
 

 Strona 1/2 

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa; tel: 022 358 56 00, fax: 022 358 56 01; www.pkotfi.pl 

Spółka zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejestrowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem 0000019384. Kapitał zakładowy 18.000.000 złotych. NIP 526-17-88-449 

  

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE W TREŚCI STATUTÓW  

(NR 8/2016) 

Data zmian: 30 czerwca 2016 r. 
Dotyczy:  
PKO EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD – fundusz inwestycyjny zamknięty 
PKO OBLIGACJI KORPORACYJNYCH – fundusz inwestycyjny zamknięty 
PKO SPÓŁEK INNOWACYJNYCH GLOBALNY – fundusz inwestycyjny zamknięty 
PKO GLOBALNEJ MAKROEKONOMII – fundusz inwestycyjny zamknięty 
 
 
PKO EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD – fundusz inwestycyjny zamknięty informuje o następujących zmianach w treści statutu: 
 

I. artykuł 3 ustęp 1 punkt 27) otrzymuje następujące brzmienie: 

„27)   Ustawa o Funduszach Inwestycyjnych – ustawa z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu   

alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2014 r. poz. 157 z późn. zm.).”, 

II. w artykule 7 w ustępach 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 i 41 liczbę wraz z jej słownym odpowiednikiem „100.000 

(słownie: stu tysięcy)” zastępuje się liczbą wraz z jej słownym odpowiednikiem „5.000 (słownie: pięciu tysięcy)”,  

III. artykuł 17 otrzymuje następujące brzmienie: 

„1.  Towarzystwo lub Fundusz może zawrzeć z Inwestorem lub Uczestnikiem, który zamierza inwestować znaczne środki w 

Certyfikaty, odrębną umowę  o świadczenie dodatkowe. 

2.  Szczegółowe zasady, wysokość, terminy oraz sposób wypłaty świadczenia dodatkowego, określa umowa o świadczenie 

dodatkowe zawarta z Inwestorem lub Uczestnikiem.”. 

Zmiany statutu Funduszu wchodzą w życie w dniu ich ogłoszenia.  

 

PKO OBLIGACJI KORPORACYJNYCH – fundusz inwestycyjny zamknięty informuje o następujących zmianach w treści statutu: 
 

I. artykuł 3 ustęp 1 punkt 26 otrzymuje następujące brzmienie: 

„26. Ustawa o Funduszach Inwestycyjnych – ustawa z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu 

alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2014 r. poz. 157 z późn. zm.).”, 

II. w artykule 9 w ustępach 27, 29, 31, 33 i 35 liczbę wraz z jej słownym odpowiednikiem „50.000 (słownie: pięćdziesięciu tysięcy)” 

zastępuje się liczbą wraz z jej słownym odpowiednikiem „5.000 (słownie: pięciu tysięcy)”, 

III. w artykule 14 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:  

„3. Zapis na Certyfikaty pierwszej i kolejnych emisji będzie obejmować nie mniej niż 1.600 (słownie: tysiąc sześćset) Certyfikatów i nie 

więcej niż liczbę Certyfikatów wskazaną w propozycji nabycia Certyfikatów.”, 

IV. artykuł 18a otrzymuje następujące brzmienie: 

„1.  Towarzystwo lub Fundusz może zawrzeć z Inwestorem lub Uczestnikiem, który zamierza inwestować znaczne środki w 

Certyfikaty, odrębną umowę  o świadczenie dodatkowe. 

2. Szczegółowe zasady, wysokość, terminy oraz sposób wypłaty świadczenia dodatkowego, określa umowa o świadczenie 

dodatkowe zawarta z Inwestorem lub Uczestnikiem.”.  

Zmiany statutu Funduszu wchodzą w życie w dniu ich ogłoszenia.  

 

PKO SPÓŁEK INNOWACYJNYCH GLOBALNY – fundusz inwestycyjny zamknięty informuje o następujących zmianach w treści statutu: 
 

I. artykuł 3 ustęp 1 punkt 25) otrzymuje następujące brzmienie: 

„25) Ustawa o Funduszach Inwestycyjnych – ustawa z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu 

alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2014 r. poz. 157 z późn. zm.).” , 

II. w artykule 7 w ustępach 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 i 41 liczbę wraz z jej słownym odpowiednikiem 

„100.000 (słownie: stu tysięcy)” zastępuje się liczbą wraz z jej słownym odpowiednikiem „5.000 (słownie: pięciu tysięcy)”, 

III. artykuł 17 otrzymuje następujące brzmienie: 
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„1. Towarzystwo lub Fundusz może zawrzeć z Inwestorem lub Uczestnikiem, który zamierza inwestować znaczne środki w 

Certyfikaty, odrębną umowę  o świadczenie dodatkowe.  

 2. Szczegółowe zasady, wysokość, terminy oraz sposób wypłaty świadczenia dodatkowego, określa umowa o świadczenie 

dodatkowe zawarta z Inwestorem lub Uczestnikiem.”. 

Zmiany statutu Funduszu wchodzą w życie w dniu ich ogłoszenia.  

 

PKO GLOBALNEJ MAKROEKONOMII – fundusz inwestycyjny zamknięty informuje o następujących zmianach w treści statutu: 
 

I. artykuł 3 ustęp 1 punkt 27) otrzymuje następujące brzmienie: 

„27) Ustawa o Funduszach Inwestycyjnych – ustawa z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu 

alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2014 r. poz. 157 z późn. zm.).”, 

II. w artykule 9 w ustępach 34 – 41 liczbę wraz z jej słownym odpowiednikiem „1.000 (słownie: jeden tysiąc)” zastępuje się liczbą wraz z jej 

słownym odpowiednikiem „500 (słownie: pięćset)”, 

III. artykuł 14 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie: 

„3.  Zapis na Certyfikaty będzie obejmować nie mniej, niż 140 (słownie: sto czterdzieści) Certyfikatów i nie więcej, niż liczbę 

Certyfikatów wskazaną w propozycji nabycia Certyfikatów.”, 

IV. artykuł 18a otrzymuje następujące brzmienie: 

„1. Towarzystwo lub Fundusz może zawrzeć z Inwestorem lub Uczestnikiem, który zamierza inwestować znaczne środki w 

Certyfikaty, odrębną umowę o świadczenie dodatkowe. 

2. Szczegółowe zasady, wysokość, terminy oraz sposób wypłaty świadczenia dodatkowego, określa umowa o świadczenie 

dodatkowe zawarta z Inwestorem lub Uczestnikiem.”. 

 

Zmiany statutu Funduszu wchodzą w życie w dniu ich ogłoszenia.  

 


