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Warszawa, dnia 11 lutego 2015 roku 

    

    

Ogłoszenie o zmianie w treOgłoszenie o zmianie w treOgłoszenie o zmianie w treOgłoszenie o zmianie w treśśśści statutówci statutówci statutówci statutów    (nr (nr (nr (nr 1111/201/201/201/2015555))))    

    

    

PKO PKO PKO PKO SPÓŁEK INNOWACYJNYCH GLOBALNYSPÓŁEK INNOWACYJNYCH GLOBALNYSPÓŁEK INNOWACYJNYCH GLOBALNYSPÓŁEK INNOWACYJNYCH GLOBALNY    ––––    fundusz inwestycyjny zamkniętyfundusz inwestycyjny zamkniętyfundusz inwestycyjny zamkniętyfundusz inwestycyjny zamknięty 

informuje o następującej zmianie w treści statutu: 

 

W artykule 12 ustęp 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„3. Zapis na Certyfikaty pierwszej i kolejnych emisji będzie obejmować nie mniej niż 

2.000 (słownie: dwa tysiące) Certyfikatów i nie więcej niż liczbę Certyfikatów wskazaną 

w propozycji nabycia Certyfikatów.”.    

    

    

PPPPKO GLOBALNEJ STRATEGII KO GLOBALNEJ STRATEGII KO GLOBALNEJ STRATEGII KO GLOBALNEJ STRATEGII ––––    fundusz inwestycyjny zamknięty fundusz inwestycyjny zamknięty fundusz inwestycyjny zamknięty fundusz inwestycyjny zamknięty informuje o 

następujących zmianach w treści statutu:    

 

I. Po artykule 7D dodaje się artykuły 7E i 7F o następującym brzmieniu:  

„„„„Artykuł 7E Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii E.     

1. W ramach emisji Certyfikatów serii E w drodze oferty publicznej zostanie 

zaoferowanych od 100.000 (słownie: sto tysięcy) do 3.000.000 (słownie: trzy 

miliony) Certyfikatów. 

2. Cena emisyjna Certyfikatu serii E będzie nie mniejsza niż Wartość Aktywów Netto 

Funduszu na Certyfikat w Dniu Wyceny dokonanej na 7 (słownie: siedem) dni 

przed rozpoczęciem przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii E. 

3. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii E nie 

może być niższa niż iloczyn 100.000 (słownie: sto tysięcy) Certyfikatów oraz ceny 

emisyjnej Certyfikatów oraz wyższa niż iloczyn 3.000.000 (słownie: trzy miliony) 

Certyfikatów i ceny emisyjnej Certyfikatów”.” . 
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Artykuł 7D Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii F.     

1. W ramach emisji Certyfikatów serii F w drodze oferty publicznej zostanie 

zaoferowanych od 100.000 (słownie: sto tysięcy) do 3.000.000 (słownie: trzy 

miliony) Certyfikatów.  

2. Cena emisyjna Certyfikatu serii F będzie nie mniejsza niż Wartość Aktywów Netto 

Funduszu na Certyfikat w Dniu Wyceny dokonanej na 7 (słownie: siedem) dni 

przed rozpoczęciem przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii F. 

3. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii F nie 

może być niższa niż iloczyn 100.000 (słownie: sto tysięcy) Certyfikatów oraz ceny 

emisyjnej Certyfikatów oraz wyższa niż iloczyn 3.000.000 (słownie: trzy miliony) 

Certyfikatów i ceny emisyjnej Certyfikatów.” .  

II.  W artykule 12 ustęp 4 otrzymuje nowe następujące brzmienie:  

„4.  O przydziale Certyfikatów decyduje kolejność złożenia Zapisów. Zapisy złożone w 

dniu, w którym liczba Certyfikatów danej emisji objętych Zapisami osiągnie 

maksymalną liczbę Certyfikatów danej emisji, zostaną proporcjonalnie 

zredukowane. Nieobjęte Certyfikaty, które pozostały po dokonaniu redukcji, 

zostaną przydzielone kolejno tym osobom, których Zapisy zostały objęte redukcją 

i które złożyły Zapis na największą liczbę Certyfikatów danej emisji. Inwestorowi 

składającemu Zapis na Certyfikaty danej emisji w żadnym przypadku nie zostanie 

przydzielona większa liczba Certyfikatów niż liczba, na którą złożył Zapis.”.  

    

Ww. zmiany statutów Funduszy Ww. zmiany statutów Funduszy Ww. zmiany statutów Funduszy Ww. zmiany statutów Funduszy wchodzą w życie w dniu ich ogłoszenia.wchodzą w życie w dniu ich ogłoszenia.wchodzą w życie w dniu ich ogłoszenia.wchodzą w życie w dniu ich ogłoszenia. 

 


