1.07.2021 r.
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 I w art. 5 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) Aktywnym Rynku - oznacza to rynek, na którym transakcje dotyczące danego składnika aktywów lub
zobowiązania odbywają się z dostateczną częstotliwością i mają dostateczny wolumen, aby dostarczać
bieżących informacji na temat cen tego składnika aktywów lub zobowiązania, w tym rynki giełdowe, rynki
pośredników, rynki brokerskie i rynki transakcji bezpośrednich, które cechują się taką częstotliwością i
wolumenem,”;
2.

W Części I w Rozdziale I w art. 7 w ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
„Wartość godziwą składników lokat wyznacza się w oparciu o ostatnio dostępne ceny z godziny 23.15 czasu
polskiego w Dniu Wyceny.”.

3.

W Części I w Rozdziale I w art. 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku gdy składnik lokat jest przedmiotem wymiany na więcej niż jednym Aktywnym Rynku,
podstawą wyboru rynku głównego jest wolumen obrotu na danym składniku lokat jako podstawowe
kryterium wyboru rynku głównego, a w uzasadnionych przypadkach inne kryteria wyboru rynku głównego, o
których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych
zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych, ustalone w uzgodnieniu z Depozytariuszem. W szczególności
dopuszcza się przyjęcie jako rynku głównego, rynku podstawowego wskazanego dla danego składnika lokat
(tzw. „primary exchange”), rynku zorganizowanego w kraju emitenta danego składnika lokat lub wybranych
rynków pośredników oraz transakcji bezpośrednich, o ile ilość składników lokat wprowadzonych do obrotu
na tych rynkach zapewnia informację na temat bieżących cen danego składnika lokat. Wyboru rynku
głównego dokonuje się w oparciu o powyższe kryteria, na koniec każdego kolejnego miesiąca
kalendarzowego.”;
4.

W Części I w Rozdziale I w art. 7 w ust. 4 w zdaniu pierwszym zamienia się słowo „Szczegółowe” na
„Podstawowe”.

Zmiany statutu Funduszu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, tj. w dniu 1 lipca 2021 r.
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