04.01.2018 r.
Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany prospektu
informacyjnego PZU Specjalistycznego Funduszu
Inwestycyjnego Globalnych Inwestycji
Z dniem 4 stycznia 2018 r. dokonuje się następujących zmian w treści Prospektu Informacyjnego Funduszu:

I.

W Rozdziale I - OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE
oświadczenie - Oświadczenia o odpowiedzialności osób wymienionych w pkt 2, zawarte w tym
rozdziale otrzymuje brzmienie:

„3. Niniejszym oświadczamy, że informacje zawarte w Prospekcie są prawdziwe i rzetelne oraz nie pomijają
żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami Ustawy o
funduszach inwestycyjnych i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu
informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz
wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (Dz.U. z 2013 r. poz. 673 ze zm.). Wedle naszej najlepszej
wiedzy nie istnieją, poza ujawnionymi w Prospekcie, okoliczności, które mogłyby wywrzeć znaczący wpływ na
sytuację prawną, majątkową i finansową Funduszu.”.
II.

W Rozdziale II DANE O TOWARZYSTWIE:
1.

pkt 7.2 określający członków Rady Nadzorczej Towarzystwa, otrzymuje brzmienie:

„Rada Nadzorcza składa się z następujących osób:
1)

Paweł Surówka – Przewodniczący Rady,

2)

Agnieszka Adach,

3)

Marcin Gomoła,

4)

Tomasz Kulik,

5)

Sławomir Niemierka.”.
2.

pkt 8.1 – Zarząd Towarzystwa – otrzymuje brzmienie:

„Zarząd Towarzystwa
Towarzystwo nie zostało poinformowane przez żadnego z członków Zarządu o pełnieniu poza Towarzystwem
funkcji, które mogłyby mieć znaczenie dla sytuacji Uczestników Funduszu.”
3.

pkt 8.2 – Rada Nadzorcza – otrzymuje brzmienie:

„Rada Nadzorcza
Towarzystwo nie zostało poinformowane przez żadnego z członków Rady Nadzorczej o pełnieniu poza
Towarzystwem funkcji, które mogłyby mieć znaczenie dla sytuacji Uczestników Funduszu.”.
4.

tytuł jednostki redakcyjnej o numerze pkt 9 – otrzymuje brzmienie:

„9. Nazwy innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo nieobjętych

Prospektem oraz nazwy zarządzanych funduszy zagranicznych lub unijnych AFI”.
5.

w pkt 9 – ppkt 4) i 5) otrzymują brzmienie:
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„4) PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Sektora Nieruchomości

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

po pkt 9 dodaje się nowy pkt 10 w brzmieniu:

„10. Skrótowe informacje o stosowanej w Towarzystwie polityce wynagrodzeń
Regulacje Towarzystwa obejmujące kwestie wynagrodzenia opierają o przepisy prawa, w tym w szczególności
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinna
odpowiadać polityka wynagrodzeń w towarzystwie funduszy inwestycyjnych, a także Zasady Ładu
Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych oraz wytyczne ESMA (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i
Papierów Wartościowych).
Zasady i reguły dotyczące ustalania, monitorowania oraz kontrolowania systemów wynagradzania i praktyk
stosowanych przez Towarzystwo określa uchwalona przez Zarząd i zatwierdzona przez Radę Nadzorczą „Polityka
Wynagrodzeń w TFI PZU SA” (dalej „Polityka”).
Celem Polityki jest w szczególności prawidłowe i skuteczne zarządzanie ryzykiem i zapobieganie podejmowaniu
ryzyka niezgodnego z profilami ryzyka, polityką inwestycyjną, strategiami inwestycyjnymi, statutami funduszy
inwestycyjnych, którymi Towarzystwo zarządza, lub regulacjami wewnętrznymi Towarzystwa. Rada Nadzorcza
Towarzystwa zatwierdza Politykę Wynagrodzeń oraz sprawuje nadzór nad wprowadzoną Polityką, jak również
przygotowuje i przedstawia Walnemu Zgromadzeniu raz w roku raport z oceny realizacji polityki. Polityka
Wynagrodzeń normuje zasady dotyczące zmiennych składników wynagrodzeń dla członków organów statutowych
oraz pracowników, w tym osób zajmujące stanowiska mające istotny wpływ na profil ryzyka Towarzystwa i
zarządzanych funduszy inwestycyjnych. Zasady wynagradzania i wysokość wynagrodzeń członków Rady
Nadzorczej są ustalane przez Walne Zgromadzenie Spółki. Zasady wynagradzania i wysokość wynagrodzeń
członków Zarządu TFI są ustalane przez Radę Nadzorczą w odrębnych regulacjach. Polityka określa m.in. zasady
wyboru stanowisk objętych systemem zmiennych składników wynagrodzeń, strukturę i formę zmiennego
składnika wynagrodzenia, a także zasady wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia, w tym rozstrzyga o
mechanizmach odroczenia i wstrzymania. W oparciu o zatwierdzoną przez Radę Nadzorczą Politykę
Wynagrodzeń, Zarząd uchwala Regulamin Wynagradzania TFI PZU SA oraz stanowiące jego integralną część
szczegółowe zasady premiowania dla pracowników poszczególnych komórek organizacyjnych, w tym
pracowników zajmujących stanowiska istotnie wpływające na profil ryzyka.
Szczegółowe informacje o Polityce, a w szczególności opis sposobu ustalania wynagrodzeń i uznaniowych
świadczeń emerytalnych, imiona i nazwiska oraz funkcje osób odpowiedzialnych za przyznawanie wynagrodzeń i
uznaniowych świadczeń emerytalnych, w tym skład komitetu wynagrodzeń, jeżeli został ustanowiony w
Towarzystwie, są dostępne na stronie internetowej www.pzu.pl”.
III.

