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OGŁOSZENIE Z DNIA 16 WRZEŚNIA 2022 R. 

O ZMIANIE STATUTU BPS EMERYTURA PPK SPECJALISTYCZNEGO 

FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO 

 

PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 

działając jako organ BPS Emerytura PPK Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego 

Otwartego („Fundusz”), niniejszym ogłasza o dokonaniu zmian w statucie Funduszu, w ten 

sposób że: 

1) w art. 1 Statutu Funduszu, pkt 6 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„6.  Depozytariusz – mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 18, 

00-850 Warszawa,”; 

2) w art. 1 Statutu Funduszu, pkt 19 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„19. Punkt Obsługi Funduszu – prowadzony przez Towarzystwo punkt obsługi 

klientów,”; 

3) w art. 1 Statutu Funduszu, pkt 29 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„29. Towarzystwo – PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Warszawie,”; 

4) w art. 4 Statutu Funduszu, ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„1. Organem Funduszu jest PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 

z siedzibą w Warszawie, tworzące, zarządzające i reprezentujące Fundusz.” 

5) w art. 4 Statutu Funduszu, ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„2. Adresem Towarzystwa jest: ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa.”  

6) w art. 4 Statutu Funduszu, ust. 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„4. Do składania oświadczeń woli w imieniu Funduszu upoważnieni są: dwaj 

członkowie Zarządu Towarzystwa łącznie albo jeden członek Zarządu Towarzystwa 

łącznie z prokurentem.” 

7) w art. 5 Statutu Funduszu, ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„3. Adresem Depozytariusza jest: ul. Prosta18, 00-850 Warszawa.” 

8) w art. 11 Statutu Funduszu, ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„1. Cel inwestycyjny oraz zasady polityki inwestycyjnej oddzielnie dla każdego 

Subfunduszu określają Rozdziały XV - XXIII Statutu.” 

9) w art. 16 Statutu Funduszu, ust. 9 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„9. Uczestnik Funduszu może składać zlecenia i oświadczenia na warunkach 

określonych w Umowie o zarządzanie PPK lub Umowie o prowadzenie PPK.” 

10) w art. 19 Statutu Funduszu, ust. 9 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„9. Fundusz może dokonać podziału Jednostek Uczestnictwa każdego Subfunduszu na 

równe części. Całkowita wartość Jednostek Uczestnictwa po podziale odpowiada 

wartości Jednostki Uczestnictwa przed podziałem. O zamiarze podziału Jednostek 

Uczestnictwa Fundusz poinformuje na dwa tygodnie przed podziałem poprzez 

ogłoszenie na stronie internetowej www.pfrtfi.pl.” 

11) w art. 20 Statutu Funduszu, ust. 5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„5.  Dokonanie przelewu środków pieniężnych na rachunek Funduszu przez 

Pracodawcę stanowi zlecenie zbycia Jednostek Uczestnictwa na rzecz 
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Uczestników, w imieniu i na rzecz którego  Pracodawca działa, w zakresie 

wynikającym z informacji przekazanej przez Pracodawcę, o której mowa w ust. 6.” 

12) w art. 20 Statutu Funduszu, ust. 6 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„6. Wraz z przelewem środków pieniężnych Pracodawca przekazuje Funduszowi 

informację z przyporządkowaniem wysokości Wpłat PPK dla poszczególnych 

Uczestników. Informacja zawiera wskazanie wartości Wpłat PPK finansowanych 

przez Pracodawcę, Wpłat PPK finansowanych przez Uczestnika, a także dane 

pozwalające zidentyfikować Uczestnika w imieniu i na rzecz którego jest 

dokonywana.” 

13) w art. 20 Statutu Funduszu, ust. 7 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„7. Dopłaty Roczne lub Wpłata Powitalna, dokonane do Funduszu na zasadach 

wynikających z Ustawy o PPK, stanowią zlecenie zbycia Jednostek Uczestnika na 

rzecz Uczestnika, którego dotyczą.” 

14) w art. 20 Statutu Funduszu, ust. 10 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„10. Zlecenia, dyspozycje i inne oświadczenia woli Uczestników mogą być składane 

Funduszowi na zasadach określonych w Umowie o zarządzanie PPK lub Umowie 

o prowadzenie PPK.” 

15) w art. 20 Statutu Funduszu, ust. 20 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„20. W ramach konwersji Uczestnik ma prawo, na podstawie jednego zlecenia, żądać 

odkupienia Jednostek Uczestnictwa w jednym Subfunduszu z jednoczesnym 

nabyciem, za całość kwoty uzyskanej w wyniku tego odkupienia, Jednostek 

Uczestnictwa innego funduszu zarządzanego przez Towarzystwo (fundusz 

docelowy) lub subfunduszu wydzielonego w ramach innego funduszu 

zarządzanego przez Towarzystwo (subfundusz docelowy), pod warunkiem że jest 

to fundusz  (subfundusz) zdefiniowanej daty w rozumieniu Ustawy o PPK, a także 

jest oferowany w ramach PPK prowadzonego u Pracodawcy Uczestnika. 

