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Aneks nr 5 do Prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych serii J, K, L,
Ł, M, N, O, P, R PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKORD,
zatwierdzonego przez UKNF (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 Zarządzie Towarzystwa tj. złożeniem w dniu 31 marca
2017 r., przez p. Piotra Bienia, Wiceprezesa Zarządu, rezygnacji z członkostwa w Zarządzie TFI PZU SA.

W związku z powyższym, aneksem nr 5 wprowadza się następujące zmiany do prospektu emisyjnego:
1.

W rozdziale IV – DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI w pkt 8.1. – Osoby zarządzające
(str. 68 prospektu emisyjnego) w pkt 1) dodaje się informację w brzmieniu:

„1) Piotr Bień – Wiceprezes Zarządu
W dniu 31 marca 2017 r. Piotr Bień – Wiceprezes Zarządu złożył rezygnację z członkostwa w Zarządzie
Towarzystwa.”.
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2.

W
rozdziale
IV
– DANE O FUNDUSZU I
JEGO DZIAŁALNOŚCI
w pkt 8.6.1.
(str. 76 prospektu emisyjnego) – w akapicie drugim, w którym opisany został skład i kadencja
Zarządu Towarzystwa w pkt 2) dodaje się informację w brzmieniu:

„2) Piotr Bień - Wiceprezes Zarządu - powołanie na Wiceprezesa Zarządu w dniu 1 czerwca 2016 r. W dniu 31 marca
2017 r. Piotr Bień – Wiceprezes Zarządu złożył rezygnację z członkostwa w Zarządzie Towarzystwa.”.

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 19
kwietnia 2017 r. włącznie.
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