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Warszawa, dnia 30 lipca 2013 roku 

 

 

Ogłoszenie o zmianach w treści statutu 

 PKO GLOBALNEJ MAKROEKONOMII – fundusz inwestycyjny zamknięty  

(nr 12/2013) 

 

 

1. w artykule 3 dotychczasowe ustępy od 1 do 36 zamienia się na punkty od 1) do 36), 

2. dotychczasowe brzmienie artykułu 3 oznacza się ustępem 1 i jednocześnie w całej treści 

statutu odwołania do artykułu 3 ustępów od 1 do 36 zamienia odpowiednio na odwołania 

do artykułu 3 ustęp 1 pkt od 1) do 36),  

3. w artykule 3 w ustępie 1 wykreśla się pkt 3) i 4), i jednocześnie dotychczasowe pkt 5)-36) 

otrzymują numery odpowiednio 3)-34), 

4. w związku ze zmianą, o której mowa w pkt 3 powyżej, w całej treści statutu Funduszu 

oznaczenia „Baza Instrumentów Pochodnych” oraz „Baza Towarowych Instrumentów 

Pochodnych” zastępuje się oznaczeniami odpowiednio „baza Instrumentów Pochodnych” 

oraz „baza Towarowych Instrumentów Pochodnych”,  

5. w artykule 3 w ustępie 1 pkt 3)otrzymuje następujące brzmienie: 

„3) Certyfikat – certyfikat inwestycyjny emitowany przez Fundusz, stanowiący 

niepodzielny, nieposiadający formy dokumentu, imienny Papier 

Wartościowy.”, 

6. w artykule 3 w ustępie 1 pkt 8) otrzymuje następujące brzmienie: 

„8) Dzień Wykupu – Dzień Wyceny, o którym mowa w pkt 7 lit. b) definicji „Dnia 

Wyceny”, z zastrzeżeniem, że 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 i dla Certyfikatów serii F jedenastej emisji oraz dla 

Certyfikatów kolejnych emisji od Dnia Wyceny, o którym mowa w pkt 7 lit. b) 

definicji „Dnia Wyceny”, przypadającego w kwartale kalendarzowym 

następującym po dniu przydziału Certyfikatów danej emisji.”, 
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7. w artykule 3 w ustępie 1 pkt 26) otrzymuje następujące brzmienie: 

„26) Uczestnik Funduszu, Uczestnik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka 

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w tym rezydent lub 

nierezydent w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku Prawo dewizowe 

(Dz. U. z 2002 roku Nr 141, poz. 1178 z późn. zm.), na rzecz której w Ewidencji 

zapisane są Certyfikaty.”, 

8. w artykule 3 w ustępie 1 pkt 28) otrzymuje następujące brzmienie: 

„28) Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi – ustawa z dnia 29 lipca 

2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2010 r. Nr 211 poz. 

1384 z późn. zm.).”, 

9. w artykule 3 po ustępie 1 dodaje ustęp 2 o następującej treści: 

„2. Pojęcia niezdefiniowane w Statucie maja znaczenie nadane im przez Ustawę o 

Funduszach Inwestycyjnych.”, 

10. skreśla się artykuły 5 i 6, 

11. w artykule 9 w ustępie 3 po słowach „Łączna wysokość wpłat do Funduszu” dodaje się 

słowa „na Certyfikaty serii A pierwszej emisji”, 

12. w artykule 9 po ustępie 23 dodaje się ustępy 24-41 o następującej treści: 

„24. W ramach emisji Certyfikatów serii G dwunastej emisji zostanie zaoferowanych od 

1.000 (jeden tysiąc) do 400.000 (czterysta tysięcy) Certyfikatów. . 

25. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii G nie może 

być niższa niż iloczyn 1.000 (jeden tysiąc) Certyfikatów oraz ceny emisyjnej 

Certyfikatów, o której mowa w art. 19 ust. 2 oraz wyższa niż iloczyn 400.000 

(czterysta tysięcy) Certyfikatów oraz ceny emisyjnej Certyfikatów, o której mowa w 

art. 19 ust. 2.  

26. W ramach emisji Certyfikatów serii H trzynastej emisji zostanie zaoferowanych od 

1.000 (jeden tysiąc) do 400.000 (czterysta tysięcy) Certyfikatów. . 

27. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii H nie może 

być niższa niż iloczyn 1.000 (jeden tysiąc) Certyfikatów oraz ceny emisyjnej 

Certyfikatów, o której mowa w art. 19 ust. 2 oraz wyższa niż iloczyn 400.000 

(czterysta tysięcy) Certyfikatów oraz ceny emisyjnej Certyfikatów, o której mowa w 

art. 19 ust. 2. 

28. W ramach emisji Certyfikatów serii I czternastej emisji zostanie zaoferowanych od 

1.000 (jeden tysiąc) do 400.000 (czterysta tysięcy) Certyfikatów. . 

29. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii I nie może 

być niższa niż iloczyn 1.000 (jeden tysiąc) Certyfikatów oraz ceny emisyjnej 

Certyfikatów, o której mowa w art. 19 ust. 2 oraz wyższa niż iloczyn 400.000 
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(czterysta tysięcy) Certyfikatów oraz ceny emisyjnej Certyfikatów, o której mowa w 

art. 19 ust. 2. 

30. W ramach emisji Certyfikatów serii J piętnastej emisji zostanie zaoferowanych od 

1.000 (jeden tysiąc) do 400.000 (czterysta tysięcy) Certyfikatów. . 

31. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii J nie może 

być niższa niż iloczyn 1.000 (jeden tysiąc) Certyfikatów oraz ceny emisyjnej 

Certyfikatów, o której mowa w art. 19 ust. 2 oraz wyższa niż iloczyn 400.000 

(czterysta tysięcy) Certyfikatów oraz ceny emisyjnej Certyfikatów, o której mowa w 

art. 19 ust. 2.  

32. W ramach emisji Certyfikatów serii K szesnastej emisji zostanie zaoferowanych od 

1.000 (jeden tysiąc) do 400.000 (czterysta tysięcy) Certyfikatów. . 

33. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii K nie może 

być niższa niż iloczyn 1.000 (jeden tysiąc) Certyfikatów oraz ceny emisyjnej 

Certyfikatów, o której mowa w art. 19 ust. 2 oraz wyższa niż iloczyn 400.000 

(czterysta tysięcy) Certyfikatów oraz ceny emisyjnej Certyfikatów, o której mowa w 

art. 19 ust. 2.  

34. W ramach emisji Certyfikatów serii L siedemnastej emisji zostanie zaoferowanych 

od 1.000 (jeden tysiąc) do 400.000 (czterysta tysięcy) Certyfikatów. . 

35. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii L nie może 

być niższa niż iloczyn 1.000 (jeden tysiąc) Certyfikatów oraz ceny emisyjnej 

Certyfikatów, o której mowa w art. 19 ust. 2 oraz wyższa niż iloczyn 400.000 

(czterysta tysięcy) Certyfikatów oraz ceny emisyjnej Certyfikatów, o której mowa w 

art. 19 ust. 2. 

36. W ramach emisji Certyfikatów serii M osiemnastej emisji zostanie zaoferowanych 

od 1.000 (jeden tysiąc) do 400.000 (czterysta tysięcy) Certyfikatów. . 

37. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii M nie może 

być niższa niż iloczyn 1.000 (jeden tysiąc) Certyfikatów oraz ceny emisyjnej 

Certyfikatów, o której mowa w art. 19 ust. 2 oraz wyższa niż iloczyn 400.000 

(czterysta tysięcy) Certyfikatów oraz ceny emisyjnej Certyfikatów, o której mowa w 

art. 19 ust. 2.  

38. W ramach emisji Certyfikatów serii N dziewiętnastej emisji zostanie zaoferowanych 

od 1.000 (jeden tysiąc)  do 400.000 (czterysta tysięcy) Certyfikatów. . 

39. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii N nie może 

być niższa niż iloczyn 1.000 (jeden tysiąc) Certyfikatów oraz ceny emisyjnej 

Certyfikatów, o której mowa w art. 19 ust. 2 oraz wyższa niż iloczyn 400.000 



4 

 

(czterysta tysięcy) Certyfikatów oraz ceny emisyjnej Certyfikatów, o której mowa w 

art. 19 ust. 2.  

40. W ramach emisji Certyfikatów serii O dwudziestej emisji zostanie zaoferowanych od 

1.000 (jeden tysiąc) do 400.000 (czterysta tysięcy) Certyfikatów. . 

41. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii O nie może 

być niższa niż iloczyn 1.000 (jeden tysiąc) Certyfikatów oraz ceny emisyjnej 

Certyfikatów, o której mowa w art. 19 ust. 2 oraz wyższa niż iloczyn 400.000 

(czterysta tysięcy) Certyfikatów oraz ceny emisyjnej Certyfikatów, o której mowa w 

art. 19 ust. 2.”, 

13. W artykule 10 ustęp 2 otrzymuje następujące brzmienie: 

„2. Okres przyjmowania Zapisów na Certyfikaty danej emisji nie może być dłuższy niż 2 

(dwa) miesiące.”,  

14. w artykule 10 dotychczasowy ustęp 4 oznacza się numerem 5 i jednocześnie dodaje się 

nowy ustęp 4 o następującym brzmieniu: 

„4. Zakończenie przyjmowania zapisów na Certyfikaty w przypadku kolejnych emisji 

nastąpi z upływem wcześniejszego z terminów: 

a)  upływem dnia, w którym nastąpiło przyjęcie ważnych zapisów na 

maksymalną liczbę Certyfikatów danej emisji, 

b)  terminu przyjmowania zapisów, określonego przez Towarzystwo w 

Warunkach Emisji.”, 

15. w artykule 14 ustęp 2 otrzymuje następujące brzmienie:  

„2. Zapis uważa się za złożony w momencie złożenia przez Inwestora prawidłowo 

wypełnionego formularza Zapisu, przesłanego Inwestorowi wraz z propozycją 

nabycia Certyfikatów, oraz wpłaty środków pieniężnych w terminie 

przyjmowania Zapisów i na zasadach określonych w art. 16.”, 

16. w artykule 14 dotychczasowy ustęp 4 oznacza się numerem 5 i jednocześnie dodaje się 

nowy ustęp 4 o następującym brzmieniu: 

„4. Inwestor ma prawo dokonania więcej niż jednego Zapisu na Certyfikaty, przy 

czym każdy z Zapisów musi spełniać kryterium minimalnej liczby Certyfikatów 

objętych Zapisem.”, 

17. w artykule 14 po ustępie 5 dodaje się nowe ustępy 6-7 o następującym brzmieniu: 

„6. Zapis na Certyfikaty jest nieodwołalny i bezwarunkowy, jak również nie może 

być złożony z zastrzeżeniem terminu. 

7. Złożenie niepełnego lub nienależycie wypełnionego formularza Zapisu 

skutkuje nieważnością Zapisu. Towarzystwo nie odpowiada za skutki złożenia 
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Zapisu na Certyfikaty przez osobę składającą Zapis w sposób 

nieprawidłowy.”, 

18. w artykule 15 w ustępie 2 na początku zdania pierwszego przed słowem „Uczestnik” 

dodaje się następujące słowa ”Inwestor lub”, 

19. w artykule 17 w ustępie 4 lit. b po słowach „zostaną przydzielone Certyfikaty Inwestorom, 

którzy złożyli” dodaje się słowo „najwcześniej”, 

20. w artykule 17 w ustępie 6 lit. a) otrzymuje następujące brzmienie: 

„a) nieważnością Zapisu, w przypadku niewłaściwego, nieczytelnego lub 

niepełnego wypełnienia formularza zapisu, niedokonania wpłaty w terminie 

przyjmowania Zapisów lub niedokonania wpłaty w wysokości co najmniej 

Wymaganej Wpłaty;”, 

21. w artykule 17 ustęp 17 otrzymuje następujące brzmienie: 

„17. Przed zarejestrowaniem Funduszu w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych, albo 

przed dokonaniem przydziału Certyfikatów, w przypadku ich kolejnych emisji, 

Towarzystwo nie może rozporządzać wpłatami do Funduszu, pobranymi 

Opłatami za Wydanie ani kwotami z tytułu oprocentowania tych wpłat lub 

pożytkami, jakie wpłaty te przynoszą.”, 

22. w artykule 18 po ustępie 3 dodaje się ustęp 4 o następującym brzmieniu: 