Odkupienie Jednostek Uczestnictwa w jednym Subfunduszu i nabycie jednostek 

uczestnictwa innego funduszu (subfunduszu) następuje w tym samym Dniu 

Wyceny. W dyspozycji Uczestnik określa procentowy podział Środków, 

przy czym minimalny przydział Środków do jednego funduszu (subfunduszu) nie 

może być mniejszy, niż 10% Środków zgromadzonych przez Uczestnika.” 

16) w art. 20 Statutu Funduszu, ust. 21 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„21. W ramach zamiany pomiędzy Subfunduszami Uczestnik ma prawo, na podstawie 

jednego zlecenia, żądać odkupienia Jednostek Uczestnictwa w jednym 

Subfunduszu z jednoczesnym nabyciem, za całość kwoty uzyskanej w wyniku tego 

odkupienia, jednostek uczestnictwa innego Subfunduszu tego samego Funduszu, 

przy czym odkupienie Jednostek Uczestnictwa w jednym Subfunduszu i nabycie 

jednostek uczestnictwa innego Subfunduszu następuje w tym samym Dniu 

Wyceny. W dyspozycji Uczestnik określa procentowy podział Środków, przy czym 

minimalny przydział Środków do jednego Subfunduszu nie może być mniejszy, 

niż 10% Środków zgromadzonych przez Uczestnika.” 

17) w art. 22 Statutu Funduszu, ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„3. Rodzaje, sposób kalkulacji i naliczania kosztów obciążających Aktywa 

Subfunduszy, ich wysokość oraz terminy, w których najwcześniej może nastąpić 

pokrycie poszczególnych rodzajów kosztów określone są w Części Drugiej 

Statutu.” 
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18) w art. 25 Statutu Funduszu, ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„1. Prospekt informacyjny wraz z informacjami o jego zmianach oraz inne dokumenty 

i informacje dotyczące Funduszu, których publikowanie jest obowiązkiem, 

publikowane są na stronie internetowej www.pfrtfi.pl.” 

19) w art. 25 Statutu Funduszu, ust. 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„4.  Fundusz będzie udostępniał w miejscach zbywania Jednostek Uczestnictwa oraz na 

stronie internetowej www.pfrtfi.pl aktualne informacje o zmianach w prospekcie 

informacyjnym oraz ujednoliconą wersję kluczowych informacji dla inwestorów 

obejmującą wszystkie zmiany.” 

20) w art. 25 Statutu Funduszu, ust. 5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„5. Fundusz ogłasza Wartości Aktywów Netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa 

każdego Subfunduszu oraz cenę zbycia i odkupienia Jednostek Uczestnictwa 

każdego Subfunduszu na stronie internetowej www.pfrtfi.pl niezwłocznie po ich 

ustaleniu.” 

21) w art. 25 Statutu Funduszu, ust. 6 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„6. Miejscem przeznaczonym do ogłoszeń Funduszu jest strona internetowa 

www.pfrtfi.pl.” 

22) w art. 25 Statutu Funduszu, ust. 8 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„8. Fundusz publikuje roczne i półroczne sprawozdania finansowe Funduszu oraz 

każdego z Subfunduszy na stronie internetowej www.pfrtfi.pl.” 

23) w art. 25 Statutu Funduszu, ust. 13 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„13. W przypadku konieczności ich udostępnienia Fundusz udostępnia Uczestnikom 

raporty regularne, o których mowa w art. 222 b pkt 2 Ustawy, poprzez ich 

zamieszczenie na stronie internetowej Towarzystwa www.pfrtfi.pl.” 

24) w art. 39 Statutu Funduszu, ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„2. Maksymalna stawka opłaty za zamianę, jaką Towarzystwo może pobierać wynosi 

0,1% kwoty przeznaczonej do nabycia Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu 

docelowym.” 

25) w art. 39 Statutu Funduszu, ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„3. Maksymalna stawka opłaty za konwersję, jeżeli Towarzystwo w ramach PPK 

oferuje inny fundusz zdefiniowanej daty, umożlwiający dokonanie konwersji 

wynosi 0,1% kwoty przeznaczonej do nabycia Jednostek Uczestnictwa w Funduszu 

(Subfunduszu) docelowym.” 

26) w art. 49 Statutu Funduszu, ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„2. Maksymalna stawka opłaty za zamianę, jaką Towarzystwo może pobierać wynosi 

0,1% kwoty przeznaczonej do nabycia Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu 

docelowym.” 

27) w art. 49 Statutu Funduszu, ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„3. Maksymalna stawka opłaty za konwersję, jeżeli Towarzystwo w ramach PPK 

oferuje inny fundusz zdefiniowanej daty, umożlwiający dokonanie konwersji 

wynosi 0,1% kwoty przeznaczonej do nabycia Jednostek Uczestnictwa w Funduszu 

(Subfunduszu) docelowym.” 

