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OGŁOSZENIE O ZMIANIE  

PROSPEKTU INFORMACYJNEGO  

PFR PPK SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO 

Z DNIA 28 MAJA 2021 R. 

 

PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając jako organ PFR PPK 

Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”), niniejszym ogłasza o dokonaniu rocznej 

aktualizacji treści Prospektu Informacyjnego Funduszu („Prospekt”). Dokonane zmiany w treści Prospektu są 

następujące: 

1) na stronie tytułowej Prospektu w informacji o podstawie sporządzania Prospektu zmienia się 

oznaczenie Dziennika Ustaw ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu 

alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi poprzez wskazanie następującego Dziennika Ustaw „(t.j. 

Dz.U. z 2021 r., poz. 605; z późn. zm.)”. 

2) na stronie tytułowej Prospektu w informacji o dacie sporządzania dodaje się informacje na temat 

niniejszej aktualizacji oraz o dacie sporządzania ostatniego tekstu jednolitego na dzień dokonania 

niniejszej aktualizacji, tj. 28 maja 2021 r.  

3) w Rozdziale II pkt 7.2. otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  

„7.2. Członków Rady Nadzorczej Towarzystwa, ze wskazaniem Przewodniczącego 

Mariusz Jaszczyk – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Tomasz Berent  

Ewa Maciąg  

Małgorzata Iwanicz – Drozdowska”. 

4) w Rozdziale IV treść pkt 5.1. otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„5.1 Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego, zgodna 

z wartością zaprezentowaną w zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym 

Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na dzień 31.12.2020 r.: 1 094 tys. złotych. 
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”. 

 

5) w Rozdziale V treść pkt 5.1. otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„5.1. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego, zgodna 

z wartością zaprezentowaną w zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym 

Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na dzień 31.12.2020 r.: 1 467 tys. złotych.  

”. 

 

6) w Rozdziale VI treść pkt 5.1. otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„5.1. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego, zgodna z 

wartością zaprezentowaną w zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym 

Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na dzień 31.12.2020 r.: 1 970 tys. złotych. 
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”. 

 

7) w Rozdziale VII treść pkt 5.1. otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„5.1. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego, zgodna z 

wartością zaprezentowaną w zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym 

Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na dzień 31.12.2020 r.: 2 052 tys. złotych. 

”. 

8) w Rozdziale VIII treść pkt 5.1. otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„5.1. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego, zgodna z 

wartością zaprezentowaną w zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym 

Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na dzień 31.12.2020 r.: 1 872 tys. złotych. 
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”. 

9) w Rozdziale IX treść pkt 5.1. otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„5.1. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego, zgodna z 

wartością zaprezentowaną w zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym 

Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na dzień 31.12.2020 r.: 1 327 tys. złotych. 

”. 

10) w Rozdziale X treść pkt 5.1. otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„5.1. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego, zgodna z 

wartością zaprezentowaną w zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym 

Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na dzień 31.12.2020 r.: 533 tys. złotych. 
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”. 

 

11) w Rozdziale XI treść pkt 5.1. otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„5.1. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego, zgodna z 

wartością zaprezentowaną w zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym 

Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na dzień 31.12.2020 r.: 178 tys. złotych. 

”. 

12) w Rozdziale XI treść pkt 5.1. otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„Nie dotyczy. Subfundusz rozpoczął działalność w 2021 r.”. 

13) w Rozdziale XI treść pkt 5.2. otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„Nie dotyczy. Subfundusz rozpoczął działalność w 2021 r.”. 

14) w Rozdziale XI treść pkt 5.4. otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„Nie dotyczy. Subfundusz rozpoczął działalność w 2021 r.”. 
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15) w Rozdziale XV treść pkt 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„Zasady składania i rozpatrywania skarg przez PFR TFI S.A. zostały uregulowane w Regulaminie 

rozpatrywania reklamacji w PFR TFI S.A. („Regulamin”). Regulamin został wprowadzony w związku 

z § 72 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 2 lipca18 

listopada 202019 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez 

towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 202019 r. poz. 21031312) oraz zgodnie z 

postanowieniami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku 

finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. z 2019 r., poz. 2279, z późn. zm.). Celem Regulaminu 

jest określenie zasad postępowania pracowników Towarzystwa oraz podmiotów współpracujących z 

Towarzystwem w rozpatrywaniu Reklamacji.”. 

 

Pozostałe postanowienia Prospektu pozostają bez zmian. 

Powyższe zmiany Prospektu wchodzą w życie z dniem 28 maja 2021 r. 

 

 

 

 


