
1 

 

Warszawa, dnia 24 sierpnia 2015 roku 

 

Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 13/2015) 

 

 

PKO Parasolowy  – fundusz inwestycyjny otwarty  informuje o następujących zmianach w treści 

statutu: 

 

1. W artykule 3 ustępie 1 definicja „Towarzystwa” otrzymuje nowe następujące brzmienie:  

„Towarzystwie  Rozumie się przez to PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka 

Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 52, 00 – 872 Warszawa.”, 

2.  w artykule 34 ustępie 3 litera a) otrzymuje nowe następujące brzmienie:  

 „a) akcjonariuszy, pracowników akcjonariuszy, pracowników podmiotów zależnych w 

stosunku do akcjonariuszy, pracowników, byłych pracowników oraz emerytowanych 

pracowników Towarzystwa;”. 

 

 

PKO Światowy Fundusz Walutowy  – fundusz inwestycyjny otwarty  informuje o następujących 

zmianach w treści statutu: 

 

1. W artykule 3 ustępie 1 definicja „Towarzystwa” otrzymuje nowe następujące brzmienie:  

„Towarzystwie  Rozumie się przez to PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka 

Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 52, 00 – 872 Warszawa.”, 

2.  w artykule 34 ustępie 3 litera a) otrzymuje nowe następujące brzmienie:  

 „a) akcjonariuszy, pracowników akcjonariuszy, pracowników podmiotów zależnych w 

stosunku do akcjonariuszy, pracowników, byłych pracowników oraz emerytowanych 

pracowników Towarzystwa;”. 

 

 

PKO Zabezpieczenia Emerytalnego  – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty  informuje o 

następujących zmianach w treści statutu: 

 

1.  W artykule 3 ustępie 1 definicja „Towarzystwa” otrzymuje nowe następujące brzmienie:  

„Towarzystwie rozumie się przez to PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 52, 00 – 872 

Warszawa.”, 
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2.  w artykule 28 ustępie 3 litera a) otrzymuje nowe następujące brzmienie:  

 „a) akcjonariuszy, pracowników akcjonariuszy, pracowników podmiotów zależnych w 

stosunku do akcjonariuszy, pracowników, byłych pracowników oraz emerytowanych 

pracowników Towarzystwa;”. 

 

 

PKO Płynnościowy  – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty  informuje o następujących 

zmianach w treści statutu: 

 

1. W artykule 3 w ustępie 1 definicja „Towarzystwa” otrzymuje nowe następujące brzmienie:  

„Towarzystwie   rozumie się przez to PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka 

Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 52, 00 – 872 Warszawa.”. 

 

 

PKO Globalnej Strategii – fundusz inwestycyjny zamknięty  informuje o następujących zmianach 

w treści statutu: 

 

1. W artykule 4 ustęp 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:  

„2. Siedzibą Funduszu jest siedziba Towarzystwa: ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa”. 

 

 

PKO Bezpieczna Lokata I  – fundusz inwestycyjny zamknięty informuje o następujących 

zmianach w treści statutu: 

 

1. W artykule 3 definicja „Towarzystwa” otrzymuje nowe następujące brzmienie:  

„Towarzystwie -  Rozumie się przez to PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych  

Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Chłodnej 52, 00 – 872  Warszawa.”, 

2.  w artykule 7 ustęp 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:  

 „2. Siedzibą Funduszu jest siedziba Towarzystwa: ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa.”. 

 

 

PKO Strategii Obligacyjnych – fundusz inwestycyjny zamknięty  informuje o następujących 

zmianach w treści statutu: 

 

1. W artykule 4 ustęp 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:  

„2. Siedzibą Funduszu jest siedziba Towarzystwa: ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa.”. 
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PKO GLOBALNEJ MAKROEKONOMII  – fundusz inwestycyjny zamknięty informuje o 

następujących zmianach w treści statutu: 

 

1. W artykule 3 ustępie 1 punkt 25) otrzymuje nowe następujące brzmienie:  

„25) Towarzystwo - PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą 

w Warszawie, ul. Chłodna 52, 00 – 872  Warszawa.”, 

2. w artykule 4 ustęp 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:  

 „3. Siedzibą i adresem Funduszu jest siedziba i adres Towarzystwa ul. Chłodna 52, 00-872 

Warszawa.”, 

3. w artykule 14 wykreśla się ustęp 5 i jednocześnie zmienia się numerację w ten sposób, że 

dotychczasowe ustępy 6 i 7 zostają oznaczone numerami odpowiednio 5 i 6, 

4. w artykule 17 w ustępie 4 punkt b) otrzymuje nowe 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.”. 

