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Informacja  
o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym 

dokonanych w dniu 31 października 2019 roku 
 
 
 

Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego 
funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku 
do ryzyka tych funduszy (Dz. U. 2013, poz. 673 ze zm.) Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje 
o dokonaniu w dniu 31 października 2019 roku następujących zmian w treści prospektu informacyjnego Pekao Funduszy 
Globalnych Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”): 
 
 
 
1. Na stronie tytułowej w informacji o dacie sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu datę: „10 września 

2019 r.” zastępuje się datą: „31 października 2019 r.” 
 
2. W Rozdziale II pkt 8. otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

 
„8. Informacje o pełnionych przez osoby wymienione w pkt 7. funkcjach poza Towarzystwem, jeżeli ta 

okoliczność może mieć znaczenie dla sytuacji Uczestników 
8.1.  Rada Nadzorcza 
8.1.1. Mariusz Jelonek – Przewodniczący  

Doradca Podatkowy, Członek Krajowej Rady Doradców Podatkowych. 

8.1.2. Marcin Nawrocki – Wiceprzewodniczący  
CFA, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Doradca i konsultant w sektorze finansowym. 

8.1.3. Dominika Latusek-Jurczak 
Profesor nadzwyczajny dr hab., Katedra Zarządzania, Zakład Zarządzania, Akademia Leona 
Koźmińskiego w Warszawie. Członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Rady Nadzorczej 
Międzynarodowej Szkoły Zarządzania. 

8.1.4. Dominik Morgała  

Doktor nauk prawnych, radca prawny, partner w Kancelarii Morgała Nawrot Kancelaria Radców Prawnych 

sp. p.” 

 

3. W Rozdziale III Część A w pkt 6.2. lit. e) otrzymuje nowe następujące brzmienie: 
 
„e) dyspozycje udzielenia, odwołania oraz zmiany zakresu pełnomocnictwa są wiążące dla Funduszu od 

momentu doręczenia ich Funduszowi, tj. po otrzymaniu przez Agenta Transferowego informacji o 
udzieleniu, odwołaniu lub zmianie pełnomocnictwa;” 

 

4. W Rozdziale III Część A w pkt 6.2. lit. g) otrzymuje nowe następujące brzmienie: 
 

„g)  zakres umocowania pełnomocnika może być ogólny, rodzajowy lub szczególny (do określonej przez 
Uczestnika czynności). Pełnomocnictwo ogólne obejmuje umocowanie do dokonywania wszelkich 
czynności prawnych w takim samym zakresie jak uczestnik, z wyłączeniem: zmiany danych 
uczestnika i aktualizacji numeru rachunku bankowego uczestnika zapisanego w Rejestrze 
Uczestników, złożenia oświadczenia o statusie FATCA i kraju rezydencji podatkowej, 
wskazania/odwołania osób uprawnionych do dysponowania środkami na wypadek śmierci 
Uczestnika (zgodnie z art. 111 Ustawy), wskazania/odwołania osób uprawnionych do IKE/IKZE. Do 
dokonania przez pełnomocnika czynności, których nie obejmuje pełnomocnictwo ogólne, wymagane 
jest pełnomocnictwo szczególne, określające w treści pełnomocnictwa szczególną czynność, której 
będzie mógł dokonać pełnomocnik;”  

 
5. W Rozdziale III Część A oświadczenie niezależnego biegłego rewidenta w pkt 22. otrzymuje nowe następujące 

brzmienie: 
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6. W Rozdziale VII pkt 2. – w treści statutu Pekao Funduszy Globalnych Specjalistycznego Funduszu 
Inwestycyjnego Otwartego – dokonuje się następujących zmian: 

 
1) Art. 29 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„Art. 29   [Lokaty w jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa] 
§ 1.  Fundusz inwestując Aktywa danego Subfunduszu może nabywać: 

1) jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej; 

2) tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne; 
3) tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, jeżeli: 

a) instytucje te oferują publicznie tytuły uczestnictwa i umarzają je na żądanie uczestnika, 
b) instytucje te podlegają nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym 

Państwa Członkowskiego lub państwa należącego do OECD oraz zapewniona jest, na zasadzie 
wzajemności, współpraca Komisji z tym organem, 

c) ochrona posiadaczy tytułów uczestnictwa tych instytucji jest taka sama jak posiadaczy jednostek 
uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, w szczególności instytucje te stosują ograniczenia 
inwestycyjne co najmniej takie, jak określone w art. 93 - 110 Ustawy, 

d) instytucje te są obowiązane do sporządzania rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych.” 
 
