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PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód - Zachód - fundusz inwestycyjny zamknięty informuje o następujących zmianach w 
treści statutu: 

1. w artykule 2 w ust. 1 po pkt 42 dodaje się pkt 43 o następującym brzmieniu:  

„43) Informacja dla Klienta AFI – dokument sporządzony oraz udostępniany Inwestorom lub Uczestnikom zgodnie z Ustawą o 
Funduszach Inwestycyjnych.”.  

2. w artykule 29 w ust. 1 lit. a) otrzymuje następujące brzmienie:  

„a) Depozytariusz zaprzestanie wykonywania swoich obowiązków, a Fundusz nie zawrze umowy o wykonywanie funkcji 
depozytariusza z innym podmiotem;.,  

3. artykuł 30 otrzymuje następujące brzmienie:  

„Artykuł 30 Obowiązki informacyjne  

1. Niezwłocznie po dokonaniu wyceny, Fundusz udostępnia informację o Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat do 
publicznej wiadomości w trybie art. 56 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, poprzez niezwłoczne przekazanie informacji do 
Komisji, GPW i publicznej wiadomości, a ponadto w siedzibie Towarzystwa oraz za pośrednictwem strony internetowej 
www.pkotfi.pl lub infolinii.  

2. Jeżeli Statut lub obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, Fundusz publikuje na stronie internetowej www.pkotfi.pl 
wszystkie wymagane prawem i Statutem informacje dotyczące Funduszu. W przypadkach przewidzianych przepisami prawa 
Fundusz dokonuje ogłoszeń w Gazecie Giełdy „Parkiet”. W przypadku, gdy publikacja informacji wskazanych w zdaniu 
poprzednim w Gazecie Giełdy „Parkiet” nie będzie możliwa, w szczególności z powodu zaprzestania lub zawieszenia 
wydawania Gazety Giełdy „Parkiet” lub innych okoliczności niezależnych od Funduszu, informacje te publikowane będą w 
dzienniku „Rzeczpospolita”.   

3. Informacje dotyczące Funduszu, w tym informacje o zmianach Statutu ogłasza się na stronie internetowej www.pkotfi.pl. 

4. Prospekt zostanie udostępniony do publicznej wiadomości w terminie umożliwiającym Inwestorom zapoznanie się z jego 
treścią, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym rozpoczęcie subskrypcji Certyfikatów, w postaci elektronicznej w sieci 
internet pod adresem Towarzystwa: www.pkotfi.pl, pod adresem Oferującego: www.dm.pkobp.pl oraz adresami innych 
podmiotów wchodzących w skład konsorcjum dystrybucyjnego, o ile takie konsorcjum zostanie utworzone, a także do wglądu 
w postaci drukowanej w siedzibie Towarzystwa.  

5. Przy emisji Certyfikatów Fundusz i Oferujący udostępniają Inwestorom lub Uczestnikom Informację dla Klienta AFI, 
umożliwiając zapoznanie się z nią przed objęciem Certyfikatów. Informacja dla Klienta AFI dostępna jest także w sieci internet 
pod adresem Towarzystwa: www.pkotfi.pl, pod adresem Oferującego: www.dm.pkobp.pl oraz adresami innych podmiotów 
wchodzących w skład konsorcjum dystrybucyjnego, o ile takie konsorcjum zostanie utworzone, w okresie ważności 
Prospektu.  

6. Fundusz podlega obowiązkom informacyjnym na podstawie i w sposób określony w Ustawie o Funduszach Inwestycyjnych, 
Ustawie o Ofercie Publicznej, ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz.U. Nr z 2014 r, poz. 
1537 z późn. zm.) oraz przepisach wykonawczych do tych ustaw. Na zasadach określonych w tych ustawach Fundusz podaje 
do publicznej wiadomości informacje poufne w rozumieniu art. 154 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi oraz 
informacje bieżące i okresowe w rozumieniu Ustawy o Ofercie Publicznej. Informacje te przekazywane są do Komisji, GPW 
oraz udostępniane do publicznej wiadomości.  

7. Fundusz jest obowiązany sporządzać roczne i półroczne sprawozdania finansowe. Sprawozdania będą zawierały dane 
niezbędne do oceny stanu Funduszu i jego wartości na koniec okresu sprawozdawczego, zgodnie z wymogami prawa.
  

OGŁOSZENIE O ZMIANIE W TREŚCI STATUTÓW  

(NR 22/2016) 

http://www.pko-cs.pl/
http://www.pko-cs.pl/
http://www.pkotfi.pl/
http://www.dm.pkobp.pl/
http://www.pkotfi.pl/
http://www.dm.pkobp.pl/
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8. Zgodnie z Ustawą o Funduszach Inwestycyjnych Fundusz jest obowiązany sporządzać sprawozdanie roczne AFI. Pierwsze 
sprawozdanie roczne AFI zostanie przez Fundusz sporządzone za rok obrotowy 2017. Sprawozdanie roczne AFI zawiera roczne 
sprawozdanie finansowe Funduszu.  

9. Fundusz publikuje sprawozdania finansowe zgodnie z przepisami prawa oraz na stronie internetowej www.pkotfi.pl.  

10. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Funduszu dokonuje Rada Nadzorcza 
Towarzystwa.”.  

Zmiany statutu Funduszu wchodzą w życie w dniu ich ogłoszenia.  

 

 

 

PKO Bezpieczna Lokata I – fundusz inwestycyjny zamknięty informuje o następujących zmianach w treści statutu: 

I. 

1. w artykule 3 po definicji „GPW” dodaje się definicję „Informacji dla Klienta AFI” o następującym brzmieniu:  

„Informacja dla Klienta AFI –  dokument sporządzony oraz udostępniany Inwestorom lub Uczestnikom zgodnie 
z Ustawą o Funduszach Inwestycyjnych.”.  

2. w artykule 44 ust. 5 lit. a otrzymuje następujące brzmienie:  

„a. Depozytariusz zaprzestanie wykonywania swoich obowiązków a Fundusz nie zawrze umowy o pełnienie funkcji 
depozytariusza z innym podmiotem;”,  

3. w artykule 47 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:  

„4. Fundusz publikuje Prospekt w sposób określony przepisami Ustawy o Ofercie Publicznej oraz przepisami Rozporządzenia 
809/2004. Przy emisji Certyfikatów Fundusz i Oferujący udostępniają Inwestorom lub Uczestnikom Informację dla Klienta AFI, 
umożliwiając zapoznanie się z nią przed objęciem Certyfikatów. Informacja dla Klienta AFI dostępna jest także w sieci internet 
pod adresem Towarzystwa: www.pkotfi.pl, pod adresem Oferującego: www.dm.pkobp.pl oraz adresami innych podmiotów 
wchodzących w skład konsorcjum dystrybucyjnego, o ile takie konsorcjum zostanie utworzone, w okresie ważności 
Prospektu.”,  

4. artykuł 48 otrzymuje następujące brzmienie:   

„Artykuł 48 Sprawozdania Funduszu  

1. Fundusz jest obowiązany sporządzać roczne i półroczne sprawozdania finansowe. Sprawozdania będą zawierały dane 
niezbędne do oceny stanu Funduszu i jego wartości na koniec okresu sprawozdawczego, zgodnie z wymogami prawa. 

2. Fundusz publikuje sprawozdania finansowe zgodnie z przepisami prawa oraz na stronie internetowej www.pkotfi.pl. 

3. Zgodnie z Ustawą Fundusz jest obowiązany sporządzać sprawozdanie roczne AFI. Pierwsze sprawozdanie roczne AFI 
zostanie przez Fundusz sporządzone za rok obrotowy 2017. Sprawozdanie roczne AFI zawiera roczne sprawozdanie 
finansowe Funduszu.  

4. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Funduszu dokonuje rada nadzorcza 
Towarzystwa.”.  

II. 

1. w artykule 3 po definicji „Deponowania” dodaje się definicję „Dźwigni Finansowej AFI” o następującym brzmieniu:  

„Dźwignia Finansowa AFI -  metoda zwiększania Ekspozycji AFI, w szczególności przez pożyczanie środków 
pieniężnych lub Papierów Wartościowych lub przez inwestycje w Instrumenty 
Pochodne.”.  

2. tytuł artykułu 20 otrzymuje następujące brzmienie:  

„Artykuł 20 Dywersyfikacja Lokat i ryzyko związane z instrumentami pochodnymi. Dźwignia Finansowa AFI”.  

3. w artykule 20 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:  

„4. Maksymalny poziom Dźwigni Finansowej AFI wyznaczający między innymi maksymalny poziom zaangażowania 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 20 ust. 8 otrzymuje następujące brzmienie:  

„8.  Określony przez Ekspozycję AFI maksymalny poziom Dźwigni Finansowej AFI określający między innymi zaangażowanie 
Funduszu w Instrumenty Pochodne, w tym w Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, obliczony 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 wchodzą w życie w dniu ich ogłoszenia. Zmiany statutu Funduszu, o których 
mowa w pkt II wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia jej ogłoszenia. 

 

 

 

http://www.pkotfi.pl/
http://www.pkotfi.pl/
http://www.dm.pkobp.pl/
http://www.pko-cs.pl/
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PKO EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD - fundusz inwestycyjny zamknięty informuje o następujących zmianach w treści statutu: 

I. 

1. w artykule 3 w ust. 1 po pkt 36 dodaje się pkt 37 o następującym brzmieniu:  

„37) Informacja dla Klienta AFI – dokument sporządzony oraz udostępniany Inwestorom lub Uczestnikom zgodnie z Ustawą o 
Funduszach Inwestycyjnych.”.  

2. w artykule 7 ust. od 19 do 41 otrzymują następujące brzmienie:  

„19. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii I nie może być niższa niż 500.000 (słownie: pięćset 
tysięcy) złotych oraz wyższa niż 400.000.000 (słownie: czterysta milionów) złotych.   

20. W ramach dziesiątej emisji Certyfikatów zaoferowane zostaną Certyfikaty serii J.   

21. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii J nie może być niższa niż 500.000 (słownie: pięćset 
tysięcy) złotych oraz wyższa niż 400.000.000 (słownie: czterysta milionów) złotych.  

22. W ramach jedenastej emisji Certyfikatów zaoferowane zostaną Certyfikaty serii K.  

23. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii K nie może być niższa niż 500.000 (słownie: pięćset 
tysięcy) złotych oraz wyższa niż 400.000.000 (słownie: czterysta milionów) złotych.  

24. W ramach dwunastej emisji Certyfikatów zaoferowane zostaną Certyfikaty serii L.  

25. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii L nie może być niższa niż 500.000 (słownie: pięćset 
tysięcy) złotych oraz wyższa niż 400.000.000 (słownie: czterysta milionów) złotych.   

26. W ramach trzynastej emisji Certyfikatów zaoferowane zostaną Certyfikaty serii M.   

27. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii M nie może być niższa niż 500.000 (słownie: 
pięćset tysięcy) złotych oraz wyższa niż 400.000.000 (słownie: czterysta milionów) złotych.   

28. W ramach czternastej emisji Certyfikatów zaoferowane zostaną Certyfikaty serii N.  

29. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii N nie może być niższa niż 500.000 (słownie: 
pięćset tysięcy) złotych oraz wyższa niż 400.000.000 (słownie: czterysta milionów) złotych.   

30. W ramach piętnastej emisji Certyfikatów zaoferowane zostaną Certyfikaty serii O.  

31. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii O nie może być niższa niż 500.000 (słownie: 
pięćset tysięcy) złotych oraz wyższa niż 400.000.000 (słownie: czterysta milionów) złotych.   

32. W ramach szesnastej emisji Certyfikatów zaoferowane zostaną Certyfikaty serii P.  

33. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii P nie może być niższa niż 500.000 (słownie: pięćset 
tysięcy) złotych oraz wyższa niż 400.000.000 (słownie: czterysta milionów) złotych.   

34. W ramach siedemnastej emisji Certyfikatów zaoferowane zostaną Certyfikaty serii Q.  

35. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii Q nie może być niższa niż 500.000 (słownie: 
pięćset tysięcy) złotych oraz wyższa niż 400.000.000 (słownie: czterysta milionów) złotych.   

36. W ramach osiemnastej emisji Certyfikatów zaoferowane zostaną Certyfikaty serii R.  

37. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii R nie może być niższa niż 500.000 (słownie: pięćset 
tysięcy) złotych oraz wyższa niż 400.000.000 (słownie: czterysta milionów) złotych.   

38. W ramach dziewiętnastej emisji Certyfikatów zaoferowane zostaną Certyfikaty serii S.  

39. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii S nie może być niższa niż 500.000 (słownie: pięćset 
tysięcy) złotych oraz wyższa niż 400.000.000 (słownie: czterysta milionów) złotych.   

40. W ramach dwudziestej emisji Certyfikatów zaoferowane zostaną Certyfikaty serii T.  

41. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii T nie może być niższa niż 500.000 (słownie: pięćset 
tysięcy) złotych oraz wyższa niż 400.000.000 (słownie: czterysta milionów) złotych.”.  

