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Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA
Al. Jana Pawła II 24
00-133 Warszawa

26.10.2017 r.

Aneks nr 9 do PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII J,
K, L, Ł, M, N, O, P, R PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKORD,
zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (decyzją z dnia 24 listopada
2016 r. („prospekt emisyjny”)
Niniejszy aneks do prospektu emisyjnego został sporządzony zgodnie z art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych.
Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają znaczenie nadane im w prospekcie emisyjnym. Odwołania do
stron odnoszą się do stron prospektu emisyjnego opublikowanego w dniu 28 listopada 2016 r.
Niniejszy aneks został sporządzony w związku ze zmianami w Radzie Nadzorczej Towarzystwa
W związku z powyższym, aneksem nr 9 wprowadza się następujące zmiany do prospektu emisyjnego:
I.
1.

W Rozdziale IV – DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI:
w pkt 8.2. – Osoby nadzorujące (str. 73) po pkt 4) zamieszcza się pkt 5) w brzmieniu:

„Agnieszka Adach – Członek Rady Nadzorczej
Agnieszka Adach jest adwokatem, wpisanym na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.
Ukończyła studia magisterskie i doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, na którym
również ukończyła Podyplomowe Studia Zamówień Publicznych.
Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując od 2007 r. w renomowanych warszawskich kancelariach. Specjalizuje się w
doradztwie w zakresie zamówień publicznych, w tym postępowaniach finansowanych ze środków UE.
Jest wykładowcą na szkoleniach, konferencjach oraz studiach podyplomowych z dziedziny prawa zamówień publicznych oraz
partnerstwa publiczno-prywatnego. Autorka specjalistycznych publikacji prawniczych w powyższym zakresie.
Agnieszka Adach nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Funduszu, ani nie pełni funkcji, które
mogłyby mieć znaczenie dla sytuacji Uczestników Funduszu.
Nazwy spółek kapitałowych i osobowych, w których Agnieszka Adach była członkiem organów administracyjnych, zarządzających
lub nadzorczych albo wspólnikiem, kiedykolwiek w okresie poprzednich pięciu lat, ze wskazaniem, czy jest nadal członkiem tych
organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem: Zgodnie z oświadczeniem Agnieszki Adach - nie
dotyczy.
Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej poprzednich pięciu lat, w
odniesieniu do podmiotów, w których Agnieszka Adach pełniła funkcje członka organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych
lub osoby zarządzającej wyższego szczebla, z wyjątkiem likwidacji funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo,
które uległy likwidacji w toku normalnej, planowanej działalności biznesowej: zgodnie z oświadczeniem Agnieszki Adach – nie
dotyczy.”.
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2.

w pkt 8.6.1. - Data zakończenia obecnej kadencji, jeśli stosowne, oraz okres, przez jaki osoba ta sprawowała
swoją funkcję (str. 75) po treści wprowadzonej aneksem nr 7 do prospektu emisyjnego w brzmieniu:

„W dniu 20 czerwca 2017 r., w związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej Towarzystwa, Zwyczajne Walne Zgromadzenie
TFI PZU SA powołało Radę Nadzorczą nowej kadencji – powołując oprócz dotychczas zasiadających w Radzie Nadzorczej
osób nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Tomasza Kulika.
Daty powołania poszczególnych obecnych członków Rady Nadzorczej Towarzystwa:
1)
Paweł Surówka –
zasiada w Radzie Nadzorczej Towarzystwa od dnia 3 lutego 2016 r. (pełni funkcje
Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 3 lutego 2016 r.),
2)
Sławomir Niemierka – zasiada w Radzie Nadzorczej Towarzystwa od dnia 16 kwietnia 2014 r. (pełni funkcje
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 29 lipca 2015 r),
3)
Marcin Gomoła - zasiada w Radzie Nadzorczej Towarzystwa od dnia 6 września 2016 r.
4)
Tomasz Kulik – powołany do Rady Nadzorczej w dniu 20 czerwca 2017 r.

Kadencja ww. upływa w 2020 r. (z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2019
r.).”.
zamieszcza się treść w następującym brzmieniu:

„W dniu 20 października 2017 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TFI PZU SA powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki
nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Agnieszki Adach.
W związku z powyższym skład Rady Nadzorczej Towarzystwa kształtuje się następująco:
1)
2)
3)
4)
5)

Paweł Surówka – zasiada w Radzie Nadzorczej Towarzystwa od dnia 3 lutego 2016 r. (pełni funkcje
Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 3 lutego 2016 r.),
Sławomir Niemierka – zasiada w Radzie Nadzorczej Towarzystwa od dnia 16 kwietnia 2014 r. (pełni funkcje
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 29 lipca 2015 r),
Agnieszka Adach – zasiada w Radzie Nadzorczej Towarzystwa od dnia 20 października 2017 r.
Marcin Gomoła - zasiada w Radzie Nadzorczej Towarzystwa od dnia 6 września 2016 r.
Tomasz Kulik – zasiada w Radzie Nadzorczej od dnia 20 czerwca 2017 r.

Kadencja ww. upływa w 2020 r. (z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2019
r.).”.

Informacja o prawie do uchylenia się od skutków prawnych zapisu po udostępnieniu do publicznej
wiadomości niniejszego aneksu
Zgodnie z art. 51a Ustawy o ofercie publicznej, w przypadku gdy aneks do Prospektu jest udostępniany do publicznej
wiadomości po rozpoczęciu zapisów, osoba, która złożyła zapis przed udostepnieniem takiego aneksu do publicznej
wiadomości, może uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu. Uchylenie się od skutków prawnych złożonego zapisu
następuje przez oświadczenie na piśmie złożone w dowolnym Punkcie Subskrypcyjnym przyjmującym zapisy na Certyfikaty,
w terminie dwóch dni roboczych od dnia opublikowania niniejszego aneksu do Prospektu, tj. do dnia 30 października
2017 r. włącznie.
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