 

 

PKO OBLIGACJI KORPORACYJNYCH  – fundusz inwestycyjny zamknięty informuje o 

następujących zmianach w treści statutu: 

 

1. W artykule 3 punkt 24 otrzymuje nowe następujące brzmienie:  

„24. Towarzystwo -  PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą 

w Warszawie, ul. Chłodna 52, 00 – 872  Warszawa.”, 

2. w artykule 4 ustęp 4 otrzymuje nowe następujące brzmienie:  

 „4. Siedzibą i adresem Funduszu jest siedziba i adres Towarzystwa ul. Chłodna 52, 00-

872 Warszawa.”, 

3. w artykule 7 ustęp 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

   „2. Siedzibą i adresem Towarzystwa jest Warszawa, ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa.”, 

4. w artykule 17 w ustępie 4 punkt b) otrzymuje nowe 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.”. 
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PKO SPÓŁEK INNOWACYJNYCH GLOBALNY  – fundusz inwestycyjny zamknięty informuje o 

następujących zmianach w treści statutu: 

 

1. W artykule 3 ustępie 1 punkt 23) otrzymuje nowe następujące brzmienie:  

„23) Towarzystwo - PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą 

w Warszawie, ul. Chłodna 52, 00 – 872  Warszawa.”, 

2. w artykule 5 ustęp 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:  

 „2. Siedzibą i adresem Towarzystwa jest Warszawa, ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa.”, 

3. w artykule 15 w ustępie 4 punkt b) otrzymuje nowe 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.”. 

 

 

PKO MULTI STRATEGIA  – fundusz inwestycyjny zamknięty informuje o następujących zmianach 

w treści statutu: 

 

1. W artykule 3 w ustępie 1 punkt 23) otrzymuje nowe następujące brzmienie:  

„23) Towarzystwo -  PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą 

w Warszawie, ul. Chłodna 52, 00 – 872  Warszawa.”, 

2. w artykule 5 ustęp 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:  

 „2. Siedzibą Funduszu jest siedziba Towarzystwa: ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa.”, 

3. w artykule 12 wykreśla się ustęp 5 i jednocześnie zmienia się numerację w ten sposób, że 

dotychczasowe ustępy 6 i 7 zostają oznaczone numerami odpowiednio 5 i 6, 

4. w artykule 17 w ustępie 4 punkt b) otrzymuje nowe 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.”. 

 

 

PKO NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH  – fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów 

niepublicznych informuje o następujących zmianach w treści statutu: 

 

1. W artykule 3 w ustępie 1 punkt 30) otrzymuje nowe następujące brzmienie:  

„30) Towarzystwo -  PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą 

w Warszawie, ul. Chłodna 52, 00 – 872  Warszawa.”, 
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2. w artykule 5 ustęp 2 otrzymuje następujące brzmienie:   

 „2. Siedziba i adres Towarzystwa: ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa.”, 

3. w artykule 12 wykreśla się ustęp 5 i jednocześnie zmienia się numerację w ten sposób, że 

dotychczasowe ustępy 6 i 7 zostają oznaczone numerami odpowiednio 5 i 6, 

4. w artykule 15 w ustępie 4  punkt b) otrzymuje nowe 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”. 

 

 

PKO EUROPA WSCHÓD-ZACHÓD  – fundusz inwestycyjny zamknięty informuje o następujących 

zmianach w treści statutu: 

 

1. W artykule 3 ustępie 1 punkt 25) otrzymuje nowe następujące brzmienie:  

„25) Towarzystwo  –  PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z 

siedzibą Warszawie, ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa.”, 

2. w artykule 5 ustęp 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:  

 „2. Siedzibą Funduszu jest siedziba Towarzystwa: ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa.”, 

3. w artykule 15 ustępie 4 punkt b) otrzymuje nowe 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.”. 

 

 

Ww. zmiany statutów Funduszy wchodzą w życie w dniu ich ogłoszenia. 

 


