Warszawa, dnia 4 lipca 2013 roku

Ogłoszenie o zmianach w treści statutu
PKO GLOBALNEJ MAKROEKONOMII – fundusz inwestycyjny zamknięty
(nr 10/2013)

1.

w artykule 3 ust. 10 otrzymuje następujące brzmienie:
„Dzień Wykupu – dzień, w którym Fundusz dokonuje wykupu Certyfikatów, przypadający
na ostatni Dzień Wyceny w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu, począwszy od września
2012 roku dla Certyfikatów serii A pierwszej emisji, od czerwca 2013 roku dla
Certyfikatów serii B drugiej, trzeciej i czwartej emisji, od września 2013 roku dla
Certyfikatów serii B piątej i szóstej emisji, od grudnia 2013 roku dla Certyfikatów serii C
siódmej i ósmej emisji, od marca 2014 roku dla Certyfikatów serii D dziewiątej emisji, od
września 2013 roku dla Certyfikatów serii E dziesiątej emisji oraz dla Certyfikatów serii F
jedenastej emisji.”,

2.

w artykule 9 dodaje się ustępy 22-23 o następującej treści:
„22. W ramach jedenastej emisji Certyfikatów zaoferowane zostaną Certyfikaty serii F.
23.

Łączna wysokość wpłat do Funduszu na Certyfikaty serii F jedenastej emisji nie
może być niższa niż 5.089.600 (pięć milionów osiemdziesiąt dziewięć tysięcy
sześćset) złotych i wyższa niż 508.960.000 (pięćset osiem milionów dziewięćset
sześćdziesiąt tysięcy) złotych. Wpłaty do Funduszu dokonywane będą w drodze
Zapisów na Certyfikaty serii F jedenastej emisji w liczbie od 4.000 (cztery tysiące) do
400.000 (czterysta tysięcy).”,

3.

w artykule 10 ust. 4 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„4.

Z zastrzeżeniem ust. 2, nie później niż ostatniego dnia przyjmowania zapisów na
Certyfikaty Towarzystwo może postanowić o przedłużeniu okresu przyjmowania
zapisów na Certyfikaty. Informacja o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na
Certyfikaty zostanie przekazana podmiotom, do których skierowano propozycję, o
której mowa w art. 13, w trybie wskazanym w art. 41 ust. 2.”,

4.

w artykule 13 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„2.

Propozycje nabycia Certyfikatów zostaną skierowane do nie więcej niż 149 (stu
czterdziestu dziewięciu) podmiotów.”,

5.

w artykule 15 dotychczasowy ust. 6 zostaje oznaczony numerem 7 i jednocześnie dodaje
nowy ust. 6 w następującym brzmieniu:
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„6.

O ile w treści pełnomocnictwa nie zastrzeżono inaczej, pełnomocnictwo wygasa w
stosunku do Funduszu w dniu ustania uczestnictwa w Funduszu oraz w innych
sytuacjach przewidzianych prawem. W przypadku, gdy Uczestnik i pełnomocnik
złożą zlecenia sprzeczne ze sobą, wynikające z odmiennych decyzji, Fundusz nie
ponosi odpowiedzialności za skutki takiego działania. Ponadto Fundusz może
wstrzymać realizację sprzecznych zleceń, jeśli zostaną złożone w tym samym czasie.
Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z realizacji zleceń
składanych przez osobę, której pełnomocnictwo wygasło, jeśli Fundusz nie był o tym
powiadomiony.”,

6.

w artykule 17 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„1.

