OGŁOSZENIE O ZMIANACH W TREŚCI STATUTÓW
NR 4/2014
Warszawa, 24 lipca 2014 r.

PKO Światowy Fundusz Walutowy – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty („Fundusz”) informuje o
następujących zmianach w treści statutu:
1. w artykule 82 ust. 1 w lit. c) po wyrazie „nabywaniem” literę „i” zastępuje się przecinkiem.
2. w artykule 82 ust. 7 i 8 otrzymują nowe następujące brzmienie:

„7.Jeżeli koszty wymienione w ust. 1 lit. b do d związane są wyłącznie z funkcjonowaniem Subfunduszu
obciążają one wyłącznie Aktywa tego Subfunduszu. W przypadku zawarcia przez Fundusz umowy dotyczącej
nabycia lub zbycia składników lokat więcej niż jednego Subfunduszu, koszty takiej transakcji będą obciążały
Subfundusz proporcjonalnie do wartości nabytych lub zbytych na jego rzecz składników lokat.
8. Jeżeli koszty wymienione w ust. 1 lit. od b do d związane są z funkcjonowaniem Funduszu i nie jest możliwe
przypisanie takiego kosztu do aktywów żadnego Subfunduszu, koszty te obciążają Subfundusz w proporcji
do udziału Wartości Aktywów Netto tego Subfunduszu do Wartości Aktywów Netto Funduszu.”
3. w artykule 82 ust. 9 w lit. a) w wyrazie Wynagrodzenie literę „W” pisną wielką literą zmienia się na literę „ w”
4.
5.
6.

pisaną małą literą.
w artykule 130 ust. 2 w lit. a) wartość „2,0%”, zastępuje się wartością „1,8%”.
w artykule 130 ust. 2 w lit. b) wartość „1,5%”, zastępuje się wartością „1,4%”.
w artykule 131 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Subfundusz pokrywa ze swoich środków następujące koszty działalności związane z Aktywami
Subfunduszu oraz koszty przyporządkowane do Aktywów danego Subfunduszu, zgodnie z zapisami ust. 7 i 8:
a. wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie,
b. podatki i opłaty wynikające z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności opłaty sądowe,
notarialne, opłaty za decyzje i zezwolenia właściwych organów państwowych oraz inne obciążenia nałożone
przez właściwe organy państwowe,
c. prowizje i opłaty związane z nabywaniem, zbywaniem, rozliczaniem oraz przechowywaniem składników lokat
Subfunduszu w szczególności prowizje i opłaty maklerskie, prowizje, opłaty instytucji depozytowych oraz
instytucji rozliczeniowych,
d. prowizje i opłaty bankowe, w tym w szczególności koszty związane prowadzeniem rachunków oraz obsługą
pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Subfundusz.”.
Zmiany statutu Funduszu, o których mowa powyżej wchodzą w życie w dniu ich ogłoszenia.
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