W Rozdziale III – DANE O FUNDUSZU:
1.

W Podrozdziale III A po pkt 9 dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

„10. Informacja o zasadach działania Zgromadzenia Uczestników
10.1

Sposób zwoływania Zgromadzenia Uczestników

Zgromadzenie Uczestników zwołuje Towarzystwo, zawiadamiając o tym każdego Uczestnika wpisanego do
Rejestru według stanu na dzień roboczy poprzedzający dzień sporządzenia zawiadomień, indywidualnie przesyłką
poleconą lub na trwałym nośniku informacji, co najmniej na 21 dni przed planowanym terminem Zgromadzenia.
Przed przekazaniem zawiadomień o zwołaniu Zgromadzenia Towarzystwo ogłasza o zwołaniu Zgromadzenia w
sposób zgodny ze Statutem Funduszu tj. poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej:
www.pzu.pl.
10.2

Wskazanie kręgu osób, które, zgodnie z ustawą są uprawnione do wzięcia udziału w
Zgromadzeniu Uczestników

Uprawnieni do udziału w Zgromadzeniu Uczestników są Uczestnicy wpisani do Rejestru według stanu na dwa dni
robocze przed dniem Zgromadzenia Uczestników. Listę Uczestników uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu
sporządza Agent Transferowy. Uczestnik może być reprezentowany na Zgromadzeniu Uczestników przez
pełnomocnika, pod warunkiem przedłożenia pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej.
Zgromadzenie Uczestników jest ważne, jeżeli wezmą w nim udział Uczestnicy posiadający co najmniej 50%
Jednostek Uczestnictwa Funduszu, według stanu na dwa dni robocze przed dniem Zgromadzenia Uczestników.
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10.3

Zwięzły opis trybu działania i podejmowania uchwał podjętych przez Zgromadzenia
Uczestników

Do kompetencji Zgromadzenia Uczestników należy:
1)

wyrażenie zgody na przejęcie zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo,

2)

wyrażenie zgody na przejęcie zarządzania Funduszem i prowadzenia jego spraw przez zarządzającego
z Unii Europejskiej (w rozumieniu Ustawy).

3)

przyjęcie regulaminu działania Zgromadzenia Uczestników.

Przedstawiciel Towarzystwa otwiera Zgromadzenie Uczestników oraz przewodniczy jego obradom. Przed
podjęciem uchwały przez Zgromadzenie Uczestników Zarząd Towarzystwa przedstawia Uczestnikom swoją
rekomendację oraz udziela Uczestnikom wyjaśnień na temat interesujących ich zagadnień związanych ze
zdarzeniem, o którym mowa w pkt 1)-2). Przed podjęciem uchwały każdy Uczestnik może wnioskować o
przeprowadzenie dyskusji w przedmiocie zasadności wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 1)-2).
Uczestnik może oddać głos na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną, jeżeli regulaminu działania Zgromadzenia
Uczestników przewiduje taki tryb głosowania. Każda cała Jednostka Uczestnictwa upoważnia Uczestnika do
oddania jednego głosu. Uchwała o wyrażeniu zgody, o której mowa w pkt 1)-2), zapada większością 2/3 głosów
Uczestników obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu Uczestników. W pozostałych przypadkach
uchwały zapadają zwykłą większością głosów obecnych. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym i są
protokołowane przez notariusza.
10.4

