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Data zmian: 23 października 2018 r. 
Dotyczy:  
PKO PARASOLOWY - fundusz inwestycyjny otwarty 
PKO PŁYNNOŚCIOWY -– specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty 
 

PKO PARASOLOWY - fundusz inwestycyjny otwarty informuje o następujących zmianach w treści statutu: 

„Artykuł 267 otrzymuje następujące brzmienie:  
1. „Podstawowymi rodzajami lokat Subfunduszu są Instrumenty Dłużne. Całkowita wartość lokat Subfunduszu w Instrumenty Dłużne 

oraz depozyty, z wyłączeniem papierów wartościowych będących przedmiotem transakcji buy/sell back, sell/buy back, repo oraz 
reverse-repo, nie może być niższa niż 70% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu, z zastrzeżeniem, że co najmniej 10% Wartości 
Aktywów Netto Subfunduszu stanowić będą Instrumenty Dłużne, których termin zapadalności wynosi co najmniej dwa lata. 

2. Całkowita wartość lokat Subfunduszu w depozyty oraz w dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane 
przez Skarb Państwa, NBP, jednostki samorządu terytorialnego nie może być niższa niż 50% Wartości Aktywów Netto 
Subfunduszu. 

3. Całkowita wartość lokat Subfunduszu w Instrumenty Dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa nie może być wyższa niż 20% 
wartości Aktywów Subfunduszu. 

4. Fundusz może zawierać 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.”. 

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

 

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

„Artykuł 15 otrzymuje następujące brzmienie:  
„1. Podstawowymi rodzajami lokat Funduszu są Instrumenty Dłużne. Całkowita wartość lokat Funduszu w Instrumenty Dłużne oraz 
depozyty, z wyłączeniem papierów wartościowych będących przedmiotem transakcji buy/sell back, sell/buy back, repo oraz reverse-
repo, nie może być niższa niż 70% Wartości Aktywów Netto Funduszu, z zastrzeżeniem, że co najmniej 10% Wartości Aktywów Netto 
Funduszu stanowić będą Instrumenty Dłużne, których termin zapadalności wynosi co najmniej dwa lata. 
2. Całkowita wartość lokat Funduszu w depozyty oraz w dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez 
Skarb Państwa, NBP, jednostki samorządu terytorialnego nie może być niższa niż 50% Wartości Aktywów Netto Funduszu. 
3. Całkowita wartość lokat Funduszu w Instrumenty Dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa nie może być wyższa niż 20% wartości 
Aktywów Funduszu.”. 
 

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