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OGŁOSZENIE O ZMIANIE W TREŚCI STATUTÓW  

(NR 11/2016) 

Data zmian: 4 sierpnia 2016 r. 
Dotyczy:  
PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód – Zachód – fundusz  inwestycyjny zamknięty 
PKO Bezpieczna Lokata I – fundusz  inwestycyjny zamknięty 
PKO Globalnego Dochodu – fundusz  inwestycyjny zamknięty 
PKO Globalnej Strategii – fundusz  inwestycyjny zamknięty 
PKO MULTI STRATEGIA – fundusz  inwestycyjny zamknięty 
PKO NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH  – fundusz inwestycyjny zamknięty 
PKO OBLIGACJI KORPORACYJNYCH – fundusz  inwestycyjny zamknięty 
PKO Strategii Obligacyjnych – fundusz  inwestycyjny zamknięty 
PKO EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD – fundusz inwestycyjny zamknięty 
 
 
 
PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód – Zachód – fundusz  inwestycyjny zamknięty informuje o następujących zmianach w treści 
statutu: 
 

I. w artykule 2 ust. 1 dotychczasowe pkt 28 – 40 otrzymują numerację 29 – 41 oraz dodaje się pkt 28 w następującym brzmieniu: 

„28)  Rozporządzenie 231/2013 – rozporządzenie delegowane Komisji (UE) NR 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniające 

dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków dotyczących prowadzenia 

działalności, depozytariuszy, dźwigni finansowej, przejrzystości i nadzoru (Dz.Urz. UE L 83/1 z 22.3.2013).”. 

II.  

1. w artykule 20A ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie: 

„7. Maksymalne zaangażowanie Funduszu w Instrumenty Pochodne, w tym w Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, wyznacza 

się poprzez obliczenie ekspozycji Funduszu przy zastosowaniu metody brutto i metody zaangażowania zgodnie z zasadami 

określonymi w Rozporządzeniu 231/2013.”, 

2. w artykule 20A ust. 11 otrzymuje następujące brzmienie: 

„11. Określone przez ekspozycję Funduszu maksymalne zaangażowanie Funduszu w Instrumenty Pochodne, w tym w 

Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, obliczone przy zastosowaniu metody zaangażowania w sposób określony 

Rozporządzeniem 231/2013, nie może w żadnym momencie przekraczać 400% WAN Funduszu.”, 

3. w artykule 20B ust. 8 otrzymuje następujące brzmienie: 

„8. Do określenia ekspozycji Funduszu, w tym maksymalnego zaangażowania Funduszu w Towarowe Instrumenty Pochodne stosuje się 

art. 20A ust. 11.”. 

Zmiany statutu Funduszu o których mowa w pkt I, wchodzą w życie w dniu ich ogłoszenia. Zmiany statutu Funduszu, o których  mowa w pkt II,  
wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od ich ogłoszenia. 
 
 
 
PKO Bezpieczna Lokata I – fundusz  inwestycyjny zamknięty informuje o następujących zmianach w treści statutu: 
 
I. w artykule 3 po definicji „POK” dodaje się definicję w następującym brzmieniu:  

„Rozporządzenie 231/2013  

Rozumie się przez to rozporządzenie delegowane Komisji (UE) NR 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniające dyrektywę 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków dotyczących prowadzenia 

działalności, depozytariuszy, dźwigni finansowej, przejrzystości i nadzoru (Dz.Urz. UE L 83/1 z 22.3.2013).”, 

II.   

1. w artykule 20 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie: 

„4. Maksymalne zaangażowanie Funduszu w instrumenty pochodne wyznacza się poprzez obliczenie ekspozycji Funduszu przy 

zastosowaniu metody brutto i metody zaangażowania zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu 231/2013.”, 

2. w artykule 20 ust. 8 otrzymuje następujące brzmienie: 

„8. Określone przez ekspozycję Funduszu maksymalne zaangażowanie Funduszu w instrumenty pochodne, obliczone przy zastosowaniu 

metody zaangażowania w sposób określony Rozporządzeniem 231/2013, nie może w żadnym momencie przekraczać 400% WAN 

Funduszu.”. 
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Zmiany statutu Funduszu o których mowa w pkt I, wchodzą w życie w dniu ich ogłoszenia. Zmiany statutu Funduszu, o których  mowa w pkt II,  
wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od ich ogłoszenia. 
 