Pouczenie o możliwości zaskarżenia uchwał Zgromadzenia Uczestników zgodnie z art. 87e
Ustawy o funduszach inwestycyjnych

Uchwała Zgromadzenia Uczestników sprzeczna z Ustawą o funduszach inwestycyjnych może być zaskarżona w
drodze wytoczonego przeciwko Funduszowi powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały.
Prawo do wytoczenia przeciw Funduszowi powództwa, o którym mowa powyżej, przysługuje:
1)

Uczestnikowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania
sprzeciwu,

2)

Uczestnikowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w Zgromadzeniu Uczestników,

3)

Uczestnikom, którzy nie byli obecni na Zgromadzenia Uczestników, jedynie w przypadku wadliwego
zwołania Zgromadzenia.

Prawo do wniesienia powództwa wygasa z upływem miesiąca od dnia powzięcia uchwały przez Zgromadzenie
Uczestników.”.
2.

W Podrozdziale III B (dotyczącym subfunduszu PZU Akcji Rynków Rozwiniętych) w pkt
4.2.2. ppkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) Ryzyko przejęcia zarządzania Funduszem przez spółkę zarządzającą albo zarządzającego z Unii
Europejskiej
Fundusz działa w formie specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, w związku z czym zgodnie z art.
4 ust. 1a Ustawy nie jest możliwe przekazanie zarządzania Funduszem spółce zarządzającej. Zgodnie z art. 4 ust.
1b Ustawy, Towarzystwo może przekazać zarządzanie Funduszem i prowadzenie jego spraw zarządzającemu z
Unii Europejskiej prowadzącemu działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”.
3.

W Podrozdziale III C (dotyczącym subfunduszu PZU Akcji Rynków Wschodzących) w pkt
4.2.2. ppkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) Ryzyko przejęcia zarządzania Funduszem przez spółkę zarządzającą albo zarządzającego z Unii
Europejskiej
Fundusz działa w formie specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, w związku z czym zgodnie z art.
4 ust. 1a Ustawy nie jest możliwe przekazanie zarządzania Funduszem spółce zarządzającej. Zgodnie z art. 4 ust.
1b Ustawy, Towarzystwo może przekazać zarządzanie Funduszem i prowadzenie jego spraw zarządzającemu z
Unii Europejskiej prowadzącemu działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”.
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4.

W Podrozdziale III D (dotyczącym subfunduszu PZU Akcji Spółek Dywidendowych) w pkt
4.2.2. ppkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) Ryzyko przejęcia zarządzania Funduszem przez spółkę zarządzającą albo zarządzającego z Unii
Europejskiej
Fundusz działa w formie specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, w związku z czym zgodnie z art.
4 ust. 1a Ustawy nie jest możliwe przekazanie zarządzania Funduszem spółce zarządzającej. Zgodnie z art. 4 ust.
1b Ustawy, Towarzystwo może przekazać zarządzanie Funduszem i prowadzenie jego spraw zarządzającemu z
Unii Europejskiej prowadzącemu działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”.
5.

W Podrozdziale III E (dotyczącym subfunduszu PZU Dłużny Rynków Wschodzących) w
pkt 4.2.2. ppkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) Ryzyko przejęcia zarządzania Funduszem przez spółkę zarządzającą albo zarządzającego z Unii
Europejskiej
Fundusz działa w formie specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, w związku z czym zgodnie z art.
4 ust. 1a Ustawy nie jest możliwe przekazanie zarządzania Funduszem spółce zarządzającej. Zgodnie z art. 4 ust.
1b Ustawy, Towarzystwo może przekazać zarządzanie Funduszem i prowadzenie jego spraw zarządzającemu z
Unii Europejskiej prowadzącemu działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”.
IV.

W Rozdziale IV – Dane o Depozytariuszu:
1.

pkt 2.2. otrzymuje brzmienie:

„2.2.

