
Warszawa 5 grudnia 2014 r. 

    

    

Ogłoszenie o zmianach w treOgłoszenie o zmianach w treOgłoszenie o zmianach w treOgłoszenie o zmianach w treśśśści statutów (nr ci statutów (nr ci statutów (nr ci statutów (nr 9999/2014)/2014)/2014)/2014)    

    

 

I. PKO Światowy Fundusz Walutowy  PKO Światowy Fundusz Walutowy  PKO Światowy Fundusz Walutowy  PKO Światowy Fundusz Walutowy  ––––    fundusz inwestycyjny otwarty fundusz inwestycyjny otwarty fundusz inwestycyjny otwarty fundusz inwestycyjny otwarty („Fundusz”)(„Fundusz”)(„Fundusz”)(„Fundusz”)    informuje o informuje o informuje o informuje o 
następujących zmianach w treści statutu:następujących zmianach w treści statutu:następujących zmianach w treści statutu:następujących zmianach w treści statutu:    

1. w artykule 5 w ustępie 2 skreśla się literę „f”, 

2. W artykule 9 w ustępie 5 skreśla się literę „a”, 

3. W rozdziale XVIII „SUBFUNDUSZ PKO OCHRONY KAPITAŁU 100”XVIII „SUBFUNDUSZ PKO OCHRONY KAPITAŁU 100”XVIII „SUBFUNDUSZ PKO OCHRONY KAPITAŁU 100”XVIII „SUBFUNDUSZ PKO OCHRONY KAPITAŁU 100” skreśla się artykuły 
od 124 do 133. 

    

II. PKO BEZPIECZNA LOKATA I PKO BEZPIECZNA LOKATA I PKO BEZPIECZNA LOKATA I PKO BEZPIECZNA LOKATA I ––––    fundusz inwestycyjny zamknięty fundusz inwestycyjny zamknięty fundusz inwestycyjny zamknięty fundusz inwestycyjny zamknięty („Fundusz”) informuje o („Fundusz”) informuje o („Fundusz”) informuje o („Fundusz”) informuje o 
następujących zmianach w następujących zmianach w następujących zmianach w następujących zmianach w treści statutu:treści statutu:treści statutu:treści statutu:    

1. w artykule 8 ustęp 2 otrzymuje następujące brzmienie: 

„2.  Organami Funduszu są Towarzystwo oraz Rada Inwestorów.” 

2.  skreśla się artykuł 26 i 27, 

3.  w artykule 31 ustęp 2 otrzymuje następujące brzmienie: 

„2. Termin przyjmowania zapisów na Certyfikaty nowej emisji w ramach 
wykonania prawa pierwszeństwa reguluje każdorazowo uchwała 
Towarzystwa w sprawie nowej emisji Certyfikatów. Przyjmowanie zapisów w 
ramach wykonywania prawa pierwszeństwa nie może trwać krócej niż 5 dni 
roboczych.”.     

    

Zmiany statutów Funduszy wchodzą w życie Zmiany statutów Funduszy wchodzą w życie Zmiany statutów Funduszy wchodzą w życie Zmiany statutów Funduszy wchodzą w życie w dniu ich ogłoszenia. w dniu ich ogłoszenia. w dniu ich ogłoszenia. w dniu ich ogłoszenia.     

    