3. w artykule 7 po ust. 41 dodaje się ust. od 42 do 53 o następującym brzmieniu:  

„42. W ramach dwudziestej pierwszej emisji Certyfikatów zaoferowane zostaną Certyfikaty serii U.  

43. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii U nie może być niższa niż 500.000 (słownie: pięćset 
tysięcy) złotych oraz wyższa niż 400.000.000 (słownie: czterysta milionów) złotych.   

44. W ramach dwudziestej drugiej emisji Certyfikatów zaoferowane zostaną Certyfikaty serii V.  

45. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii V nie może być niższa niż 500.000 (słownie: pięćset 
tysięcy) złotych oraz wyższa niż 400.000.000 (słownie: czterysta milionów) złotych.   

46. W ramach dwudziestej trzeciej emisji Certyfikatów zaoferowane zostaną Certyfikaty serii W.  

47. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii W nie może być niższa niż 500.000 (słownie: 
pięćset tysięcy) złotych oraz wyższa niż 400.000.000 (słownie: czterysta milionów) złotych.   

47. W ramach dwudziestej czwartej emisji Certyfikatów zaoferowane zostaną Certyfikaty serii X.  

49. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii X nie może być niższa niż 500.000 (słownie: pięćset 
tysięcy) złotych oraz wyższa niż 400.000.000 (słownie: czterysta milionów) złotych.   
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50. W ramach dwudziestej piątej emisji Certyfikatów zaoferowane zostaną Certyfikaty serii Y.  

51. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii Y nie może być niższa niż 500.000 (słownie: pięćset 
tysięcy) złotych oraz wyższa niż 400.000.000 (słownie: czterysta milionów) złotych.   

52. W ramach dwudziestej szóstej emisji Certyfikatów zaoferowane zostaną Certyfikaty serii Z.  

53. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii Z nie może być niższa niż 500.000 (słownie: pięćset 
tysięcy) złotych oraz wyższa niż 400.000.000 (słownie: czterysta milionów) złotych.”,  

4. w artykule 34 w ust. 1 lit. g) otrzymuje następujące brzmienie:  

„g) wynagrodzenie Depozytariusza, w tym koszty ponoszone na rzecz Depozytariusza na podstawie umowy o wykonywanie 
funkcji depozytariusza, inne niż koszty wymienione w pkt a) i c);”,  

5. w artykule 34 w ust. 13 lit. a otrzymuje następujące brzmienie:  

„a. w przypadku, gdy likwidatorem Funduszu jest Depozytariusz – wynagrodzenie likwidatora określone w umowie o 
wykonywanie funkcji depozytariusza w wysokości nieprzekraczającej 70.000 (słownie: siedemdziesiąt tysięcy) złotych 
powiększonej o wartość należnego podatku od towarów i usług zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa,”. 

6. w artykule 37 w ust. 1 lit. a) otrzymuje następujące brzmienie:  

„a) Depozytariusz zaprzestanie wykonywania swoich obowiązków, a Fundusz nie zawrze umowy o wykonywanie funkcji 
depozytariusza z innym podmiotem;”.  

7. tytuł artykułu 40 otrzymuje następujące brzmienie:  

„Artykuł 40 Tryb udostępnienia Warunków Emisji oraz Informacji dla Klienta AFI”, 

8. w artykule 40 po ust. 2 dodaje się ust. 3 o następującym brzmieniu:  

„3. Fundusz dołącza Informację dla Klienta AFI do propozycji nabycia Certyfikatów danej serii, oraz udostępnia ją w siedzibie 
Towarzystwa lub Dystrybutora w okresie trwania Zapisów na Certyfikaty tej serii w celu umożliwienia Inwestorowi lub 
Uczestnikowi zapoznania się z Informacją dla Klienta AFI przed złożeniem Zapisu.”.  

9. artykuł 41 otrzymuje następujące brzmienie:  

„Artykuł 41 Sprawozdania Funduszu  

1. Fundusz jest obowiązany sporządzać roczne i półroczne sprawozdania finansowe. Sprawozdania będą zawierały dane 
niezbędne do oceny stanu Funduszu i jego wartości na koniec okresu sprawozdawczego, zgodnie z wymogami prawa. 

2. Roczne sprawozdania finansowe Funduszu będą publikowane zgodnie z przepisami prawa. Na żądanie Uczestnika Funduszu 
będą udostępniane półroczne oraz roczne sprawozdania Funduszu.   

3. Zgodnie z Ustawą o Funduszach Inwestycyjnych Fundusz jest obowiązany sporządzać sprawozdanie roczne AFI. Pierwsze 
sprawozdanie roczne AFI zostanie przez Fundusz sporządzone za rok obrotowy 2017. Sprawozdanie roczne AFI zawiera roczne 
sprawozdanie finansowe Funduszu.  

4. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Funduszu dokonuje Rada Nadzorcza 
Towarzystwa.”. 

II. 

1. w artykule 3 w ust. 1 po pkt 37 dodaje się pkt 38 o następującym brzmieniu:   

„38) Dźwignia Finansowa AFI - metoda zwiększania Ekspozycji AFI, w szczególności przez pożyczanie środków pieniężnych lub 
Papierów Wartościowych lub przez inwestycje w Instrumenty Pochodne.”.  

2. tytuł artykułu 24 otrzymuje następujące brzmienie:  

„Artykuł 24 Kryteria wykorzystania oraz ryzyko związane z Instrumentami Pochodnymi, w tym Niewystandaryzowanymi 
Instrumentami Pochodnymi, oraz Towarowymi Instrumentami Pochodnymi. Dźwignia Finansowa AFI”.   

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

„10. Maksymalny poziom Dźwigni Finansowej AFI wyznaczający między innymi maksymalny poziom zaangażowania 
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 24 ust. 14 otrzymuje następujące brzmienie:  

„14. Określony przez Ekspozycję AFI maksymalny poziom Dźwigni Finansowej AFI określający między innymi zaangażowanie 
Funduszu w Instrumenty Pochodne, w tym w Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, oraz Towarowe 
Instrumenty Pochodne, obliczony 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 wchodzą w życie w dniu ich ogłoszenia. Zmiany statutu Funduszu, o których 
mowa w pkt II wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia jej ogłoszenia. 
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PKO Globalnego Dochodu - fundusz inwestycyjny zamknięty informuje o następujących zmianach w treści statutu: 

I. 

1. w artykule 2 w ust. 1 po pkt 41 dodaje się pkt 42 o następującym brzmieniu:  

„42) Informacja dla Klienta AFI – dokument sporządzony oraz udostępniany Inwestorom lub Uczestnikom zgodnie z Ustawą o 
Funduszach Inwestycyjnych.”.  

2. w artykule 30 w ust. 1 lit. a) otrzymuje następujące brzmienie:  

„a) Depozytariusz zaprzestanie wykonywania swoich obowiązków, a Fundusz nie zawrze umowy o wykonywanie funkcji  
depozytariusza z innym podmiotem;”,  

3. artykuł 31 otrzymuje następujące brzmienie:  

„Artykuł 31 Obowiązki informacyjne  

1. Niezwłocznie po dokonaniu wyceny, Fundusz udostępnia informację o Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat do 
publicznej wiadomości w trybie art. 56 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, poprzez niezwłoczne przekazanie informacji do 
Komisji, GPW i publicznej wiadomości, a ponadto w siedzibie Towarzystwa oraz za pośrednictwem strony internetowej 
www.pkotfi.pl lub infolinii.  

2. Jeżeli Statut lub obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, Fundusz publikuje na stronie internetowej www.pkotfi.pl 
wszystkie wymagane prawem i Statutem informacje dotyczące Funduszu. W przypadkach przewidzianych przepisami prawa 
Fundusz dokonuje ogłoszeń w Gazecie Giełdy „Parkiet”. W przypadku, gdy publikacja informacji wskazanych w zdaniu 
poprzednim w Gazecie Giełdy „Parkiet” nie będzie możliwa, w szczególności z powodu zaprzestania lub zawieszenia 
wydawania Gazety Giełdy „Parkiet” lub innych okoliczności niezależnych od Funduszu, informacje te publikowane będą w 
dzienniku „Rzeczpospolita”.   

3. Informacje dotyczące Funduszu, w tym informacje o zmianach Statutu ogłasza się na stronie internetowej www.pkotfi.pl. 

4. Prospekt zostanie udostępniony do publicznej wiadomości w terminie umożliwiającym Inwestorom zapoznanie się z jego 
treścią, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym rozpoczęcie subskrypcji Certyfikatów, w postaci elektronicznej w sieci 
internet pod adresem Towarzystwa: www.pkotfi.pl, pod adresem Oferującego: www.dm.pkobp.pl oraz adresami innych 
podmiotów wchodzących w skład konsorcjum dystrybucyjnego, o ile takie konsorcjum zostanie utworzone, a także do wglądu 
w postaci drukowanej w siedzibie Towarzystwa.  

5. Przy emisji Certyfikatów Fundusz i Oferujący udostępniają Inwestorom lub Uczestnikom Informację dla Klienta AFI, 
umożliwiając zapoznanie się z nią przed objęciem Certyfikatów. Informacja dla Klienta AFI dostępna jest także w sieci internet 
pod adresem Towarzystwa: www.pkotfi.pl, pod adresem Oferującego: www.dm.pkobp.pl oraz adresami innych podmiotów 
wchodzących w skład konsorcjum dystrybucyjnego, o ile takie konsorcjum zostanie utworzone, w okresie ważności 
Prospektu.  

6. Fundusz podlega obowiązkom informacyjnym na podstawie i w sposób określony w Ustawie o Funduszach Inwestycyjnych, 
Ustawie o Ofercie Publicznej, ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz.U. Nr 183, poz. 1537 z 
późn. zm.) oraz przepisach wykonawczych do tych ustaw. Na zasadach określonych w tych ustawach Fundusz podaje do 
publicznej wiadomości informacje poufne w rozumieniu art. 154 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi oraz 
informacje bieżące i okresowe w rozumieniu Ustawy o Ofercie Publicznej. Informacje te przekazywane są do Komisji, GPW 
oraz udostępniane do publicznej wiadomości.  

7. Fundusz jest obowiązany sporządzać roczne i półroczne sprawozdania finansowe. Sprawozdania będą zawierały dane 
niezbędne do oceny stanu Funduszu i jego wartości na koniec okresu sprawozdawczego, zgodnie z wymogami prawa. 

8. Zgodnie z Ustawą o Funduszach Inwestycyjnych Fundusz jest obowiązany sporządzać sprawozdanie roczne AFI. Pierwsze 
sprawozdanie roczne AFI zostanie przez Fundusz sporządzone za rok obrotowy 2017. Sprawozdanie roczne AFI zawiera roczne 
sprawozdanie finansowe Funduszu.  

9. Fundusz publikuje sprawozdania finansowe zgodnie z przepisami prawa oraz na stronie internetowej www.pkotfi.pl.  

10. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Funduszu dokonuje Rada Nadzorcza 
Towarzystwa.”.  

II.  

1. w artykule 2 w ust. 1 po pkt 42 dodaje się pkt 43 o następującym brzmieniu:  

„43) Dźwignia Finansowa AFI - metoda zwiększania Ekspozycji AFI, w szczególności przez pożyczanie środków pieniężnych lub 
Papierów Wartościowych lub przez inwestycje w Instrumenty Pochodne.”.  

2. tytuł artykułu 21 otrzymuje następujące brzmienie:  

„Artykuł 21 Kryteria wykorzystania oraz ryzyko związane z Instrumentami Pochodnymi, w tym Niewystandaryzowanymi 
Instrumentami Pochodnymi. Dźwignia Finansowa AFI”,  

3. w artykule 21 ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie:  

„7. Maksymalny poziom Dźwigni Finansowej AFI wyznaczający między innymi maksymalny poziom zaangażowania 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 21 ust. 11 otrzymuje następujące brzmienie:  

„11.  Określony przez Ekspozycję AFI maksymalny poziom Dźwigni Finansowej AFI określający między innymi zaangażowanie 
Funduszu w Instrumenty Pochodne, w tym w Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, obliczony przy zastosowaniu 

http://www.pko-cs.pl/
http://www.pko-cs.pl/
http://www.pkotfi.pl/
http://www.dm.pkobp.pl/
http://www.pkotfi.pl/
http://www.dm.pkobp.pl/
http://www.pkotfi.pl/
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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 wchodzą w życie w dniu ich ogłoszenia. Zmiany statutu Funduszu, o których 
mowa w pkt II wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia jej ogłoszenia. 

 

 

 

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

I. 

1. w artykule 3 w ust. 1 po pkt 36 dodaje się pkt 37 o następującym brzmieniu:  

„37) Informacja dla Klienta AFI – dokument sporządzony oraz udostępniany Inwestorom lub Uczestnikom zgodnie z Ustawą o 
Funduszach Inwestycyjnych.”.  

2. w artykule 35 w ust. 1 lit. f) otrzymuje następujące brzmienie:  

„f) wynagrodzenie Depozytariusza, w tym koszty ponoszone na rzecz Depozytariusza na podstawie umowy wykonywanie funkcji 
depozytariusza, inne niż koszty wymienione w pkt a) i c);”.  

