31.03.2020 r.
Informacja o zmianie daty zakończenia likwidacji PZU
Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Dynamicznego
(ogłoszenie drugie)

W nawiązaniu do opublik owanego w dniu 27 września 2019 r. przez Towarzy stwo Funduszy Inwesty cyjnych PZU Spółkę Ak cy jną, działającą
na podstawie art. 248 ust. 2a Ustawy o funduszach inwesty cy jny ch i zarządzaniu alternaty wny mi funduszami inwesty cy jny mi (t.j. Dz. U.
2020 poz. 95, zwanej dalej „Ustawą”) oraz art. 34 ust. 2 Statutu PZU Funduszu Inwesty cy jnego Zamk niętego Dy namicznego w lik widacji
(„Fundusz”), jak o Lik widator Funduszu, ogłoszenia o wy stąpieniu przy czy ny rozwiązania Funduszu oraz o otwarciu lik widacji Funduszu , a
tak że ogłoszeń o zmianie terminu zak ończenia lik widacji Funduszu, opublik owany ch w dniu 25 październik a 2019 r. oraz w dniu 9 listopada
2019 r. niniejszy m Lik widator wsk azuje nową datę zak ończenia lik widacji i przekazuje kolejne (drugie) ogłoszenie w tym zakresie
(pierwsze ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 16 marca 2020 r.).
Planowana nowa data zakończenia likwidacji to 30 września 2020 r.
W dniu 27 września 2019 r., w związk u z upły wem ok resu, na jak i Fundusz został utworzony , nastąpiło otwarcie lik widacji Funduszu.
Szacowany termin zak ończenia lik widacji Funduszu planowany by ł do dnia 8 listopada 2019 r. W dniu 25 październik a 2019 r. oraz w dniu 9
listopada 2019 r., zostały opublik owane stosownie do § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r., w sprawie try bu
lik widacji funduszy inwesty cy jny ch, ogłoszenia o zmianie terminu zak ończenia lik widacji. Szacowany k olejny termin zak ończenia lik widacji
Funduszu planowany by ł do dnia 31 marca 2020 r.
Wy dłużenie terminu lik widacji Funduszu jest związane z toczący mi się postepowaniami o zwrot podatk u z ty tułu dy widend przed właściwy mi
organami podatk owy mi w państwach Unii Europejsk iej.
Fundusz jest funduszem inwesty cy jnym zamk nięty m, niebędący m publiczny m funduszem inwesty cy jnym zamk nięty m, wpisany m do rejestru
funduszy inwesty cy jny ch pod numerem RFi 511.
Przy czy ną rozwiązania Funduszu jest upły w ok resu, na k tóry zgodnie ze Statutem Fundusz został utworzony , to jest przesłank i z art. 246
ust. 1 pk t 1 Ustawy oraz art. 33 pk t 4 Statutu Funduszu. Fundusz został utworzony na czas ok reślony do dnia 26 września 2019 rok u (art. 1
ust. 4 Statutu Funduszu). Sposób przeprowadzenia lik widacji został ok reślony w Rozdziale X Statutu Funduszu.
Lik widatorem Funduszu jest Towarzy stwo Funduszy Inwesty cyjnych PZU SA z siedzibą w Warszawie pod adresem: al. Jana Pawła II 24, 00133 Warszawa.
Lik widator ok reśli wy sok ość całk owitej k woty do wy płaty dla Uczestnik a Funduszu po przeprowadzeniu czy nności lik widacy jny ch
polegający ch na zby ciu ak ty wów, ściągnięciu należności oraz zaspok ojeniu wierzy cieli Funduszu. Szacuje się, że nastąpi to do dnia 21
września 2020 r. Wy płata na rzecz Uczestnik a Funduszu nastąpi z uwzględnieniem ogólnie obowiązujący ch przepisów prawa podatk owego.
Lik widator przek aże środk i przeznaczone do wy płaty na rachunek Uczestnik a Funduszu lub inny sposób ustalony z Uczestnik iem. Wy płata
zostanie dok onana niezwłocznie po zak ończeniu czy nności lik widacy jny ch. Szacuje się, że wy płata nastąpi do dnia 30 września 2020 r.
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Wsk azuje się, że zgodnie z postanowieniami statutu Funduszu, w przy padk u gdy planowany czas trwania lik widacji Funduszu jest dłuższy
niż 1 (jeden) rok , lik widator Funduszu, powinien dok onać trzech k olejny ch publik acji ogłoszeń o otwarciu lik widacji, w odstępach co
najmniej 14-dniowy ch (czternastodniowy ch). Niniejsze ogłoszenie jest ogłoszeniem drugim.
Wierzy ciele Funduszu są zobowiązani zgłaszać swoje roszczenia w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia publik acji ostatniego ogłoszenia.

Likwidator ponownie wzywa wierzycieli Funduszu, których roszczenia nie wynikają z tytułu uczestnictwa w Funduszu, do
zgłaszania Likwidatorowi roszczeń w terminie jednego miesiąca od dnia opublikowania kolejnego ostatniego ogłoszenia
(niniejsze ogłoszenie jest ogłoszeniem drugim, kolejne ostatnie zostanie opublikowane z odstępem 14 dni od niniejszego
ogłoszenia, tj.: w dniu 15 kwietnia 2020 r.), tj.: w terminie do dnia 15 maja 2020 roku. Jeżeli wierzyciele nie zgłoszą
roszczeń we wskazanym powyżej terminie, wypłata Uczestnikowi Funduszu zostanie dokonana na podstawie danych
znanych Likwidatorowi.

A dres właściwy do korespondencji z Lik widatorem Funduszu:
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA
A l. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa
Tel. (22) 582 45 43, fax (22) 582 21 51
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