28) w art. 59 Statutu Funduszu, ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„2. Maksymalna stawka opłaty za zamianę, jaką Towarzystwo może pobierać wynosi 

0,1% kwoty przeznaczonej do nabycia Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu 

docelowym.” 
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29) w art. 59 Statutu Funduszu, ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„3. Maksymalna stawka opłaty za konwersję, jeżeli Towarzystwo w ramach PPK 

oferuje inny fundusz zdefiniowanej daty, umożlwiający dokonanie konwersji 

wynosi 0,1% kwoty przeznaczonej do nabycia Jednostek Uczestnictwa w Funduszu 

(Subfunduszu) docelowym.” 

30) w art. 69 Statutu Funduszu, ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„2. Maksymalna stawka opłaty za zamianę, jaką Towarzystwo może pobierać wynosi 

0,1% kwoty przeznaczonej do nabycia Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu 

docelowym.” 

31) w art. 69 Statutu Funduszu, ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„3. Maksymalna stawka opłaty za konwersję, jeżeli Towarzystwo w ramach PPK 

oferuje inny fundusz zdefiniowanej daty, umożlwiający dokonanie konwersji 

wynosi 0,1% kwoty przeznaczonej do nabycia Jednostek Uczestnictwa w Funduszu 

(Subfunduszu) docelowym.” 

32) w art. 79 Statutu Funduszu, ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„2. Maksymalna stawka opłaty za zamianę, jaką Towarzystwo może pobierać wynosi 

0,1% kwoty przeznaczonej do nabycia Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu 

docelowym.” 

33) w art. 79 Statutu Funduszu, ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„3. Maksymalna stawka opłaty za konwersję, jeżeli Towarzystwo w ramach PPK 

oferuje inny fundusz zdefiniowanej daty, umożlwiający dokonanie konwersji 

wynosi 0,1% kwoty przeznaczonej do nabycia Jednostek Uczestnictwa w Funduszu 

(Subfunduszu) docelowym.” 

34) w art. 89 Statutu Funduszu, ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„2. Maksymalna stawka opłaty za zamianę, jaką Towarzystwo może pobierać wynosi 

0,1% kwoty przeznaczonej do nabycia Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu 

docelowym.” 

35) w art. 89 Statutu Funduszu, ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„3. Maksymalna stawka opłaty za konwersję, jeżeli Towarzystwo w ramach PPK 

oferuje inny fundusz zdefiniowanej daty, umożlwiający dokonanie konwersji 

wynosi 0,1% kwoty przeznaczonej do nabycia Jednostek Uczestnictwa w Funduszu 

(Subfunduszu) docelowym.” 

36) w art. 99 Statutu Funduszu, ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„2. Maksymalna stawka opłaty za zamianę, jaką Towarzystwo może pobierać wynosi 

0,1% kwoty przeznaczonej do nabycia Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu 

docelowym.” 

37) w art. 99 Statutu Funduszu, ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„3. Maksymalna stawka opłaty za konwersję, jeżeli Towarzystwo w ramach PPK 

oferuje inny fundusz zdefiniowanej daty, umożlwiający dokonanie konwersji 

wynosi 0,1% kwoty przeznaczonej do nabycia Jednostek Uczestnictwa w Funduszu 

(Subfunduszu) docelowym.” 

38) w art. 109 Statutu Funduszu, ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„2. Maksymalna stawka opłaty za zamianę, jaką Towarzystwo może pobierać wynosi 

0,1% kwoty przeznaczonej do nabycia Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu 

docelowym.” 

39) w art. 109 Statutu Funduszu, ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
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„3. Maksymalna stawka opłaty za konwersję, jeżeli Towarzystwo w ramach PPK 

oferuje inny fundusz zdefiniowanej daty, umożlwiający dokonanie konwersji 

wynosi 0,1% kwoty przeznaczonej do nabycia Jednostek Uczestnictwa w Funduszu 

(Subfunduszu) docelowym.” 

40) w art. 119 Statutu Funduszu, ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„2. Maksymalna stawka opłaty za zamianę, jaką Towarzystwo może pobierać wynosi 

0,1% kwoty przeznaczonej do nabycia Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu 

docelowym.” 

41) w art. 119 Statutu Funduszu, ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„3. Maksymalna stawka opłaty za konwersję, jeżeli Towarzystwo w ramach PPK 

oferuje inny fundusz zdefiniowanej daty, umożlwiający dokonanie konwersji 

wynosi 0,1% kwoty przeznaczonej do nabycia Jednostek Uczestnictwa w Funduszu 

(Subfunduszu) docelowym.” 

 

Powyższe zmiany statutu Funduszu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. 

Pozostałe postanowienia statutu Funduszu pozostają bez zmian.  

 