3. w artykule 35 w ust. 10 lit. a otrzymuje następujące brzmienie:  

„a. w przypadku, gdy likwidatorem Funduszu jest Depozytariusz – wynagrodzenie likwidatora określone w umowie o 
wykonywanie funkcji depozytariusza w wysokości nieprzekraczającej 35.000 (trzydzieści pięć tysięcy) złotych,”.  

4. w artykule 38 w ust. 1 lit. a) otrzymuje następujące brzmienie:  

„a) Depozytariusz zaprzestanie wykonywania swoich obowiązków, a Fundusz nie zawrze umowy o  wykonywanie funkcji 
depozytariusza z innym podmiotem;”.  

5. tytuł artykułu 41 otrzymuje następujące brzmienie:  

„Artykuł 41 Tryb udostępnienia Warunków Emisji oraz Informacji dla Klienta AFI”,  

6. w artykule 41 po ust. 2 dodaje się ust. 3 o następującym brzmieniu:  

„3. Fundusz dołącza Informację dla Klienta AFI do propozycji nabycia Certyfikatów danej serii, oraz udostępnia ją w siedzibie 
Towarzystwa lub Dystrybutora w okresie trwania Zapisów na Certyfikaty tej serii w celu umożliwienia Inwestorowi lub 
Uczestnikowi zapoznania się z Informacją dla Klienta AFI przed złożeniem Zapisu.”,  

7. artykuł 42 otrzymuje następujące brzmienie:  

„Artykuł 42 Sprawozdania Funduszu  

1. Fundusz jest obowiązany sporządzać roczne i półroczne sprawozdania finansowe. Sprawozdania będą zawierały dane 
niezbędne do oceny stanu Funduszu i jego wartości na koniec okresu sprawozdawczego, zgodnie z wymogami prawa. 

2. Roczne sprawozdania finansowe Funduszu będą publikowane zgodnie z przepisami prawa. Na żądanie Uczestnika Funduszu 
będą udostępniane półroczne  oraz roczne sprawozdania Funduszu.    

3. Zgodnie z Ustawą o Funduszach Inwestycyjnych Fundusz jest obowiązany sporządzać sprawozdanie roczne AFI. Pierwsze 
sprawozdanie roczne AFI zostanie przez Fundusz sporządzone za rok obrotowy 2017. Sprawozdanie roczne AFI zawiera roczne 
sprawozdanie finansowe Funduszu.  

4. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Funduszu dokonuje Rada Nadzorcza 
Towarzystwa.”.  

II.  

1. w artykule 3 w ust. 1 po pkt 37 dodaje się pkt 38 o następującym brzmieniu:  

„38) Dźwignia Finansowa AFI - metoda zwiększania Ekspozycji AFI, w szczególności przez pożyczanie środków pieniężnych lub 
Papierów Wartościowych lub przez inwestycje w Instrumenty Pochodne.”.  

2. tytuł artykułu 25 otrzymuje następujące brzmienie:  

„Artykuł 25 Kryteria wykorzystania oraz ryzyko związane z Instrumentami Pochodnymi, w tym Niewystandaryzowanymi 
Instrumentami Pochodnymi, oraz Towarowymi Instrumentami Pochodnymi. Dźwignia Finansowa AFI”.  

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

„10. Maksymalny poziom Dźwigni Finansowej AFI wyznaczający między innymi maksymalny poziom zaangażowania 
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. 14 otrzymuje następujące brzmienie:  

„14.  Określony przez Ekspozycję AFI maksymalny poziom Dźwigni Finansowej AFI określający między innymi 
zaangażowanie Funduszu w Instrumenty Pochodne, w tym w Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, oraz 
Towarowe Instrumenty Pochodne obliczony przy zastosowaniu metody zaangażowania w sposób określony 
Rozporządzeniem 231/2013 i Ustawą o Funduszach Inwestycyjnych nie może  żadnym momencie przekroczyć 400% 
WAN Funduszu.”.  
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Zmiany statutu Funduszu, o których mowa w pkt I wchodzą w życie w dniu ich ogłoszenia. Zmiany statutu Funduszu, o których 
mowa w pkt II wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia jej ogłoszenia. 

 

 

 

 

PKO Globalnej Strategii - fundusz inwestycyjny zamknięty informuje o następujących zmianach w treści statutu: 

I. 

1. w artykule 2 w ust. 1 po pkt 42 dodaje się pkt 43 o następującym brzmieniu:  

„43) Informacja dla Klienta AFI – dokument sporządzony oraz udostępniany Inwestorom lub Uczestnikom zgodnie z Ustawą o 
Funduszach Inwestycyjnych.”,  

2. w artykule 29 w ust. 1 lit. a) otrzymuje następujące brzmienie:  

„a) Depozytariusz zaprzestanie wykonywania swoich obowiązków, a Fundusz nie zawrze umowy o wykonywanie funkcji 
depozytariusza z innym podmiotem;”,  

3. artykuł 30 otrzymuje następujące brzmienie:  

„Artykuł 30. Obowiązki informacyjne   

1. Każdego Dnia Wyceny, niezwłocznie po dokonaniu wyceny, Fundusz udostępnia informację o Wartości Aktywów Netto 
Funduszu na Certyfikat do publicznej wiadomości w trybie art. 56 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, poprzez niezwłoczne 
przekazanie informacji do Komisji, GPW i publicznej wiadomości, a ponadto w siedzibie Towarzystwa oraz za pośrednictwem 
strony internetowej www.pkotfi.pl lub infolinii.  

2. Jeżeli Statut lub obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, Fundusz publikuje na stronie internetowej www.pkotfi.pl 
wszystkie wymagane prawem i Statutem informacje dotyczące Funduszu. W przypadkach przewidzianych przepisami prawa 
Fundusz dokonuje ogłoszeń w Gazecie Giełdy „Parkiet”. W przypadku, gdy publikacja informacji wskazanych w zdaniu 
poprzednim w Gazecie Giełdy „Parkiet” nie będzie możliwa, w szczególności z powodu zaprzestania lub zawieszenia 
wydawania Gazety Giełdy „Parkiet” lub innych okoliczności niezależnych od Funduszu, informacje te publikowane będą w 
dzienniku „Rzeczpospolita”.   

3. Informacje dotyczące Funduszu, w tym informacje o zmianach Statutu ogłasza się na stronie internetowej www.pkotfi.pl. 

4. Prospekt zostanie udostępniony do publicznej wiadomości w postaci elektronicznej w sieci internet pod adresem 
Towarzystwa: www.pkotfi.pl, pod adresem Oferującego: www.dm.pkobp.pl oraz adresami innych podmiotów wchodzących w 
skład konsorcjum dystrybucyjnego, o ile takie konsorcjum zostanie utworzone, a także do wglądu w postaci drukowanej w 
siedzibie Towarzystwa.   

5. Przy emisji Certyfikatów Fundusz i Oferujący udostępniają Inwestorom lub Uczestnikom Informację dla Klienta AFI, 
umożliwiając zapoznanie się z nią przed objęciem Certyfikatów. Informacja dla Klienta AFI dostępna jest także w sieci internet 
pod adresem Towarzystwa: www.pkotfi.pl, pod adresem Oferującego: www.dm.pkobp.pl oraz adresami innych podmiotów 
wchodzących w skład konsorcjum dystrybucyjnego, o ile takie konsorcjum zostanie utworzone, w okresie ważności 
Prospektu.  

6. Fundusz podlega obowiązkom informacyjnym na podstawie i w sposób określony w Ustawie o Funduszach Inwestycyjnych, 
Ustawie o Ofercie Publicznej, ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz.U. Nr 183, poz. 1537 z 
późn. zm.) oraz przepisach wykonawczych do tych ustaw. Na zasadach określonych w tych ustawach Fundusz podaje do 
publicznej wiadomości informacje poufne w rozumieniu art. 154 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi oraz 
informacje bieżące i okresowe w rozumieniu Ustawy o Ofercie Publicznej. Informacje te przekazywane są do Komisji, GPW 
oraz udostępniane do publicznej wiadomości.  

7. Fundusz jest obowiązany sporządzać roczne i półroczne sprawozdania finansowe. Sprawozdania będą zawierały dane 
niezbędne do oceny stanu Funduszu i jego wartości na koniec okresu sprawozdawczego, zgodnie z wymogami prawa. 

8. Zgodnie z Ustawą o Funduszach Inwestycyjnych Fundusz jest obowiązany sporządzać sprawozdanie roczne AFI. Pierwsze 
sprawozdanie roczne AFI zostanie przez Fundusz sporządzone za rok obrotowy 2017. Sprawozdanie roczne AFI zawiera roczne 
sprawozdanie finansowe Funduszu.  

9. Fundusz publikuje sprawozdania finansowe zgodnie z przepisami prawa oraz na stronie internetowej www.pkotfi.pl.  

10. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Funduszu dokonuje Rada Nadzorcza 
Towarzystwa.”.  

II.  

1. w artykule 2 w ust. 1 po pkt 43 dodaje się pkt 44 o następującym brzmieniu:  

„44) Dźwignia Finansowa AFI - metoda zwiększania Ekspozycji AFI, w szczególności przez pożyczanie środków pieniężnych lub 
Papierów Wartościowych lub przez inwestycje w Instrumenty Pochodne.”,  

2. tytuł artykułu 20 otrzymuje następujące brzmienie:  

 

http://www.pko-cs.pl/
http://www.pko-cs.pl/
http://www.pkotfi.pl/
http://www.dm.pkobp.pl/
http://www.pkotfi.pl/
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„Artykuł 20 Kryteria wykorzystania oraz ryzyko związane z Instrumentami Pochodnymi, w tym Niewystandaryzowanymi 
Instrumentami Pochodnymi, oraz Towarowymi Instrumentami Pochodnymi. Dźwignia Finansowa AFI”,  

3. w artykule 20 ust. 10 otrzymuje następujące brzmienie:  

„10. Maksymalny poziom Dźwigni Finansowej AFI wyznaczający między innymi maksymalny poziom zaangażowania 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 20 ust. 14 otrzymuje następujące brzmienie:  

„14. Określony przez Ekspozycję AFI maksymalny poziom Dźwigni Finansowej AFI określający między innymi zaangażowanie 
Funduszu w Instrumenty Pochodne, w tym w Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, oraz Towarowe Instrumenty 
Pochodne, obliczony 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 wchodzą w życie w dniu ich ogłoszenia. Zmiany statutu Funduszu, o których 
mowa w pkt II wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia jej ogłoszenia. 

 

 

 

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

1. w artykule 3 w ust. 1 po pkt 34 dodaje się pkt 35 i 36 o następującym brzmieniu:  

„35) Dochód - przychody z lokat netto lub zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat Funduszu,   

 36) Informacja dla Klienta AFI – dokument sporządzony oraz udostępniany Inwestorom lub Uczestnikom zgodnie z Ustawą o 
Funduszach Inwestycyjnych.”,  

2. w artykule 7 ust. od 11 do 41 otrzymują następujące brzmienie:  

„11. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii E nie może być niższa niż 500.000 (słownie: pięćset 
tysięcy) złotych oraz wyższa niż 400.000.000 (słownie: czterysta milionów) złotych.  

12. W ramach szóstej emisji Certyfikatów zaoferowane zostaną Certyfikaty serii F.   

13. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii F nie może być niższa niż 500.000 (słownie: pięćset 
tysięcy) złotych oraz wyższa niż 400.000.000 (słownie: czterysta milionów) złotych.  

14. W ramach siódmej emisji Certyfikatów zaoferowane zostaną Certyfikaty serii G.   

15. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii G nie może być niższa niż 500.000 (słownie: 
pięćset tysięcy) złotych oraz wyższa niż 400.000.000 (słownie: czterysta milionów) złotych.  

16. W ramach ósmej emisji Certyfikatów zaoferowane zostaną Certyfikaty serii H.   

17. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii H nie może być niższa niż 500.000 (słownie: 
pięćset tysięcy) złotych oraz wyższa niż 400.000.000 (słownie: czterysta milionów) złotych.  

18. W ramach dziewiątej emisji Certyfikatów zaoferowane zostaną Certyfikaty serii I.   

19. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii I nie może być niższa niż 500.000 (słownie: pięćset 
tysięcy) złotych oraz wyższa niż 400.000.000 (słownie: czterysta milionów) złotych.  

20. W ramach dziesiątej emisji Certyfikatów zaoferowane zostaną Certyfikaty serii J.   

21. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii J nie może być niższa niż 500.000 (słownie: pięćset 
tysięcy) złotych oraz wyższa niż 400.000.000 (słownie: czterysta milionów) złotych.  

22. W ramach jedenastej emisji Certyfikatów zaoferowane zostaną Certyfikaty serii K.  

23. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii K nie może być niższa niż 500.000 (słownie: pięćset 
tysięcy) złotych oraz wyższa niż 400.000.000 (słownie: czterysta milionów) złotych.  

24. W ramach dwunastej emisji Certyfikatów zaoferowane zostaną Certyfikaty serii L. . 

25. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii L nie może być niższa niż 500.000 (słownie: pięćset 
tysięcy) złotych oraz wyższa niż 400.000.000 (słownie: czterysta milionów) złotych.   

