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Ogłoszenie o zmianie statutu 
 

Pekao 
Funduszu Inwestycyjnego Otwartego 

 
 
 
Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 Ustawy 
z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz.U. z 
2021 poz. 605 ze zm.) jako organ Pekao Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”) niniejszym ogłasza o dokonaniu 
poniższych zmian w statucie ww. Funduszu: 
 
 
 
1) W Rozdziale V pkt. V.14.2.4. otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„V.14.2.4. Maksymalne stawki Wynagrodzenia Stałego, przypisane do Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu 
poszczególnych kategorii wynoszą: 

a) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A 2,50 % 

b) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E 2,00 % 

c) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F 2,40 % 

d) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I 2,50 % 

„ 

 
2) W Rozdziale V pkt. V.15.2.4. otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„V.15.2.4. Maksymalne stawki Wynagrodzenia Stałego, przypisane do Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu 
poszczególnych kategorii wynoszą: 

a) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A 2,50 % 

b) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E 2,00 % 

c) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F 2,40 % 

d) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I 2,50 % 

„ 
 
3) W Rozdziale VII pkt VII.9. otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„VII.9.  1. Jednostki Uczestnictwa kategorii J są dostępne u wybranych Prowadzących Dystrybucję z wyjątkiem 
Funduszu, a ich nabycie wiąże się z koniecznością poniesienia opłaty manipulacyjnej, o której mowa w pkt. 
VII.30. Pierwsza minimalna wpłata, za jaką jednorazowo można nabyć Jednostki Uczestnictwa kategorii J 
wynosi 1’000’000 (jeden milion) złotych, a każda następna minimalna wpłata wynosi 500 (pięćset) złotych. 

2. Jednostki Uczestnictwa kategorii K są dostępne u wybranych Prowadzących Dystrybucję z wyjątkiem 
Funduszu, a ich nabycie wiąże się z koniecznością poniesienia opłaty manipulacyjnej, o której mowa w pkt. 
VII.30. Pierwsza minimalna wpłata, za jaką jednorazowo można nabyć Jednostki Uczestnictwa kategorii K 
wynosi 30’000’000 (trzydzieści milionów) złotych, a każda następna minimalna wpłata wynosi 500 (pięćset) 
złotych. 

3. Jednostki Uczestnictwa kategorii L są dostępne u wybranych Prowadzących Dystrybucję z wyjątkiem 
Funduszu, a ich nabycie wiąże się z koniecznością poniesienia opłaty manipulacyjnej, o której mowa w pkt. 
VII.30. Pierwsza minimalna wpłata, za jaką jednorazowo można nabyć Jednostki Uczestnictwa kategorii L 
wynosi 5’000’000 (pięć milionów) złotych, a każda następna minimalna wpłata wynosi 500 (pięćset) złotych.” 

 
 
 

Powyższe zmiany wchodzą w życie z dniem dokonania niniejszego ogłoszenia. 
 
 
 
Warszawa, 15 kwietnia 2021 r. 