„4. Wydanie Certyfikatu możliwe jest jedynie po opłaceniu Zapisu na Certyfikat w 

całości.”, 

23. w artykule 19 w ustępie 5 na końcu zdania kropkę zastępuje się przecinkiem oraz dodaje 

się słowa „chyba że Statut zawiera dane niezbędne do przeprowadzenia kolejnych emisji 

Certyfikatów.”, 

24. w artykule 24 ustępie 2 lit. d) pkt ii publikator „(Dz.U. Nr 91 poz. 871 z późn. zm.)” zastępuje 

się następującym publikatorem „(Dz.U. z 2012 r. poz. 942 z późn. zm.),”, 

25. w artykule 24 ustępie 3 lit. c) pkt ii publikator „(Dz.U. Nr 91 poz. 871 z późn. zm.)” zastępuje 

się następującym publikatorem„(Dz.U. z 2012 r. poz. 942 z późn. zm.),”, 

26. w artykule 25 w ustępie 16 (w brzmieniu uwzględniającym zmiany art. 25 ogłoszone 

poprzednio) po pkt 7) dodaje się pkt 8) o następującym brzmieniu: 

„8) ryzyko niewypłacalności izby rozliczeniowej – ryzyko to dotyczy możliwości 

poniesienia strat w wyniku niewypełnienia swoich zobowiązań przez izbę 

rozliczeniową, w przypadku gdy dany Instrument Pochodny jest rozliczany 

przez izbę rozliczeniową;”, 

27. w artykule 25 w ustępie 17 (w brzmieniu uwzględniającym zmiany art. 25 ogłoszone 

poprzednio) po pkt 6) dodaje się pkt 7) o następującym brzmieniu: 
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„7) ryzyko niewypłacalności izby rozliczeniowej – ryzyko to dotyczy możliwości 

poniesienia strat w wyniku niewypełnienia swoich zobowiązań przez izbę 

rozliczeniową, w przypadku gdy dany Towarowy Instrument Pochodny jest 

rozliczany przez izbę rozliczeniową;”, 

28. artykuł 26 otrzymuje następujące brzmienie: 

„1. W Funduszu działa Rada Inwestorów jako organ kontrolny Funduszu. Rada 

Inwestorów kontroluje realizację celu inwestycyjnego Funduszu i polityki 

inwestycyjnej oraz przestrzeganie limitów inwestycyjnych. W tym celu 

członkowie Rady Inwestorów mogą przeglądać księgi i dokumenty Funduszu 

oraz żądać wyjaśnień od Towarzystwa.  

2. Członkami Rady Inwestorów mogą być Uczestnicy, posiadający ponad 5% 

(słownie: pięć procent) ogólnej liczby Certyfikatów każdy, którzy wyrazili na 

piśmie zgodę na udział w Radzie Inwestorów oraz dokonali w Rejestrze 

Sponsora Emisji lub na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku 

zbiorczym, blokady Certyfikatów w liczbie stanowiącej ponad 5: (słownie: 

pięć procent) ogólnej liczby Certyfikatów. 

3. Członkostwo w Radzie Inwestorów powstaje w dniu dostarczenia do Funduszu 

pisemnej zgody na udział w Radzie oraz dokumentu potwierdzającego 

ustanowienie blokady Certyfikatów w Rejestrze Sponsora Emisji lub na 

rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym w liczbie 

stanowiącej ponad 5: (słownie: pięć procent) ogólnej liczby Certyfikatów. 

Członkostwo w Radzie Inwestorów ustaje z dniem złożenia przez członka Rady 

rezygnacji z uczestnictwa w Radzie, z dniem odwołania blokady Certyfikatów 

lub z dniem spadku liczby Certyfikatów posiadanych przez członka Rady 

poniżej 5: (słownie: pięciu procent) ogólnej liczby Certyfikatów. 

4. Rada Inwestorów rozpoczyna działalność, gdy co najmniej trzech Uczestników 

Funduszu spełni warunki określone w ust. 2. Rada Inwestorów zawiesza 

działalność w przypadku, gdy mniej niż trzech członków Rady Inwestorów 

spełnia warunki, o których mowa w ust. 2, a wznawia działalność, gdy co 

najmniej trzech Uczestników spełni warunki, o których mowa w ust. 2. 