Zakres obowiązków Depozytariusza wobec Uczestników Funduszu w zakresie
reprezentowania ich interesów wobec Towarzystwa w tym zasady wytaczania przez
Depozytariusza na rzecz Uczestników Funduszu powództwa, o którym mowa w art. 72a
Ustawy
Depozytariusz działa niezależnie od Towarzystwa, w interesie Uczestników Funduszu. Depozytariusz jest
zobowiązany niezwłocznie zawiadamiać Komisję, że Fundusz działa z naruszeniem prawa lub nienależycie
uwzględnia interes Uczestników Funduszu.
Depozytariusz występuje w imieniu Uczestników, z powództwem przeciwko Towarzystwu z tytułu szkody
spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków w zakresie zarządzania Funduszem i
jego reprezentacji.
Depozytariusz wytacza powództwo na wniosek Uczestnika Funduszu. Depozytariusz może udzielić
pełnomocnictwa procesowego adwokatowi lub radcy prawnemu.
Z uwzględnieniem art. 98 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z
2014 r. poz. 101, z późn. zm.), koszty procesu ponosi Uczestnik Funduszu, z wyjątkiem kosztów zastępstwa
procesowego Uczestnika, które w przypadku przegrania procesu ponosi Depozytariusz.
W przypadku gdy Depozytariusz stwierdzi brak podstaw do wytoczenia powództwa, jest obowiązany zawiadomić
o tym Uczestnika, nie później niż w terminie trzech tygodni od dnia złożenia wniosku przez Uczestnika. Jeżeli z
wnioskiem, o którym mowa powyżej, wystąpiło kilku Uczestników Funduszu, a szkoda każdego z uczestników
spowodowana jest niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem tych samych obowiązków Towarzystwa i w
ocenie Depozytariusza zasadne jest wytoczenie powództwa także w imieniu innych Uczestników Funduszu,
Depozytariusz ogłasza zgodnie z określonym w Statucie sposobem podawania informacji do publicznej
wiadomości oraz na swojej stronie internetowej o zamiarze wytoczenia powództwa oraz o możliwości zgłaszania
przez Uczestników Depozytariuszowi wniosków o wytoczenie takiego powództwa w terminie 2 miesięcy od dnia
ogłoszenia.
Zgodnie a art. 72a ust. 7 Ustawy, Depozytariusz może żądać od Towarzystwa, a w przypadku gdy na podstawie
umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1a albo 1b Ustawy, funduszem inwestycyjnym zarządza i prowadzi jego
sprawy spółka zarządzająca albo zarządzający z UE - od spółki zarządzającej albo zarządzającego z UE,
podmiotów, o których mowa w art. 45a lub art. 46 Ustawy, podmiotu, któremu zlecono prowadzenie ksiąg
rachunkowych Funduszu lub dokonywanie wyceny aktywów Funduszu, biegłego rewidenta Funduszu oraz
podmiotu prowadzącego rejestr uczestników, informacji niezbędnych do wytoczenia powództwa, o którym mowa
powyżej.
Ponadto do uprawnień Depozytariusza należy:
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1)
2)

zapewnienie stałej kontroli czynności faktycznych i prawnych dokonywanych przez Fundusz oraz zapewnienie
zgodności tych czynności z prawem i Statutem Funduszu,
zapewnienie stałej kontroli czynności wykonywanych przez Fundusz na rzecz jego Uczestników.

Zgodnie z art. 248 ust. 1 Ustawy o funduszach inwestycyjnych, Depozytariusz będzie likwidatorem Funduszu,
chyba że Komisja wyznaczy innego likwidatora. Likwidacja Funduszu polega na zbyciu jego Aktywów, ściągnięciu
należności Funduszu, zaspokojeniu wierzycieli Funduszu i umorzeniu Jednostek Uczestnictwa przez wypłatę
uzyskanych środków pieniężnych Uczestnikom Funduszu, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich
Jednostek Uczestnictwa. Zbywanie Aktywów Funduszu powinno być dokonywane z należytym uwzględnieniem
interesów Uczestników Funduszu.”.
2.

po pkt 3.dodaje się pkt 4 – 5.5 w brzmieniu:

„4. Opis konfliktów interesów, które mogą powstać w związku z wykonywaniem funkcji
Depozytariusza Funduszu oraz inną działalnością Depozytariusza
W związku z wykonywaniem przez Depozytariusza jego funkcji Depozytariusza Funduszu oraz wykonywaniem
przez Depozytariusza innej działalności mogą powstać konflikty interesów wynikające z faktu, że Depozytariusz
lub jego podmioty zależne mogą świadczyć na rzecz Funduszu, Towarzystwa lub uczestników Funduszu inne
usługi niż usługa Depozytariusza lub oferować im inne produkty. Konflikty interesów mogą również powstać w
związku z faktem, że Depozytariusz i Towarzystwo należą do tej samej grupy kapitałowej.
W powyższych sytuacjach Depozytariusz minimalizuje ryzyko powstawania takich konfliktów interesów oraz
zarządza nimi poprzez oddzielenie pod względem organizacyjnym i technicznym sprawowania funkcji
Depozytariusza Funduszu od wykonywania innych czynności, których wykonywanie może powodować powstanie
konfliktu interesów oraz przez zapewnienie właściwej identyfikacji, monitorowania oraz zarządzania konfliktami
interesów.
5.Informacja o powierzeniu wykonywania czynności w zakresie przechowywania aktywów, ze
wskazaniem podmiotów, którym zostało powierzone wykonywanie czynności, a także opisem tych
czynności oraz opisem konfliktów interesów, które mogą wyniknąć z przekazania ich wykonywania
5.1. Informacje o podmiocie, o którym mowa w art. 81i Ustawy, któremu Depozytariusz powierzył
wykonywanie czynności w zakresie związanym z realizacją funkcji przechowywania aktywów
Funduszu
Depozytariusz może powierzyć wykonywanie czynności związanych z przechowywaniem aktywów Funduszu
innemu podmiotowi, o ile podmiot ten spełnia kryteria wskazane w przepisach prawa. Powierzenie przez
Depozytariusza wykonywania czynności w zakresie związanym z realizacją funkcji przechowywania aktywów nie
wpływa na zakres odpowiedzialności Depozytariusza, chyba że Depozytariusz uwolni się od odpowiedzialności na
zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.
Na dzień aktualizacji Prospektu, Deutsche Bank Polska S.A. powierza lub może powierzać funkcje w zakresie
wykonywania czynności związanych z przechowywaniem aktywów funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez
TFI PZU S.A. następującym podmiotom:

State Street Bank International GmbH z siedzibą w Niemczech, w zakresie przechowywania aktywów,
rozliczania transakcji, obsługi zdarzeń korporacyjnych oraz innych czynności, dotyczących aktywów
nabywanych przez Fundusz poza granicami Polski, State Street Bank International GmbH, Solmsstr. 83, D60486 Frankfurt am Main, Germany,


Deutsche Bank AG z siedzibą w Niemczech, w zakresie przechowywania aktywów, rozliczania transakcji
oraz obsługi zdarzeń korporacyjnych, dotyczących aktywów nabywanych przez Fundusz poza granicami
Polski, Deutsche Bank AG Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Germany,



Deutsche Bank AG, Oddział w Czechach, w zakresie przechowywania aktywów, rozliczania transakcji,
obsługi zdarzeń korporacyjnych oraz innych czynności, dotyczących aktywów nabywanych przez Fundusz
poza granicami Polski, w tym w szczególności na rynku czeskim, Deutsche Bank AG Prague
Jungmannova 34, 111 21 Praha 1, Czech Republic,



Deutsche Bank AG, Oddział na Węgrzech, w zakresie przechowywania aktywów, rozliczania transakcji,
obsługi zdarzeń korporacyjnych oraz innych czynności, dotyczących aktywów nabywanych przez Fundusz
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poza granicami Polski, w tym w szczególności na rynku węgierskim, Deutsche Bank AG Magyarországi
Fióktelepe / Hungary Branch, H-1054 Budapest, Hold utca 27,


Deutsche Bank A.S. z siedzibą w Turcji, w zakresie przechowywania aktywów, rozliczania transakcji,
obsługi zdarzeń korporacyjnych oraz innych czynności, dotyczących aktywów nabywanych przez Fundusz
poza granicami Polski, w tym w szczególności na rynku tureckim, DEUTSCHE BANK A.S. Eski Buyukdere
Caddesi Tekfen Tower Esentepe Mah. No: 209 4.Levent, TR-34394 Istanbul, Turkey,



PKO BP S.A. z siedzibą w Polsce, w zakresie przechowywania aktywów Funduszu mających postać
dokumentu, PKO Bank Polski SA ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa.

