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Aneks nr 10 do PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH
SERII S, T, U, W, Y, Z, AA, AB, AC PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO
ZAMKNIĘTEGO AKORD, zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego
(decyzją z dnia 13 kwietnia 2018 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 16 kwietnia 2018 r.
Niniejszy aneks został sporządzony w związku ze zmianą w składzie Rady Nadzorczej Towarzystwa.
W związku z powyższym, aneksem nr 10 wprowadza się następujące zmiany do prospektu emisyjnego:
1.

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

„Wanda Sułkowska – Członek Rady Nadzorczej
Pani Prof. zw. dr hab. Wanda Sułkowska jest kierownikiem Katedry Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie. Jest specjalistką z zakresu ubezpieczeń gospodarczych, społecznych i zdrowotnych oraz z
historii doktryn ekonomicznych.
W początku lat 90. XX w. zainicjowała kontakty z młodzieżą ze Wschodu, angażując się we współpracę z Polskim
Uniwersytetem w Wilnie. W latach 1994-1996 pełniła funkcję Pełnomocnika Rektora Akademii Ekonomicznej w
Krakowie ds. współpracy z Polskim Uniwersytetem w Wilnie. W kolejnych latach sprawowała opiekę nad
stypendystami z Ukrainy, Litwy i Słowacji podejmującymi studia w Polsce. W ostatnich latach podjęła inicjatywę
zmierzającą do budowy ścisłych kontaktów z ośrodkami akademickimi krajów Europy Środkowej i Wschodniej (od
Litwy po Kazachstan). Wyrazem tej współpracy jest cykl międzynarodowych konferencji na temat rozwoju rynku
ubezpieczeniowego w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, grupujących uczestników z ośmiu krajów tego regionu.
Przez wszystkie lata swojej pracy dydaktyczno-naukowej prowadziła i podejmowała wiele inicjatyw dobrze służących
środowisku akademickiemu, m.in. jako: prodziekan Wydziału Ekonomii, wiceprezes Zarządu Krakowskiego Oddziału
PTE, współtwórca i przewodnicząca Zespołu EDUCO opracowującego i wdrażającego nowoczesne metody dydaktyczne
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w ówczesnej Akademii Ekonomicznej, Pełnomocnik Rektora ds. Ubezpieczenia Grupowego Pracowników Akademii
Ekonomicznej w Krakowie, opiekun specjalności Ubezpieczenia Gospodarcze, Kierownik Podyplomowego Studium
Ubezpieczeń Gospodarczych.
Wraz z pracownikami Katedry Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Pani
Profesor przygotowała wiele prac naukowo-badawczych wdrożonych do praktyki. Staże naukowe odbyła w Grand
Valley State University (USA), Danish Technological Institute, Lyngby Business College (Dania), na Uniwersytecie w
Dublinie (Irlandia). Jest członkiem Doradczego Komitetu Naukowego Rzecznika Finansowego, PTE, PAN, PAU, PTF.
Pani prof. zw. dr hab. Wanda Sułkowska jest autorem kilkunastu książek i monografii, ponad 100 artykułów w
czasopismach krajowych i zagranicznych, promotorem ponad 400 prac dyplomowych na studiach podyplomowych,
magisterskich i licencjackich, promotorem 7 prac doktorskich oraz recenzentem wniosku o nadanie tytułu
profesorskiego.
Pani prof. zw. dr hab. Wanda Sułkowska 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 Pani prof. zw. dr hab. Wanda Sułkowska 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 Pani prof. zw. dr hab. Wandy Sułkowskiej – nie dotyczy.
Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej poprzednich pięciu lat,
w odniesieniu do podmiotów, w których Pani prof. zw. dr hab. Wanda Sułkowska 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, planowa nej działalności
biznesowej: zgodnie z oświadczeniem Pani prof. zw. dr hab. Wandy Sułkowskiej – nie dotyczy.”.

2.

W Rozdziale IV – DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI w pkt 8.6.1. - Data zakończenia
obecnej kadencji, jeśli stosowne, oraz okres, przez jaki osoba ta sprawowała swoją funkcję (str.
67) po akapicie 7 dodaje się tekst w brzmieniu:

„W dniu 21 marca 2019 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TFI PZU SA, które podjęło uchwałę w
sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej i powołało Panią Wandę Sułkowską do składu Rady Nadzorczej. W
związku z powyższym skład Rady Nadzorczej Towarzystwa kształtuje się następująco:
1) Tomasz Kulik – zasiada w Radzie Nadzorczej Towarzystwa od dnia 20 czerwca 2017 r. (pełnił funkcję
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 26 czerwca 2017 r. do dnia 25 czerwca 2018 r., a od dnia 26 czerwca
2018 r. pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej),
2) Sławomir Niemierka – zasiada w Radzie Nadzorczej Towarzystwa od dnia 16 kwietnia 2014 r. (Wiceprzewodniczący
Rady Nadzorczej do dnia 25 czerwca 2017 r .),
3) Agnieszka Zaborowska – zasiada w Radzie Nadzorczej Towarzystwa od dnia 20 października 2017 r.,
4) Robert Kubín – zasiada w Radzie Nadzorczej od dnia 5 listopada 2018 r.,
5) Wanda Sułkowska – zasiada w Radzie Nadzorczej od dnia 21 marca 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 ud ostępniany 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 1
kwietnia 2019 r. włącznie.
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