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Data zmian: 3 kwietnia 2017 r. 
Dotyczy:  
PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód - Zachód - fundusz inwestycyjny zamknięty  
PKO Bezpieczna Lokata I – fundusz inwestycyjny zamknięty 
PKO EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD - fundusz inwestycyjny zamknięty 
PKO GLOBALNEJ MAKROEKONOMII – fundusz inwestycyjny zamknięty 
PKO MULTI STRATEGIA - fundusz inwestycyjny zamknięty 
PKO NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH – fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów niepublicznych 
PKO SPÓŁEK INNOWACYJNYCH GLOBALNY – fundusz inwestycyjny zamknięty 
PKO STRATEGII DŁUŻNYCH – Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 
 
 
 
 

 

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

1. w artykule 2 ust. 1 skreśla się pkt 43), 

2. w artykule 7A wykreśla się ust. 5, 

3. po artykule 7D dodaje się artykuły od 7E do 7J o następującym brzmieniu: 

„Artykuł 7E Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii E. 

1. Z zastrzeżeniem ust. 3, w ramach emisji Certyfikatów serii E w drodze oferty publicznej zostanie zaoferowanych od 
100.000 (słownie: sto tysięcy) do 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) Certyfikatów. 

2. Cena emisyjna Certyfikatu serii E będzie nie mniejsza niż Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat w Dniu 
Wyceny dokonanej na 7 (słownie: siedem) dni przed rozpoczęciem przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii E. 

3. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii E nie może być niższa niż 10.000.000 (słownie: 
dziesięć milionów) złotych. 

Artykuł 7F Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii F. 

1. Z zastrzeżeniem ust. 3, w  ramach emisji Certyfikatów serii F w drodze oferty publicznej zostanie zaoferowanych od 
100.000 (słownie: sto tysięcy) do 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) Certyfikatów. 

2. Cena emisyjna Certyfikatu serii F będzie nie mniejsza niż Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat w Dniu 
Wyceny dokonanej na 7 (słownie: siedem) dni przed rozpoczęciem przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii F. 

3. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii F nie może być niższa niż 10.000.000 (słownie: 
dziesięć milionów) złotych. 

Artykuł 7G Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii G. 

1. Z zastrzeżeniem ust. 3, w  ramach emisji Certyfikatów serii G w drodze oferty publicznej zostanie zaoferowanych od 
100.000 (słownie: sto tysięcy) do 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) Certyfikatów. 

2. Cena emisyjna Certyfikatu serii G będzie nie mniejsza niż Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat w Dniu 
Wyceny dokonanej na 7 (słownie: siedem) dni przed rozpoczęciem przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii G. 

3. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii G nie może być niższa niż 10.000.000 (słownie: 
dziesięć milionów) złotych. 

Artykuł 7H Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii H. 

1.  Z zastrzeżeniem ust. 3, w ramach emisji Certyfikatów serii H w drodze oferty publicznej zostanie zaoferowanych od 
100.000 (słownie: sto tysięcy) do 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) Certyfikatów. 

2. Cena emisyjna Certyfikatu serii H będzie nie mniejsza niż Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat w Dniu 
Wyceny dokonanej na 7 (słownie: siedem) dni przed rozpoczęciem przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii H. 

3. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii H nie może być niższa niż 10.000.000 (słownie: 
dziesięć milionów) złotych.”, 

 „Artykuł 7I Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii I. 

1. Z zastrzeżeniem ust. 3, w ramach emisji Certyfikatów serii I w drodze oferty publicznej zostanie zaoferowanych od 
100.000 (słownie: sto tysięcy) do 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) Certyfikatów. 

2. Cena emisyjna Certyfikatu serii I będzie nie mniejsza niż Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat w Dniu 
Wyceny dokonanej na 7 (słownie: siedem) dni przed rozpoczęciem przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii I. 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE W TREŚCI STATUTÓW  
(NR 6/2017) 
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3. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii I nie może być niższa niż 10.000.000 (słownie: 
dziesięć milionów) złotych. 