26. W ramach trzynastej emisji Certyfikatów zaoferowane zostaną Certyfikaty serii M.   

27. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii M nie może być niższa niż 500.000 (słownie: 
pięćset tysięcy) złotych oraz wyższa niż 400.000.000 (słownie: czterysta milionów) złotych.   

28. W ramach czternastej emisji Certyfikatów zaoferowane zostaną Certyfikaty serii N. . 

29. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii N nie może być niższa niż 500.000 (słownie: 
pięćset tysięcy) złotych oraz wyższa niż 400.000.000 (słownie: czterysta milionów) złotych.   

30. W ramach piętnastej emisji Certyfikatów zaoferowane zostaną Certyfikaty serii O.  

31. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii O nie może być niższa niż 500.000 (słownie: 
pięćset tysięcy) złotych oraz wyższa niż 400.000.000 (słownie: czterysta milionów) złotych.   
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32. W ramach szesnastej emisji Certyfikatów zaoferowane zostaną Certyfikaty serii P.  

33. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii P nie może być niższa niż 500.000 (słownie: pięćset 
tysięcy) złotych oraz wyższa niż 400.000.000 (słownie: czterysta milionów) złotych.   

34. W ramach siedemnastej emisji Certyfikatów zaoferowane zostaną Certyfikaty serii Q.  

35. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii Q nie może być niższa niż 500.000 (słownie: 
pięćset tysięcy) złotych oraz wyższa niż 400.000.000 (słownie: czterysta milionów) złotych.   

36. W ramach osiemnastej emisji Certyfikatów zaoferowane zostaną Certyfikaty serii R.  

37. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii R nie może być niższa niż 500.000 (słownie: pięćset 
tysięcy) złotych oraz wyższa niż 400.000.000 (słownie: czterysta milionów) złotych.   

38. W ramach dziewiętnastej emisji Certyfikatów zaoferowane zostaną Certyfikaty serii S.  

39. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii S nie może być niższa niż 500.000 (słownie: pięćset 
tysięcy) złotych oraz wyższa niż 400.000.000 (słownie: czterysta milionów) złotych.   

40. W ramach dwudziestej emisji Certyfikatów zaoferowane zostaną Certyfikaty serii T.  

41. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii T nie może być niższa niż 500.000 (słownie: pięćset 
tysięcy) złotych oraz wyższa niż 400.000.000 (słownie: czterysta milionów) złotych.”,   

3. w artykule 7 po ust. 41 dodaje się ust. od 42 do 53 o następującym brzmieniu:  

„42. W ramach dwudziestej pierwszej emisji Certyfikatów zaoferowane zostaną Certyfikaty serii U.  

43. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii U nie może być niższa niż 500.000 (słownie: pięćset 
tysięcy) złotych oraz wyższa niż 400.000.000 (słownie: czterysta milionów) złotych.   

44. W ramach dwudziestej drugiej emisji Certyfikatów zaoferowane zostaną Certyfikaty serii V.  

45. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii V nie może być niższa niż 500.000 (słownie: pięćset 
tysięcy) złotych oraz wyższa niż 400.000.000 (słownie: czterysta milionów) złotych.   

46. W ramach dwudziestej trzeciej emisji Certyfikatów zaoferowane zostaną Certyfikaty serii W.  

47. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii W nie może być niższa niż 500.000 (słownie: 
pięćset tysięcy) złotych oraz wyższa niż 400.000.000 (słownie: czterysta milionów) złotych.   

48. W ramach dwudziestej czwartej emisji Certyfikatów zaoferowane zostaną Certyfikaty serii X.  

49. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii X nie może być niższa niż 500.000 (słownie: pięćset 
tysięcy) złotych oraz wyższa niż 400.000.000 (słownie: czterysta milionów) złotych.   

50. W ramach dwudziestej piątej emisji Certyfikatów zaoferowane zostaną Certyfikaty serii Y.  

51. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii Y nie może być niższa niż 500.000 (słownie: pięćset 
tysięcy) złotych oraz wyższa niż 400.000.000 (słownie: czterysta milionów) złotych.   

52. W ramach dwudziestej szóstej emisji Certyfikatów zaoferowane zostaną Certyfikaty serii Z.  

53. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii Z nie może być niższa niż 500.000 (słownie: pięćset 
tysięcy) złotych oraz wyższa niż 400.000.000 (słownie: czterysta milionów) złotych.”,  

4. w artykule 26 w ust. 11 lit. d) otrzymuje następujące brzmienie:  

„d) numer rachunku bankowego, na który będą dokonywane wypłaty środków z tytułu wykupu Certyfikatów lub wypłaty 
Dochodu,”,  

5. po artykule 27 dodaje się artykuł 27a o następującym brzmieniu:  

„Artykuł 27a Wypłata Dochodu przez Fundusz   

1. Fundusz może wypłacać Uczestnikom Dochód bez konieczności wykupienia Certyfikatu. Pierwsza wypłata Dochodu na rzecz 
Uczestników Funduszu może nastąpić nie wcześniej niż po sporządzeniu przez Fundusz sprawozdania finansowego za okres 
roczny zakończony 31 grudnia 2016 r. Dochód Funduszu wypłacany jest Uczestnikom Funduszu, jeżeli spełnione zostaną 
warunki określone w niniejszym artykule.  

2. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3, łączna wysokość Dochodu wypłaconego Uczestnikom Funduszu nie może być wyższa od 
sumy zysku (straty) zrealizowanego ze zbycia lokat lub przychodów z lokat netto w okresie, za który wypłacany jest Dochód 
powiększonej o sumę zysku (straty) zrealizowanego ze zbycia lokat lub przychodów z lokat netto niewypłaconych za lata 
ubiegłe.   

3. Fundusz dąży do wypłaty Dochodu 2 (słownie: dwa) razy w roku kalendarzowym za okresy półroczne zakończone 
odpowiednio 30 czerwca i 31 grudnia danego roku kalendarzowego. Decyzję w sprawie wypłaty Dochodu, dniu wypłaty 
Dochodu oraz jego wysokości podejmuje Towarzystwo. Przy podejmowaniu decyzji o wypłacie Dochodu Towarzystwo będzie 
w szczególności brało pod uwagę:   

a) wysokość uzyskanego przychodu z lokat netto oraz zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat,   

b) płynność finansową Funduszu, w tym przewidywane w ciągu sześciu kolejnych miesięcy wpływy z tytułu odsetek i 
dywidend od lokat oraz wydatki związane z pokryciem kosztów Funduszu,   

c) bieżące możliwości dokonywania lokat przez Fundusz.   

4. O podjęciu decyzji o wypłacie Dochodu Towarzystwo będzie informować na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem 
www.pkotfi.pl, do dnia odpowiednio, 15 czerwca (w odniesieniu do okresu półrocznego zakończonego 31 grudnia roku 

http://www.pkotfi.pl/
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poprzedzającego) oraz 15 października (w odniesieniu do okresu półrocznego zakończonego 30 czerwca roku bieżącego) 
danego roku kalendarzowego, jednak nie później niż w Dniu Roboczym następującym po dniu podjęcia decyzji. Ogłoszenie 
powinno zawierać co najmniej następujące informacje: przypadającą na 1 (słownie: jeden) Certyfikat kwotę Dochodu 
przeznaczonego do wypłaty, dzień wypłaty Dochodu oraz dzień, wedle którego ustala się Uczestników uprawnionych do 
otrzymania kwoty Dochodu.   

5. Dochód, który nie został wypłacony Uczestnikom, powiększa Wartość Aktywów Netto Funduszu.   

6. Wypłata Dochodu następuje w złotych.  

7. Wypłata Dochodu dokonywana jest na rachunek bankowy Uczestnika wskazany w Ewidencji Uczestników, nie później niż w 
terminie 5 Dni Roboczych następujących po dniu podjęcia decyzji o wypłacie Dochodu. Wypłata Dochodu następuje po 
potrąceniu podatków należnych na podstawie odrębnych przepisów.   

8. Dochody nie wypłacone a należne do wypłaty Uczestnikom przed dniem otwarcia likwidacji Funduszu stanowią zobowiązanie 
Funduszu i zostają wypłacone w trakcie likwidacji Funduszu.”,  

6. w artykule 34 w ust. 1 lit. g) otrzymuje następujące brzmienie:  

„g) wynagrodzenie Depozytariusza, w tym koszty ponoszone na rzecz Depozytariusza na podstawie umowy o wykonywanie 
funkcji depozytariusza, inne niż koszty wymienione w pkt a) i c);”,  

7. w artykule 34 w ust. 13 lit. a otrzymuje następujące brzmienie:  

„a. w przypadku, gdy likwidatorem Funduszu jest Depozytariusz – wynagrodzenie likwidatora określone w umowie o 
wykonywanie funkcji depozytariusza w wysokości nieprzekraczającej 70.000 (słownie: siedemdziesiąt tysięcy) złotych 
powiększonej o wartość należnego podatku od towarów i usług zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa,”, 

8. w artykule 35 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:  

„5. Jeżeli Uczestnik odmówi podania wymaganych prawem danych lub dostarczenia dokumentów lub oświadczeń, Fundusz może 
odmówić przyjęcia lub realizacji dyspozycji lub ma prawo wstrzymać realizację żądania wykupu Certyfikatów lub wypłaty 
Dochodu.”, 

9. w artykule 37 w ust. 1 lit. a) otrzymuje następujące brzmienie:  

„a) Depozytariusz zaprzestanie wykonywania swoich obowiązków, a Fundusz nie zawrze umowy o wykonywanie funkcji 
depozytariusza z innym podmiotem;”,  

10. tytuł artykułu 40 otrzymuje następujące brzmienie:  

„Artykuł 40 Tryb udostępnienia Warunków Emisji oraz Informacji dla Klienta AFI”,  

11. w artykule 40 po ust. 2 dodaje się ust. 3 o następującym brzmieniu:  

„3. Fundusz dołącza Informację dla Klienta AFI do propozycji nabycia Certyfikatów danej serii, oraz udostępnia ją w siedzibie 
Towarzystwa lub Dystrybutora w okresie trwania Zapisów na Certyfikaty tej serii w celu umożliwienia Inwestorowi lub 
Uczestnikowi zapoznania się z Informacją dla Klienta AFI przed złożeniem Zapisu.”,  

12. artykuł 41 otrzymuje następujące brzmienie:  

„Artykuł 41 Sprawozdania Funduszu  

1. Fundusz jest obowiązany sporządzać roczne i półroczne sprawozdania finansowe. Sprawozdania będą zawierały dane 
niezbędne do oceny stanu Funduszu i jego wartości na koniec okresu sprawozdawczego, zgodnie z wymogami prawa  

2. Roczne sprawozdania finansowe Funduszu będą publikowane zgodnie z przepisami prawa. Na żądanie Uczestnika Funduszu 
będą udostępniane półroczne oraz roczne sprawozdania Funduszu.  

3. Zgodnie z Ustawą o Funduszach Inwestycyjnych Fundusz jest obowiązany sporządzać sprawozdanie roczne AFI. Pierwsze 
sprawozdanie roczne AFI zostanie przez Fundusz sporządzone za rok obrotowy 2017. Sprawozdanie roczne AFI zawiera roczne 
sprawozdanie finansowe Funduszu.  

4. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Funduszu dokonuje Rada Nadzorcza 
Towarzystwa.”.  

Zmiany statutu Funduszu wchodzą w życie w dniu ich ogłoszenia.  

 

 

 

PKO NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH – fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów niepublicznych informuje o następujących 
zmianach w treści statutu: 

I. 

1. w artykule 3 w ust. 1 po pkt 42 dodaje się pkt 43 o następującym brzmieniu:  

„43) Informacja dla Klienta AFI – dokument sporządzony oraz udostępniany Inwestorom lub Uczestnikom zgodnie z Ustawą o 
Funduszach Inwestycyjnych.”,  

2. 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 500.000 (słownie: pięćset 
tysięcy) złotych oraz wyższa niż 400.000.000 (słownie: czterysta milionów) złotych.”.  
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3. w artykule 7 po ust. 10 dodaje się ust. od 11 do 52 o następującym brzmieniu:  

„11. W ramach szóstej emisji Certyfikatów zaoferowane zostaną Certyfikaty serii F.   

12. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii F nie może być niższa niż 500.000 (słownie: pięćset 
tysięcy) złotych oraz wyższa niż 400.000.000 (słownie: czterysta milionów) złotych.  

13. W ramach siódmej emisji Certyfikatów zaoferowane zostaną Certyfikaty serii G.   

14. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii G nie może być niższa niż 500.000 (słownie: 
pięćset tysięcy) złotych oraz wyższa niż 400.000.000 (słownie: czterysta milionów) złotych.  

15. W ramach ósmej emisji Certyfikatów zaoferowane zostaną Certyfikaty serii H.   

16. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii H nie może być niższa niż 500.000 (słownie: 
pięćset tysięcy) złotych oraz wyższa niż 400.000.000 (słownie: czterysta milionów) złotych.  

