30.05.2019 r.
Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany prospektu
informacyjnego
PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ochrony
Majątku
oraz aktualizacji Kluczowych Informacji dla Inwestorów
Funduszu.
Z dniem 30 maja 2019 r. dokonuje się następujących zmian w treści Prospektu Informacyjnego
Funduszu:

1)

Na stronie tytułowej zmienia się datę sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu.

2)

W Rozdziale I dodaje się tytuł pkt. 2 a dotychczasowy pkt 2 otrzymuje numer 3.

3)

W Rozdziale II w pkt. 7.2 zmienia się skład Rady Nadzorczej Towarzystwa.

4)

W Rozdziale II w pkt. 9 aktualizuje się listę innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo.

5)

W Rozdziale III w pkt. 10.1.1 dodaje się opis ryzyka walutowego stanowiącego podkategorię ryzyka
rynkowego.

6)

W Rozdziale III w pkt. 10.1.2. zmienia się opis ryzyka kredytowego, dodaje się opis ryzyka kontrahenta
stanowiącego podkategorię ryzyka kredytowego oraz włącza się ryzyko rozliczenia w podkategorię ryzyka
kredytowego.

7)

W Rozdziale III w związku ze zmianami w opisie rodzajów ryzyka usuwa się dotychczasowy pkt 10.1.4, a
dotychczasowe pkt. 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7, 10.1.8, 10.1.9, 10.1.10, otrzymują odpowiednio numery: 10.1.4,
10.1.5, 10.1.6, 10.1.7, 10.1.8, 10.1.9.

8)

W Rozdziale III w pkt. 15.2 aktualizuje się Współczynnik Kosztów Całkowitych za rok 2018.

9)

W Rozdziale III w pkt. 16.1, 16.2 i 16.4. aktualizuje się podstawowe dane finansowe Funduszu w ujęciu
historycznym.

10) W Rozdziale IV w pkt. 1 zmienia się dane adresowe Depozytariusza.
11) W Rozdziale IV w pkt. 6 aktualizuje się listę podmiotów, na rzecz których możliwe jest dalsze powierzenie
wykonywania czynności w zakresie związanym z realizacją funkcji przechowywania aktywów Funduszu.
12) W Rozdziale V w pkt. 2 aktualizuje się listę podmiotów, które pośredniczą w zbywaniu i odkupywaniu przez
Fundusz Jednostek Uczestnictwa.
13) W Rozdziale VI w pkt. 7 zmienia się opis ppkt. 2 oraz zmienia się numerację kolejnych ppktów.
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14) W Rozdziale VI w pkt. 5 dodaje się informację na temat posiadania pisemnego planu określającego działania,
które zostałyby podjęte na wypadek istotnych zmian lub zaprzestania opracowywania danego wskaźnika
referencyjnego stosowanego przez Fundusz.
15) W treści całego Prospektu Informacyjnego zamienia się odwołanie do ustawy z dnia 16 listopada 2000
r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2017 r., poz. 1049), na
odwołanie do ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu (Dz.U. z 2018 r., poz. 723 ze zm.),
16) W treści całego Prospektu Informacyjnego dokonuje się innych drobnych zmian o charakterze wyłącznie
technicznym i redakcyjnym (np. aktualizacja publikatorów aktów prawnych).

Jednocześnie Towarzystwo informuje, że w związku z dokonaniem aktualizacji Prospektu
Informacyjnego dokonało aktualizacji Kluczowych informacji dla inwestorów Funduszu.
Kluczowe informacje dla inwestorów aktualne na dzień 30 maja 2019 r. znajdują się pod adresem: www.pzu.pl w
zakładce poświęconej Funduszowi.
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