Fundusz powiadomi członków Rady Inwestorów o rozpoczęciu, zawieszeniu 

lub wznowieniu jej działalności w sposób, o którym mowa w ust. 9. 
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5. Wynikające z członkostwa w Radzie Inwestorów uprawnienia i obowiązki 

Uczestnik wykonuje osobiście lub przez nie więcej niż jednego pełnomocnika, 

a w przypadku Uczestników nie będących osobami fizycznymi - przez osoby 

uprawnione do reprezentacji Uczestnika Funduszu lub przez nie więcej niż 

jednego pełnomocnika. 

6. Każdy Certyfikat objęty blokadą daje prawo do jednego głosu w Radzie 

Inwestorów. 

7. Członkowie Rady wybierają ze swego grona Przewodniczącego Rady 

Inwestorów. Przewodniczący Rady Inwestorów organizuje pracę Rady 

Inwestorów.  

8. Z zastrzeżeniem ust. 14, uchwały Rady Inwestorów podejmowane są 

bezwzględną większością głosów. Za bezwzględną większość uznaje się więcej 

niż połowę głosów oddanych. Głosy wstrzymujące się uznawane są za głosy 

oddane przeciw. W przypadku równej liczby głosów oddanych za i przeciw 

(łącznie z głosami wstrzymującymi się), rozstrzygający jest głos 

przewodniczącego Rady Inwestorów. Rada Inwestorów uprawniona jest do 

ustalenia w regulaminie szczegółowych zasad jej funkcjonowania. 

9. Posiedzenia Rady Inwestorów mogą być zwoływane przez Towarzystwo. 

Towarzystwo zwołuje posiedzenia Rady Inwestorów w drodze wysłania 

zawiadomień o posiedzeniu Rady Inwestorów w formie listów poleconych, 

wysłanych nie później niż na 14 (słownie: czternaście) dni przed dniem 

odbycia posiedzenia Rady Inwestorów, na adresy Uczestników Funduszu, 

posiadających co najmniej 5: (słownie: pięć procent) ogólnej liczby 

Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu, którzy złożyli pisemne oświadczenie o 

zamiarze uczestniczenia w Radzie Inwestorów. Zawiadomienie o zwołaniu 

posiedzenia Rady Inwestorów może być wysłane, zamiast listu poleconego, 

także pocztą elektroniczną, jeżeli Uczestnik, uprawniony do wzięcia udziału w 

Radzie, uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który 

zawiadomienie powinno być wysłane.  

10. Pierwsze posiedzenie Rady Inwestorów zwołane zostanie przez Towarzystwo 

w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia, w którym co najmniej trzech 

Uczestników Funduszu spełniło warunki, o których mowa w ust. 2 powyżej. 

Pierwsze posiedzenie otwiera członek Zarządu Towarzystwa. Przedmiot obrad 
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pierwszego posiedzenia Rady Inwestorów obejmuje wybór Przewodniczącego 

Rady oraz przyjęcie regulaminu Rady Inwestorów. 

11. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizowaniu celu 

inwestycyjnego, polityki inwestycyjnej lub przestrzeganiu ograniczeń 

inwestycyjnych, Rada Inwestorów wzywa Towarzystwo do niezwłocznego 

usunięcia nieprawidłowości oraz zawiadamia o nich Komisję.  

12. Jeżeli do dokonania czynności prawnej Ustawa o Funduszach Inwestycyjnych 

wymaga zgody Rady Inwestorów, czynność prawna dokonana bez 

wymaganej zgody jest nieważna. Zgoda może być wyrażona przed 

dokonaniem czynności prawnej albo po jej dokonaniu, nie później jednak niż 

w terminie 2 (słownie: dwóch) miesięcy od dnia dokonania czynności 

prawnej. Potwierdzenie wyrażone po dokonaniu czynności prawnej ma moc 

wsteczną od chwili dokonania czynności prawnej. 

13. Czynność prawna dokonana bez zgody Rady Inwestorów wymaganej 

wyłącznie przez Statut Funduszu, jest ważna, jednakże nie wyklucza to 

odpowiedzialności Towarzystwa z tytułu naruszenia Statutu Funduszu. 

14. Rada Inwestorów może postanowić o rozwiązaniu Funduszu. Uchwała 

o rozwiązaniu Funduszu jest podjęta, jeżeli głosy za rozwiązaniem Funduszu 

oddali Uczestnicy reprezentujący łącznie co najmniej 2/3 ogólnej liczby 

Certyfikatów. 

