1.07.2021 r.
Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany prospektu
informacyjnego
inPZU Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego
Otwartego
Z dniem 1 lipca 2021 r. dokonuje się następujących zmian w treści Prospektu Informacyjnego
Funduszu:

1)

Na stronie tytułowej zmienia się datę sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu.

2)

W Rozdziale II w pkt 4 aktualizuje się dane o wysokości kapitału własnego Towarzystwa, w tym wysokość
składników kapitału własnego na ostatni dzień bilansowy.

3)

W Rozdziale II w pkt 9 aktualizuje się listę osób fizycznych zarządzających Funduszem.

4)

W Rozdziale II w pkt 11 aktualizuje się listę innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez
Towarzystwo, nieobjętych Prospektem

5)

W Rozdziale III w pkt 11 zmienia się zasady dotyczące wyceny aktywów Funduszu w celu dostosowania ich
do zmian Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad
rachunkowości funduszy inwestycyjnych.

6)

W Rozdziale III w pkt 11.6. zamieszcza się aktualne oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania
sprawozdań finansowych.

7)

W Rozdziałach III.1, III.5, III.6, III.7, III.8, III.9 w pkt 4.3. w zdaniu trzecim zmienia się informację
o maksymalnej stawce opłaty manipulacyjnej za zbywanie Jednostek Uczestnictwa kategorii A, L
Subfunduszu.

8)

W Rozdziale VI w pkt. 1.8. aktualizuje się treść informacji wynikających z art. 6 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawnienia informacji
związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych.

9)

W Rozdziale VII w pkt 1 zmienia się definicję Aktywnego Rynku.

10) W Rozdziale VII w pkt 2 uwzględnia się zmiany Statutu Funduszu, które zostały ogłoszone w dniu 1 lipca
2021 r. i weszły w życie z dniem ogłoszenia.
11) W Rozdziale VIII aktualizuje się spis treści.

Jednocześnie Towarzystwo informuje, że w związku z dokonaniem aktualizacji Prospektu
Informacyjnego dokonało aktualizacji Kluczowych informacji dla inwestorów Funduszu.
Kluczowe informacje dla inwestorów aktualne na dzień 1 lipca 2021 r. znajdują się pod adresem: www.pzu.pl w
zakładce poświęconej Funduszowi.
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