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Data: 14 sierpnia 2018 r. 
Dotyczy: PKO Strategii Obligacyjnych - fundusz inwestycyjny zamknięty  
 
 
PKO Strategii Obligacyjnych - fundusz inwestycyjny zamknięty informuje o następujących zmianach w treści statutu:  
 
1. w artykule 2 w ustępie 1 zmienia się numerację w ten sposób, że punktom od 28) do 42) nadaję się nową numerację, 

odpowiednio od 29) do 43) i jednocześnie dodaje się punkt 29) o następującej treści:  

„29) Rozporządzenie 596/2014 - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. 

w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE Tekst mający 

znaczenie dla EOG.”,   

2. w artykule 9 w ustępie 3 litera a) otrzymuje następujące brzmienie:   

,,a) upływem pierwszego Dnia Roboczego następującego po dniu, w którym nastąpiło      przyjęcie ważnych Zapisów na 

maksymalną liczbę Certyfikatów danej emisji (jednak nie później niż w ostatnim dniu przyjmowania Zapisów),”,  

3. w artykule 10 w ustępie 15 we wprowadzeniu do wyliczenia wykreśla się cyfrę „1”,  

4. w artykule 10 w ustępie 15 litera b) otrzymuje następujące brzmienie:  

„b) w przypadku składania Zapisu za pośrednictwem Oferującego z wykorzystaniem elektronicznych kanałów dostępu, 

pisemne potwierdzenie wpłaty w przypadku Zapisów złożonych za pośrednictwem Internetu jest udostępniane w aplikacji  

lub w przypadku Zapisów złożonych za pośrednictwem serwisu telefonicznego może zostać odebrane przez Inwestora w 

POK Oferującego;",  

5. w artykule 12 ustęp 4 otrzymuje 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 oraz do końca następnego Dnia 

Roboczego (jednak nie później niż w ostatnim dniu przyjmowania Zapisów na Certyfikaty 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. W 

przypadku osób, których  Zapisy zostały objęte redukcją i które złożyły Zapis na tę samą liczbę Certyfikatów, przydział 

nastąpi w drodze losowania. Inwestorowi składającemu Zapis na Certyfikaty danej emisji w żadnym przypadku nie 

zostanie przydzielona większa liczba Certyfikatów niż liczba, na którą złożył Zapis.",  

6. w artykule 30 ustęp 4 otrzymuje następujące brzmienie:   

„4.  Prospekt zostanie udostępniony do publicznej wiadomości w terminie umożliwiającym Inwestorom zapoznanie się z jego 

treścią, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym rozpoczęcie subskrypcji Certyfikatów, w postaci elektronicznej w 

sieci internet pod adresem Towarzystwa: www.pkotfi.pl, dodatkowo w celach informacyjnych pod adresem Oferującego: 

www.dm.pkobp.pl oraz adresami innych podmiotów wchodzących w skład konsorcjum dystrybucyjnego, o ile takie 

konsorcjum zostanie utworzone, a także do wglądu w postaci drukowanej w siedzibie Towarzystwa.”,  

7. w artykule 30 w ustępie 5 słowa ,,154 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi” zastąpienie się słowami „7 

Rozporządzenia 596/2014”.  

Zmiany statutu Funduszu, o których mowa powyżej wchodzą w życie w dniu ich ogłoszenia. 
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