TFI PZU SA
ul. Al. Jana Pawła II 24
00-133 Warszawa

Warszawa, dnia 3 kwietnia 2020 r.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA INWESTORÓW
PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akord
Zarząd Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 142 ust. 2 ustawy z dnia 27
maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2020 r., poz.
95) („ustawa o funduszach inwestycyjnych”) oraz art. 5 ust. 6 Statutu PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akord,
zwołuje na dzień 30 kwietnia 2020 r. na godzinę 9.00 Zwyczajne Zgromadzenie Inwestorów PZU Funduszu
Inwestycyjnego Zamkniętego Akord.
Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie TFI PZU SA w Warszawie, Al. Jana Pawła II 24, 00 -133 Warszawa.
Porządek obrad Zgromadzenia Inwestorów będzie następujący:
1.

Otwarcie obrad Zgromadzenia.

2.

Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

3.

Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

4.

Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.

5.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdana finansowego Funduszu za rok obrotowy 2019.

6.

Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Przedmiotem uchwały, o której mowa w pkt 5 porządku obrad, będzie zatwierdzenie przez Zgromadzenie Inwestorów
sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2019.
Uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów będą wszyscy uczestnicy Funduszu, którzy nie później niż na 7 dni
przed dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów złożą w TFI PZU SA świadectwo depozytowe, wydane zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
Osoby zainteresowane Zgromadzeniem Inwestorów proszone są o kontakt z Sylwią Orełko, Menadżerem ds. Wsparcia
Sprzedaży, tel.: +48 22 582 38 33, lub sorelko@pzu.pl.
W przypadku, gdy aktualna sytuacja epidemiologiczna w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa
(COVID-19) nie ulegnie zmianie i zostaną utrzymane w mocy obowiązujące na dzień publikacji niniejszego
ogłoszenia przepisy prawa związane z ograniczeniami w zakresie organizacji zgromadzeń, Towarzystwo
poinformuje indywidualnie uczestników, którzy złożyli świadectwa depozytowe, o podjętych działaniach w
zakresie organizacji zgromadzenia, w tym technicznych aspektach przeprowadzenia zgromadzenia.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, KRS 19102, NIP 527-22-28-027,
kapitał zakładowy: 13 000 000 zł wpłacony w całości, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, pzu.pl, infolinia: 801 102 102

Towarzystwo zastrzega, że jest uprawnione do odwołania zgromadzenia i przeprowadzenia zgromadzenia
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Funduszu w innym terminie, stosownie do przepisów
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów
wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i
przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji. Informacja o
odwołaniu zgromadzenia lub zmianie terminu zgromadzenia zostanie zamieszczona na stronie www.pzu.pl
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pzu.pl
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