 

 

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

 

I. w artykule 2 ust. 1 dotychczasowe pkt 29 – 39 otrzymują numerację 30 – 40 oraz dodaje się pkt 29 w następującym brzmieniu: 

„29)  Rozporządzenie 231/2013 – rozporządzenie delegowane Komisji (UE) NR 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniające 

dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków dotyczących prowadzenia 

działalności, depozytariuszy, dźwigni finansowej, przejrzystości i nadzoru (Dz.Urz. UE L 83/1 z 22.3.2013).”, 

II.  

1. w artykule 21 ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie: 

„7. Maksymalne zaangażowanie Funduszu w Instrumenty Pochodne wyznacza się poprzez obliczenie ekspozycji Funduszu przy 

zastosowaniu metody brutto i metody zaangażowania zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu 231/2013.”, 

2. w artykule 21 ust. 11 otrzymuje następujące brzmienie: 

„11. Określone przez ekspozycję Funduszu maksymalne zaangażowanie Funduszu w Instrumenty Pochodne, obliczone przy zastosowaniu 

metody zaangażowania w sposób określony Rozporządzeniem 231/2013, nie może w żadnym momencie przekraczać 400% WAN 

Funduszu.”. 

Zmiany statutu Funduszu o których mowa w pkt I, wchodzą w życie w dniu ich ogłoszenia. Zmiany statutu Funduszu, o których  mowa w pkt II,  
wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od ich ogłoszenia. 

 

 

 

PKO Globalnej Strategii – fundusz  inwestycyjny zamknięty informuje o następujących zmianach w treści statutu: 

 

I. w artykule 2 ust. 1 dotychczasowe pkt 28 – 40 otrzymują numerację 29 – 41 oraz dodaje się pkt 28 w następującym brzmieniu: 

„28) Rozporządzenie 231/2013 – rozporządzenie delegowane Komisji (UE) NR 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniające 

dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków dotyczących prowadzenia 

działalności, depozytariuszy, dźwigni finansowej, przejrzystości i nadzoru (Dz.Urz. UE L 83/1 z 22.3.2013).”, 

II.  

1. w artykule 20 ust. 10 otrzymuje następujące brzmienie: 

„10. Maksymalne zaangażowanie Funduszu w Instrumenty Pochodne oraz Towarowe Instrumenty Pochodne wyznacza się poprzez 

obliczenie ekspozycji Funduszu przy zastosowaniu metody brutto i metody zaangażowania zgodnie z zasadami określonymi w 

Rozporządzeniu 231/2013.”, 

2. w artykule 20 ust. 14 i 15 otrzymują następujące brzmienie: 

„14. Określone przez ekspozycję Funduszu maksymalne zaangażowanie Funduszu w Instrumenty Pochodne oraz Towarowe Instrumenty 

Pochodne, obliczone przy zastosowaniu metody zaangażowania w sposób określony Rozporządzeniem 231/2013, nie może w 

żadnym momencie przekraczać 400% WAN Funduszu.  

15. Przy wyliczaniu limitu, o którym mowa w ust. 14, Fundusz uwzględnia wartość bazy Towarowych Instrumentów Pochodnych przy 

zastosowaniu zasad opisanych w ust. 12.”. 

Zmiany statutu Funduszu o których mowa w pkt I, wchodzą w życie w dniu ich ogłoszenia. Zmiany statutu Funduszu, o których  mowa w pkt II,  
wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od ich ogłoszenia. 
 
