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Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany
Regulaminu uczestnictwa w Programie Inwestycyjnym
PZU Portfele Kapitałowe
Niniejszym, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna ogłasza o zmianie w Regulaminie
uczestnictwa w Programie Inwestycyjnym PZU Portfele Kapitałowe, w następującym zakresie:

1. w § 2 ust. 1 pkt 1) lit. a) Regulaminu, nazwę subfunduszu „PZU Gotówkowy” zastępuje się nazwą „PZU

Oszczędnościowy”.
2. w § 2 ust. 1 pkt 2) lit. a) Regulaminu, nazwę subfunduszu „PZU Gotówkowy” zastępuje się nazwą „PZU

Oszczędnościowy”.
3. w § 13 Regulaminu
a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Towarzystwo zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu, w przypadku
wystąpienia przynajmniej jednej z poniższych przyczyn:
1) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa regulujących działanie funkcjonowanie
Funduszu lub mających wpływ na wykonywanie Umowy,
2) zmiana lub wydanie nowych orzeczeń sądowych, orzeczeń organów administracji, zaleceń lub
rekomendacji uprawnionych organów, w szczególności Komisji Nadzoru Finansowego i Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w zakresie związanym z wykonywaniem Umowy,
3) zmiany w Statucie lub Prospekcie informacyjnym Funduszu, w zakresie związanym z wykonywaniem
Umowy lub Regulaminu,
4) przekazanie lub odebranie przez Fundusz lub TFI PZU SA przedsiębiorcom zewnętrznym (włączając
ich wymianę) części działalności Funduszu lub TFI PZU SA w zakresie i trybie określonym w
obowiązujących przepisach prawa.”;
b)

ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zmiana postanowień Regulaminu następuje w trybie przewidzianym dla dokonywania ogłoszeń
określonym w Statucie Funduszu bądź przez doręczenie listem zwykłym Uczestnikowi i wchodzi w
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życie z dniem ogłoszenia bądź wysłania powiadomienia, chyba, że w ogłoszeniu bądź powiadomieniu
podano inną datę wejścia w życie.”;
c)

ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna wobec Uczestnika, o ile nie wypowie on Umowy, w formie
pisemnej pod rygorem nieważności, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia, bądź otrzymania
powiadomienia, o którym mowa w ust 2.”.

Powyższe zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.
Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie.
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