Komunikat nr 58/DM/BWS/2019*
z dnia 05.09.2019 r.
w sprawie uczestnictwa Domu Maklerskiego Pekao w ofercie
publicznej certyfikatów inwestycyjnych serii AD PZU funduszu
inwestycyjnego zamkniętego Akord i wysokości prowizji (opłaty
manipulacyjnej)
Na podstawie §58 ust 2, § 92 ust. 1 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez
Centralny Dom Maklerski Pekao S.A./ Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez
Dom Maklerski Pekao (dawniej: Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.), Dom Maklerski
Pekao informuje, że:

§1
1. W okresie od 6 do 30 września 2019 roku, Dom Maklerski Pekao w ramach świadczenia
usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów
finansowych będzie przyjmował zapisy na certyfikaty inwestycyjne serii AD PZU funduszu
inwestycyjnego zamkniętego Akord (PZU FIZ Akord, Emitent).

§2
1. Klient składający zapis na wyżej wymienioną ofertę publiczną za pośrednictwem Domu
Maklerskiego Pekao (dawniej: Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A.). musi
posiadać rachunek inwestycyjny w Domu Maklerskim Pekao (dawniej: Centralnym Domu
Maklerskim Pekao S.A.).
2. Zasady, terminy i godziny składania zapisów, warunki ich opłacania oraz oświadczenia
na rzecz Emitenta zawarte są w odpowiednim dokumencie informacyjnym.
3. Termin przekazania zapisów do Emitenta celem wykonania zostanie podany w treści
zapisu.

§3
1. Ustala się standardową stawkę opłaty manipulacyjnej za wydanie certyfikatów
inwestycyjnych serii AD PZU FIZ Akord (certyfikaty), wyrażoną procentowo od wartości
złożonego zapisu, na poziomie określonym w poniższej tabeli:
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I okres przyjmowania
zapisów

dla klientów, którzy złożyli zapis na certyfikaty w
okresie od 6 do 18 września 2019 r.

1,2%

II okres przyjmowania
zapisów

dla klientów, którzy złożyli zapis na certyfikaty w
okresie od 19 do 30 września 2019 r.

1,5%

2. Możliwe jest przedłużenie okresu stosowania opłaty manipulacyjnej obowiązującej
w I okresie przyjmowania zapisów na II okres przyjmowania zapisów. O podjętej w tym
zakresie decyzji Dom Maklerski Pekao poinformuje odrębnym Komunikatem.
§4

Komunikat wchodzi w życie 6 września 2019 roku, a traci ważności po ostatnim dniu
przyjmowania zapisów.

Piotr Kozłowski

Dyrektor
Domu Maklerskiego Pekao

ZASTRZEŻENIE PRAWNE
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowi oferty ani zaproszenia do nabycia
certyfikatów inwestycyjnych PZU FIZ Akord („Fundusz”), nie stanowi też usługi doradztwa inwestycyjnego oraz
udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem
zawierającym informacje o Funduszu, czynnikach ryzyka związanych z inwestycją w Fundusz i publicznej ofercie
jego certyfikatów inwestycyjnych w Polsce jest prospekt emisyjny certyfikatów inwestycyjnych Funduszu
(„Prospekt”), sporządzony w związku z ofertą publiczną i dopuszczeniem certyfikatów inwestycyjnych Funduszu
do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zatwierdzony przez Komisję Nadzoru
Finansowego w dniu 19 lipca 2019 roku Prospekt został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej: TFI
PZU SA (www.pzu.pl) i Domu Maklerskiego Pekao (www.dm.pekao.com.pl).
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