02.10.2017 r.
Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany Prospektu
Informacyjnego PZU FIO Parasolowy

Z dniem 2 października 2017 r. dokonuje się następujących zmian w treści Prospektu Informacyjnego PZU
Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego:

1. Na stronie tytułowej ostatni akapit otrzymuje brzmienie: „Tekst jednolity
sporządzony w Warszawie, na dzień 2 października 2017 r. ”
2. W Rozdziale II:
1) w pkt 9 pkt 3 i 6 otrzymują brzmienie:

„3) PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Sektora Nieruchomości”
6) PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Sektora Nieruchomości 2”.

3. W Rozdziale III w Podrozdziale III A:
1) pkt 3.1. otrzymuje brzmienie:

„Fundusz zbywa i odkupuje Jednostki Uczestnictwa kategorii A, B, C, D, E, F, I, J, L, P, T, U lub IKE w
ramach Subfunduszy. Kategorie Jednostek Uczestnictwa zbywanych przez poszczególne Subfundusze
określa tabela:

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospod arczy, KRS 19102, NIP 527-2228-027,kapitał zakładowy: 13 000 000 zł wpłacony w całości, al. Jana Pawła II 24, 00 -133 Warszawa, pzu.pl, infolinia: 801 102 102
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2) pkt 3.1.8 otrzymuje brzmienie:

„3.1.8. Jednostki Uczestnictwa kategorii J, P, T oraz U
Jednostki Uczestnictwa kategorii J, P, T oraz U zbywane są na warunkach wyspecjalizowanych
programów inwestycyjnych dla podmiotów oferujących swoim pracownikom formy zabezpieczenia
finansowego oparte na nabywaniu Jednostek Uczestnictwa, w szczególności stanowiących Programy
Emerytalne. Nabycie oraz odkupywanie Jednostek Uczestnictwa kategorii J, P, T oraz U, nie wiąże się
z poniesieniem opłat manipulacyjnych. Jednostki Uczestnictwa kategorii J oraz U zbywane są także w
ramach umowy o prowadzenie IKE oraz umowy o prowadzenie IKZE. Warunki zbywania i
odkupywania Jednostek Uczestnictwa kategorii J oraz U w ramach umowy o prowadzenie IKE lub
umowy o prowadzenie IKZE określone są w tych umowach, Ustawie o IKE i IKZE oraz w Statucie.”.
3) w pkt 6.1.1. w pkt 2) akapit 4 otrzymuje brzmienie:

„Minimalna wysokość wpłaty, za jaką można nabyć Jednostki Uczestnictwa kategorii D, E, F, J, P, T
oraz U wynosi 1 (jeden) złoty, przy czym umowa regulująca udział pracowników w
wyspecjalizowanym programie inwestycyjnym może przewidywać minimalne wpłaty do takiego
programu w innej wysokości, nie niższej jednak niż 0,01 zł.”.
4. W Rozdziale III w Podrozdziale III B (dotyczącym subfunduszu PZU Gotówkowy):
1) w pkt 5.2 w akapicie pierwszym zmienia się numerację w ten sposób, że dotychczasowy
punkt 10) otrzymuje numer 9).
2) w pkt 5.2 ostatni akapit otrzymuje brzmienie:

„Na koniec roku 2016 Subfundusz nie wyodrębniał aktywów netto przypadających na Jednostki
Uczestnictwa kategorii E w związku z czym nie podano wskaźnika WKC dla tych kategorii Jednostek
Uczestnictwa. Jednostki Uczestnictwa kategorii U zostały zaoferowane w roku 2017.”.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospod arczy, KRS 19102, NIP 527-2228-027,kapitał zakładowy: 13 000 000 zł wpłacony w całości, al. Jana Pawła II 24, 00 -133 Warszawa, pzu.pl, infolinia: 801 102 102

3) w pkt 5.3.1 w akapicie pierwszym punkt 2) otrzymuje brzmienie:

„2) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B – 2,5%,”.
4) w pkt 5.3.1 w akapicie pierwszym po punkcie 11) dodaje się punkt 12) w brzmieniu:

„12) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii U – 0%,”.
5) w pkt 5.3.1 w akapicie pierwszym zmienia się numerację w ten sposób, że dotychczasowy
punkt 12) otrzymuje numer 13).
6) w pkt 5.5. w akapicie pierwszym po punkcie 11) dodaje się punkt 12) w brzmieniu:

„12) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii U – 0,95%,”.
7) w pkt 5.5 w akapicie pierwszym zmienia się numerację w ten sposób, że dotychczasowy
punkt 12) otrzymuje numer 13).
8) w pkt 6.1 ostatni akapit otrzymuje brzmienie:
„Na koniec roku obrotowego 2016 Subfundusz nie wyodrębniał aktywów netto przypadających na

Jednostki Uczestnictwa kategorii E. Jednostki Uczestnictwa kategorii U zostały zaoferowane w roku
2017.”.
9) w pkt 6.2 ostatni akapit otrzymuje brzmienie:

„Jednostki Uczestnictwa kategorii F oraz P zostały zaoferowane w roku 2014, Jednostki Uczestnictwa
kategorii J w roku 2015, Jednostki Uczestnictwa kategorii L oraz T w roku 2016, a Jednostki
Uczestnictwa kategorii U w 2017 roku, dlatego dane dla tych kategorii Jednostek Uczestnictwa nie są
prezentowane.”.
5. W Rozdziale III w Podrozdziale III C (dotyczącym subfunduszu PZU Papierów
Dłużnych POLONEZ):
1) w pkt 5.2 ostatni akapit otrzymuje brzmienie:

„Jednostki Uczestnictwa kategorii L i T zostały zaoferowane w roku 2016 i na koniec roku 2016
Subfundusz nie wyodrębniał aktywów netto przypadających na te Jednostki Uczestnictwa, w związku z
czym nie podano wskaźnika WKC dla tej kategorii Jednostek Uczestnictwa. Jednostki Uczestnictwa
kategorii U zostały zaoferowane w roku 2017.”.
2) w pkt 5.3.1 w akapicie pierwszym po punkcie 11) dodaje się punkt 12) w brzmieniu:

„12) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii U – 0%,”.
3) w pkt 5.3.1 w akapicie pierwszym zmienia się numerację w ten sposób, że dotychczasowy
punkt 12) otrzymuje numer 13).
4) w pkt 5.5. w akapicie pierwszym po punkcie 11) dodaje się punkt 12) w brzmieniu:

„12) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii U – 1,95%,”.
5) w pkt 5.5 w akapicie pierwszym zmienia się numerację w ten sposób, że dotychczasowy
punkt 12) otrzymuje numer 13).
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospod arczy, KRS 19102, NIP 527-2228-027,kapitał zakładowy: 13 000 000 zł wpłacony w całości, al. Jana Pawła II 24, 00 -133 Warszawa, pzu.pl, infolinia: 801 102 102

6) w pkt 6.1 ostatni akapit otrzymuje brzmienie:

„Dane dla Jednostek Uczestnictwa kategorii L i U nie są prezentowane, z uwagi na fakt, że na koniec
roku obrotowego 2016 Subfundusz nie wyodrębniał aktywów netto przypadających na te Jednostki
Uczestnictwa (w ramach Subfunduszu Jednostki Uczestnictwa kategorii L zostały zaoferowane w roku
2016, a Jednostki Uczestnictwa kategorii U zostały zaoferowane w roku 2017).”.
7) w pkt 6.2 ostatni akapit otrzymuje brzmienie:

„Jednostki Uczestnictwa kategorii P zostały zaoferowane w ramach Subfunduszu w 2014 roku,
kategorii J w roku 2015, kategorii L oraz T w roku 2016, kategorii U w roku 2017, dlatego dane dla
tych Jednostek Uczestnictwa nie są prezentowane.”.
6. W Rozdziale III w Podrozdziale III D (dotyczącym subfunduszu PZU SEJF+):
1) w pkt 5.2 ostatni akapit otrzymuje brzmienie:

„W związku z zaoferowaniem Jednostek Uczestnictwa kategorii C, D, E, F, J, L w 2016 roku oraz
Jednostek Uczestnictwa kategorii U w 2017 roku nie podano wskaźnika WKC dla tych kategorii
Jednostek Uczestnictwa.”.
2) w pkt 5.3.1 w akapicie pierwszym po punkcie 8) dodaje się punkt 9) w brzmieniu:

„9) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii U – 0%,”.
3) w pkt 5.5. w akapicie pierwszym po punkcie 8) dodaje się punkt 9) w brzmieniu:

„9) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii U – 1,65%,”.
4) w pkt 6.1 ostatni akapit otrzymuje brzmienie:

„Dane dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C, D, E, F oraz L nie są prezentowane, z uwagi na fakt, że
na koniec roku obrotowego 2016 Subfundusz nie wyodrębniał aktywów netto przypadających na te
Jednostki Uczestnictwa (w ramach Subfunduszu Jednostki Uczestnictwa tych kategorii zostały
zaoferowane w roku 2016). Jednostki Uczestnictwa kategorii U zostały zaoferowane w roku 2017.”.
5) w pkt 6.2 ostatni akapit otrzymuje brzmienie:

„Jednostki Uczestnictwa kategorii C, D, E, F, J oraz L w ramach Subfunduszu zostały zaoferowane w
roku 2016, a Jednostki Uczestnictwa kategorii U w roku 2017, w związku z czym nie jest możliwe
podanie informacji o średniej stopie zwrotu z inwestycji w okresie 3, 5, 10 lat.”.
7. W Rozdziale III w Podrozdziale III E (dotyczącym subfunduszu PZU Stabilnego
Wzrostu MAZUREK):
1) w pkt 5.2 w zdaniu pierwszym prostuje się omyłkę pisarską poprzez zastąpienie zapisu „ 31
grudnia 2015 r.” zapisem „31 grudnia 2016 r.”.
2) w pkt 5.2 ostatni akapit otrzymuje brzmienie:

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospod arczy, KRS 19102, NIP 527-2228-027,kapitał zakładowy: 13 000 000 zł wpłacony w całości, al. Jana Pawła II 24, 00 -133 Warszawa, pzu.pl, infolinia: 801 102 102

„Jednostki Uczestnictwa kategorii L i T zostały zaoferowane w roku 2016, a Jednostki Uczestnictwa
kategorii U zostały zaoferowane w roku 2017, w związku z czym nie podano wskaźnika WKC dla tych
kategorii Jednostek Uczestnictwa.”.
3) w pkt 5.3.1 w akapicie pierwszym po punkcie 10) dodaje się punkt 11) w brzmieniu:

„11) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii U – 0%,”.
4) w pkt 5.3.1 w akapicie pierwszym zmienia się numerację w ten sposób, że dotychczasowy
punkt 11) otrzymuje numer 12).
5) w pkt 5.5. w akapicie pierwszym po punkcie 11) dodaje się punkt 12) w brzmieniu:

„12) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii U – 1,95%,”.
5) w pkt 5.5. w akapicie pierwszym zmienia się numerację w ten sposób, że dotychczasowy
punkt 12) otrzymuje numer 13).
6) w pkt 6.1 ostatni akapit otrzymuje brzmienie:
„Dane dla Jednostek Uczestnictwa kategorii L nie są prezentowane, z uwagi na fakt, że na koniec roku
obrotowego 2016 Subfundusz nie wyodrębniał aktywów netto przypadających na te Jednostki Uczestnictwa (w
ramach Subfunduszu Jednostki Uczestnictwa kategorii L zostały zaoferowane w roku 2016). Jednostki
Uczestnictwa kategorii U zostały zaoferowane w roku 2017.”.

7) w pkt 6.2 ostatni akapit otrzymuje brzmienie:

„Ponadto z uwagi na fakt, że Jednostki Uczestnictwa kategorii P zostały zaoferowane w roku 2014,
Jednostki Uczestnictwa kategorii J w roku 2015, Jednostki Uczestnictwa kategorii L oraz T w 2016
roku, a Jednostki Uczestnictwa kategorii U w 2017 roku, dane dla tych kategorii Jednostek
Uczestnictwa we wskazanych powyżej okresach nie są prezentowane.”.
8. W Rozdziale III w Podrozdziale III F (dotyczącym subfunduszu PZU
Zrównoważony):
1) w pkt 5.2 ostatni akapit otrzymuje brzmienie:

„Jednostki Uczestnictwa kategorii L i T zostały zaoferowane w roku 2016, a Jednostki Uczestnictwa
kategorii U zostały zaoferowane w roku 2017, w związku z tym nie podano wskaźnika WKC dla tych
kategorii Jednostek Uczestnictwa.”.
2) w pkt 5.3.1 w akapicie pierwszym po punkcie 11) dodaje się punkt 12) w brzmieniu:

