Warszawa, dnia 31 maja 2013 roku

Ogłoszenie o zmianach w treści statutów
(nr 8/2013)

I.
PKO Światowy Fundusz Walutowy – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty
informuje o następujących zmianach w treści Statutu:
1. w artykule 3 ust. 1 definicja „Rejestru” otrzymuje następujące brzmienie:

„Rejestrze - Rozumie się przez to komputerową ewidencję danych Uczestnika, prowadzoną
przez

Agenta

Obsługującego,

uwzględniającą

między

innymi,

dane

identyfikujące Uczestnika, informacje o pełnomocnictwach udzielonych lub
odwołanych przez Uczestnika, liczbę Jednostek Uczestnictwa poszczególnych
kategorii należących do Uczestnika, dane o liczbie i cenie Jednostek
Uczestnictwa, a także odkupionych przez Fundusz Jednostkach Uczetnictwa,
informację o dacie ich nabycia, dacie odkupienia i kwocie wypłaconej
Uczestnikowi za odkupione Jednostki Uczestnictwa oraz wzmiankę o zastawie
ustanowionym na Jednostkach Uczestnictwa. Fundusz wydziela Subrejestry
Uczestników każdego z Subfunduszy.”,
2. w artykule 3 ust. 1 definicja „Rejestru Uczestników” otrzymuje następujące brzmienie:

„Rejestrze Uczestników - Rozumie się przez to komputerową bazę danych Uczestników
Funduszu prowadzoną przez Agenta Obsługującego, zawierającą
informacje o wszystkich Rejestrach wszystkich Uczestników
Funduszu. W szczególności uwzględniającą dane identyfikujące
poszczególnych Uczestników, informacje o pełnomocnictwach
udzielonych lub odwołanych przez Uczestnika Funduszu, liczbę
Jednostek Uczestnictwa poszczególnych kategorii należących do
Uczestników, dane o liczbie, cenie poszczególnych kategorii
Jednostek Uczestnictwa,, a także o odkupionych przez Fundusz
Jednostkach Uczestnictwa, informację o dacie nabycia, dacie
odkupienia, kwocie wypłaconej Uczestnikowi za odkupione
Jednostki Uczestnictwa oraz wzmiankę o zastawie ustanowionym
na Jednostkach Uczestnictwa.”,
3. w artykule 10 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
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„1.

Cena Jednostek Uczestnictwa Subfunduszy w ramach zapisów będzie stała i będzie
wynosiła 100 (sto) złotych.”,

4. w artykule 19 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„4.

Minimalna Wpłata do Funduszu wynosi 100 (sto) złotych. Fundusz może ustalić inną
kwotę początkowej i następnych minimalnych wpłat w ramach wyspecjalizowanych
programów

inwestycyjnych,

a

także

w

ramach

Planów

Systematycznego

Oszczędzania.”,
5. w artykule 22 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„5.

W przypadku Uczestników, których zlecenia złożone Dystrybutorowi w danym Dniu
Wyceny dotarły do Agenta Obsługującego w tym samym Dniu Wyceny:
a)

w zakresie Jednostek Uczestnictwa kategorii I - Fundusz odkupuje Jednostki
Uczestnictwa po cenie równej WANJU Subfunduszu obowiązującej w Dniu
Wyceny, w którym Agent Obsługujący otrzymał informację o złożeniu zlecenia
odkupienia,

b)

w zakresie pozostałych kategorii Jednostek Uczestnictwa - Fundusz odkupuje
Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU Subfunduszu obowiązującej w
Dniu Wyceny następującym po Dniu Wyceny, w którym Agent Obsługujący
otrzymał informację o złożeniu zlecenia odkupienia.”,

6. w artykule 23 ust. 4 wykreśla się sformułowanie: „w złotych”,
7. w artykule 27 ust. 4 wykreśla się sformułowanie: „w złotych polskich”,
8. w artykule 28 zmienia się numerację w ten sposób, iż ustępy 2 i 3 zastępuje się literami a) i
b), a dotychczasowym ustępom 4 do 6 nadaje się numery odpowiednio 2 do 4.
9. w artykule 30 ust. 2 wykreśla się sformułowanie: „w złotych polskich”,
10. w artykule 51 ust. 2 wykreśla się sformułowanie: „oraz walutę i kurs przeliczenia waluty na

złoty polski”,
11. w artykule 53 w ust. 1 litera a. otrzymuje następujące brzmienie:

„a)

wartość Aktywów Netto danego Subfunduszu będzie utrzymywać się poniżej 100.000
(sto tysięcy) złotych w okresie co najmniej trzech kolejnych miesięcy kalendarzowych.”,

12. artykuł 58 otrzymuje następujące brzmienie:

„1.