2) Art. 32g otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„Art. 32g   [Lokaty w jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa] 
§ 1. Fundusz inwestując Aktywa danego Subfunduszu może nabywać: 

1) jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej; 

2) tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne; 
3) tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, jeżeli: 

a) instytucje te oferują publicznie tytuły uczestnictwa i umarzają je na żądanie uczestnika, 
b) instytucje te podlegają nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym 

Państwa Członkowskiego lub państwa należącego do OECD oraz zapewniona jest, na zasadzie 
wzajemności, współpraca Komisji z tym organem, 

c) ochrona posiadaczy tytułów uczestnictwa tych instytucji jest taka sama jak posiadaczy jednostek 
uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, w szczególności instytucje te stosują ograniczenia 
inwestycyjne co najmniej takie, jak określone w art. 93 - 110 Ustawy, 

d) instytucje te są obowiązane do sporządzania rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych.” 
 
3) Art. 32gg otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„Art. 32gg [Lokaty w jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa] 
§ 1.  Fundusz inwestując Aktywa danego Subfunduszu może nabywać: 

1) jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej; 

2) tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne; 
3) tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, jeżeli: 

a) instytucje te oferują publicznie tytuły uczestnictwa i umarzają je na żądanie uczestnika, 
b) instytucje te podlegają nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym 

Państwa Członkowskiego lub państwa należącego do OECD oraz zapewniona jest, na zasadzie 
wzajemności, współpraca Komisji z tym organem, 

c) ochrona posiadaczy tytułów uczestnictwa tych instytucji jest taka sama jak posiadaczy jednostek 
uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, w szczególności instytucje te stosują ograniczenia 
inwestycyjne co najmniej takie, jak określone w art. 93 - 110 Ustawy, 

d) instytucje te są obowiązane do sporządzania rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych.” 
 
4) Art. 32ggg otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„Art. 32ggg [Lokaty w jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa] 
§ 1.  Fundusz inwestując Aktywa danego Subfunduszu może nabywać:  

1) jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej; 

2) tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne; 
3) tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, jeżeli: 

a) instytucje te oferują publicznie tytuły uczestnictwa i umarzają je na żądanie uczestnika, 
b) instytucje te podlegają nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym 

Państwa Członkowskiego lub państwa należącego do OECD oraz zapewniona jest, na zasadzie 
wzajemności, współpraca Komisji z tym organem, 

c) ochrona posiadaczy tytułów uczestnictwa tych instytucji jest taka sama jak posiadaczy jednostek 
uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, w szczególności instytucje te stosują ograniczenia 
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inwestycyjne co najmniej takie, jak określone w art. 93 - 110 Ustawy, 
d) instytucje te są obowiązane do sporządzania rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych.” 

 
5) Art. 32ag otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„Art. 32ag [Lokaty w jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa] 
§ 1.  Fundusz inwestując Aktywa danego Subfunduszu może nabywać:  

1) jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej; 

2) tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne; 
3) tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, jeżeli: 

a) instytucje te oferują publicznie tytuły uczestnictwa i umarzają je na żądanie uczestnika, 
b) instytucje te podlegają nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym 

Państwa Członkowskiego lub państwa należącego do OECD oraz zapewniona jest, na zasadzie 
wzajemności, współpraca Komisji z tym organem, 

c) ochrona posiadaczy tytułów uczestnictwa tych instytucji jest taka sama jak posiadaczy jednostek 
uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, w szczególności instytucje te stosują ograniczenia 
inwestycyjne co najmniej takie, jak określone w art. 93 - 110 Ustawy, 

d) instytucje te są obowiązane do sporządzania rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych.” 
 
6) Art. 32ap otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„Art. 32ap [Lokaty w jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa] 
§ 1. Fundusz inwestując Aktywa danego Subfunduszu może nabywać:  

1) jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej; 

2) tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne; 
3) tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, jeżeli:  

a) instytucje te oferują publicznie tytuły uczestnictwa i umarzają je na żądanie uczestnika, 
b) instytucje te podlegają nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym 

Państwa Członkowskiego lub państwa należącego do OECD oraz zapewniona jest, na zasadzie 
wzajemności, współpraca Komisji z tym organem, 

c) ochrona posiadaczy tytułów uczestnictwa tych instytucji jest taka sama jak posiadaczy jednostek 
uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, w szczególności instytucje te stosują ograniczenia 
inwestycyjne co najmniej takie, jak określone w art. 93 - 110 Ustawy, 

d) instytucje te są obowiązane do sporządzania rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych.” 
 
 
 
Warszawa, 31 października 2019 r. 
 


