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Warszawa, dnia 24 stycznia 2013 roku 

 

 

Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 3/2013) 

 

I. 

PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty 

informuje o następujących zmianach w treści statutu: 

 

1. w artykule 81. ust. 5 lit. a)  liczbę „40” zastępuję się liczbą „30”. 

 

II. 

PKO GLOBALNEJ MAKROEKONOMII– fundusz inwestycyjny zamknięty 

informuje o następujących zmianach w treści statutu: 

 

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

 „Dystrybutor – Towarzystwo lub firmę inwestycyjną w rozumieniu Ustawy o Obrocie 

Instrumentami Finansowymi.” 

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

 „Dzień Wykupu – dzień, w którym Fundusz dokonuje wykupu Certyfikatów, 

przypadający na ostatni Dzień Wyceny w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu, 

począwszy od września 2012 roku dla Certyfikatów serii A pierwszej emisji, od czerwca 

2013 roku dla Certyfikatów serii B drugiej, trzeciej i czwartej emisji, od września 2013 

roku dla Certyfikatów serii B piątej i szóstej emisji, od grudnia 2013 roku dla 

Certyfikatów serii C siódmej i ósmej emisji oraz od marca 2014 roku dla Certyfikatów 

serii D dziewiątej emisji.”  

3. w artykule 9 dodaje się ustępy 18-19 o następującej treści: 

 „18. W ramach dziewiątej emisji Certyfikatów zaoferowane zostaną Certyfikaty serii D.  

 19. Łączna wysokość wpłat do Funduszu na Certyfikaty serii D dziewiątej emisji nie 

może być niższa niż 5.000.453,75 (pięć milionów czterysta pięćdziesiąt trzy złote i 

75/100 groszy) i wyższa niż 465.700.000 (czterysta sześćdziesiąt pięć milionów 

siedemset tysięcy) złotych. Wpłaty do Funduszu dokonywane będą w drodze Zapisów 

na Certyfikaty serii D dziewiątej emisji w liczbie od 4.295 (cztery tysiące dwieście 

dziewięćdziesiąt pięć) do 400.000 (czterystu tysięcy).” 

4. w artykule 12 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: 
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 „Wysokość Opłaty za Wydanie Certyfikatów Towarzystwo może uzależnić od wartości 

dokonywanej wpłaty na Certyfikaty, podmiotu, za pośrednictwem którego dokonywany 

jest Zapis lub wartości aktywów zgromadzonych przez Inwestora w innych funduszach 

zarządzanych przez Towarzystwo, z zastrzeżeniem, że szczegółowe zasady pobierania 

Opłat  za Wydanie określone zostaną w Warunkach Emisji.” 

5. w artykule 17 ust. 6 lit. a) otrzymuje następujące brzmienie: 

„nieważnością Zapisu, w przypadku, o którym mowa w art. 16 ust. 6 Statutu lub  

w przypadku niewłaściwego, nieczytelnego lub niepełnego wypełnienia formularza 

zapisu;” 

6. w artykule 27 ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje następujące brzmienie: 

 „Fundusz może oferować Certyfikaty serii A, B, C i D. Certyfikaty serii A, B, C i D 

reprezentują takie same prawa z zastrzeżeniem, iż Certyfikaty serii A różnią się od 

Certyfikatów serii B, C i D wysokością wynagrodzenia zmiennego pobieranego przez 

Towarzystwo zgodnie z art. 34 ust. 5.” 

7. w artykule 28 ust. 3-4 otrzymują następujące brzmienie: 

„3. Fundusz rozpocznie dokonywanie wykupów Certyfikatów serii A pierwszej emisji 

począwszy od września 2012 roku, Certyfikatów serii B drugiej, trzeciej oraz czwartej 

emisji od czerwca 2013 roku, Certyfikatów serii B piątej i szóstej emisji od września 

2013 roku, Certyfikatów serii C siódmej i ósmej emisji od grudnia 2013 roku oraz 

Certyfikatów serii D dziewiątej emisji od marca 2014 roku. 

4.   Uczestnik żądający wykupu Certyfikatów powinien złożyć w siedzibie Towarzystwa 

lub za pośrednictwem Dystrybutora pisemne żądanie wykupu Certyfikatów, 

określające w szczególności liczbę oraz  serię i emisje  Certyfikatów objętych 

żądaniem jak również Dzień Wykupu, w którym Certyfikaty mają zostać wykupione.” 

 

 
Zmiany statutu wskazane w punkcie I wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia 
ich ogłoszenia. 

 
Zmiany statutu wskazane w punkcie II wchodzą w życie w dniu ich ogłoszenia. 
 
 

 


