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OGŁOSZENIE O ZMIANIE W TREŚCI STATUTÓW  

(NR 9/2016) 

Data zmian: 14 lipca 2016 r. 
Dotyczy:  
PKO Parasolowy – fundusz inwestycyjny otwarty 
 
 
 
PKO Parasolowy – fundusz inwestycyjny otwarty informuje o następujących zmianach w treści statutu: 
 

I. W art. 33 ust. 3 lit. a. oraz 33 ust. 4 lit. a. nazwę Subfunduszu „PKO Akcji III” zastępuje się nazwą „PKO Medycyny i Demografii Globalny”. 

II. W artykule 366 ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:  

„2. Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane w Instrumenty Dłużne oraz depozyty o terminie zapadalności dłuższym niż 7 dni i 

papiery wartościowe, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu (buy/sell back). ”. 

III.  Artykuł 377 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„1. Podstawowym rodzajem lokat Subfunduszu są:  

a) Instrumenty Udziałowe będące przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu, a także Instrumenty Udziałowe inne 

niż będące przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu w państwach należących do OECD, w szczególności 

państwach członkowskich Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych Ameryki i Rzeczypospolitej Polskiej, emitowane przez 

podmioty, które są beneficjentami zachodzących na świecie zmian demograficznych będących przedstawicielami branż takich 

jak: medycyna, ochrona zdrowia, biotechnologia, podróże, czy dobra konsumenckie oraz w kontrakty terminowe na akcje lub 

indeksy giełdowe akcji.  

b) jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne (w rozumieniu Ustawy) oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez 

instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, spełniające kryteria określone w Ustawie, jeżeli, zgodnie ze 

statutem lub innym właściwym dokumentem, realizują one swój cel inwestycyjny poprzez lokowanie w kategorie lokat, o 

których mowa w lit. a).  

2. Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane w Instrumenty Dłużne, w tym instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty o terminie 

zapadalności dłuższym niż 7 dni i papiery wartościowe, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu (buy/sell back).  

3. Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane w depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, o terminie zapadalności nie 

dłuższym niż rok, płatne na żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności.  

4. Proporcja pomiędzy poszczególnymi rodzajami lokat będzie uzależniona od decyzji Towarzystwa popartych analizami dokonanymi przez 

Towarzystwo oraz danymi otrzymanymi ze źródeł zewnętrznych, z uwzględnieniem zasad dywersyfikacji lokat oraz innych ograniczeń 

inwestycyjnych określonych w Ustawie, przy czym całkowita wartość lokat w rodzaje lokat, o których mowa w ust. 1 powyżej nie może być 

niższa niż 60% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.  

5. Fundusz może zawierać na rzecz Subfunduszu umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne będące przedmiotem obrotu na rynku 

regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie członkowskim, na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w 

Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim, lub na Innych Rynkach Zorganizowanych, a także niewystandaryzowane 

instrumenty pochodne.”. 

IV.  W artykule 379 ust. 1 na początku zdania dodaj się wyrazy „Z zastrzeżeniem art. 377,” i jednocześnie zmienia się pierwszą, dużą literę 

wyrazu „Aktywa” na literę małą.  

V.  W artykule 379 ust. 1 lit c) określoną procentowo wartość liczbową „100%”, zamienia się na wartość „40%”. 

 

 

W/w zmiany statutu Funduszu, wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ich ogłoszenia. 

 

 

 