17. W ramach dziewiątej emisji Certyfikatów zaoferowane zostaną Certyfikaty serii I.   

18. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii I nie może być niższa niż 500.000 (słownie: pięćset 
tysięcy) złotych oraz wyższa niż 400.000.000 (słownie: czterysta milionów) złotych.  

19. W ramach dziesiątej emisji Certyfikatów zaoferowane zostaną Certyfikaty serii J.   

20. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii J nie może być niższa niż 500.000 (słownie: pięćset 
tysięcy) złotych oraz wyższa niż 400.000.000 (słownie: czterysta milionów) złotych.  

21. W ramach jedenastej emisji Certyfikatów zaoferowane zostaną Certyfikaty serii K.  

22. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii K nie może być niższa niż 500.000 (słownie: pięćset 
tysięcy) złotych oraz wyższa niż 400.000.000 (słownie: czterysta milionów) złotych.  

23. W ramach dwunastej emisji Certyfikatów zaoferowane zostaną Certyfikaty serii L.  

24. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii L nie może być niższa niż 500.000 (słownie: pięćset 
tysięcy) złotych oraz wyższa niż 400.000.000 (słownie: czterysta milionów) złotych.   

25. W ramach trzynastej emisji Certyfikatów zaoferowane zostaną Certyfikaty serii M.   

26. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii M nie może być niższa niż 500.000 (słownie: 
pięćset tysięcy) złotych oraz wyższa niż 400.000.000 (słownie: czterysta milionów) złotych.   

27. W ramach czternastej emisji Certyfikatów zaoferowane zostaną Certyfikaty serii N.  

28. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii N nie może być niższa niż 500.000 (słownie: 
pięćset tysięcy) złotych oraz wyższa niż 400.000.000 (słownie: czterysta milionów) złotych.   

29. W ramach piętnastej emisji Certyfikatów zaoferowane zostaną Certyfikaty serii O.  

30. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii O nie może być niższa niż 500.000 (słownie: 
pięćset tysięcy) złotych oraz wyższa niż 400.000.000 (słownie: czterysta milionów) złotych.   

31. W ramach szesnastej emisji Certyfikatów zaoferowane zostaną Certyfikaty serii P.  

32. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii P nie może być niższa niż 500.000 (słownie: pięćset 
tysięcy) złotych oraz wyższa niż 400.000.000 (słownie: czterysta milionów) złotych.   

33. W ramach siedemnastej emisji Certyfikatów zaoferowane zostaną Certyfikaty serii Q.  

34. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii Q nie może być niższa niż 500.000 (słownie: 
pięćset tysięcy) złotych oraz wyższa niż 400.000.000 (słownie: czterysta milionów) złotych.   

35. W ramach osiemnastej emisji Certyfikatów zaoferowane zostaną Certyfikaty serii R.  

36. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii R nie może być niższa niż 500.000 (słownie: pięćset 
tysięcy) złotych oraz wyższa niż 400.000.000 (słownie: czterysta milionów) złotych.   

37. W ramach dziewiętnastej emisji Certyfikatów zaoferowane zostaną Certyfikaty serii S.  

38. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii S nie może być niższa niż 500.000 (słownie: pięćset 
tysięcy) złotych oraz wyższa niż 400.000.000 (słownie: czterysta milionów) złotych.   

39. W ramach dwudziestej emisji Certyfikatów zaoferowane zostaną Certyfikaty serii T.  

40. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii T nie może być niższa niż 500.000 (słownie: pięćset 
tysięcy) złotych oraz wyższa niż 400.000.000 (słownie: czterysta milionów) złotych.   

41. W ramach dwudziestej pierwszej emisji Certyfikatów zaoferowane zostaną Certyfikaty serii U.  

42. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii U nie może być niższa niż 500.000 (słownie: pięćset 
tysięcy) złotych oraz wyższa niż 400.000.000 (słownie: czterysta milionów) złotych.   

43. W ramach dwudziestej drugiej emisji Certyfikatów zaoferowane zostaną Certyfikaty serii V.  

44. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii V nie może być niższa niż 500.000 (słownie: pięćset 
tysięcy) złotych oraz wyższa niż 400.000.000 (słownie: czterysta milionów) złotych.   

45. W ramach dwudziestej trzeciej emisji Certyfikatów zaoferowane zostaną Certyfikaty serii W.  

46. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii W nie może być niższa niż 500.000 (słownie: 
pięćset tysięcy) złotych oraz wyższa niż 400.000.000 (słownie: czterysta milionów) złotych.   
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47. W ramach dwudziestej czwartej emisji Certyfikatów zaoferowane zostaną Certyfikaty serii X.  

48. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii X nie może być niższa niż 500.000 (słownie: pięćset 
tysięcy) złotych oraz wyższa niż 400.000.000 (słownie: czterysta milionów) złotych.   

49. W ramach dwudziestej piątej emisji Certyfikatów zaoferowane zostaną Certyfikaty serii Y.  

50. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii Y nie może być niższa niż 500.000 (słownie: pięćset 
tysięcy) złotych oraz wyższa niż 400.000.000 (słownie: czterysta milionów) złotych.   

51. W ramach dwudziestej szóstej emisji Certyfikatów zaoferowane zostaną Certyfikaty serii Z.  

52. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii Z nie może być niższa niż 500.000 (słownie: pięćset 
tysięcy) złotych oraz wyższa niż 400.000.000 (słownie: czterysta milionów) złotych.”.  

4. w artykule 38 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:  

„1. Rzeczoznawcy majątkowi, wchodzący w skład Zespołu Rzeczoznawców, są powoływani i odwoływani przez Towarzystwo.”. 

5. w artykule 40 w ust. 1 lit. h) otrzymuje następujące brzmienie:  

„h) wynagrodzenie Depozytariusza, w tym koszty ponoszone na rzecz Depozytariusza na podstawie umowy o wykonywanie 
funkcji depozytariusza, inne niż koszty wymienione w lit. a) i c);”.  

6. w artykule 43 w ust. 1 lit. a) otrzymuje następujące brzmienie:  

„a) Depozytariusz zaprzestanie wykonywania swoich obowiązków, a Fundusz nie zawrze umowy o wykonywanie funkcji 
depozytariusza z innym podmiotem;”.  

7. tytuł artykułu 46 otrzymuje następujące brzmienie:  

„Artykuł 46 Tryb udostępnienia Warunków Emisji oraz Informacji dla Klienta AFI”.  

8. w artykule 46 po ust. 2 dodaje się ust. 3 o następującym brzmieniu:  

„3. Fundusz dołącza Informację dla Klienta AFI do propozycji nabycia Certyfikatów danej serii, oraz udostępnia ją w siedzibie 
Towarzystwa lub Dystrybutora w okresie trwania Zapisów na Certyfikaty tej serii w celu umożliwienia Inwestorowi lub 
Uczestnikowi zapoznania się z Informacją dla Klienta AFI przed złożeniem Zapisu.”,  

9. artykuł 47 otrzymuje następujące brzmienie:  

„Artykuł 47 Sprawozdania Funduszu  

„1. Fundusz jest obowiązany sporządzać roczne i półroczne sprawozdania finansowe. Sprawozdania będą zawierały dane 
niezbędne do oceny stanu Funduszu i jego wartości na koniec okresu sprawozdawczego, zgodnie z wymogami prawa. 

2. Roczne sprawozdania finansowe Funduszu będą publikowane zgodnie z przepisami prawa. Na żądanie Uczestnika Funduszu 
będą udostępniane półroczne oraz roczne sprawozdania Funduszu.  

3. Zgodnie z Ustawą o Funduszach Inwestycyjnych Fundusz jest obowiązany sporządzać sprawozdanie roczne AFI. Pierwsze 
sprawozdanie roczne AFI zostanie przez Fundusz sporządzone za rok obrotowy 2017. Sprawozdanie roczne AFI zawiera roczne 
sprawozdanie finansowe Funduszu.  

4. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Funduszu dokonuje Rada Nadzorcza 
Towarzystwa.”.  

II.  

1. w artykule 3 w ust. 1 po pkt 43 dodaje się pkt 44 o następującym brzmieniu:  

„44) Dźwignia Finansowa AFI - metoda zwiększania Ekspozycji AFI, w szczególności przez pożyczanie środków pieniężnych lub 
Papierów Wartościowych lub przez inwestycje w Instrumenty Pochodne.”.  

2. tytuł artykułu 27 otrzymuje następujące brzmienie:  

„Artykuł 27 Kryteria wykorzystania oraz ryzyko związane z Instrumentami Pochodnymi, w tym Niewystandaryzowanymi 
Instrumentami Pochodnymi. Dźwignia Finansowa AFI”,  

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

„6. Maksymalny poziom Dźwigni Finansowej AFI wyznaczający między innymi maksymalny poziom zaangażowania 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 27 ust. 9 otrzymuje następujące brzmienie:  

„9. Określony przez Ekspozycję AFI maksymalny poziom Dźwigni Finansowej AFI określający między innymi zaangażowanie 
Funduszu w Instrumenty Pochodne, w tym w Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, obliczony 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 wchodzą w życie w dniu ich ogłoszenia. Zmiany statutu Funduszu, o których 
mowa w pkt II wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia jej ogłoszenia. 
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PKO Płynnościowy – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty informuje o następujących zmianach w treści statutu: 

I. 

1. w artykule w 3 ust. 1 po definicji „Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych”, dodaje się definicję „Informacji dla 
Klienta AFI” o następującym brzmieniu:   

„Informacji dla Klienta AFI   rozumie się przez to dokument sporządzony oraz udostępniany Inwestorom lub 
Uczestnikom zgodnie z Ustawą.”.  

2. po artykule 20 dodaje się artykuł 20a o następującym brzmieniu:  

„Artykuł 20a Zgromadzenie Uczestników 

1. W Funduszu działa Zgromadzenie Uczestników jako organ Funduszu. Do udziału w Zgromadzeniu Uczestników uprawnieni są 
Uczestnicy wpisani do Rejestru Uczestników Funduszu według stanu na koniec drugiego dnia roboczego poprzedzającego dzień 
Zgromadzenia Uczestników.   

2. Uczestnik może wziąć udział w Zgromadzeniu Uczestników osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwa udziela się w 
formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Zgromadzenie Uczestników odbywa się w Warszawie. Zgromadzenie Uczestników zwoływane jest przez Towarzystwo poprzez 
zawiadomienie każdego Uczestnika indywidualnie listem poleconym lub na Trwałym nośniku informacji, co najmniej na 21 dni 
przed planowanym terminem Zgromadzenia Uczestników.  

4. Zgromadzenie Uczestników jest ważne, jeżeli wezmą w nim udział Uczestnicy posiadający co najmniej 50% Jednostek 
Uczestnictwa Funduszu według stanu na dwa dni robocze przed dniem Zgromadzenia Uczestników.   

5. Każda cała Jednostka Uczestnictwa upoważnia Uczestnika do oddania jednego głosu.  

6. Od dnia poprzedzającego dzień Zgromadzenia Uczestników do dnia Zgromadzenia Uczestników zawiesza się zbywanie i 
odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Funduszu. 

7. Zgromadzenie Uczestników zwołuje się w celu wyrażenia zgody na:   

a) przejęcie zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo;   

b) przejęcie zarządzania Funduszem i prowadzenia jego spraw przez zarządzającego z UE.  

8.  W zakresie nieuregulowanym w Statucie, tryb działania Zgromadzenia Uczestników oraz podejmowania uchwał określa 
regulamin przyjęty przez Zgromadzenie Uczestników.   

9. Przed podjęciem uchwały przez Zgromadzenie Uczestników Zarząd Towarzystwa jest obowiązany przedstawić Uczestnikom 
swoją rekomendację oraz udzielić Uczestnikom wyjaśnień na temat interesujących ich zagadnień związanych ze zdarzeniem, o 
którym mowa w ust. 7, w tym odpowiedzieć na zadane przez Uczestników pytania.   

10. Przed podjęciem uchwały każdy Uczestnik może wnioskować o przeprowadzenie dyskusji w przedmiocie zasadności wyrażenia 
zgody, o której mowa w ust. 7.   

11. Uchwała o wyrażeniu zgody, o której mowa w ust. 7, zapada większością 2/3 głosów Uczestników obecnych lub 
reprezentowanych na Zgromadzeniu Uczestników.   

12. Uchwała Zgromadzenia Uczestników jest protokołowana przez notariusza.   

13. Koszty odbycia Zgromadzenia Uczestników ponosi Towarzystwo.”.  

3. w artykule 42 w ustępie 5 litera a) otrzymuje następujące brzmienie:  

„a) Depozytariusz zaprzestanie wykonywania swoich obowiązków, a Fundusz nie zawrze umowy o pełnienie funkcji 
depozytariusza z innym podmiotem;”,  

4. w artykule 45 ustęp 2 otrzymuje następujące brzmienie:  

„2. Fundusz udostępnia we wszystkich miejscach zbywania Jednostek Uczestnictwa oraz na stronie internetowej www.pkotfi.pl 
prospekt informacyjny, aktualne informacje o zmianach w prospekcie informacyjnym oraz ujednolicone wersje kluczowych 
informacji dla inwestorów oraz Informacji dla Klienta AFI obejmujące wszystkie zmiany.”.  

