09.08.2019 r.
Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu
PPK inPZU Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego
Otwartego
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 PPK inPZU Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego:
1)

w Rozdziale XI w art. 44 w ust. 7 w pkt. 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) osiągnięcia na ostatni Dzień Wyceny w listopadzie w danym roku stopy zwrotu przez Subfundusz na
poziomie nie niższym niż 75% najwyższych stóp zwrotu funduszy tej samej zdefiniowanej daty.”;
2)

w Rozdziale XI w art. 44 po ust. 11 dodaje się ust. 12 w brzmieniu:

„12. Przepisów ust. 6–9 nie stosuje się w okresie do końca roku kalendarzowego, w którym upływa termin 2
lat od dnia utworzenia Subfunduszu.”;
3)

w Rozdziale XII w art. 53 w ust. 7 w pkt. 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) osiągnięcia na ostatni Dzień Wyceny w listopadzie w danym roku stopy zwrotu przez Subfundusz na
poziomie nie niższym niż 75% najwyższych stóp zwrotu funduszy tej samej zdefiniowanej daty.”;
4)

w Rozdziale XII w art. 53 po ust. 11 dodaje się ust. 12 w brzmieniu:

„12. Przepisów ust. 6–9 nie stosuje się w okresie do końca roku kalendarzowego, w którym upływa termin 2
lat od dnia utworzenia Subfunduszu.”;
5)

w Rozdziale XIII w art. 62 w ust. 7 w pkt. 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w
brzmieniu:

„3) osiągnięcia na ostatni Dzień Wyceny w listopadzie w danym roku stopy zwrotu przez Subfundusz na
poziomie nie niższym niż 75% najwyższych stóp zwrotu funduszy tej samej zdefiniowanej daty.”;
6)

w Rozdziale XIII w art. 62 po ust. 11 dodaje się ust. 12 w brzmieniu:

„12. Przepisów ust. 6–9 nie stosuje się w okresie do końca roku kalendarzowego, w którym upływa termin 2
lat od dnia utworzenia Subfunduszu.”;
7)

w Rozdziale XIV w art. 71 w ust. 7 w pkt. 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w
brzmieniu:

„3) osiągnięcia na ostatni Dzień Wyceny w listopadzie w danym roku stopy zwrotu przez Subfundusz na
poziomie nie niższym niż 75% najwyższych stóp zwrotu funduszy tej samej zdefiniowanej daty.”;
8)

w Rozdziale XIV w art. 71 po ust. 11 dodaje się ust. 12 w brzmieniu:

„12. Przepisów ust. 6–9 nie stosuje się w okresie do końca roku kalendarzowego, w którym upływa termin 2
lat od dnia utworzenia Subfunduszu.”;
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9)

w Rozdziale XV w art. 80 w ust. 7 w pkt. 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) osiągnięcia na ostatni Dzień Wyceny w listopadzie w danym roku stopy zwrotu przez Subfundusz na
poziomie nie niższym niż 75% najwyższych stóp zwrotu funduszy tej samej zdefiniowanej daty.”;
10) w Rozdziale XV w art. 80 po ust. 11 dodaje się ust. 12 w brzmieniu:

„12. Przepisów ust. 6–9 nie stosuje się w okresie do końca roku kalendarzowego, w którym upływa termin 2
lat od dnia utworzenia Subfunduszu.”;
11) w Rozdziale XVI w art. 89 w ust. 7 w pkt. 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w
brzmieniu:

„3) osiągnięcia na ostatni Dzień Wyceny w listopadzie w danym roku stopy zwrotu przez Subfundusz na
poziomie nie niższym niż 75% najwyższych stóp zwrotu funduszy tej samej zdefiniowanej daty.”;
12) w Rozdziale XVI w art. 89 po ust. 11 dodaje się ust. 12 w brzmieniu:

„12. Przepisów ust. 6–9 nie stosuje się w okresie do końca roku kalendarzowego, w którym upływa termin 2
lat od dnia utworzenia Subfunduszu.”;
13) w Rozdziale XVII w art. 98 w ust. 7 w pkt. 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w
brzmieniu:

„3) osiągnięcia na ostatni Dzień Wyceny w listopadzie w danym roku stopy zwrotu przez Subfundusz na
poziomie nie niższym niż 75% najwyższych stóp zwrotu funduszy tej samej zdefiniowanej daty.”;
14) w Rozdziale XVII w art. 98 po ust. 11 dodaje się ust. 12 w brzmieniu:

„12. Przepisów ust. 6–9 nie stosuje się w okresie do końca roku kalendarzowego, w którym upływa termin 2
lat od dnia utworzenia Subfunduszu.”;
15) w Rozdziale XVIII w art. 107 w ust. 7 w pkt. 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w
brzmieniu:

„3) osiągnięcia na ostatni Dzień Wyceny w listopadzie w danym roku stopy zwrotu przez Subfundusz na
poziomie nie niższym niż 75% najwyższych stóp zwrotu funduszy tej samej zdefiniowanej daty.”;
16) w Rozdziale XVIII w art. 107 po ust. 11 dodaje się ust. 12 w brzmieniu:

„12. Przepisów ust. 6–9 nie stosuje się w okresie do końca roku kalendarzowego, w którym upływa termin 2
lat od dnia utworzenia Subfunduszu.”;

Zmiany statutu Funduszu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.
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