OGŁOSZENIE NR 2 W SPRAWIE ZMIAN W TREŚCI STATUTÓW
Data: 21 stycznia 2019 r.
Dotyczy:
PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty
PKO Płynnościowy – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty
PKO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty
PKO Portfele Inwestycyjne - specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty
PKO Bezpieczna Lokata I – fundusz inwestycyjny zamknięty

PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty informuje o następujących zmianach w treści statutu:
1.

w artykule 5 w ustępie 2 litera „u” otrzymuje następujące brzmienie:

„u.

PKO Obligacji Skarbowych – Subfundusz, który powstał z przekształcenia PKO Skarbowy – funduszu inwestycyjnego
otwartego. Subfundusz może używać odpowiednika nazwy w języku angielskim PKO Treasury Bond;”,
w artykule 33 ustęp 2 litera „d”, ustęp 3 litera „d”, ustęp 4 litera „d” oraz w tytule Rozdziału XXXII nazwa Subfunduszu „PKO
Skarbowy” zostaje zastąpiona nazwą „PKO Obligacji Skarbowych.”.

2.

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

PKO Płynnościowy – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty informuje o następujących zmianach w treści statutu:
W treści Statutu Funduszu dotychczasowa nazwa Funduszu „PKO Płynnościowy - specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty” oraz
jej odpowiednik w języku angielskim „PKO Liquidity – specialized open-end investment fund” zostają zastąpione nową nazwą to jest
„PKO Obligacji Skarbowych Plus - specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty” i jej odpowiednikiem w języku angielskim „PKO
Treasury Bond Plus – specialized open-end investment fund”.
Zmiany statutu Funduszu, o których mowa powyżej wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.

PKO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty informuje o następujących zmianach w treści
statutu:
1.

w artykule 58 w ustępie 2 litera c. otrzymuje następujące brzmienie:

,, c.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

PKO Obligacji Skarbowych.”;

w artykule 58 w ustępie 2 wykreśla się literę „d”;
w artykule 69 w ustępie 2 litera f. otrzymuje następujące brzmienie:
„f. PKO Obligacji Skarbowych,;”;
w artykule 69 w ustępie 2 wykreśla się literę g., a dotychczasowe litery od h. do n. otrzymują nową numerację od g. do m.;
w artykule 80 w ustępie 2 litera f. otrzymuje następujące brzmienie:
„f.
PKO Obligacji Skarbowych,;”;
w artykule 80 w ustępie 2 wykreśla się literę g., a dotychczasowe litery od h. do n. otrzymują nową numerację od g. do m.;
w artykule 91 w ustępie 2 litera f. otrzymuje następujące brzmienie:
„f.
PKO Obligacji Skarbowych,;”;
w artykule 91 w ustępie 2 wykreśla się literę g., a dotychczasowe litery od h. do n. otrzymują nową numerację od g. do m.;
w artykule 102 w ustępie 2 litera f. otrzymuje następujące brzmienie:
„f.
PKO Obligacji Skarbowych,;”;
w artykule 102 w ustępie 2 wykreśla się literę g., a dotychczasowe litery od h. do n. otrzymują nową numerację od g. do m.

Zmiany statutu Funduszu, o których mowa powyżej wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ich ogłoszenia.

PKO Portfele Inwestycyjne - specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty informuje o następujących zmianach w treści statutu:
1.

w art. 64 ust. 1 lit. m tiret i. otrzymuje następujące brzmienie:
„m. Subfundusz PKO Obligacji Skarbowych.
i. Celem subfunduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat.
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, z
zastrzeżeniem, że co najmniej 10% Wartości Aktywów Netto subfunduszu stanowić będą instrumenty dłużne,
których termin zapadalności wynosi co najmniej dwa lata. Całkowita wartość lokat subfunduszu w depozyty oraz w
dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, NBP lub jednostki
samorządu terytorialnego nie może być niższa niż 50% Wartości Aktywów Netto, natomiast instrumenty dłużne
emitowane przez przedsiębiorstwa nie mogą stanowić więcej niż 20% Wartości Aktywów Netto. Przedmiotem lokat
subfunduszu mogą być wystandaryzowane i niewystandaryzowane instrumenty pochodne.”.

2.

w art. 64 ust. 1 lit. o tiret i. otrzymuje następujące brzmienie:
„i. Celem subfunduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat.
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Podstawowymi lokatami subfunduszu są emitowane na podstawie przepisów prawa polskiego lub obcego: 1)
instrumenty udziałowe spółek, których przedmiotem działalności jest w szczególności poszukiwanie, wydobycie,
produkcja, przetwarzanie, dystrybucja lub handel złotem oraz następującymi metalami szlachetnymi: srebro,
platyna, pallad, a także prowadzenie wskazanych powyżej rodzajów działalności względem złóż polimetalicznych, w
których powołane metale szlachetne stanowią istotną część oraz 2) tytuły uczestnictwa funduszy, których polityka
inwestycyjna zakłada inwestowanie w spółki, o których mowa powyżej. Nie mniej niż 60% Wartości Aktywów Netto
subfunduszu stanowią łącznie instrumenty udziałowe oraz kontrakty terminowe na akcje lub indeksy giełdowe
akcji.”.
Zmiany statutu Funduszu, o których mowa powyżej wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ich ogłoszenia.

PKO Bezpieczna Lokata I – fundusz inwestycyjny zamknięty informuje o następujących zmianach w treści statutu:
W treści Statutu Funduszu dotychczasowa nazwa Funduszu „Bezpieczna Lokata I – fundusz inwestycyjny zamknięty” oraz jej
odpowiednik w języku angielskim „Safe Investment I – closed-end investment fund” zostają zastąpione nową nazwą to jest
„Konserwatywna Strategia – fundusz inwestycyjny zamknięty” i jej odpowiednikiem w języku angielskim „PKO Conservative Strategy
– closed-end investment fund.”.
Zmiany statutu Funduszu, o których mowa powyżej wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.
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