 

 

PKO MULTI STRATEGIA – fundusz  inwestycyjny zamknięty informuje o następujących zmianach w treści statutu: 

 

I. w artykule 3 ust. 1 dotychczasowe pkt 22 – 32 otrzymują numerację 23 – 33 oraz dodaje się pkt 22 w następującym brzmieniu: 

„22) Rozporządzenie 231/2013 – rozporządzenie delegowane Komisji (UE) NR 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniające 

dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków dotyczących prowadzenia 

działalności, depozytariuszy, dźwigni finansowej, przejrzystości i nadzoru (Dz.Urz. UE L 83/1 z 22.3.2013).”. 

II. 

1. w artykule 24 ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie: 
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„7. Maksymalne zaangażowanie Funduszu w Instrumenty Pochodne wyznacza się poprzez obliczenie ekspozycji Funduszu przy 

zastosowaniu metody brutto i metody zaangażowania zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu 231/2013.”, 

2. w artykule 24 ust. 11 otrzymuje następujące brzmienie: 

„11.  Określone przez ekspozycję Funduszu maksymalne zaangażowanie Funduszu w Instrumenty Pochodne, obliczone przy zastosowaniu 

metody zaangażowania w sposób określony Rozporządzeniem 231/2013, nie może w żadnym momencie przekraczać 400% WAN 

Funduszu”. 

Zmiany statutu Funduszu o których mowa w pkt I, wchodzą w życie w dniu ich ogłoszenia. Zmiany statutu Funduszu, o których  mowa w pkt II,  
wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od ich ogłoszenia. 

 

 

 

PKO NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH – fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów niepublicznych informuje o następujących zmianach 

w treści statutu: 

 

I. w artykule 3 ust. 1 dotychczasowe pkt 27 – 40 otrzymują numerację 28 – 41 oraz dodaje się pkt 27 w następującym brzmieniu: 

„27) Rozporządzenie 231/2013 – rozporządzenie delegowane Komisji (UE) NR 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniające 

dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków dotyczących prowadzenia 

działalności, depozytariuszy, dźwigni finansowej, przejrzystości i nadzoru (Dz.Urz. UE L 83/1 z 22.3.2013).”. 

II.  

1.  w artykule 27 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie: 

„6.  Maksymalne zaangażowanie Funduszu w Instrumenty Pochodne wyznacza się poprzez obliczenie ekspozycji Funduszu przy 

zastosowaniu metody brutto i metody zaangażowania zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu 231/2013.”, 

2. w artykule 27 ust. 9 otrzymuje następujące brzmienie: 

„9. Określone przez ekspozycję Funduszu maksymalne zaangażowanie Funduszu w Instrumenty Pochodne, obliczone przy zastosowaniu 

metody zaangażowania w sposób określony Rozporządzeniem 231/2013, nie może w żadnym momencie przekraczać 400% WAN 

Funduszu.”. 

Zmiany statutu Funduszu o których mowa w pkt I, wchodzą w życie w dniu ich ogłoszenia. Zmiany statutu Funduszu, o których  mowa w pkt II,  
wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od ich ogłoszenia. 

 

 

 

PKO OBLIGACJI KORPORACYJNYCH – fundusz  inwestycyjny zamknięty informuje o następujących zmianach: 

 

I. w artykule 3 dotychczasowe pkt 23 – 33 otrzymują numerację 24 – 34 oraz dodaje się pkt 23 w następującym brzmieniu: 

„23. Rozporządzenie 231/2013 – rozporządzenie delegowane Komisji (UE) NR 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniające 

dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków dotyczących prowadzenia 

działalności, depozytariuszy, dźwigni finansowej, przejrzystości i nadzoru (Dz.Urz. UE L 83/1 z 22.3.2013).”. 

II. 

1. w artykule 25 ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie: 

„7.  Maksymalne zaangażowanie Funduszu w Instrumenty Pochodne wyznacza się poprzez obliczenie ekspozycji Funduszu przy 

zastosowaniu metody brutto i metody zaangażowania zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu 231/2013.”, 

2. w artykule 25 ust. 11 otrzymuje następujące brzmienie: 

„11. Określone przez ekspozycję Funduszu maksymalne zaangażowanie Funduszu w Instrumenty Pochodne, obliczone przy zastosowaniu 

metody zaangażowania w sposób określony Rozporządzeniem 231/2013, nie może w żadnym momencie przekraczać 400% WAN 

Funduszu.”. 