5. w artykule 45 ustęp 4 otrzymuje następujące brzmienie:  

„4. Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Fundusz bezpłatnie udostępnia kluczowe informacje dla inwestorów oraz Informację 
dla Klienta AFI, umożliwiając Inwestorom i Uczestnikom zapoznanie się z nimi przed nabyciem Jednostek Uczestnictwa.”. 

6. w artykule 45 ustęp 5 otrzymuje następujące brzmienie:  

„5. Fundusz jest obowiązany dostarczyć Inwestorowi lub Uczestnikowi Funduszu bezpłatnie w formie papierowej lub na 
Trwałym nośniku, na jego żądanie, prospekt informacyjny Funduszu wraz z aktualnymi informacjami o zmianach w tym 
prospekcie oraz kluczowe informacje dla inwestorów i Informację dla Klienta AFI. Ponadto kluczowe informacje dla 
inwestorów, Informacja dla Klienta AFI oraz prospekt informacyjny są dostępne w siedzibie Towarzystwa.”.  

7. artykuł 46 otrzymuje następujące brzmienie:  

„1. Fundusz jest obowiązany sporządzać roczne i półroczne sprawozdania finansowe. Sprawozdania będą zawierały dane 
niezbędne do oceny stanu Funduszu i jego wartości na koniec okresu sprawozdawczego, zgodnie z wymogami prawa. 

2. Fundusz publikuje roczne i półroczne sprawozdania finansowe zgodnie z przepisami prawa oraz na stronie internetowej 
www.pkotfi.pl. Roczne i półroczne sprawozdania finansowe, są udostępniane w sposób określony w prospekcie 
informacyjnym, kluczowych informacjach dla inwestorów oraz Informacji dla Klienta AFI.  
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3. Fundusz jest obowiązany doręczyć Uczestnikowi Funduszu bezpłatnie, na jego żądanie, roczne i półroczne sprawozdania 
finansowe Funduszu w formie papierowej.   

4. Zgodnie z Ustawą Fundusz jest obowiązany sporządzać sprawozdanie roczne AFI. Pierwsze sprawozdanie roczne AFI 
zostanie przez Fundusz sporządzone za rok obrotowy 2017. Sprawozdanie roczne AFI zawiera roczne sprawozdanie 
finansowe Funduszu.  

5. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Funduszu dokonuje rada nadzorcza 
Towarzystwa.”.  

 II. 

1. w artykule w 3 ust. 1 po definicji „Dystrybutora”, dodaje się  definicję „Dźwigni Finansowej AFI” o następującym brzmieniu:  

„Dźwigni Finansowej AFI rozumie się przez to metody zwiększania Ekspozycji AFI, w szczególności przez pożyczanie środków 
pieniężnych lub papierów wartościowych lub przez inwestycje w Instrumenty Pochodne.”, 

2. tytuł artykułu 18 otrzymuje brzmienie „Lokaty w instrumenty pochodne. Dźwignia Finansowa AFI”,  

3. w artykule 18 ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie:     

„7. Maksymalny poziom Dźwigni Finansowej AFI wyznaczający między innymi maksymalny poziom zaangażowania 
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.”,   

4.  w artykule 18 ust. 8 otrzymuje następujące brzmienie:       

„8. Określony przez Ekspozycję AFI maksymalny poziom Dźwigni Finansowej AFI określający między innymi zaangażowanie 
Funduszu w Instrumenty Pochodne, w tym w Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne obliczone przy 
zastosowaniu metody zaangażowania w sposób określony Rozporządzeniem 231/2013 i Ustawą, nie może w żadnym 
momencie przekraczać 200% WAN Funduszu.”.   

Zmiany statutu Funduszu, o których mowa w pkt I wchodzą w życie w dniu ich ogłoszenia. Zmiany statutu Funduszu, o których 
mowa w pkt II 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: 

1. w artykule 3 w ust. 1 po pkt 34 dodaje się pkt 35 o następującym brzmieniu:  

„35) Informacja dla Klienta AFI – dokument sporządzony oraz udostępniany Inwestorom lub Uczestnikom zgodnie z Ustawą o 
Funduszach Inwestycyjnych.”.  

2. w artykule 7 ust. od 11 do 41 otrzymują następujące brzmienie:  

„11. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii E nie może być niższa niż 500.000 (słownie: pięćset 
tysięcy) złotych oraz wyższa niż 400.000.000 (słownie: czterysta milionów) złotych.  

12. W ramach szóstej emisji Certyfikatów zaoferowane zostaną Certyfikaty serii F.   

13. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii F nie może być niższa niż 500.000 (słownie: pięćset 
tysięcy) złotych oraz wyższa niż 400.000.000 (słownie: czterysta milionów) złotych.  

14. W ramach siódmej emisji Certyfikatów zaoferowane zostaną Certyfikaty serii G.   

15. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii G nie może być niższa niż 500.000 (słownie: 
pięćset tysięcy) złotych oraz wyższa niż 400.000.000 (słownie: czterysta milionów) złotych.  

16. W ramach ósmej emisji Certyfikatów zaoferowane zostaną Certyfikaty serii H.   

17. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii H nie może być niższa niż 500.000 (słownie: 
pięćset tysięcy) złotych oraz wyższa niż 400.000.000 (słownie: czterysta milionów) złotych.  

18. W ramach dziewiątej emisji Certyfikatów zaoferowane zostaną Certyfikaty serii I.   

19. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii I nie może być niższa niż 500.000 (słownie: pięćset 
tysięcy) złotych oraz wyższa niż 400.000.000 (słownie: czterysta milionów) złotych.   

20. W ramach dziesiątej emisji Certyfikatów zaoferowane zostaną Certyfikaty serii J.   

21. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii J nie może być niższa niż 500.000 (słownie: pięćset 
tysięcy) złotych oraz wyższa niż 400.000.000 (słownie: czterysta milionów) złotych.  

22. W ramach jedenastej emisji Certyfikatów zaoferowane zostaną Certyfikaty serii K.  

23. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii K nie może być niższa niż 500.000 (słownie: pięćset 
tysięcy) złotych oraz wyższa niż 400.000.000 (słownie: czterysta milionów) złotych.  

24. W ramach dwunastej emisji Certyfikatów zaoferowane zostaną Certyfikaty serii L.  

25. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii L nie może być niższa niż 500.000 (słownie: pięćset 
tysięcy) złotych oraz wyższa niż 400.000.000 (słownie: czterysta milionów) złotych.   
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26. W ramach trzynastej emisji Certyfikatów zaoferowane zostaną Certyfikaty serii M.   

27. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii M nie może być niższa niż 500.000 (słownie: 
pięćset tysięcy) złotych oraz wyższa niż 400.000.000 (słownie: czterysta milionów) złotych.   

28. W ramach czternastej emisji Certyfikatów zaoferowane zostaną Certyfikaty serii N.  

29. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii N nie może być niższa niż 500.000 (słownie: 
pięćset tysięcy) złotych oraz wyższa niż 400.000.000 (słownie: czterysta milionów) złotych.   

30. W ramach piętnastej emisji Certyfikatów zaoferowane zostaną Certyfikaty serii O.  

31. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii O nie może być niższa niż 500.000 (słownie: 
pięćset tysięcy) złotych oraz wyższa niż 400.000.000 (słownie: czterysta milionów) złotych.   

32. W ramach szesnastej emisji Certyfikatów zaoferowane zostaną Certyfikaty serii P.  

33. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii P nie może być niższa niż 500.000 (słownie: pięćset 
tysięcy) złotych oraz wyższa niż 400.000.000 (słownie: czterysta milionów) złotych.   

34. W ramach siedemnastej emisji Certyfikatów zaoferowane zostaną Certyfikaty serii Q.  

35. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii Q nie może być niższa niż 500.000 (słownie: 
pięćset tysięcy) złotych oraz wyższa niż 400.000.000 (słownie: czterysta milionów) złotych.   

36. W ramach osiemnastej emisji Certyfikatów zaoferowane zostaną Certyfikaty serii R.  

37. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii R nie może być niższa niż 500.000 (słownie: pięćset 
tysięcy) złotych oraz wyższa niż 400.000.000 (słownie: czterysta milionów) złotych.   

38. W ramach dziewiętnastej emisji Certyfikatów zaoferowane zostaną Certyfikaty serii S.  

39. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii S nie może być niższa niż 500.000 (słownie: pięćset 
tysięcy) złotych oraz wyższa niż 400.000.000 (słownie: czterysta milionów) złotych.   

40. W ramach dwudziestej emisji Certyfikatów zaoferowane zostaną Certyfikaty serii T.  

41. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii T nie może być niższa niż 500.000 (słownie: pięćset 
tysięcy) złotych oraz wyższa niż 400.000.000 (słownie: czterysta milionów) złotych.”,   

3. w artykule 7 po ust. 41 dodaje się ust. od 42 do 53 o następującym brzmieniu:  

„42. W ramach dwudziestej pierwszej emisji Certyfikatów zaoferowane zostaną Certyfikaty serii U.  

43. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii U nie może być niższa niż 500.000 (słownie: pięćset 
tysięcy) złotych oraz wyższa niż 400.000.000 (słownie: czterysta milionów) złotych.   

44. W ramach dwudziestej drugiej emisji Certyfikatów zaoferowane zostaną Certyfikaty serii V.  

45. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii V nie może być niższa niż 500.000 (słownie: pięćset 
tysięcy) złotych oraz wyższa niż 400.000.000 (słownie: czterysta milionów) złotych.   

46. W ramach dwudziestej trzeciej emisji Certyfikatów zaoferowane zostaną Certyfikaty serii W.  

47. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii W nie może być niższa niż 500.000 (słownie: 
pięćset tysięcy) złotych oraz wyższa niż 400.000.000 (słownie: czterysta milionów) złotych.   

48. W ramach dwudziestej czwartej emisji Certyfikatów zaoferowane zostaną Certyfikaty serii X.  

49. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii X nie może być niższa niż 500.000 (słownie: pięćset 
tysięcy) złotych oraz wyższa niż 400.000.000 (słownie: czterysta milionów) złotych.   

50. W ramach dwudziestej piątej emisji Certyfikatów zaoferowane zostaną Certyfikaty serii Y.  

51. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii Y nie może być niższa niż 500.000 (słownie: pięćset 
tysięcy) złotych oraz wyższa niż 400.000.000 (słownie: czterysta milionów) złotych.   

52. W ramach dwudziestej szóstej emisji Certyfikatów zaoferowane zostaną Certyfikaty serii Z.  

53. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii Z nie może być niższa niż 500.000 (słownie: pięćset 
tysięcy) złotych oraz wyższa niż 400.000.000 (słownie: czterysta milionów) złotych.”.  

4. w artykule 34 w ust. 1 lit. g) otrzymuje następujące brzmienie:  

„g) wynagrodzenie Depozytariusza, w tym koszty ponoszone na rzecz Depozytariusza na podstawie umowy o wykonywanie 
funkcji depozytariusza, inne niż koszty wymienione w pkt a) i c);”.  

5. w artykule 34 w ust. 13 lit. a otrzymuje następujące brzmienie:  

„a. w przypadku, gdy likwidatorem Funduszu jest Depozytariusz – wynagrodzenie likwidatora określone w umowie o 
wykonywanie funkcji depozytariusza w wysokości nieprzekraczającej 45.000 (słownie: czterdzieści pięć tysięcy) złotych,”. 

6. w artykule 37 w ust. 1 lit. a) otrzymuje następujące brzmienie:  

„a) Depozytariusz zaprzestanie wykonywania swoich obowiązków, a Fundusz nie zawrze umowy o wykonywanie funkcji 
depozytariusza z innym podmiotem;”.  

7. w artykule 38 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:  

„3. Likwidatorem Funduszu jest Towarzystwo, chyba że Komisja wyznaczy innego likwidatora.”.  
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8. tytuł artykułu 40 otrzymuje następujące brzmienie:  

„Artykuł 40 Tryb udostępnienia Warunków Emisji oraz Informacji dla Klienta AFI”.  

9. w artykule 40 po ust. 2 dodaje się ust. 3 o następującym brzmieniu:  

„3. Fundusz dołącza Informację dla Klienta AFI do propozycji nabycia Certyfikatów danej serii, oraz udostępnia ją w siedzibie 
Towarzystwa lub Dystrybutora w okresie trwania Zapisów na Certyfikaty tej serii w celu umożliwienia Inwestorowi lub 
Uczestnikowi zapoznania się z Informacją dla Klienta AFI przed złożeniem Zapisu.”.  

10. artykuł 41 otrzymuje następujące brzmienie:  

„Artykuł 41 Sprawozdania Funduszu  

1. Fundusz jest obowiązany sporządzać roczne i półroczne sprawozdania finansowe. Sprawozdania będą zawierały dane 
niezbędne do oceny stanu Funduszu i jego wartości na koniec okresu sprawozdawczego, zgodnie z wymogami prawa. 

