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Informacja  
o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym 

dokonanych w dniu 1 czerwca 2022 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. 2018, poz. 2202 ze zm.) Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje 
o dokonaniu w dniu 1 czerwca 2022 roku następujących zmian w treści prospektu informacyjnego Pekao Funduszu 
Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”): 
 
 
 
1) Na stronie tytułowej prospektu informacyjnego Funduszu w informacji o dacie sporządzenia ostatniego tekstu 

jednolitego Prospektu datę: „27 maja 2022 r.” zastępuje się datą: „1 czerwca 2022 r.” 
 
2)  W Rozdziale I pkt 2. otrzymuje nowe następujące brzmienie: 
 
  „2. Osoby fizyczne działające w imieniu Towarzystwa, odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie  

Łukasz Kędzior – Prezes Zarządu Towarzystwa 
Jacek Babiński – Wiceprezes Zarządu Towarzystwa 
Maciej Łoziński – Wiceprezes Zarządu Towarzystwa 
Informacje zawarte w Prospekcie są prawdziwe i rzetelne oraz nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, 
których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami Ustawy i Rozporządzenia, a także wedle naszej 
najlepszej wiedzy nie istnieją, poza ujawnionymi w Prospekcie, okoliczności, które mogłyby wywrzeć 
znaczący wpływ na sytuację prawną, majątkową i finansową Funduszu. 

                                                                                                
……………………………         …………………………….            ..………………………. 

Łukasz Kędzior   Jacek Babiński        Maciej Łoziński 
                                      Prezes Zarządu                                         Wiceprezes Zarządu                             Wiceprezes Zarządu”    

 
3) W Rozdziale II pkt 7.1. otrzymuje nowe następujące brzmienie: 
 

„7.1. Zarząd Towarzystwa 
Łukasz Kędzior ........................................ – Prezes Zarządu 
Jacek Babiński  – Wiceprezes Zarządu, członek Zarządu nadzorujący podejmowanie decyzji 
inwestycyjnych dotyczących portfeli inwestycyjnych funduszy zarządzanych przez Towarzystwo lub portfeli, w 
skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zarządzanych przez Towarzystwo 
Maciej Łoziński ........................................  – Wiceprezes Zarządu, członek Zarządu nadzorujący system 
zarządzania ryzykiem w Towarzystwie” 
 

4) W Rozdziale II pkt 8.1. otrzymuje nowe następujące brzmienie: 
 

„8.1.  Zarząd 
 8.1.1. Łukasz Kędzior 

Członek Rady Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. 
8.1.2. Maciej Łoziński 

  Członek Komitetu ds. Ryzyka KDPW CCP S.A.” 
 
 
 
Warszawa, 1 czerwca 2022 r. 

 