Zmiany statutu Funduszu o których mowa w pkt I, wchodzą w życie w dniu ich ogłoszenia. Zmiany statutu Funduszu, o których  mowa w pkt II,  
wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od ich ogłoszenia. 

 
 
 

PKO Strategii Obligacyjnych – fundusz  inwestycyjny zamknięty informuje o następujących zmianach: 

 

I. w artykule 2 ust. 1 dotychczasowe pkt 27 – 38 otrzymują numerację 28 – 39 oraz dodaje się pkt 27 w następującym brzmieniu: 
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„27) Rozporządzenie 231/2013 – rozporządzenie delegowane Komisji (UE) NR 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniające 

dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków dotyczących prowadzenia 

działalności, depozytariuszy, dźwigni finansowej, przejrzystości i nadzoru (Dz.Urz. UE L 83/1 z 22.3.2013).”. 

II.  

1. w artykule 20 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie: 

„6.  Maksymalne zaangażowanie Funduszu w Instrumenty Pochodne wyznacza się poprzez obliczenie ekspozycji Funduszu przy 

zastosowaniu metody brutto i metody zaangażowania zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu 231/2013.”, 

2. w artykule 20 ust. 10 otrzymuje następujące brzmienie: 

„10. Określone przez ekspozycję Funduszu maksymalne zaangażowanie Funduszu w Instrumenty Pochodne, wyliczone przy zastosowaniu 

metody zaangażowania w sposób określony Rozporządzeniem 231/2013, nie może w żadnym momencie przekraczać 400% WAN 

Funduszu.”. 

Zmiany statutu Funduszu o których mowa w pkt I, wchodzą w życie w dniu ich ogłoszenia. Zmiany statutu Funduszu, o których  mowa w pkt II,  
wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od ich ogłoszenia. 

 
 
 

PKO EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD – fundusz inwestycyjny zamknięty informuje o następujących zmianach w treści statutu:  
 
I. w artykule 3 ust. 1 dotychczasowe pkt 23 – 34 otrzymują numerację 24 – 35 oraz dodaje się pkt 23 w następującym brzmieniu: 

„23) Rozporządzenie 231/2013 – rozporządzenie delegowane Komisji (UE) NR 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniające 

dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków dotyczących prowadzenia 

działalności, depozytariuszy, dźwigni finansowej, przejrzystości i nadzoru (Dz.Urz. UE L 83/1 z 22.3.2013).”, 

II.  

1.   w artykule 24 ust. 10 otrzymuje następujące brzmienie: 

„10. Maksymalne zaangażowanie Funduszu w Instrumenty Pochodne oraz Towarowe Instrumenty Pochodne wyznacza się poprzez 

obliczenie ekspozycji Funduszu przy zastosowaniu metody brutto i metody zaangażowania zgodnie z zasadami określonymi w 

Rozporządzeniu 231/2013.”, 

2. w artykule 24 ust. 14 i 15 otrzymują następujące brzmienie:  

„14. Określone przez ekspozycję Funduszu maksymalne zaangażowanie Funduszu w Instrumenty Pochodne oraz Towarowe Instrumenty 

Pochodne, obliczone przy zastosowaniu metody zaangażowania w sposób określony Rozporządzeniem 231/2013, nie może w 

żadnym momencie przekraczać 400% WAN Funduszu.  

15. Przy wyliczaniu limitu, o którym mowa w ust. 14, Fundusz uwzględnia wartość bazy Towarowych Instrumentów Pochodnych przy 

zastosowaniu zasad opisanych w ust. 12.”.  

 
Zmiany statutu Funduszu o których mowa w pkt I, wchodzą w życie w dniu ich ogłoszenia. Zmiany statutu Funduszu, o których  mowa w pkt II,  
wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od ich ogłoszenia. 

 


