28.05.2018 r.
Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu
PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ochrony
Majątku
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia
27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi ogłasza o
następujących zmianach statutu PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ochrony Majątku:
1) w art. 1 ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Fundusz został przekształcony w trybie art. 239 Ustawy.”.
1) w art. 3 ust. 1 zmienia się adres Depozytariusza poprzez zastąpienie zwrotu „ pod adresem al. Armii
Ludowej 26” zwrotem „pod adresem ul. Lecha Kaczyńskiego 26”.
2) 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 2017 r., poz.
1876 ze zm.),”.

3) w art. 5 pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„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 2017, poz. 1768 ze zm.),”.

4) w art. 5 pkt 14a otrzymuje brzmienie:

„Ustawie

- oznacza to ustawę z dnia 27 maja 2004 r., o funduszach inwestycyjnych i
zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j.: Dz.U. z 2018 r.,
poz. 56 ze zm.),”.

5) w art. 17 zdanie wprowadzające w ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Poza wynagrodzeniem, o którym mowa w art. 16, przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa pobierana jest opłata
manipulacyjna według maksymalnej stawki wynoszącej:”;
6) w art. 17 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
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„Tabela opłat manipulacyjnych, zawierająca zestawienie stawek opłat manipulacyjnych, o których mowa w ust. 1–
2, udostępniana jest przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa przez Dystrybutorów i Przedstawicieli oraz dostępna
jest na stronie internetowej, o której mowa w art. 8 ust. 1. Opłaty manipulacyjne zgodnie z art. 86 ust. 3 Ustawy
należne są od Uczestnika Dystrybutorowi.”.
7) w art. 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Jednostki Uczestnictwa są zbywane i odkupywane przez Fundusz bez żadnych ograniczeń, z zastrzeżeniem
postanowień niniejszego artykułu, postanowień ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1049), postanowień Statutu dotyczących
wymaganej minimalnej wpłaty oraz postanowień Ustawy odnośnie możliwości zawieszania zbywania Jednostek
Uczestnictwa.”.

Zmiany statutu Funduszu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, tj. w dniu 28 maja 2018 r.
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