„12) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii U – 0%,”.
3) w pkt 5.3.1 w akapicie pierwszym zmienia się numerację w ten sposób, że dotychczasowy
punkt 12) otrzymuje numer 13).
4) w pkt 5.5. w akapicie pierwszym po punkcie 11) dodaje się punkt 12) w brzmieniu:

„12) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii U – 3,45%,”.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospod arczy, KRS 19102, NIP 527-2228-027,kapitał zakładowy: 13 000 000 zł wpłacony w całości, al. Jana Pawła II 24, 00 -133 Warszawa, pzu.pl, infolinia: 801 102 102

5) w pkt 5.5. w akapicie pierwszym zmienia się numerację w ten sposób, że dotychczasowy
punkt 12) otrzymuje numer 13).
6) w pkt 6.1 ostatni akapit otrzymuje brzmienie:

„Dane dla Jednostek Uczestnictwa kategorii L nie są prezentowane, z uwagi na fakt, że na koniec roku
obrotowego 2016 Subfundusz nie wyodrębniał aktywów netto przypadających na te Jednostki
Uczestnictwa (Jednostki Uczestnictwa kategorii L w ramach Subfunduszu zostały zaoferowane w roku
2016. Jednostki Uczestnictwa kategorii U zostały zaoferowane w roku 2017.”.
7) w pkt 6.2 ostatni akapit otrzymuje brzmienie:

„Ponadto z uwagi na fakt, że Jednostki Uczestnictwa kategorii P zostały zaoferowane w 2014 roku,
kategorii J w roku 2015, Jednostki Uczestnictwa kategorii L oraz T w 2016 roku, a Jednostki
Uczestnictwa kategorii U w 2017 roku, dane dla Jednostek Uczestnictwa tych kategorii za wskazane
powyżej okresy czasowe nie są prezentowane.”.
9. W Rozdziale III w Podrozdziale III G (dotyczącym subfunduszu PZU Energia
Medycyna Ekologia):
1) w pkt 5.2 ostatni akapit otrzymuje brzmienie:

„Z uwagi na fakt, że na koniec 2016 r., Subfundusz nie wyodrębniał aktywów netto na Jednostkę
Uczestnictwa kategorii B, C, D, E, F, J, oraz L dane nie są prezentowane. Jednostki Uczestnictwa
kategorii U zostały zaoferowane w roku 2017.”.
2) w pkt 5.3.1 w akapicie pierwszym po punkcie 8) dodaje się punkt 9) w brzmieniu:

„9) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii U – 0%,”.
3) w pkt 5.5. w akapicie pierwszym po punkcie 8) dodaje się punkt 9) w brzmieniu:

„9) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii U – 2,1%,”.
4) w pkt 6.1 ostatni akapit otrzymuje brzmienie:

„Na koniec 2016 roku Subfundusz nie wyodrębniał aktywów netto na Jednostkę Uczestnictwa kategorii
B, C, D, E, F, J oraz L dlatego dane nie są prezentowane w rozbiciu na poszczególne kategorie
Jednostek Uczestnictwa dostępnych w ramach Subfunduszu. Jednostki Uczestnictwa kategorii U
zostały zaoferowane w roku 2017.”.
5) w pkt 6.2 ostatni akapit otrzymuje brzmienie:

„Dane dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C, D, E, F, J oraz L nie są prezentowane, Jednostki
Uczestnictwa tych kategorii w ramach Subfunduszu zostały zaoferowane w roku 2016 i na koniec roku
2016 Subfundusz nie wyodrębniał aktywów netto przypadających na te Jednostki Uczestnictwa.
Jednostki Uczestnictwa kategorii U zostały zaoferowane w roku 2017.”.
10. W Rozdziale III w Podrozdziale III H (dotyczącym subfunduszu PZU Akcji
KRAKOWIAK):
1) w pkt 5.2 ostatni akapit otrzymuje brzmienie:
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospod arczy, KRS 19102, NIP 527-2228-027,kapitał zakładowy: 13 000 000 zł wpłacony w całości, al. Jana Pawła II 24, 00 -133 Warszawa, pzu.pl, infolinia: 801 102 102