Artykuł 7J Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii J. 

1. Z zastrzeżeniem ust. 3, w ramach emisji Certyfikatów serii J w drodze oferty publicznej zostanie zaoferowanych od 
100.000 (słownie: sto tysięcy) do 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) Certyfikatów. 

2. Cena emisyjna Certyfikatu serii J będzie nie mniejsza niż Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat w Dniu 
Wyceny dokonanej na 7 (słownie: siedem) dni przed rozpoczęciem przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii J. 

3. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii J nie może być niższa niż 10.000.000 (słownie: 
dziesięć milionów) złotych.”, 

4. w artykule 30 wykreśla się ust. 5 i jednocześnie doczasowym ustępom od 6-10 nadaję się nową numerację, odpowiednio od 5 
do 9, 

5. w artykule 30 ust. 7 (przed uwzględnieniu zmiany numeracji, o której mowa w ust. 4 powyżej – ust. 8) otrzymuje następujące  
brzmienie:   

„7. Zgodnie z Ustawą o Funduszach Inwestycyjnych Fundusz jest obowiązany sporządzać sprawozdanie roczne AFI. 
Sprawozdanie roczne AFI zawiera roczne sprawozdanie finansowe Funduszu.”. 

Zmiany statutu Funduszu wchodzą w życie w dniu ich ogłoszenia.  

 

 

PKO Bezpieczna Lokata I – fundusz inwestycyjny zamknięty informuje o następujących zmianach w treści statutu: 

1. w artykule 3 wykreśla się definicję „Informacja dla Klienta AFI”, 

2. w artykule 47 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:  

„4. Fundusz publikuje Prospekt w sposób określony przepisami Ustawy o Ofercie Publicznej oraz przepisami Rozporządzenia 
809/2004.”. 

Zmiany statutu Funduszu wchodzą w życie w dniu ich ogłoszenia. 

 

 

PKO EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD - fundusz inwestycyjny zamknięty informuje o następujących zmianach w treści statutu: 

1. w artykule 3 ust. 1 skreśla się pkt 37), 

2. tytuł artykułu 40 otrzymuje następujące brzmienie: 

„Artykuł 40 Tryb udostępnienia Warunków Emisji”, 

3. w artykule 40 wykreśla się ust. 3. 

Zmiany statutu Funduszu wchodzą w życie w dniu ich ogłoszenia. 

 

 

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

1. w artykule 3 ust. 1 skreśla się pkt 37), 

2. w artykule 26 ust. 2 i 3 otrzymuje następujące brzmienie: 

„2.     Członkami Rady Inwestorów mogą być Uczestnicy, posiadający ponad 5% (słownie: pięć procent) ogólnej liczby Certyfikatów 
każdy, którzy wyrazili na piśmie zgodę na udział w Radzie Inwestorów oraz dokonali w Ewidencji Uczestników Funduszu, 
blokady Certyfikatów w liczbie stanowiącej ponad 5% (słownie: pięć procent) ogólnej liczby Certyfikatów. 

3. Członkostwo w Radzie Inwestorów powstaje w dniu dostarczenia do Funduszu pisemnej zgody na udział w Radzie oraz 
dokumentu potwierdzającego ustanowienie blokady Certyfikatów w Ewidencji Uczestników w liczbie stanowiącej ponad 5% 
(słownie: pięć procent) ogólnej liczby Certyfikatów. Członkostwo w Radzie Inwestorów ustaje z dniem złożenia przez członka 
Rady rezygnacji z uczestnictwa w Radzie, z dniem odwołania blokady Certyfikatów lub z dniem spadku liczby Certyfikatów 
posiadanych przez członka Rady poniżej 5% (słownie: pięciu procent) ogólnej liczby Certyfikatów.”, 

3. tytuł artykułu 41 otrzymuje następujące brzmienie: 

„Artykuł 41 Tryb udostępnienia Warunków Emisji”,  

4. w artykule 41 wykreśla się ust. 3. 

