28.12.2020 r.
Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu
PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akord
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 Rozdziale I w art. 2 w ust. 1:
1) pkt 9) otrzymuje brzmienie:
„9) Firmie inwestycyjnej – oznacza to wskazany w Prospekcie dom maklerski lub bank prowadzący
działalność maklerską uprawniony do przyjmowania zapisów i wpłat na
Certyfikaty lub oferowania Certyfikatów,”;
2) w pkt. 14) skreśla się zwrot „Oferującym” wraz z definicją;
3) w pkt. 15) zwrot „Oferującego” zastępuje się zwrotem „Firmę inwestycyjną”;

2.

w Rozdziale II w art. 11 ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:
„4. Zapisy oraz wpłaty na Certyfikaty, jak również Dyspozycje Deponowania są przyjmowane za
pośrednictwem Firmy inwestycyjnej lub innych podmiotów wchodzących w skład konsorcjum
dystrybucyjnego, o ile takie konsorcjum zostanie utworzone. Zapisy na Certyfikaty oraz wpłaty na
Certyfikaty przyjmowane są w Punktach Subskrypcyjnych w dniach i godzinach ich otwarcia. Lista
Punktów Subskrypcyjnych, w których przyjmowane będą zapisy na Certyfikaty zostanie
opublikowana na stronach internetowych Towarzystwa i Firmy inwestycyjnej, o których mowa w art.
33 ust. 3, nie później niż w dniu rozpoczęcia zapisów na Certyfikaty danej serii.
5.

3.

Zapisy na Certyfikaty oraz Dyspozycje Deponowania mogą być również złożone za pośrednictwem
elektronicznych kanałów dostępu, w tym Internetu i serwisu telefonicznego, na warunkach
obowiązujących w Firmie inwestycyjnej lub u podmiotu wchodzącego w skład konsorcjum
dystrybucyjnego. Złożenie zapisu na Certyfikaty za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu
wymaga zawarcia stosownej umowy z Firmą inwestycyjną lub podmiotem wchodzącym w skład
konsorcjum dystrybucyjnego i dokonania wpłaty przelewem na rachunki wskazane przez te
podmioty.”;

w Rozdziale II w art. 12 ust. 2-4 otrzymują brzmienie:
„2. Wpłaty na Certyfikaty serii A oraz na Certyfikaty kolejnych emisji i opłaty manipulacyjne mogą być
dokonywane wyłącznie w formie pieniężnej w walucie polskiej: gotówką lub przelewem bankowym
na rachunek wskazany przez Firmę inwestycyjną lub rachunek podmiotu wchodzącego w skład
konsorcjum dystrybucyjnego. Każdy przelew powinien zawierać imię, nazwisko i nr PESEL (lub inny
numer identyfikacyjny) osoby której dotyczy zapis na Certyfikaty oraz numer zapisu.
3. Środki pieniężne otrzymane przez Firmę inwestycyjną lub podmiot wchodzący w skład konsorcjum
dystrybucyjnego będą przekazywane nie później niż następnego dnia roboczego po przyjęciu zapisu
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i wpłaty, na prowadzony przez Depozytariusza rachunek bankowy: Towarzystwa – w przypadku
wpłat zbieranych w drodze zapisów na Certyfikaty serii A, a w przypadku zapisów na Certyfikaty
kolejnych emisji na prowadzony przez Depozytariusza rachunek bankowy Funduszu.
4.

4.

Za dzień wpłaty przyjmuje się dzień, w którym środki pieniężne w wymaganej wysokości zostały
wpłacone gotówką lub wpłynęły na rachunek wskazany przez Firmę inwestycyjną lub podmiot
wchodzący w skład konsorcjum dystrybucyjnego.”;

w Rozdziale IV w art. 23 w ust. 3 pkt 2) otrzymuje brzmienie:
„2) w przypadku Certyfikatów zapisanych w Rejestrze Sponsora Emisji, we wskazanych punktach Firmy
inwestycyjnej. Lista punktów Firmy inwestycyjnej przyjmujących żądania wykupienia Certyfikatów
znajduje się na stronie internetowej Firmy inwestycyjnej.”;

5.

w Rozdziale VIII w art. 33 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Prospekt zostanie udostępniony do publicznej wiadomości w terminie umożliwiającym Inwestorom
zapoznanie się z jego treścią, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym rozpoczęcie subskrypcji
Certyfikatów, w siedzibie Towarzystwa, Firmy inwestycyjnej lub innych podmiotów wchodzących w skład
konsorcjum dystrybucyjnego, o ile takie konsorcjum zostanie utworzone, a także na stronie internetowej:
www.pzu.pl, pod adresem Firmy inwestycyjnej, oraz adresami innych podmiotów wchodzących w skład
konsorcjum dystrybucyjnego.”.

Zmiany statutu Funduszu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, tj. w dniu 28 grudnia 2020 r.
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