„Jednostki Uczestnictwa kategorii L i T zostały zaoferowane w roku 2016, a Jednostki Uczestnictwa
kategorii U w roku 2017, w związku z czym nie podano wskaźnika WKC dla tych kategorii Jednostek
Uczestnictwa.”.
2) w pkt 5.3.1 w akapicie pierwszym po punkcie 11) dodaje się punkt 12) w brzmieniu:

„12) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii U – 0%,”.
3) w pkt 5.3.1 w akapicie pierwszym zmienia się numerację w ten sposób, że dotychczasowy
punkt 12) otrzymuje numer 13).
4) w pkt 5.5. w akapicie pierwszym po punkcie 11) dodaje się punkt 12) w brzmieniu:

„12) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii U – 3,55%,”.
5) w pkt 5.5. w akapicie pierwszym zmienia się numerację w ten sposób, że dotychczasowy
punkt 12) otrzymuje numer 13).
6) w pkt 6.1 ostatni akapit otrzymuje brzmienie:
„Dane dla Jednostek Uczestnictwa kategorii L nie są prezentowane, z uwagi na fakt, że na koniec roku

obrotowego 2016 Subfundusz nie wyodrębniał aktywów netto przypadających na te Jednostki
Uczestnictwa (Jednostki Uczestnictwa tej kategorii w ramach Subfunduszu zostały zaoferowane w roku
2016). Jednostki Uczestnictwa kategorii U zostały zaoferowane w roku 2017.”.
7) w pkt 6.2 ostatni akapit otrzymuje brzmienie:

„Z uwagi na fakt, że Jednostki Uczestnictwa kategorii P zostały zaoferowane w ramach Subfunduszu w
roku 2014 r., Jednostki Uczestnictwa kategorii J w roku 2015, Jednostki Uczestnictwa kategorii L oraz
T w roku 2016, a Jednostki Uczestnictwa kategorii U w roku 2017, dane dla tych kategorii Jednostek
Uczestnictwa za ostatnie 3,5, 10 lat nie są prezentowane.”.
11. W Rozdziale III w Podrozdziale III J (dotyczącym subfunduszu PZU Akcji NOWA
EUROPA):
1) w pkt 5.2 ostatni akapit otrzymuje brzmienie:

„Jednostki Uczestnictwa kategorii L oraz T zostały zaoferowane w roku 2016, a Jednostki Uczestnictwa
kategorii U zostały zaoferowane w roku 2017, w związku z czym nie podano wskaźnika WKC dla tych
kategorii Jednostek Uczestnictwa.”.
2) w pkt 5.3.1 w akapicie pierwszym po punkcie 11) dodaje się punkt 12) w brzmieniu:

„12) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii U – 0%,”.
3) w pkt 5.3.1 w akapicie pierwszym zmienia się numerację w ten sposób, że dotychczasowy
punkt 12) otrzymuje numer 13).
4) w pkt 5.5. w akapicie pierwszym po punkcie 11) dodaje się punkt 12) w brzmieniu:

„12) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii U – 3,55%,”.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospod arczy, KRS 19102, NIP 527-2228-027,kapitał zakładowy: 13 000 000 zł wpłacony w całości, al. Jana Pawła II 24, 00 -133 Warszawa, pzu.pl, infolinia: 801 102 102

5) w pkt 5.5. w akapicie pierwszym zmienia się numerację w ten sposób, że dotychczasowy
punkt 12) otrzymuje numer 13).
6) w pkt 6.1 ostatni akapit otrzymuje brzmienie:

„Z uwagi na fakt, że Subfundusz nie wyodrębniał aktywów na Jednostkę Uczestnictwa kategorii I w
sposób ciągły w okresie przedstawionym na powyższym wykresie, a także nie wyodrębniał aktywów
na Jednostki Uczestnictwa kategorii Jednostki Uczestnictwa kategorii L oraz T (w ramach Subfunduszu
zostały one zaoferowane w roku 2016) dane dla tych kategorii Jednostki Uczestnictwa nie są
prezentowane. Jednostki Uczestnictwa kategorii U zostały zaoferowane w roku 2017.”.
7) w pkt 6.2 ostatni akapit otrzymuje brzmienie:

