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Data zmian: 12 grudnia 2016 r. 
Dotyczy:  
PKO SPÓŁEK INNOWACYJNYCH GLOBALNY – fundusz inwestycyjny zamknięty 
PKO Parasolowy – fundusz inwestycyjny otwarty 
PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód - Zachód - fundusz inwestycyjny zamknięty  
PKO GLOBALNEJ MAKROEKONOMII – fundusz inwestycyjny zamknięty 
PKO MULTI STRATEGIA - fundusz inwestycyjny zamknięty 
 
 
 
 
 

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

1. w artykule 3 w ust. 1 po pkt 35 dodaje się pkt 36 o następującym brzmieniu:  

„36)  Dźwignia Finansowa AFI - metoda zwiększania Ekspozycji AFI, w szczególności przez pożyczanie środków pieniężnych 
lub Papierów Wartościowych lub przez inwestycje w Instrumenty Pochodne.”.  

2. tytuł artykułu 24 otrzymuje następujące brzmienie:  

„Artykuł 24 Kryteria wykorzystania oraz ryzyko związane z Instrumentami Pochodnymi, w tym Niewystandaryzowanymi 
Instrumentami Pochodnymi. Dźwignia Finansowa AFI”,   

3. w artykule 24 ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie:  

„7. Maksymalny poziom Dźwigni Finansowej AFI wyznaczający między innymi maksymalny poziom zaangażowania Funduszu w 
Instrumenty Pochodne, w tym w Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, wyznacza się poprzez obliczenie Ekspozycji 
AFI przy zastosowaniu metody zaangażowania zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu 231/2013 i Ustawie o 
Funduszach Inwestycyjnych.”,  

4. w artykule 24 ust. 11 otrzymuje następujące brzmienie:  

„11.  Określony przez Ekspozycję AFI maksymalny poziom Dźwigni Finansowej AFI określający między innymi zaangażowanie 
Funduszu w Instrumenty Pochodne, w tym w Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, obliczony przy zastosowaniu 
metody zaangażowania w sposób określony Rozporządzeniem 231/2013 i Ustawą o Funduszach Inwestycyjnych, nie może w 
żadnym momencie przekraczać 400% WAN Funduszu.”.   

Zmiany statutu Funduszu wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia jej ogłoszenia. 

 

 

 

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

1. w artykule 52 w ust. 5 lit. a otrzymuje następujące brzmienie:  

„a.  Depozytariusz zaprzestanie wykonywania swoich obowiązków, a Fundusz nie zawrze umowy o pełnienie funkcji 
depozytariusza z innym podmiotem;”.  

Zmiany statutu Funduszu wchodzą w życie w dniu ich ogłoszenia.  

 

 

 

PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód - Zachód - fundusz inwestycyjny zamknięty informuje o następujących zmianach w 
treści statutu: 

1. w artykule 2 w ust. 1 po pkt 43 dodaje się pkt 44 o następującym brzmieniu:  

„44)  Dźwignia Finansowa AFI - metoda zwiększania Ekspozycji AFI, w szczególności przez pożyczanie środków pieniężnych lub 
Papierów Wartościowych lub przez inwestycje w Instrumenty Pochodne.”.  

2. tytuł artykułu 20A otrzymuje następujące brzmienie:  

„Artykuł 20A Kryteria wykorzystania oraz ryzyka związane z Instrumentami Pochodnymi, z wyłączeniem Towarowych 
Instrumentów Pochodnych. Dźwignia Finansowa AFI”.  

3. w artykule 20A ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie:  

OGŁOSZENIE O ZMIANIE W TREŚCI STATUTÓW  

(NR 23/2016) 
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„7. Maksymalny poziom Dźwigni Finansowej AFI wyznaczający między innymi maksymalny poziom zaangażowania Funduszu w 
Instrumenty Pochodne, w tym w Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, oraz Towarowe Instrumenty Pochodne, 
wyznacza się poprzez obliczenie Ekspozycji AFI przy zastosowaniu metody zaangażowania zgodnie z zasadami określonymi w 
Rozporządzeniu 231/2013 i Ustawie o Funduszach Inwestycyjnych.”.  

4. w artykule 20A ust. 11 otrzymuje następujące brzmienie:  

„11.  Określony przez Ekspozycję AFI maksymalny poziom Dźwigni Finansowej AFI określający między innymi zaangażowanie 
Funduszu w Instrumenty Pochodne, w tym w Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, oraz Towarowe Instrumenty 
Pochodne, obliczony przy zastosowaniu metody zaangażowania w sposób określony Rozporządzeniem 231/2013 i Ustawą o 
Funduszach Inwestycyjnych, nie może w żadnym momencie przekraczać 400% WAN Funduszu.”.  

Zmiany statutu Funduszu wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia jej ogłoszenia. 

 

 

 

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

1. w artykule 9 ust. od 38 do 41 otrzymują następujące brzmienie:  

„38. W ramach czternastej emisji Certyfikatów zaoferowane zostaną Certyfikaty serii N.  

39. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii N nie może być niższa niż 500.000 (słownie: pięćset 
tysięcy) złotych oraz wyższa niż 400.000.000 (słownie: czterysta milionów) złotych.   

40. W ramach piętnastej emisji Certyfikatów zaoferowane zostaną Certyfikaty serii O.  

41. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii O nie może być niższa niż 500.000 (słownie: pięćset 
tysięcy) złotych oraz wyższa niż 400.000.000 (słownie: czterysta milionów) złotych.”,   

2. w artykule 9 po ust. 41 dodaje się ust. od 42 do 63 o następującym brzmieniu:  

„42. W ramach dwudziestej pierwszej emisji Certyfikatów zaoferowane zostaną Certyfikaty serii P.  

43. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii P nie może być niższa niż 500.000 (słownie: pięćset 
tysięcy) złotych oraz wyższa niż 400.000.000 (słownie: czterysta milionów) złotych.   

44. W ramach dwudziestej drugiej emisji Certyfikatów zaoferowane zostaną Certyfikaty serii Q.  

45. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii Q nie może być niższa niż 500.000 (słownie: pięćset 
tysięcy) złotych oraz wyższa niż 400.000.000 (słownie: czterysta milionów) złotych.   

46. W ramach dwudziestej trzeciej emisji Certyfikatów zaoferowane zostaną Certyfikaty serii R.  

47. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii R nie może być niższa niż 500.000 (słownie: pięćset 
tysięcy) złotych oraz wyższa niż 400.000.000 (słownie: czterysta milionów) złotych.   

48. W ramach dwudziestej czwartej emisji Certyfikatów zaoferowane zostaną Certyfikaty serii S.  

49. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii S nie może być niższa niż 500.000 (słownie: pięćset 
tysięcy) złotych oraz wyższa niż 400.000.000 (słownie: czterysta milionów) złotych.   

50. W ramach dwudziestej piątej emisji Certyfikatów zaoferowane zostaną Certyfikaty serii T.  

51. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii T nie może być niższa niż 500.000 (słownie: pięćset 
tysięcy) złotych oraz wyższa niż 400.000.000 (słownie: czterysta milionów) złotych.   

52. W ramach dwudziestej szóstej emisji Certyfikatów zaoferowane zostaną Certyfikaty serii U.  

53. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii U nie może być niższa niż 500.000 (słownie: pięćset 
tysięcy) złotych oraz wyższa niż 400.000.000 (słownie: czterysta milionów) złotych.   

54. W ramach dwudziestej siódmej emisji Certyfikatów zaoferowane zostaną Certyfikaty serii V.  

55. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii V nie może być niższa niż 500.000 (słownie: pięćset 
tysięcy) złotych oraz wyższa niż 400.000.000 (słownie: czterysta milionów) złotych.   

56. W ramach dwudziestej ósmej emisji Certyfikatów zaoferowane zostaną Certyfikaty serii W.  

57. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii W nie może być niższa niż 500.000 (słownie: pięćset 
tysięcy) złotych oraz wyższa niż 400.000.000 (słownie: czterysta milionów) złotych.   

58. W ramach dwudziestej dziewiątej emisji Certyfikatów zaoferowane zostaną Certyfikaty serii X.  

59. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii X nie może być niższa niż 500.000 (słownie: pięćset 
tysięcy) złotych oraz wyższa niż 400.000.000 (słownie: czterysta milionów) złotych.   

60. W ramach trzydziestej emisji Certyfikatów zaoferowane zostaną Certyfikaty serii Y.  

61. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii Y nie może być niższa niż 500.000 (słownie: pięćset 
tysięcy) złotych oraz wyższa niż 400.000.000 (słownie: czterysta milionów) złotych.   

62. W ramach trzydziestej pierwszej emisji Certyfikatów zaoferowane zostaną Certyfikaty serii Z.  

63. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii Z nie może być niższa niż 500.000 (słownie: pięćset 
tysięcy) złotych oraz wyższa niż 400.000.000 (słownie: czterysta milionów) złotych.”.  
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Zmiany statutu Funduszu wchodzą w życie w dniu ich ogłoszenia.  

 

 

 

PKO MULTI STRATEGIA – fundusz inwestycyjny zamknięty informuje o następujących zmianach w treści statutu: 

1. w artykule 3 w ust. 1 po pkt 36 dodaje się pkt 37 o następującym brzmieniu:  

„37) Dźwignia Finansowa AFI - metoda zwiększania Ekspozycji AFI, w szczególności przez pożyczanie środków pieniężnych lub 
Papierów Wartościowych lub przez inwestycje w Instrumenty Pochodne.”.  

2. tytuł artykułu 24 otrzymuje następujące brzmienie:  

„Artykuł 24 Kryteria wykorzystania oraz ryzyko związane z Instrumentami Pochodnymi, w tym Niewystandaryzowanymi 
Instrumentami Pochodnymi. Dźwignia Finansowa AFI”,  

3. w artykule 24 ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie:  

„7. Maksymalny poziom Dźwigni Finansowej AFI wyznaczający między innymi maksymalny poziom zaangażowania Funduszu w 
Instrumenty Pochodne, w tym w Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, wyznacza się poprzez obliczenie Ekspozycji 
AFI przy zastosowaniu metody zaangażowania zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu 231/2013 i Ustawie o 
Funduszach Inwestycyjnych.”,  

4. w artykule 24 ust. 11 otrzymuje następujące brzmienie:  

„11.  Określony przez Ekspozycję AFI maksymalny poziom Dźwigni Finansowej AFI określający między innymi zaangażowanie 
Funduszu w Instrumenty Pochodne, w tym w Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, obliczony przy zastosowaniu 
metody zaangażowania w sposób określony Rozporządzeniem 231/2013 i Ustawą o Funduszach Inwestycyjnych, nie może w 
żadnym momencie przekraczać 400% WAN Funduszu.”.  

Zmiany statutu Funduszu wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia jej ogłoszenia. 


