Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA
Al. Jana Pawła II 24
00-133 Warszawa

Aneks nr 2 z dnia 30 kwietnia 2015 r., roku do Prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych
serii A, B, C, D, E, F, G, H i I PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKORD
zatwierdzonego w dniu 14 kwietnia 2015 r., decyzją nr DFI/II/4034/158/21/U/14/15/16/10/GW
(„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 24 kwietnia 2015 r.
Aneks został sporządzony w związku z zatwierdzeniem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa rocznego
sprawozdania finansowego Towarzystwa za rok 2014.
W związku z powyższym wprowadzone zostają zmiany w prospekcie emisyjnym:
ROZDZIAŁ V. INFORMACJE O TOWARZYSTWIE w pkt 1.4. - Rodzaje i wartość kapitałów własnych Towarzystwa
(str. 53 prospektu emisyjnego) w brzmieniu:

„Wysokość kapitału własnego Towarzystwa na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła 50.631.229,07 złotych. Kapitał zakładowy
Towarzystwa wynosi 13.000.000 złotych (w całości wpłacony) i dzieli się na 13.000 akcji imiennych,
o cenie nominalnej 1.000 złotych każda.
Na kapitał własny składają się:
kapitał podstawowy (zakładowy)

13.000.000,00 zł

kapitał zapasowy

14.131.489,22 zł

kapitał z aktualizacji wycen
wynik finansowy (zysk) netto za rok 2013

7.514.172,42 zł
15.985.567,43 zł”

otrzymuje nowe brzmienie:

„Wysokość kapitału własnego Towarzystwa na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosła 5 7.276.357,33 złotych. Kapitał zakładowy
Towarzystwa wynosi 13.000.000 złotych (w całości wpłacony) i dzieli si ę na 13.000 akcji imiennych,
o cenie nominalnej 1.000 złotych każda.
Na kapitał własny składają się:

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, KRS 19102, NIP 527-22-28-027,
kapitał zakładowy: 13 000 000 zł wpłacony w całości, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, pzu.pl, infolinia: 801 102 102

kapitał podstawowy (zakładowy)

13.000.000,00 zł

kapitał zapasowy

18.127.881,08 zł

kapitał z aktualizacji wyceny
wynik finansowy (zysk) netto za rok 2014

7.694.500,82 zł
18.453.975,43 zł”

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 przyjmującej zapisy na Certyfikaty, w
terminie dwóch dni roboczych od dnia opublikowania niniejszego aneksu do Prospektu, tj. do dnia 18 maja 2015 r. włącznie

801 102 102

pzu.pl
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