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Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu
PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego
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 Funduszu:
1)

W Części I w Rozdziale IV w art. 21 w ust. 1 zdanie ostatnie otrzymuje brzmienie:

„Uczestnik Funduszu nie może ustanowić więcej niż dwóch pełnomocników, przy czym ograniczenie to nie
dotyczy pełnomocnictw udzielanych Towarzystwu i Agentowi Transferowemu oraz przypadków, o których
mowa w ust. 1a.”,
2)

W Części I w Rozdziale IV w art. 21 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a.
W przypadku połączenia subfunduszy, w którym subfunduszem przejmującym jest Subfundusz
wydzielony w ramach Funduszu, a funduszem lub subfunduszem przejmowanym jest inny fundusz
zarządzany przez Towarzystwo lub subfundusz wydzielony w ramach takiego funduszu, w stosunku do
Funduszu pozostają w mocy pełnomocnictwa udzielone w stosunku do funduszu lub subfunduszu
przejmowanego, z zastrzeżeniem, że pozostają one w mocy jedynie w stosunku do Subfunduszu
przejmującego, natomiast nie obowiązują w stosunku do innych Subfunduszy Funduszu. W takim przypadku,
pełnomocnictwa udzielone przed połączeniem w odniesieniu do Funduszu, nie obowiązują w stosunku do
Subfunduszy przejmowanych. Uczestnik Funduszu, po połączeniu, nie może ustanowić więcej niż dwóch
pełnomocników w odniesieniu do wszystkich Subfunduszy Funduszu łącznie (w tym Subfunduszy
przejmujących). Z uwagi na powyżej opisane zasady dopuszczalne jest posiadanie więcej niż dwóch
pełnomocników wyłącznie w stosunku do Subfunduszy przejmujących.”.

Zmiany statutu Funduszu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, tj. w dniu 19 czerwca 2020 r.
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