15. Członek Rady Inwestorów jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy 

informacji, o których dowiedział się w związku z uczestnictwem w Radzie 

Inwestorów, z wyjątkiem informacji, na ujawnienie których zezwalają przepisy 

prawa. 

16. Członkom Rady Inwestorów nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnionej 

funkcji.”, 

29. w artykule 27 ustęp 2 otrzymuje następujące brzmienie: 

„2. Certyfikaty kolejnych emisji wyemitowane przez Fundusz oznaczone są 

kolejnymi literami alfabetu, to jest „Certyfikaty serii B”, „Certyfikaty serii C”, 

„Certyfikaty serii D”, itd. Certyfikaty serii A oraz Certyfikaty kolejnych emisji 

reprezentują takie same prawa majątkowe, z zastrzeżeniem, iż Certyfikaty serii 

A różnią się od Certyfikatów kolejnych emisji wysokością wynagrodzenia 

zmiennego pobieranego przez Towarzystwo zgodnie z art. 34 ust. 5. Przychody 
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z tytułu odsetek od wpłat dokonywanych celem opłacenia Certyfikatów 

poszczególnych serii naliczone do dnia przydziału Certyfikatów powiększają 

wartość aktywów netto przypadających na Certyfikaty danej serii.”, 

30. w artykule 27 dotychczasowy ustęp 6 zostaje skreślony, a jednocześnie dotychczasowe 

ustępy 7-15 otrzymują numeracje odpowiednio 6-14, 

31. w artykule 28 ustępie 2 na końcu zdania dodaje następujące sformułowanie: „,z 

zastrzeżeniem ust. 3.”, 

32.  w artykule 28 ustęp 3 otrzymuje następujące brzmienie: 

„3.  Fundusz dokonuje wykupu Certyfikatów w Dniu Wyceny, o którym mowa w 

art. 3 ust. 1 pkt 7 lit. b) definicji Dnia Wyceny, z zastrzeżeniem, że 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 i Certyfikatów serii F jedenastej emisji od 

września 2013 roku oraz dla Certyfikatów kolejnych emisji od Dnia Wyceny, o 

którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 7 lit. b) definicji „Dnia Wyceny”, 

przypadającego w kwartale kalendarzowym następującym po dniu przydziału 

Certyfikatów danej emisji.”, 

33. W artykule 29 ustępie 3 publikator „(Dz.U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 z późniejszymi 

zmianami)” zastępuje się następującym publikatorem (Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.), 

34. w artykule 34 dotychczasowy ustęp 7 o brzmieniu: 

„7. W przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa skutkującej 

opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług wynagrodzenia Towarzystwa 

za zarządzanie Funduszem, wynagrodzenie zostanie podwyższone o wartość 

należnego podatku od towarów i usług, zgodnie z przepisami obowiązującymi 

w momencie powstania takiego obowiązku podatkowego.” 

oznacza się numerem 8, 

35. w artykule 35 w ustępie 1 w lit. a) po słowach „związane z” dodaje się słowa 

„przekazywaniem środków pieniężnych, obsługą i”, 

36. w artykule 35 w ustępie 1 w lit. b) przed słowem „notarialne” dodaje się słowo „opłaty”, 

37. w artykule 35 w ustępie 1 w lit. d) na końcu zdania dodaje się następujące sfomułowanie: 

„ , w tym koszty odsetek i prowizji”, 
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38. w artykule 35 w ustępie 1 w lit. h) po słowie „koszty” dodaje się słowo „druku” oraz po 

słowie „publikacji” dodaje się słowa „materiałów informacyjnych Funduszu”, 

39. w artykule 38 ustępie 2 na końcu zdania dodaje się słowa „oraz przekazania do Komisji”, 

40. w artykule 40 w ustępie 2 na końcu zdania wykreśla się sformułowanie „lub infolinii.”, 

41. wykreśla się artykuł 43. 

 
Zmiany statutu Funduszu, o których mowa w pkt 1-2, 5-23 oraz 28-41, wchodzą w życie z dniem 
ogłoszenia. 
 
 
Zmiany statutu Funduszu, o których mowa w pkt 3-4 oraz  24-27, wchodzą w życie w terminie 3 
miesięcy od dnia ich ogłoszenia. 
 
 
 

 


