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Aneks nr 6 do PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH
SERII S, T, U, W, Y, Z, AA, AB, AC PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO
ZAMKNIĘTEGO AKORD, zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego
(decyzją z dnia 13 kwietnia 2018 r. („prospekt emisyjny”)
Niniejszy aneks do prospektu emisyjnego został sporządzony zgodnie z art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o
spółkach publicznych.
Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają znaczenie nadane im w prospekcie emisyjnym. Odwołania
do stron odnoszą się do stron prospektu emisyjnego opublikowanego w dniu 16 kwietnia 2018 r.
Niniejszy aneks został sporządzony w związku ze zmianami w Radzie Nadzorczej Towarzystwa.
W związku z powyższym, aneksem nr 6 wprowadza się następujące zmiany do prospektu emisyjnego:
1.

W Rozdziale IV – DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI w pkt 8.2. – Osoby nadzorujące (str.
62 i następne) po pkt 4) zamieszcza się pkt 5) w brzmieniu:

„Robert Kubín – Członek Rady Nadzorczej
Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Pradze (Finanse, Rynki finansowe i Bankowość), który ukończył w 2001 r.
Posiada tytuł CFA.
Doświadczony specjalista ds. inwestycji z ponad 15-letnim międzynarodowym doświadczeniem zawodowym w
zarządzaniu portfelami ubezpieczeń i funduszami inwestycyjnymi. Posiada bogate doświadczenie w zakresie
budowania strategicznej i taktycznej alokacji aktywów oraz zarządzania projektami inwestycyjnymi.
Od września 2018 Dyrektor zarządzający ds. inwestycji w PZU SA i PZU Życie SA (CIO). Odpowiedzialny za wszelkie
aspekty inwestycyjne związane z funkcjonowaniem spółek ubezpieczeniowych w Grupie PZU, w szczególności:
zarządzanie portfelami inwestycyjnymi PZU SA i PZU Życie SA, zarządzanie dopasowaniem aktywów do zobowiązań
(ALM) oraz strategiczną i taktyczną alokację aktywów.
Wcześniej związany z MetLife (poprzednio AIG). Od kwietnia 2005 do maja 2018 Dyrektor w MetLife w Londynie.
Odpowiedzialny za ogólną strategię inwestycyjną oraz zarządzanie portfelami MetLife w wielu europejskich krajach.
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Od czerwca 2012 do marca 2015 Kierownik ds. Zarządzania Portfelem w Regionie CE w MetLife, w Warszawie i
Pradze. Odpowiedzialny za ogólną strategię inwestycyjną i zarządzanie portfelami MetLife w P olsce, krajach
bałtyckich, Czechach, Słowacji, Węgrzech i Rumunii.
Od marca 2007 do maja 2012 Dyrektor ds. Inwestycji w Europie Środkowej w MetLife (2010 -2012)/ AIG (2007-2010)
w Bratysławie i Pradze. Odpowiedzialny za zarządzanie portfelami w regionie CE (Czechy, Słowacja, Węgry, Ukraina).
Od marca 2003 do lutego 2007 Dyrektor ds. Inwestycji w AIG w Pradze. Odpowiedzialny za obrót instrumentami
finansowymi (trading) oraz zarządzanie portfelem AIG w Republice Czeskiej.
Od stycznia 2001 do marca 2003 był Analitykiem inwestycyjnym w Fio banka w Pradze.
Robert Kubín nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Funduszu, ani nie pełni funkcji,
które mogłyby mieć znaczenie dla sytuacji Uczestników Funduszu.
Nazwy spółek kapitałowych i osobowych, w których Robert Kubín był członkiem organów administracyjnych,
zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, kiedykolwiek w okresie poprzednich pięciu lat, ze wskazaniem, czy
jest nadal członkiem tych organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem: Zgodnie z
oświadczeniem Robert Kubína – nie dotyczy.”.
Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej poprzednich pięciu lat,
w odniesieniu do podmiotów, w których Robert Kubín pełnił funkcje członka organów administracyjnych, zarządzających i
nadzorczych lub osoby zarządzającej wyższego szczebla, z wyjątkiem likwidacji funduszy inwestycyjnych zarządzanych
przez Towarzystwo, które uległy likwidacji w toku normalnej, planowanej działalności biznesowej: zgodnie z
oświadczeniem Roberta Kubína – nie dotyczy.”.

2.

W Rozdziale IV – DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI w pkt 8.6.1. - Data zakończenia
obecnej kadencji, jeśli stosowne, oraz okres, przez jaki osoba ta sprawowała swoją funkcję (str.
67) po akapicie 7 dodaje się tekst w brzmieniu:

„W dniu 5 listopada 2018 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TFI PZU SA, które podjęło uchwałę w
sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej i powołało Pana Roberta Kubína do składu Rady Nadzorczej. W związku z
powyższym skład Rady Nadzorczej Towarzystwa kształtuje się następująco:
1) Tomasz Kulik – zasiada w Radzie Nadzorczej Towarzystwa od dnia 20 czerwca 2017 r. (pełnił funkcję
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 26 czerwca 2017 r. do dnia 25 czerwca 2018 r., a od dnia 26 czerwca
2018 r. pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej),
2) Sławomir Niemierka – zasiada w Radzie Nadzorczej Towarzystwa od dnia 16 kwietnia 2014 r. (Wiceprzewodnic zący
Rady Nadzorczej do dnia 25 czerwca 2017 r .),
3) Agnieszka Zaborowska – zasiada w Radzie Nadzorczej Towarzystwa od dnia 20 października 2017 r.,
4) Marcin Gomoła – zasiada w Radzie Nadzorczej Towarzystwa od dnia 6 września 2016 r. ,
5) Robert Kubín – zasiada w Radzie Nadzorczej od dnia 5 listopada 2018 r.”.

3.

W Rozdziale IV – DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI w pkt 8.2. – Osoby nadzorujące (str.
63), w pkt 8.6.3. - Informacje o komisji ds. audytu i komisji ds. wynagrodzeń Funduszu, włącznie
z imionami i nazwiskami członków danej komisji oraz podsumowaniem zasad funkcjonowania
tych komisji (str. 68 i 69) dokonuje się aktualizacji nazwiska członka Rady Nadzorczej – Pani
Agnieszki Zaborowskiej (poprzednio: Adach).
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