OGŁOSZENIE O ZMIANIE W TREŚCI STATUTÓW
(NR 12/2017)
Data zmian: 1 sierpnia 2017 r.
Dotyczy:
PKO Globalnego Dochodu – funduszu inwestycyjnego zamkniętego
PKO Multi Strategia - funduszu inwestycyjnego zamkniętego
PKO Płynnościowy – specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego

PKO Globalnego Dochodu – fundusz inwestycyjny zamknięty informuje o następujących zmianach w treści statutu:
1.

w artykule 18 ustęp 6 otrzymuje następujące brzmienie:
„6.

Za wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w Certyfikaty, odzwierciedlający zachowanie się zmiennych rynkowych
najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Funduszu, zwany również benchmarkiem przyjmuje się procentową zmianę:
50% MSCI World USD + 50% Citigroup World Broad Investment-Grade Bond Index (WorldBIG®), gdzie:
•

MSCI World USD oznacza liczony w USD cenowy indeks kalkulowany przez firmę MSCI Inc. odzwierciedlający zmianę
cen akcji dużych i średnich spółek notowanych na rynkach rozwiniętych.

•

Citigroup World Broad Investment-Grade Bond Index USD (WorldBIG®) oznacza kalkulowany przez firmę Citigroup Index
LLC liczony w USD i uwzględniający przepływy z tytułu kuponów indeks odzwierciedlający zachowanie globalnych
rynków obligacji.”.

Zmiany statutu Funduszu, o których mowa powyżej wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ich ogłoszenia.

PKO Multi Strategia – fundusz inwestycyjny zamknięty informuje o następujących zmianach w treści statutu:
1.

w artykule 21 ustęp 5 otrzymuje następujące brzmienie:
„5.

Za wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w Certyfikaty, odzwierciedlający zachowanie się zmiennych rynkowych
najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Funduszu, zwany również benchmarkiem przyjmuje się procentową zmianę:
50% MSCI World USD + 50% Citigroup World Broad Investment-Grade Bond Index USD (WorldBIG®), gdzie:
•

MSCI World USD oznacza liczony w USD cenowy indeks kalkulowany przez firmę MSCI Inc. odzwierciedlający zmianę
cen akcji dużych i średnich spółek notowanych na rynkach rozwiniętych.

•

Citigroup World Broad Investment-Grade Bond Index USD (WorldBIG®) oznacza kalkulowany przez firmę Citigroup Index
LLC liczony w USD i uwzględniający przepływy z tytułu kuponów indeks odzwierciedlający zachowanie globalnych
rynków obligacji.”.

Zmiany statutu Funduszu, o których mowa powyżej wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ich ogłoszenia.

PKO Płynnościowy – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty informuje o następujących zmianach w treści statutu:
1.

w artykule 15 ust. 1 i 2 otrzymują następujące brzmienie:
„1.

Podstawowymi rodzajami lokat Funduszu są Instrumenty Dłużne. Całkowita wartość lokat Funduszu w Instrumenty Dłużne
oraz depozyty o terminie zapadalności dłuższym niż 7 dni, z wyłączeniem papierów wartościowych będących przedmiotem
transakcji buy/sell back, sell/buy back, repo oraz reverse-repo, nie może być niższa niż 70% Wartości Aktywów Netto
Funduszu.

2.

Całkowita wartość lokat Funduszu w depozyty oraz w dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane
przez Skarb Państwa, NBP, jednostki samorządu terytorialnego nie może być niższa niż 50% Wartości Aktywów Netto
Funduszu.”.

Zmiany statutu Funduszu, o których mowa powyżej wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ich ogłoszenia.
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