Powyżej wskazane podmioty są bezpośrednimi uczestnikami Systemów Rozrachunków Papierów Wartościowych
oprócz PKO BP S.A. z siedzibą w Polsce, w zakresie przechowywania aktywów Funduszu mających postać
dokumentu) oraz mogą dokonywać dalszego powierzenia funkcji w zakresie wykonywania czynności związanych z
przechowywaniem aktywów funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez TFI PZU SA innym podmiotom.”.
5.2. Informacje o podmiocie, o którym mowa w art. 81j Ustawy, któremu przekazano
wykonywanie czynności w zakresie związanym z realizacją funkcji przechowywania aktywów
Funduszu
Podmiot, któremu Depozytariusz na podstawie art. 81i ust. 1 Ustawy powierzył wykonywanie czynności
związanych z przechowywaniem aktywów może przekazać wykonywanie powierzonych mu czynności innemu
przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu po spełnieniu warunków określonych w Ustawie.
Na dzień aktualizacji Prospektu, State Street Bank International GmbH z siedzibą w Niemczech powierza lub może
powierzać funkcje w zakresie przechowywania aktywów, rozliczania transakcji, obsługi zdarzeń korporacyjnych
oraz innych czynności, dotyczących aktywów nabywanych przez Fundusz poza granicami Polski następującym
podmiotom:

Deutsche Bank AG Investor Services Alfred-Herrhausen-Allee 16-24D-65760 Eschborn, Germany


Deutsche Bank AG, Netherlands, (operating through the Amsterdam branch with support from its Brussels
branch), De Entrees 99-197 1101 HE Amsterdam, The Netherlands



State Street is a direct participant in Euroclear Bank, State Street does not use a subcustodian bank



Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB) Bernstorffsgade 50, 1577 Copenhagen, Denmark



AS SEB Pank Custody Services Tornimäe 2, 15010 Tallinn, Estonia



Since State Street is a direct participant in Euroclear Bank, State Street does not use a subcustodian bank.



Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ) (SEB) Securities Services Box 630 SF-00101 Helsinki, Finland



Deutsche Bank AG, Netherlands, (operating through the Amsterdam branch with support from its Paris
branch), De Entrees 99-197 1101 HE Amsterdam, The Netherlands



BNP Paribas Securities Services, S.C.A., 2 Lampsakou Street 115 28, Athens, Greece



Deutsche Bank SAE Investor Services Calle de Rosario Pino 14-16, Planta 1 28020 Madrid, Spain



Deutsche Bank AG, Netherlands Investor Services De Entrees 99-197 1101 HE Amsterdam, The
Netherlands



State Street Trust Company Canada 30 Adelaide Street East Suite 800 Toronto, Ontario, Canada



SEB Bankas Gedimino av. 12 LT 2600 Vilnius, Lithuania



Banco Nacional de México S.A. (Banamex) Global Securities Services, 3er piso, Torre Norte



State Street Bank International GmbH Brienner Strasse 59 80333 Munich Germany



Skandinaviska Enskilda Banken Securities Services P.O. Box 1843 Vika Filipstad Brygge 1 N-0123 Oslo,
Norway



Deutsche Bank AG, Netherlands, (operating through the Amsterdam branch with support from its Lisbon
branch), Investor Services De Entrees 99-197 1101 HE Amsterdam, The Netherlands
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Citibank Europe plc, Dublin – Romania Branch 8, Iancu de Hunedoara Boulevard 712042, Bucharest Sector
1, Romania



Credit Suisse (Switzerland) Ltd. Uetlibergstrasse 231 8070 Zurich, Switzerland



Skandinaviska Enskilda Banken Sergels Torg 2 SE-106 40 Stockholm, Sweden



State Street Bank and Trust Company, One Lincoln Street Boston, Massachusetts 02111-2900



State Street Bank and Trust Company 525 Ferry Rd. Edinburgh, Scotland, EH5 2AW



Deutsche Bank S.p.A. Investor Services Via Turati 27 - 3rd Floor 20121 Milan Italy



Citibank Europe plc, Bulgaria Branch Serdika Offices, 48 Sitnyakovo Blvd. Sofia 1505, Bulgaria”.

