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Warszawa, dnia 23 marca 2018 r.

Informacja o zakończeniu przyjmowania zapisów na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszy:
1) PZU iPuls Gotówka
2) PZU iPuls Obligacje Polskie
wydzielonych w ramach PZU Impuls Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
(„Fundusz”) tworzonego przez Towarzystwo Fundusz Inwestycyjnych PZU SA.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA działając zgodnie z art. 6 oraz art. 31 ust. 1 statutu Funduszu informuje, że
w dniu 23 marca 2018 r. zakończyło się przyjmowanie zapisów na jednostki uczestnictwa Subfunduszu PZU iPuls Gotówka
oraz Subfunduszu PZU iPuls Obligacje Polskie („Subfundusze”), wydzielonych w ramach Funduszu.
Zgodnie z ogłoszeniem z dnia 6 marca 2018 r., przyjmowanie zapisów na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszy rozpoczęło się w
dniu 6 marca 2018 r., a zapisy miały trwać 2 miesiące z tym zastrzeżeniem, że zgodnie ze statutem Funduszu Towarzystwo jest
uprawnione do podjęcia decyzji o wcześniejszym zakończeniu zapisów w przypadku wniesienia wymaganych statutem Funduszu
wpłat.
W dniu 23 marca 2018 r. Zarząd Towarzystwa w związku z zebraniem wymaganych wpłat do Funduszu i Subfunduszy podjął
decyzję o zakończeniu przyjmowania zapisów na jednostki uczestnictwa Subfunduszy.
Informujemy, że zostały zebrane wymagane statutem Funduszu wpłaty do Subfunduszy, w łącznej wysokości nie niższej niż
100.000 (sto tysięcy) złotych dla każdego Subfunduszu oraz wpłaty niezbędne do utworzenia Funduszu w łącznej wysokości nie
niższej niż 4.000.000 (cztery miliony) złotych.
Przydział Jednostek Uczestnictwa Subfunduszy nastąpi w terminie 14 dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów. Przydział
Jednostek Uczestnictwa Subfunduszy następuje przez wpisanie do Subrejestru liczby Jednostek Uczestnictwa przypadających na
dokonaną przez zapisującego się wpłatę, powiększoną o w artość otrzymanych pożytków i odsetek naliczonych przez
Depozytariusza za okres od dnia wpłaty do dnia przydziału.
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