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Data zmian: 27 kwietnia 2018 r. 
Dotyczy:  
PKO Globalnego Dochodu – fundusz inwestycyjny zamknięty 
PKO Globalnej Strategii - fundusz inwestycyjny zamknięty 
PKO Strategii Obligacyjnych - fundusz inwestycyjny zamknięty 
PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód – Zachód – fundusz inwestycyjny zamknięty 
 
 
 
PKO Globalnego Dochodu – fundusz inwestycyjny zamknięty informuje o następujących zmianach w treści statutu:  

W art. 29 ust. 10 otrzymuje następujące brzmienie: 

„10. Limit kosztów, o których mowa w ust. 1 lit. l), wynosi 350.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) złotych w skali roku 
kalendarzowego.”. 
 
Zmiana statutu Funduszu, o której mowa powyżej wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ich ogłoszenia. 

 

 

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

W art. 28 ust. 10 otrzymuje następujące brzmienie: 

„10. Limit kosztów, o których mowa w ust. 1 lit. l), wynosi 350.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) złotych w skali roku 
kalendarzowego.”. 
 

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

 

 

PKO Strategii Obligacyjnych – fundusz inwestycyjny zamknięty informuje o następujących zmianach w treści statutu:  

w art. 28 ust. 10 otrzymuje następujące brzmienie: 

„10. Limit kosztów, o których mowa w ust. 1 lit. l), wynosi 350.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) złotych w skali roku 
kalendarzowego.”. 
 

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

 
 
 
PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód – Zachód – fundusz inwestycyjny zamknięty informuje o następujących zmianach w 
treści statutu: 
 
W art. 28 ust. 10 otrzymuje następujące brzmienie: 

„10. Limit kosztów, o których mowa w ust. 1 lit. l), wynosi 350.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) złotych w skali roku 
kalendarzowego.”. 

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