„5.3.Opis konfliktów interesów, które mogą powstać w wyniku powierzenia lub przekazania
czynności Depozytariusza podmiotom, o których mowa w art. 81i oraz art. 81j Ustawy
Pomiędzy Depozytariuszem a podmiotami, o których mowa w art. 81i oraz art. 81j Ustawy, mogą powstać
konflikty interesów wynikające z faktu, że podmioty te mogą świadczyć usługi lub oferować produkty Funduszowi,
jak również w związku z faktem, że Depozytariusz lub jego podmioty zależne mogą świadczyć usługi lub oferować
produkty tym podmiotom. Również pomiędzy podmiotami, o których mowa w art. 81i oraz art. 81j Ustawy, mogą
powstać konflikty interesów wynikające z faktu, że podmioty te mogą wzajemnie świadczyć sobie usługi lub
oferować produkty. Konflikty interesów mogą też wynikać z faktu, że podmiotami, o których mowa w art. 81i oraz
art. 81j Ustawy, mogą być podmioty zależne od Depozytariusza.
Depozytariusz minimalizuje ryzyko występowania konfliktów interesów pomiędzy Depozytariuszem a podmiotami,
o których mowa w art. 81i oraz art. 81j Ustawy, oraz zarządza nimi i ujawnia je, stosując wewnętrzne zasady
zarządzania konfliktami interesów.”.
„5.4. Informację, że powierzenie lub przekazanie czynności jest wymagane z uwagi na wymogi
określone w prawie państwa trzeciego, okoliczności uzasadniające powierzenie lub przekazanie
czynności oraz opis ryzyk wiążących się z takim powierzeniem lub przekazaniem czynności – w
przypadku, o którym mowa w art. 81i ust. 3 Ustawy
Dotychczas nie doszło do powierzenia przez Depozytariusza innym podmiotom wykonywania czynności w zakresie
przechowywania Aktywów.”.
„5.5. Zakres i zasady odpowiedzialności Depozytariusza oraz podmiotów, o których mowa w art.
81i oraz art. 81j Ustawy, za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem
obowiązków określonych w art. 72 ust. 1 i art. 72a Ustawy oraz w umowie o wykonywanie funkcji
Depozytariusza Funduszu
Depozytariusz odpowiada za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków
określonych w art. 72 ust. 1 i art. 72a Ustawy. Odpowiedzialność Depozytariusza, o której mowa powyżej, nie
może być wyłączona albo ograniczona w umowie o wykonywanie funkcji Depozytariusza Funduszu.
Depozytariusz odpowiada wobec Funduszu za utratę instrumentów finansowych, o których mowa w art. 72b ust. 1
Ustawy, stanowiących Aktywa Funduszu oraz Aktywów Funduszu, o których mowa w art. 72b ust. 2 Ustawy.
Depozytariusz może zwolnić się od odpowiedzialności, jeżeli wykaże, z uwzględnieniem art. 101 Rozporządzenia
231/2013, że utrata instrumentu finansowego lub aktywa Funduszu nastąpiła z przyczyn od niego niezależnych, gdy
wykaże, że:
1) zdarzenie, które doprowadziło do utraty instrumentu finansowego nie stanowiło konsekwencji działania lub
zaniechania Depozytariusza ani podmiotu, któremu Depozytariusz powierzył przechowywanie Aktywów
Funduszu,
2) Depozytariusz nie mógł zapobiec wystąpieniu zdarzenia, które doprowadziło do utraty instrumentu
finansowego mimo podjęcia środków ostrożności, których podjęcia można oczekiwać od podmiotów
wykonujących należycie funkcję depozytariusza funduszy inwestycyjnych,
3) Depozytariusz nie mógł zapobiec utracie instrumentów finansowych pomimo zachowania należytej
staranności.
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Depozytariusz, z uwzględnieniem art. 102 Rozporządzenia 231/2013, nie ponosi wobec Funduszu odpowiedzialności
za utratę instrumentów finansowych przez podmiot, któremu powierzył wykonywanie czynności na podstawie
umowy, o której mowa w art. 81i ust. 1 Ustawy (subdepozytariusza), jeżeli spełnione zostały następujące warunki:
1) Depozytariusz dopełnił obowiązków uprawniających go do powierzenia wykonywania czynności w zakresie
związanym z realizacją funkcji przechowywania Aktywów Funduszu, o których mowa w art. 81i Ustawy;
2) pisemna umowa pomiędzy Depozytariuszem a tym podmiotem w sposób jednoznaczny przenosi
odpowiedzialność Depozytariusza na ten podmiot i umożliwia Towarzystwu i Funduszowi dochodzenie
roszczeń od tego podmiotu bezpośrednio lub, po udzieleniu pełnomocnictwa Depozytariuszowi, za jego
pośrednictwem,
3) utrata instrumentów finansowych stanowiących Aktywa Funduszu nastąpiła w wyniku okoliczności o
charakterze obiektywnym określonych w umowie o wykonywanie funkcji depozytariusza.
Jeżeli do utraty instrumentu finansowego dojdzie w sytuacji, o której mowa w art. 81i ust. 3 Ustawy, Depozytariusz
nie ponosi odpowiedzialności za utratę instrumentu finansowego przez podmiot, któremu Depozytariusz powierzył
wykonywanie czynności na podstawie umowy określonej w art. 81i ust. 1 Ustawy, jeżeli zostały spełnione
następujące warunki:
1) Statut zezwala Depozytariuszowi na uchylenie się od odpowiedzialności,
2) Uczestnicy zostali uprzednio poinformowani o możliwości zwolnienia Depozytariusza od odpowiedzialności,
3) Fundusz zobowiązał Depozytariusza do przekazania instrumentów finansowych do przechowania
podmiotowi, o którym mowa w art. 81i ust. 3 Ustawy, przy czym złożenie przez Fundusz wniosku o
przekazanie przechowywania Aktywów na rzecz tego podmiotu będzie każdorazowo uważane za
zobowiązanie przez Fundusz Depozytariusza do dokonania przekazania instrumentów finansowych do
przechowania temu podmiotowi,
4) pisemna umowa pomiędzy Funduszem a podmiotem, o którym mowa w art. 81i ust. 3 Ustawy, przenosi
odpowiedzialność Depozytariusza na ten podmiot i umożliwia Towarzystwu i Funduszowi dochodzenie
roszczeń od tego podmiotu bezpośrednio lub umożliwia Depozytariuszowi dochodzenie w ich imieniu
roszczeń od tego podmiotu.
Statut Funduszu nie zezwala Depozytariuszowi na uchylenie się od odpowiedzialności, o której mowa w o
której mowa w art. 81i Ustawy.”.
V.

