30.05.2017 r.
Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmian statutów
Funduszy:
- PZU Specjalistycznego Funduszu
Inwestycyjnego Otwartego Globalnych Inwestycji
- PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
Ochrony Majątku
- PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
Parasolowy

I.

Zmienia się statut PZU Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Globalnych
Inwestycji w ten sposób, że w art. 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Depozytariuszem Funduszu jest Deutsche Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie, pod adresem al. Armii
Ludowej 26, 00-609 Warszawa, zwany dalej „Depozytariuszem”. Depozytariusz wykonuje swoje funkcje na
podstawie umowy.”.
II. Zmienia się statut PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ochrony Majątku w ten sposób,
że:
1) w art. 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Fundusz może używać nazwy skróconej: „PZU FIO Ochrony Majątku”.’
2) art. 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Depozytariuszem Funduszu jest Deutsche Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie, pod adresem al. Armii
Ludowej 26, 00-609 Warszawa, zwany dalej „Depozytariuszem”. Depozytariusz wykonuje swoje funkcje na
podstawie umowy.”.
3) w art. 5 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„Instytucji Kredytowej

– oznacza to instytucję kredytową, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (t.j.: Dz.U z 2016 r., poz. 1988),”.

4) w art. 5 pkt 13 i 14 a otrzymują brzmienie:

„13) Rynku
Zorganizowanym

– oznacza to wyodrębniony pod względem organizacyjnym i finansowym system
obrotu działający regularnie i zapewniający jednakowe warunki zawierania
transakcji oraz powszechny i równy dostęp do informacji o tych transakcjach,
zgodnie z zasadami określonymi przez właściwe przepisy kraju, w którym obrót
ten jest dokonywany, a w szczególności obrót zorganizowany, o którym mowa w
ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j.: Dz. U.
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z 2016, poz. 1636 z późń. zm.),
14a.) Ustawie

- oznacza to ustawę z dnia 27 maja 2004 r., o funduszach inwestycyjnych i
zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j.: Dz.U. z 2016 r.,
poz. 1896 z późn. zm.),”.

III. Zmienia się statut PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego w ten sposób, że:
1) w art. 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Fundusz może używać nazwy skróconej: „PZU FIO Parasolowy”.’
2) art. 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Depozytariuszem Funduszu jest Deutsche Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie, pod adresem al. Armii
Ludowej 26, 00-609 Warszawa, zwany dalej „Depozytariuszem”. Depozytariusz wykonuje swoje funkcje na
podstawie umowy.”.
3) w art. 5 pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13) Instytucji
Kredytowej

– oznacza to instytucję kredytową, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (t.j.: Dz.U z 2016 r., poz. 1988),”.

4) w art. 5 pkt 19 otrzymuje brzmienie

„19) Programach
Emerytalnych

– oznacza to pracownicze programy emerytalne w formie umowy o wnoszeniu
składek pracowników do funduszy inwestycyjnych w rozumieniu ustawy z dnia
20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (t.j.: Dz. U. z
2016 r. poz. 1449),”.

5) w art. 5 pkt 26 otrzymuje brzmienie:

„26) Rynku
Zorganizowanym

– oznacza to wyodrębniony pod względem organizacyjnym i finansowym system
obrotu działający regularnie i zapewniający jednakowe warunki zawierania
transakcji oraz powszechny i równy dostęp do informacji o tych transakcjach,
zgodnie z zasadami określonymi przez właściwe przepisy kraju, w którym obrót
ten jest dokonywany, a w szczególności obrót zorganizowany, o którym mowa w
ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j.: Dz. U.
z 2016, poz. 1636 z późń. zm.),

6) w art. 5 pkt 29 i 30 otrzymują brzmienie:

„29) Ustawie o IKE i IKZE

– oznacza to ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach
emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (t.j.:
Dz. U. z 2016 r. poz. 1776),”.

„30Ustawie o
rachunkowości

– oznacza to ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j.: Dz.U. z
2016 r. poz. 1047),”.

Zmiany statutów Funduszy wchodzą w życie z dniem ogłoszenia tj. w dniu 30 maja 2017 r.
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