„Jednostki Uczestnictwa kategorii P zostały zaoferowane w ramach Subfunduszu w roku 2014,
Jednostki Uczestnictwa kategorii J w roku 2015, Jednostki Uczestnictwa kategorii L oraz T w 2016
roku, a Jednostki Uczestnictwa kategorii U w 2017 roku, dlatego dane dla Jednostek Uczestnictwa tych
kategorii nie są prezentowane.”.
12. W Rozdziale III w Podrozdziale III K (dotyczącym subfunduszu PZU Globalny
Obligacji Korporacyjnych):
1) w pkt 5.2 w akapicie ostatnim dodaje się zdanie w brzmieniu:

„Jednostki Uczestnictwa kategorii U zostały zaoferowane w roku 2017.”.
2) w pkt 5.3.1 w akapicie pierwszym po punkcie 11) dodaje się punkt 12) w brzmieniu:

„12) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii U – 0%,”.
3) w pkt 5.3.1 w akapicie pierwszym zmienia się numerację w ten sposób, że dotychczasowy
punkt 12) otrzymuje numer 13).
4) w pkt 5.5. w akapicie pierwszym po punkcie 10) dodaje się punkt 11) w brzmieniu:

„11) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii U – 0,95%,”.
5) w pkt 5.5. w akapicie pierwszym zmienia się numerację w ten sposób, że dotychczasowy
punkt 11) otrzymuje numer 12).
6) w pkt 6.1 za akapitem ostatnim dodaje się zdanie w brzmieniu:

„Jednostki Uczestnictwa kategorii U zostały zaoferowane w roku 2017.”.
13. W Rozdziale III w Podrozdziale III L (dotyczącym subfunduszu PZU
Telekomunikacja Media Technologia):
1) w pkt 5.2 w akapicie ostatnim dodaje się zdanie w brzmieniu:

„Jednostki Uczestnictwa kategorii U zostały zaoferowane w roku 2017.”.
2) w pkt 5.3.1 w akapicie pierwszym po punkcie 10) dodaje się punkt 11) w brzmieniu:

„11) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii U – 0%,”.
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3) w pkt 5.3.1 w akapicie pierwszym zmienia się numerację w ten sposób, że dotychczasowy
punkt 11) otrzymuje numer 12).
4) w pkt 5.5. w akapicie pierwszym po punkcie 10) dodaje się punkt 11) w brzmieniu:

„11) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii U – 2,45%,”.
5) w pkt 5.5. w akapicie pierwszym zmienia się numerację w ten sposób, że dotychczasowy
punkt 11) otrzymuje numer 12).
6) w pkt 6.1 za akapitem ostatnim dodaje się zdanie w brzmieniu:

„Jednostki Uczestnictwa kategorii U zostały zaoferowane w roku 2017.”.

14. W Rozdziale III w Podrozdziale III Ł (dotyczącym subfunduszu PZU Dłużny
Aktywny):
1) w pkt 5.2 w akapicie ostatnim dodaje się zdanie w brzmieniu:

„Jednostki Uczestnictwa kategorii U zostały zaoferowane w roku 2017.”.
2) w pkt 5.3.1 w akapicie pierwszym po punkcie 10) dodaje się punkt 11) w brzmieniu:

„11) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii U – 0,0%,”.
3) w pkt 5.3.1 w akapicie pierwszym zmienia się numerację w ten sposób, że dotychczasowy
punkt 11) otrzymuje numer 12).
4) w pkt 5.5. w akapicie pierwszym po punkcie 10) dodaje się punkt 11) w brzmieniu:

„11) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii U – 1,55%,”.
5) w pkt 5.5. w akapicie pierwszym zmienia się numerację w ten sposób, że dotychczasowy
punkt 11) otrzymuje numer 12).
6) w pkt 6.1 za akapitem ostatnim dodaje się zdanie w brzmieniu:

„Jednostki Uczestnictwa kategorii U zostały zaoferowane w roku 2017.”.
15. W Rozdziale V w ust 2) w pkt 19 prostuje się omyłką pisarską i nazwa „Vestror”
otrzymuje poprawny zapis „Vestor”.
16. W Rozdziale V pkt 4. otrzymuje brzmienie:

„Na dzień ostatniej aktualizacji Prospektu żaden podmiot nie świadczy na rzecz Funduszu usług
polegających na doradztwie inwestycyjnym w zakresie instrumentów finansowych.”.
17. W Rozdziale VII w ust. 2 zamieszcza się tekst jednolity statutu w brzmieniu
obowiązującym od dnia 2 października 2017 r.
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