2. Roczne sprawozdania finansowe Funduszu będą publikowane zgodnie z przepisami prawa. Na żądanie Uczestnika Funduszu 
będą udostępniane półroczne  oraz roczne sprawozdania Funduszu.  

3. Zgodnie z Ustawą o Funduszach Inwestycyjnych Fundusz jest obowiązany sporządzać sprawozdanie roczne AFI. Pierwsze 
sprawozdanie roczne AFI zostanie przez Fundusz sporządzone za rok obrotowy 2017. Sprawozdanie roczne AFI zawiera 
roczne sprawozdanie finansowe Funduszu.  

4. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Funduszu dokonuje Rada Nadzorcza 
Towarzystwa.”.  

Zmiany statutu Funduszu, o których mowa w pkt I wchodzą w życie w dniu ich ogłoszenia. 

 

 

 

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

I. 

1. w artykule 3 po pkt 35 dodaje się pkt 36 o następującym brzmieniu:  

„36. Informacja dla Klienta AFI – dokument sporządzony oraz udostępniany Inwestorom lub Uczestnikom zgodnie z Ustawą o 
Funduszach Inwestycyjnych.”.  

2. w artykule 9 ust. od 37 do 61 otrzymują następujące brzmienie:  

„37. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii N nie może być niższa niż 500.000 (słownie: pięćset 
tysięcy) złotych oraz wyższa niż 400.000.000 (słownie: czterysta milionów) złotych.  

38. W ramach dziewiętnastej emisji Certyfikatów zaoferowane zostaną Certyfikaty serii O.   

39. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii O nie może być niższa niż 500.000 (słownie: pięćset 
tysięcy) złotych oraz wyższa niż 400.000.000 (słownie: czterysta milionów) złotych.  

40. W ramach dwudziestej emisji Certyfikatów zaoferowane zostaną Certyfikaty serii P.   

41. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii P nie może być niższa niż 500.000 (słownie: pięćset 
tysięcy) złotych oraz wyższa niż 400.000.000 (słownie: czterysta milionów) złotych.  

42. W ramach dwudziestej pierwszej emisji Certyfikatów zaoferowane zostaną Certyfikaty serii Q.   

43. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii Q nie może być niższa niż 500.000 (słownie: pięćset 
tysięcy) złotych oraz wyższa niż 400.000.000 (słownie: czterysta milionów) złotych.  

44. W ramach dwudziestej drugiej emisji Certyfikatów zaoferowane zostaną Certyfikaty serii R.   

45. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii R nie może być niższa niż 500.000 (słownie: pięćset 
tysięcy) złotych oraz wyższa niż 400.000.000 (słownie: czterysta milionów) złotych.  

46. W ramach dwudziestej trzeciej emisji Certyfikatów zaoferowane zostaną Certyfikaty serii S.   

47. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii S nie może być niższa niż 500.000 (słownie: pięćset 
tysięcy) złotych oraz wyższa niż 400.000.000 (słownie: czterysta milionów) złotych.  

48. W ramach dwudziestej czwartej emisji Certyfikatów zaoferowane zostaną Certyfikaty serii T.   

49. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii T nie może być niższa niż 500.000 (słownie: pięćset 
tysięcy) złotych oraz wyższa niż 400.000.000 (słownie: czterysta milionów) złotych.  

50. W ramach dwudziestej piątej emisji Certyfikatów zaoferowane zostaną Certyfikaty serii U.   

51. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii U nie może być niższa niż 500.000 (słownie: pięćset 
tysięcy) złotych oraz wyższa niż 400.000.000 (słownie: czterysta milionów) złotych.  

52. W ramach dwudziestej szóstej emisji Certyfikatów zaoferowane zostaną Certyfikaty serii V.   

53. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii V nie może być niższa niż 500.000 (słownie: pięćset 
tysięcy) złotych oraz wyższa niż 400.000.000 (słownie: czterysta milionów) złotych.  

54. W ramach dwudziestej siódmej emisji Certyfikatów zaoferowane zostaną Certyfikaty serii W.   
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55. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii W nie może być niższa niż 500.000 (słownie: pięćset 
tysięcy) złotych oraz wyższa niż 400.000.000 (słownie: czterysta milionów) złotych.  

56. W ramach dwudziestej ósmej emisji Certyfikatów zaoferowane zostaną Certyfikaty serii X.   

57. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii X nie może być niższa niż 500.000 (słownie: pięćset 
tysięcy) złotych oraz wyższa niż 400.000.000 (słownie: czterysta milionów) złotych.  

58. W ramach dwudziestej dziewiątej emisji Certyfikatów zaoferowane zostaną Certyfikaty serii Y.   

59. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii Y nie może być niższa niż 500.000 (słownie: pięćset 
tysięcy) złotych oraz wyższa niż 400.000.000 (słownie: czterysta milionów) złotych.  

60. W ramach trzydziestej emisji Certyfikatów zaoferowane zostaną Certyfikaty serii Z.   

61. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii Z nie może być niższa niż 500.000 (słownie: pięćset 
tysięcy) złotych oraz wyższa niż 400.000.000 (słownie: czterysta milionów) złotych.”.  

3. w artykule 35 w ust. 1 lit. f) otrzymuje następujące brzmienie:  

„f) wynagrodzenie Depozytariusza, w tym koszty ponoszone na rzecz Depozytariusza na podstawie umowy o wykonywanie 
funkcji depozytariusza, inne niż koszty wymienione w pkt a) i c);”.  

4. w artykule 35 w ust. 10 lit. a) otrzymuje następujące brzmienie:  

„a) w przypadku, gdy likwidatorem Funduszu jest Depozytariusz – wynagrodzenie likwidatora określone w umowie o 
wykonywanie funkcji depozytariusza w wysokości nieprzekraczającej 35.000 (trzydzieści pięć tysięcy) złotych,”.  

5. w artykule 38 w ust. 1 lit. a) otrzymuje następujące brzmienie:  

„a) Depozytariusz zaprzestanie wykonywania swoich obowiązków a Fundusz nie zawrze umowy o wykonywanie funkcji 
depozytariusza z innym podmiotem;”.  

6. tytuł artykułu 41 otrzymuje następujące brzmienie:  

„Artykuł 41 Tryb udostępnienia Warunków Emisji oraz Informacji dla Klienta AFI”,  

7. w artykule 41 po ust. 2 dodaje się ust. 3 o następującym brzmieniu:  

„3. Fundusz dołącza Informację dla Klienta AFI do propozycji nabycia Certyfikatów danej serii, oraz udostępnia ją w siedzibie 
Towarzystwa lub Dystrybutora w okresie trwania Zapisów na Certyfikaty tej serii w celu umożliwienia Inwestorowi lub 
Uczestnikowi zapoznania się z Informacją dla Klienta AFI przed złożeniem Zapisu.”.  

8. artykuł 42 otrzymuje następujące brzmienie:  

„Artykuł 42 Sprawozdania Funduszu  

1. Fundusz jest obowiązany sporządzać roczne i półroczne sprawozdania finansowe. Sprawozdania będą zawierały dane 
niezbędne do oceny stanu Funduszu i jego wartości na koniec okresu sprawozdawczego, zgodnie z wymogami prawa.
  

2. Roczne sprawozdania Funduszu będą publikowane zgodnie z przepisami prawa. Na żądanie Uczestnika Funduszu będą 
udostępniane półroczne oraz roczne sprawozdania finansowe Funduszu.   

3. Zgodnie z Ustawą o Funduszach Inwestycyjnych Fundusz jest obowiązany sporządzać sprawozdanie roczne AFI. Pierwsze 
sprawozdanie roczne AFI zostanie przez Fundusz sporządzone za rok obrotowy 2017. Sprawozdanie roczne AFI zawiera roczne 
sprawozdanie finansowe Funduszu.  

4. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Funduszu dokonuje Rada Nadzorcza 
Towarzystwa.”.  

 II.  

1. w artykule 3 po pkt 36 dodaje się pkt 37 o następującym brzmieniu:  

„37. Dźwignia Finansowa AFI - metoda zwiększania Ekspozycji AFI, w szczególności przez pożyczanie środków pieniężnych lub 
Papierów Wartościowych lub przez inwestycje w Instrumenty Pochodne.”.  

2. tytuł artykułu 25 otrzymuje następujące brzmienie:  

„Artykuł 25 Kryteria wykorzystania oraz ryzyko związane z Instrumentami Pochodnymi, w tym Niewystandaryzowanymi 
Instrumentami Pochodnymi. Dźwignia Finansowa AFI”.  

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

„7. Maksymalny poziom Dźwigni Finansowej AFI wyznaczający między innymi maksymalny poziom zaangażowania 
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 25 ust. 11 otrzymuje następujące brzmienie:  

„11.  Określony przez Ekspozycję AFI maksymalny poziom Dźwigni Finansowej AFI określający między innymi 
zaangażowanie Funduszu w Instrumenty Pochodne, w tym w Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, obliczony 
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 wchodzą w życie w dniu ich ogłoszenia. Zmiany statutu Funduszu, o których 
mowa w pkt II wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia jej ogłoszenia. 
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PKO Strategii Obligacyjnych - fundusz inwestycyjny zamknięty informuje o następujących zmianach w treści statutu: 

I. 

1. w artykule 2 w ust. 1 po pkt 40 dodaje się pkt 41 o następującym brzmieniu:  

„41) Informacja dla Klienta AFI – dokument sporządzony oraz udostępniany Inwestorom lub Uczestnikom zgodnie z Ustawą o 
Funduszach Inwestycyjnych.”,  

2. w artykule 29 w ust. 1 lit. a) otrzymuje następujące brzmienie:  

„a) Depozytariusz zaprzestanie wykonywania swoich obowiązków, a Fundusz nie zawrze umowy wykonywanie funkcji 
depozytariusza z innym podmiotem;”,  

3. artykuł 30 otrzymuje następujące brzmienie:  

„Artykuł 30 Obowiązki informacyjne  

1. Każdego Dnia Wyceny, niezwłocznie po dokonaniu wyceny, Fundusz udostępnia informację o Wartości Aktywów Netto 
Funduszu na Certyfikat do publicznej wiadomości w trybie art. 56 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, poprzez niezwłoczne 
przekazanie informacji do Komisji, GPW i publicznej wiadomości, a ponadto w siedzibie Towarzystwa oraz za pośrednictwem 
strony internetowej www.pkotfi.pl lub infolinii.  

2. Jeżeli Statut lub obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, Fundusz publikuje na stronie internetowej www.pkotfi.pl 
wszystkie wymagane prawem i Statutem informacje dotyczące Funduszu. W przypadkach przewidzianych przepisami prawa 
Fundusz dokonuje ogłoszeń w Gazecie Giełdy „Parkiet”. W przypadku, gdy publikacja informacji wskazanych w zdaniu 
poprzednim w Gazecie Giełdy „Parkiet” nie będzie możliwa, w szczególności z powodu zaprzestania lub zawieszenia 
wydawania Gazety Giełdy „Parkiet” lub innych okoliczności niezależnych od Funduszu, informacje te publikowane będą w 
dzienniku „Rzeczpospolita”.   

3. Informacje dotyczące Funduszu, w tym informacje o zmianach Statutu ogłasza się na stronie internetowej www.pkotfi.pl. 

4. Prospekt zostanie udostępniony do publicznej wiadomości w terminie umożliwiającym Inwestorom zapoznanie się z jego 
treścią, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym rozpoczęcie subskrypcji Certyfikatów, w postaci elektronicznej w sieci 
internet pod adresem Towarzystwa: www.pkotfi.pl, pod adresem Oferującego: www.dm.pkobp.pl oraz adresami innych 
podmiotów wchodzących w skład konsorcjum dystrybucyjnego, o ile takie konsorcjum zostanie utworzone, a także do wglądu 
w postaci drukowanej w siedzibie Towarzystwa.  

5. Przy emisji Certyfikatów Fundusz i Oferujący udostępniają Inwestorom lub Uczestnikom Informację dla Klienta AFI, 
umożliwiając zapoznanie się z nią przed objęciem Certyfikatów. Informacja dla Klienta AFI dostępna jest także w sieci internet 
pod adresem Towarzystwa: www.pkotfi.pl, pod adresem Oferującego: www.dm.pkobp.pl oraz adresami innych podmiotów 
wchodzących w skład konsorcjum dystrybucyjnego, o ile takie konsorcjum zostanie utworzone, w okresie ważności 
Prospektu.  

6. Fundusz podlega obowiązkom informacyjnym na podstawie i w sposób określony w Ustawie o  Funduszach Inwestycyjnych, 
Ustawie o Ofercie Publicznej, ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz.U. Nr 183, poz. 1537 z 
późn. zm.) oraz przepisach wykonawczych do tych ustaw. Na zasadach określonych w tych ustawach Fundusz podaje do 
publicznej wiadomości informacje poufne w rozumieniu art. 154 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi oraz 
informacje bieżące i okresowe w rozumieniu Ustawy o Ofercie Publicznej. Informacje te przekazywane są do Komisji, GPW 
oraz udostępniane do publicznej wiadomości.  

