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Data: 12 października 2018 r. 
Dotyczy: PKO NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH - fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów niepublicznych  
 
 
 
PKO NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH - fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów niepublicznych informuje o następujących 
zmianach w treści statutu:  
 
1. w artykule 24 ust. 2 w lit. c) kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się lit. d) o następującej treści: 

„d) w przypadku Instrumentów Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych, których bazę 
stanowią stopy procentowe – analizę makroekonomiczną bieżącego i prognozowanego poziomu stóp procentowych 
oraz inflacji, rodzaj i potencjalną zmienność wysokości stopy procentowej, a także przewidywaną stopę zwrotu.”; 

 
2. w artykule 27 ustępy 1 i 2 otrzymują nowe następujące brzmienie: 

„1. Z zastrzeżeniem poniższych postanowień, Aktywa Funduszu mogą być inwestowane w następujące rodzaje Instrumentów 
Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych: kontrakty terminowe, opcje, swapy, kontrakty 
na różnicę. 

2. Fundusz może dokonywać lokat w Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, dla 
których bazę stanowią Waluty Obce lub stopy procentowe.”;  
 

3. w artykule 27 ustępy 4 i 5 otrzymują nowe następujące brzmienie:  
,,4. Fundusz może dokonywać lokat w Instrumenty Pochodne wyłącznie w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, 

związanego ze zamianami kursów Walut Obcych i stóp procentowych. 
5. Fundusz może zawierać umowy, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, pod warunkiem, 

że:  
1) stroną umowy, której przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne będzie: (i) podmiot, którego 

udziały lub akcje wchodzą w skład portfela inwestycyjnego Funduszu lub podmiot, którego udziały lub akcje ma 
zamiar nabyć lub objąć Fundusz lub (ii) inny podmiot, z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej, Państwie Członkowskim 
lub państwie należącym do OECD innym niż Państwo Członkowskie, podlegający nadzorowi właściwego organu 
nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym w tym państwie,  

2) utrzymuje część Aktywów na poziomie zapewniającym realizację tych umów.”. 
 

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