitach inwestycyjnych wynikających z przepisów Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych i Statutu 
w ten sposób, że ustala dla każdego instrumentu odrębnie różnicę między wartością instrumentów finansowych będących w 
portfelu inwestycyjnym Funduszu a wartością takich samych instrumentów finansowych będących przedmiotem Krótkiej 
Sprzedaży, a następnie wartość bezwzględną z tak otrzymanej wielkości traktuje jako zaangażowanie wynikające z określonego 
instrumentu.”;  

 
5. w artykule 22 dodaje się ustęp 7 w następującym brzmieniu: 
„7. Przy dokonywaniu Krótkiej Sprzedaży Fundusz bierze pod uwagę kryteria doboru lokat właściwe dla danego Papieru 

Wartościowego będącego przedmiotem transakcji, ze szczególnym uwzględnieniem analizy płynności, jak i kryteria właściwe 
dla oceny kredytowej kontrahenta, w szczególności jego rating nadany przez uznaną międzynarodową agencję ratingową, jak 
i analizę jego sytuacji finansowej.”; 

 
6. artykuł 24 ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie: 
„1. Z zastrzeżeniem poniższych postanowień, Aktywa Funduszu mogą być inwestowane w następujące rodzaje Instrumentów 

Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych: kontrakty terminowe, opcje, swapy, kontrakty na 
różnicę.”; 

 
7. w artykule 32 dodaje się ustęp 12 w następującym brzmieniu: 
„12. Zobowiązania z tytułu Krótkiej Sprzedaży Papierów Wartościowych wycenia się według zasad, jakie zostały przyjęte przez 

Fundusz dla tych Papierów Wartościowych.”. 
 

Zmiana statutu Funduszu, o której mowa powyżej, wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od ich ogłoszenia. 
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