W Rozdziale V - DANE O PODMIOTACH OBSŁUGUJĄCYCH FUNDUSZ po pkt 3 dodaje się pkt 4 - 6
w poniższym brzmieniu a dotychczasowe pkt 4- 5 otrzymują numerację 7- 9:

„4. Dane o podmiocie, któremu przekazano wykonywanie czynności zarządzania portfelem
inwestycyjnym specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego lub jego częścią zgodnie z
art. 45a ust. 4b lub 4c oraz art. 46 ust. 10 Ustawy
Na dzień aktualizacji Prospektu -nie dotyczy Funduszu.
5.Dane o podmiocie, któremu Towarzystwo, spółka zarządzająca albo zarządzający z UE zlecili
zarządzanie ryzykiem Funduszu
Na dzień aktualizacji Prospektu -nie dotyczy Funduszu.
6.Dane o podmiocie, któremu przekazano wykonywanie czynności zarządzania ryzykiem
specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego zgodnie z art. 45a ust. 4b lub 4c oraz art.
46b ust. 3 Ustawy
Na dzień aktualizacji Prospektu -nie dotyczy Funduszu.”.
VI.

Rozdziale V - DANE O PODMIOTACH OBSŁUGUJĄCYCH FUNDUSZ po pkt 9 dodaje się pkt 10 w
poniższym brzmieniu:
„10.Dane o podmiotach innych niż zarządzające Funduszem Towarzystwo, którym powierzono

czynności wyceny aktywów Funduszu
Nie dotyczy. Nie powierzono, na podstawie art. 36a Ustawy, czynności wyceny aktywów Funduszu zewnętrznemu
podmiotowi wyceniającemu.”.
VII.

W Rozdziale VI - INFORMACJE DODATKOWE skreśla się pkt 8 - Informacja o powierzeniu przez

Depozytariusza wykonywania czynności w zakresie przechowywania aktywów, ze wskazaniem podmiotów,
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którym zostało powierzone wykonywanie czynności, a także opisem tych czynności oraz opisem konfliktów
interesów, które mogą wyniknąć z przekazania ich wykonywania, pkt 12 – Skrótowe informacje o stosowanej
w Towarzystwie Polityce wynagrodzeń oraz pkt 13 – Informacja o zasadach działania Zgromadzenia
Uczestników - i zmienia się odpowiednio numerację punktów zamieszczonych w tym rozdziale.
VIII.

W Rozdziale VII – ZAŁĄCZNIKI w pkt 1 ppkt 19 otrzymuje brzmienie:

„19) Ustawa o funduszach inwestycyjnych lub Ustawa
Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami
inwestycyjnymi (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1896).”.
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