Zmiany statutu Funduszu wchodzą w życie w dniu ich ogłoszenia.  
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PKO MULTI STRATEGIA – fundusz inwestycyjny zamknięty informuje o następujących zmianach w treści statutu: 

1. w artykule 3 ust. 1 skreśla się pkt 36), 

2. tytuł artykułu 40 otrzymuje następujące brzmienie: 

„Artykuł 40 Tryb udostępnienia Warunków Emisji”, 

3. w artykule 40 wykreśla się ust. 3. 

Zmiany statutu Funduszu wchodzą w życie w dniu ich ogłoszenia.  

 

 

PKO NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH – fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów niepublicznych informuje o następujących 
zmianach w treści statutu: 

 

1. w artykule 3 ust. 1 skreśla się pkt 43), 

2. tytuł artykułu 46 otrzymuje następujące brzmienie: 

 „Artykuł 46 Tryb udostępnienia Warunków Emisji”, 

3. w artykule 46 wykreśla się ust. 3. 

Zmiany statutu Funduszu wchodzą w życie w dniu ich ogłoszenia.  

 

 

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

1. w artykule 3 skreśla się ust. 35), 

2. w artykule 25 ust. 2 i 3 otrzymują następujące brzmienie: 

„2. Członkami Rady Inwestorów mogą być Uczestnicy, posiadający ponad 5% (słownie: pięć procent) ogólnej liczby 
Certyfikatów każdy, którzy wyrazili na piśmie zgodę na udział w Radzie Inwestorów oraz dokonali w Ewidencji Uczestników 
Funduszu, blokady Certyfikatów w liczbie stanowiącej ponad 5% (słownie: pięć procent) ogólnej liczby Certyfikatów. 

3. Członkostwo w Radzie Inwestorów powstaje w dniu dostarczenia do Funduszu pisemnej zgody na udział w Radzie oraz 
dokumentu potwierdzającego ustanowienie blokady Certyfikatów w Ewidencji Uczestników w liczbie stanowiącej ponad 5% 
(słownie: pięć procent) ogólnej liczby Certyfikatów. Członkostwo w Radzie Inwestorów ustaje z dniem złożenia przez członka 
Rady rezygnacji z uczestnictwa w Radzie, z dniem odwołania blokady Certyfikatów lub z dniem spadku liczby Certyfikatów 
posiadanych przez członka Rady poniżej 5% (słownie: pięciu procent) ogólnej liczby Certyfikatów.”, 

3. w artykule 34 ust. 13 otrzymuje następujące brzmienie: 

13.         W przypadku likwidacji Funduszu, Fundusz ponosi koszty likwidacji obejmujące koszty wymienione w ust. 1 lit. a) - d), jako 
koszty nielimitowane oraz odpowiednio pozostałe koszty wskazane w ust. 1 jako koszty limitowane, a także wynagrodzenie 
likwidatora obliczane i pobierane na zasadach określonych dla wynagrodzenia stałego Towarzystwa jako koszt 
limitowany.”,  

4. tytuł artykułu 40 otrzymuje następujące brzmienie: 

„Artykuł 40 Tryb udostępnienia Warunków Emisji”, 

5. w artykule 40 wykreśla się ust. 3. 

Zmiany statutu Funduszu wchodzą w życie w dniu ich ogłoszenia.  

 

 

PKO STRATEGII DŁUŻNYCH – Fundusz Inwestycyjny Zamknięty informuje o następujących zmianach w treści statutu: 

1. w artykule 3 skreśla się ust. 36,  

2. tytuł artykułu 41 otrzymuje następujące brzmienie: 

„Artykuł 41 Tryb udostępnienia Warunków Emisji”,  

3. w artykule 41 wykreśla się ust. 3, 

4. wykreśla się art. 43. 

Zmiany statutu Funduszu wchodzą w życie w dniu ich ogłoszenia.  

 

 