Fundusz udostępnia na stronie internetowej www.pkotfi.pl oraz za pośrednictwem
infolinii Towarzystwa informację o WANJU wraz z informacją o cenie zbycia oraz
odkupienia Jednostek Uczestnictwa.

2.

Fundusz udostępnia we wszystkich miejscach zbywania Jednostek Uczestnictwa oraz
na stronie internetowej www.pkotfi.pl prospekt informacyjny, aktualne informacje o
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zmianach w prospekcie informacyjnym oraz ujednoliconą wersję kluczowych informacji
dla inwestorów obejmującą wszystkie zmiany.
3.

Informacje dotyczące Funduszu, w tym informacje o zmianach niniejszego Statutu
ogłasza się na stronie internetowej www.pkotfi.pl.

4.

Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Fundusz bezpłatnie udostępnia kluczowe
informacje dla inwestorów, umożliwiając Inwestorom i Uczestnikom zapoznanie się z
nimi przed nabyciem Jednostek Uczestnictwa.

5.

Fundusz jest obowiązany dostarczyć Inwestorowi lub Uczestnikowi Funduszu bezpłatnie
w formie papierowej lub na Trwałym nośniku, na jego żądanie, prospekt informacyjny
Funduszu wraz z aktualnymi informacjami o zmianach w tym prospekcie oraz kluczowe
informacje dla inwestorów. Ponadto kluczowe informacje dla inwestorów

oraz

prospekt informacyjny są dostępne w siedzibie Towarzystwa.”
13. w artykule 79 skreśla się ust. 3,
14. w artykule 118 skreśla się ust. 3,
15. w artykule 138 skreśla się ust. 3,
16. w artykule 148 skreśla się ust. 3,
17. w artykule 158 skreśla się ust. 3.

II.
PKO Światowy Fundusz Walutowy – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty
informuje o następujących zmianach w treści Statutu:
1. w artykule 64 w ust. 1 w literze d. tiret trzecie otrzymuje następujące brzmienie:

„lokował aktywa w papiery wartościowe, o których mowa w lit. a;”
2. w artykule 64 w ust. 1 w literze e. w tiret drugim po słowach „o których mowa w lit. a”
przecinek zastępuje się średnikiem, wykreśla się słowo „lub” oraz wykreśla się tiret trzecie i
czwarte.

PKO Akcji Nowa Europa –fundusz inwestycyjny otwarty
informuje o następujących zmianach w treści Statutu:
W artykule 7 w ustępie 3 litera a) otrzymuje następujące brzmienie:

„a) całkowita wartość lokat w rodzaje lokat, o których mowa w ust. 2 powyżej, dające
ekspozycję na następujące kraje: Rzeczypospolita Polska, Republika Czeska, Republika
Austrii, Republika Węgierska, Republika Turcji oraz Federacja Rosyjska nie może być niższa
niż 60% Wartości Aktywów Netto Funduszu, przy czym:
i.

jako lokatę dającą ekspozycję na kraje, o których mowa powyżej, traktuje się również
lokaty w Instrumenty Udziałowe, o których mowa w ust. 2, jeżeli we wspomnianych
instrumentach inkorporowane jest prawo do ich zamiany na Instrumenty Udziałowe
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emitenta mającego siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej, Republice Czeskiej, Republice
Austrii, Republice Węgierskiej, Republice Turcji lub Federacji Rosyjskiej. Na równi z
lokatami w Instrumenty Udziałowe, o których mowa w zdaniu poprzednim traktuje się
również lokaty w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych
mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytuły uczestnictwa
emitowane przez fundusze zagraniczne (w rozumieniu Ustawy) oraz tytuły uczestnictwa
emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą,
spełniające kryteria określone w Ustawie, jeżeli, zgodnie ze statutem lub innym
właściwym dokumentem, podstawową kategorią lokat tego funduszu lub tej instytucji
są Instrumenty Udziałowe i kontrakty terminowe na akcje lub indeksy giełdowe dające
ekspozycję na wskazane powyżej kraje.
ii.

wartość kontraktu liczona jest jako iloczyn kursu kontraktu terminowego i mnożnika;”.

Zmiany statów, o których mowa w pkt I, wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.
Zmiany statutów, o których mowa w pkt II, wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ich
ogłoszenia.
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