06.11.2020 r.
Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu
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 inPZU Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego:
1)

w Części I w Rozdziale I w art. ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7) Data Docelowa – rok kalendarzowy określony odrębnie dla każdego z Subfunduszy „cyklu życia”; Datą
Docelową jest rok, w którym wiek 60 lat osiągają osoby urodzone w przybliżonym środku dziesięcioletniego
przedziału roczników, dla których dany Subfundusz jest właściwy,”;
2)

w Części II w Rozdziale XXVI (dotyczącym subfunduszu inPZU Puls Życia 2060) w art. 160 w ust. 3
po zdaniu pierwszym dodaje się nowe zdania w brzmieniu:

„Subfundusz przeznaczony jest dla osób urodzonych w latach 1996-2005. Do Subfunduszu może przystąpić
Uczestnik urodzony poza przedziałem roczników wskazanym w poprzednim zdaniu.”;
3)

w Części II w Rozdziale XXVIII (dotyczącym subfunduszu inPZU Puls Życia 2050) w art. 178 w
ust. 3 po zdaniu pierwszym dodaje się nowe zdania w brzmieniu:

„Subfundusz przeznaczony jest dla osób urodzonych w latach 1986-1995. Do Subfunduszu może przystąpić
Uczestnik urodzony poza przedziałem roczników wskazanym w poprzednim zdaniu.”;
4)

w Części II w Rozdziale XXX (dotyczącym subfunduszu inPZU Puls Życia 2040) w art. 196 w ust. 3
po zdaniu pierwszym dodaje się nowe zdania w brzmieniu:

„Subfundusz przeznaczony jest dla osób urodzonych w latach 1976-1985. Do Subfunduszu może przystąpić
Uczestnik urodzony poza przedziałem roczników wskazanym w poprzednim zdaniu.”;
5)

w Części II w Rozdziale XXXII (dotyczącym subfunduszu inPZU Puls Życia 2030) w art. 214 w
ust. 3 po zdaniu pierwszym dodaje się nowe zdania w brzmieniu:

„Subfundusz przeznaczony jest dla osób urodzonych w latach 1966-1975. Do Subfunduszu może przystąpić
Uczestnik urodzony poza przedziałem roczników wskazanym w poprzednim zdaniu.”;
6)

w Części II w Rozdziale XXXIII (dotyczącym subfunduszu inPZU Puls Życia 2025) w art. 223 w
ust. 3 po zdaniu pierwszym dodaje się nowe zdania w brzmieniu:

„Subfundusz przeznaczony jest dla osób urodzonych przed rokiem 1966. Do Subfunduszu może przystąpić
Uczestnik urodzony poza przedziałem wskazanym w poprzednim zdaniu.”.

Zmiany statutu Funduszu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.
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Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna niniejszym prostuje oczywistą omyłkę pisarską
w ogłoszeniu z dnia 6 sierpnia 2020 r. o zmianie statutu inPZU Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego
Otwartego1, polegającą na tym, że w ust. 11 litera j) ogłoszenia, dotyczącym art. 197 ust. 2 statutu Funduszu,
wpisano omyłkowo „w pkt.4) w lit. c)” zamiast „w pkt. 4) w lit. a)”. Tym samym prawidłowa treść ust. 11 litera j)
ogłoszenia powinna brzmieć następująco:
j)

1

w pkt. 4) w lit. a) fraza „dłużne instrumenty finansowe, obejmujące dłużne papiery wartościowe
i Instrumenty Rynku Pieniężnego,” otrzymuje brzmienie „dłużne instrumenty finansowe, obejmujące dłużne
papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i depozyty bankowe,”.
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