Z zastrzeżeniem postanowień ust. 6 i 7, przydział Certyfikatów nastąpi w terminie 14
(czternastu) dni od dnia zakończenia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty danej
emisji.”,

7.

w artykule 17 ust. 4 lit. b) otrzymuje następujące brzmienie:
„b)

Inwestorom, którzy złożyli Zapis na liczbę Certyfikatów przekraczającą liczbę
wskazaną w propozycji nabycia Certyfikatów, zostaną przydzielone Certyfikaty w
liczbie wskazanej w propozycji nabycia Certyfikatów. W części przekraczającej liczbę
Certyfikatów wskazaną w propozycji nabycia Certyfikatów, Towarzystwo przydzieli
nieobjęte Certyfikaty w ten sposób, że w pierwszej kolejności zostaną przydzielone
Certyfikaty Inwestorom, którzy złożyli ważny Zapis na największą liczbę
Certyfikatów.”,

8.

w artykule 17 ust. 7 lit. c) otrzymuje następujące brzmienie:
„c)

upływu terminu przyjmowania Zapisów na Certyfikaty, o którym mowa w art. 10 ust.
1-2

jeżeli

Towarzystwo

nie

zebrało

wpłat

na

Certyfikaty

w

wysokości

odpowiadającej co najmniej sumie minimalnych wartości wpłat, o której mowa w
Statucie.”,
9.

w artykule 17 ust. 16 otrzymuje następujące brzmienie:
„16. Informacja o dojściu lub niedojściu emisji do skutku zostanie podana do wiadomości
w sposób określony w art. 41 ust. 2.”,

10. w artykule 26 ust. 2 dodaje się zdanie drugie w następującym brzmieniu:
„Towarzystwo niezwłocznie zawiadamia Uczestnika o fakcie przekroczenia lub zejścia
poniżej progu 5: ogólnej liczby Certyfikatów.”,
11. w artykule 27 ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje następujące brzmienie:
„Fundusz może oferować Certyfikaty serii A, B, C, D, E i F. Certyfikaty serii A, B, C, D, E i F
reprezentują takie same prawa z zastrzeżeniem, iż Certyfikaty serii A różnią się od
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Certyfikatów serii B, C, D, E i F wysokością wynagrodzenia zmiennego pobieranego przez
Towarzystwo zgodnie z art. 34 ust. 5.”,
12. w artykule 28 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„3.

Fundusz rozpocznie dokonywanie wykupów Certyfikatów serii A pierwszej emisji
począwszy od września 2012 roku, Certyfikatów serii B drugiej, trzeciej oraz czwartej
emisji od czerwca 2013 roku, Certyfikatów serii B piątej i szóstej emisji od września
2013 roku, Certyfikatów serii C siódmej i ósmej emisji od grudnia 2013 roku,
Certyfikatów serii D dziewiątej emisji od marca 2014 roku, Certyfikatów serii E
dziesiątej emisji oraz Certyfikatów serii F jedenastej emisji od września 2013 roku.”,

13. w artykule 34 dodaje nowy ust. 6 w następującym brzmieniu:
„6. Towarzystwo może podjąć decyzję o nienaliczaniu i niepobieraniu wynagrodzenia
stałego, o którym mowa w ust. 2, oraz wynagrodzenia zmiennego, o którym mowa w
ust. 5 lub naliczaniu i pobieraniu jego części.”,
14. w artykule 34 dotychczasowy ust. 6 zostaje oznaczony numerem 7,
15. artykuł 37 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„1.

Skargi i reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Towarzystwo mogą być
zgłaszane przez Uczestnika, bądź osobę przez niego upoważnioną, w formie
pisemnej, za pomocą listu skierowanego do Towarzystwa, a także za pomocą faksu,
telefonu na numery Towarzystwa oraz drogą elektroniczną. Skargi i reklamacje
powinny być zgłaszane niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu
okoliczności budzących zastrzeżenia, w celu umożliwienia Towarzystwu rzetelnego
rozpatrzenia reklamacji.

2.

Towarzystwo udziela odpowiedzi na reklamacje w formie pisemnej bądź w innej
formie uzgodnionej z Uczestnikiem bezzwłocznie, nie później jednak, niż w terminie
30 dni od otrzymania reklamacji. Termin, o którym mowa powyżej, może ulec
przedłużeniu w sprawach szczególnie zawiłych.

3.

Towarzystwo podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Ponadto Uczestnik
będący konsumentem może zwrócić się o pomoc do Miejskiego lub Powiatowego
Rzecznika Konsumentów.”.

Zmiany statutu Funduszu, o których mowa powyżej wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

3