7. Fundusz jest obowiązany sporządzać roczne i półroczne sprawozdania finansowe. Sprawozdania będą zawierały dane 
niezbędne do oceny stanu Funduszu i jego wartości na koniec okresu sprawozdawczego, zgodnie z wymogami prawa. 

8. Zgodnie z Ustawą o Funduszach Inwestycyjnych Fundusz jest obowiązany sporządzać sprawozdanie roczne AFI. Pierwsze 
sprawozdanie roczne AFI zostanie przez Fundusz sporządzone za rok obrotowy 2017. Sprawozdanie roczne AFI zawiera roczne 
sprawozdanie finansowe Funduszu. 

9. Fundusz publikuje sprawozdania finansowe zgodnie z przepisami prawa oraz na stronie internetowej www.pkotfi.pl.  

10. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Funduszu dokonuje Rada Nadzorcza 
Towarzystwa.”.  

 II.  

1. w artykule 2 w ust. 1 po pkt 41 dodaje się pkt 42 o następującym brzmieniu:  

„42) Dźwignia Finansowa AFI - metoda zwiększania Ekspozycji AFI, w szczególności przez pożyczanie środków pieniężnych lub 
Papierów Wartościowych lub przez inwestycje w Instrumenty Pochodne.”,  

2. tytuł artykułu 20 otrzymuje następujące brzmienie:  

„Artykuł 20 Kryteria wykorzystania oraz ryzyko związane z Instrumentami Pochodnymi, w tym Niewystandaryzowanymi 
Instrumentami Pochodnymi. Dźwignia AFI”,  

3. w artykule 20 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:  

„6. Maksymalny poziom Dźwigni Finansowej AFI wyznaczający między innymi maksymalny poziom zaangażowania 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 20 ust. 10 otrzymuje następujące brzmienie:  

http://www.pko-cs.pl/
http://www.pko-cs.pl/
http://www.pkotfi.pl/
http://www.dm.pkobp.pl/
http://www.pkotfi.pl/
http://www.dm.pkobp.pl/
http://www.pko-cs.pl/
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„10.  Określony przez Ekspozycję AFI maksymalny poziom Dźwigni Finansowej AFI określający między innymi zaangażowanie 
Funduszu w Instrumenty Pochodne, w tym w Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne obliczony 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 wchodzą w życie w dniu ich ogłoszenia. Zmiany statutu Funduszu, o których 
mowa w pkt II wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia jej ogłoszenia. 

 

 

 

PKO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty informuje o następujących zmianach w 
treści statutu: 

I. 

1. w artykule w 3 ust. 1 po definicji „Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego, IKZE”, dodaje się  definicję „Informacji dla 
Klienta AFI” o następującym brzmieniu:   

„Informacji dla Klienta AFI   rozumie się przez to dokument sporządzony oraz udostępniany Inwestorom lub 
Uczestnikom zgodnie z Ustawą.”.  

2. po artykule 16 dodaje się artykuł 16a a o następującym brzmieniu:  

„Artykuł 16a Zgromadzenie Uczestników 

1. W Funduszu działa Zgromadzenie Uczestników jako organ Funduszu. Do udziału w Zgromadzeniu Uczestników uprawnieni są 
Uczestnicy wpisani do Rejestru Uczestników Funduszu według stanu na koniec drugiego dnia roboczego poprzedzającego dzień 
Zgromadzenia Uczestników.   

2. Uczestnik może wziąć udział w Zgromadzeniu Uczestników osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwa udziela się w 
formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Zgromadzenie Uczestników odbywa się w Warszawie. Zgromadzenie Uczestników zwoływane jest przez Towarzystwo poprzez 
zawiadomienie każdego Uczestnika indywidualnie listem poleconym lub na Trwałym nośniku informacji, co najmniej na 21 dni 
przed planowanym terminem Zgromadzenia Uczestników.  

4. Zgromadzenie Uczestników jest ważne, jeżeli wezmą w nim udział Uczestnicy posiadający co najmniej 50% Jednostek 
Uczestnictwa Funduszu według stanu na dwa dni robocze przed dniem Zgromadzenia Uczestników.   

5. Każda cała Jednostka Uczestnictwa upoważnia Uczestnika do oddania jednego głosu.  

6. Od dnia poprzedzającego dzień Zgromadzenia Uczestników do dnia Zgromadzenia Uczestników zawiesza się zbywanie i 
odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Funduszu. 

7. Zgromadzenie Uczestników zwołuje się w celu wyrażenia zgody na:   

a) przejęcie zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo;   

b) przejęcie zarządzania Funduszem i prowadzenia jego spraw przez zarządzającego z UE.  

8. W zakresie nieuregulowanym w Statucie, tryb działania Zgromadzenia Uczestników oraz podejmowania uchwał określa 
regulamin przyjęty przez Zgromadzenie Uczestników.   

9. Przed podjęciem uchwały przez Zgromadzenie Uczestników Zarząd Towarzystwa jest obowiązany przedstawić Uczestnikom 
swoją rekomendację oraz udzielić Uczestnikom wyjaśnień na temat interesujących ich zagadnień związanych ze zdarzeniem, o 
którym mowa w ust. 7, w tym odpowiedzieć na zadane przez Uczestników pytania.   

10. Przed podjęciem uchwały każdy Uczestnik może wnioskować o przeprowadzenie dyskusji w przedmiocie zasadności wyrażenia 
zgody, o której mowa w ust. 7.   

11. Uchwała o wyrażeniu zgody, o której mowa w ust. 7, zapada większością 2/3 głosów Uczestników obecnych lub 
reprezentowanych na Zgromadzeniu Uczestników.   

12. Uchwała Zgromadzenia Uczestników jest protokołowana przez notariusza.   

13. Koszty odbycia Zgromadzenia Uczestników ponosi Towarzystwo.”.  

3. w artykule 48 w ustępie 5 litera a otrzymuje następujące brzmienie:  

„a.  Depozytariusz zaprzestanie wykonywania swoich obowiązków, a Fundusz nie zawrze umowy o wykonywanie funkcji 
depozytariusza z innym podmiotem;”.  

4. w artykule 51 ustęp 2 otrzymuje następujące brzmienie:  

„2. Fundusz udostępnia we wszystkich miejscach zbywania Jednostek Uczestnictwa oraz na stronie internetowej www.pkotfi.pl 
prospekt informacyjny, aktualne informacje o zmianach w prospekcie informacyjnym oraz ujednolicone wersje kluczowych 
informacji dla inwestorów oraz Informacji dla Klienta AFI obejmujące wszystkie zmiany.”,  

5. w artykule 51 ustęp 5 otrzymuje następujące brzmienie:  

„5. Fundusz jest obowiązany dostarczyć Inwestorowi lub Uczestnikowi Funduszu bezpłatnie w formie papierowej lub na 
Trwałym nośniku, na jego żądanie, prospekt informacyjny Funduszu wraz z aktualnymi informacjami o zmianach w tym 
prospekcie, kluczowe informacje dla inwestorów oraz Informację dla Klienta AFI. Ponadto kluczowe informacje dla 
inwestorów, Informacja dla Klienta AFI oraz prospekt informacyjny są dostępne w siedzibie Towarzystwa.”.  
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6. artykuł 52 otrzymuje następujące brzmienie:  

„1. Fundusz jest obowiązany sporządzać roczne i półroczne połączone sprawozdania finansowe obejmujące wszystkie 
Subfundusze oraz roczne i półroczne jednostkowe sprawozdania finansowe dla każdego Subfunduszu. Sprawozdania będą 
zawierały dane niezbędne do oceny stanu Funduszu i jego wartości na koniec okresu sprawozdawczego, zgodnie z 
wymogami prawa.  

2. Fundusz publikuje połączone oraz jednostkowe roczne i półroczne sprawozdania finansowe zgodnie z przepisami prawa 
oraz na stronie internetowej www.pkotfi.pl. Roczne i półroczne sprawozdania finansowe, są udostępniane w sposób 
określony w prospekcie informacyjnym, kluczowych informacjach dla inwestorów lub Informacji dla Klienta AFI.  

3. Fundusz jest obowiązany doręczyć Uczestnikowi Funduszu bezpłatnie, na jego żądanie, roczne i półroczne sprawozdania 
finansowe Funduszu w formie papierowej.  

4. Zgodnie z Ustawą Fundusz jest obowiązany sporządzać sprawozdanie roczne AFI. Pierwsze sprawozdanie roczne AFI 
zostanie przez Fundusz sporządzone za rok obrotowy 2017. Sprawozdanie roczne AFI zawiera roczne sprawozdanie 
finansowe Funduszu.  

5. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Funduszu i Subfunduszy dokonuje rada 
nadzorcza Towarzystwa.”.  

 II. 

1. w artykule w 3 ust. 1 po definicji „Dystrybutora”, dodaje się definicję „Dźwigni Finansowej AFI” o następującym brzmieniu:  

„Dźwigni Finansowej AFI rozumie się przez to metody zwiększania Ekspozycji AFI, w szczególności przez pożyczanie środków 
pieniężnych lub papierów wartościowych lub przez inwestycje w Instrumenty Pochodne.”, 

2. tytuł artykułu 61 otrzymuje brzmienie „Lokaty w instrumenty pochodne. Dźwignia Finansowa AFI”,  

3. w artykule 61 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:     

„6. Maksymalny poziom Dźwigni Finansowej AFI wyznaczający między innymi maksymalny poziom zaangażowania 
Subfunduszu 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.”.   

4.  w artykule 61 ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie:       

„7.  Określony przez Ekspozycję AFI maksymalny poziom Dźwigni Finansowej AFI określający między innymi zaangażowanie 
Subfunduszu w Instrumenty Pochodne, w tym w Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne obliczone przy 
zastosowaniu metody zaangażowania w sposób określony Rozporządzeniem 231/2013 i Ustawą, nie może w żadnym 
momencie przekraczać 200% WAN Subfunduszu.”.   

5. tytuł artykułu 72 otrzymuje brzmienie: „Lokaty w instrumenty pochodne. Dźwignia Finansowa AFI”.  

6. w artykule 72 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:     

„6. Maksymalny poziom Dźwigni Finansowej AFI wyznaczający między innymi maksymalny poziom zaangażowania 
Subfunduszu 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.”.   

7.  w artykule 72 ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie:       

„7.  Określony przez Ekspozycję AFI maksymalny poziom Dźwigni Finansowej AFI określający między innymi zaangażowanie 
Subfunduszu w Instrumenty Pochodne, w tym w Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne obliczone przy 
zastosowaniu metody zaangażowania w sposób określony Rozporządzeniem 231/2013 i Ustawą, nie może w żadnym 
momencie przekraczać 200% WAN Subfunduszu.”.  

8. tytuł artykułu 83 otrzymuje brzmienie: „Lokaty w instrumenty pochodne. Dźwignia Finansowa AFI”.  

9. w artykule 83 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:     

„6. Maksymalny poziom Dźwigni Finansowej AFI wyznaczający między innymi maksymalny poziom zaangażowania 
Subfunduszu 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.”.   

10. w artykule 83 ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie:     

„7.  Określony przez Ekspozycję AFI maksymalny poziom Dźwigni Finansowej AFI określający między innymi zaangażowanie 
Subfunduszu w Instrumenty Pochodne, w tym w Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne obliczone przy 
zastosowaniu metody zaangażowania w sposób określony Rozporządzeniem 231/2013 i Ustawą, nie może w żadnym 
momencie przekraczać 200% WAN Subfunduszu.”.  

11. tytuł artykułu 94 otrzymuje brzmienie: „Lokaty w instrumenty pochodne. Dźwignia Finansowa AFI”.  

12. w artykule 94 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:     

„6. Maksymalny poziom Dźwigni Finansowej AFI wyznaczający między innymi maksymalny poziom zaangażowania 
Subfunduszu 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.”.   

13. w artykule 94 ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie:     
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„7.  Określony przez Ekspozycję AFI maksymalny poziom Dźwigni Finansowej AFI określający między innymi zaangażowanie 
Subfunduszu w Instrumenty Pochodne, w tym w Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne obliczone przy 
zastosowaniu metody zaangażowania w sposób określony Rozporządzeniem 231/2013 i Ustawą, nie może w żadnym 
momencie przekraczać 200% WAN Subfunduszu.”.  

14. tytuł artykułu 105 otrzymuje brzmienie: „Lokaty w instrumenty pochodne. Dźwignia Finansowa AFI”.  

15. w artykule 105 ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie:     

„7. Maksymalny poziom Dźwigni Finansowej AFI wyznaczający między innymi maksymalny poziom zaangażowania 
Subfunduszu 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.”.   

16. w artykule 105 ust. 8 otrzymuje następujące brzmienie:     

„8.  Określony przez Ekspozycję AFI maksymalny poziom Dźwigni Finansowej AFI określający między innymi zaangażowanie 
Subfunduszu w Instrumenty Pochodne, w tym w Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne obliczone przy 
zastosowaniu metody zaangażowania w sposób określony Rozporządzeniem 231/2013 i Ustawą, nie może w żadnym 
momencie przekraczać 200% WAN Subfunduszu.”.  

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

 


