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Informacja  
o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym 

dokonanych w dniu 4 sierpnia 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  
4 sierpnia 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: „1 sierpnia 2022 r.” zastępuje się datą: „4 sierpnia 2022 r.” 
 
2) W Rozdziale V pkt 2.5. otrzymuje następujące brzmienie: 
 

„2.5.   Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 
2.5.1.  ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa, telefon: (+48) 22 640 40 00, faks: (+48) 22 640 40 05. 
2.5.2.  Zgodnie z Ustawą, Towarzystwo może prowadzić dystrybucję Jednostek Uczestnictwa Funduszu jako jego 

organ. Towarzystwo przyjmuje zlecenia i dyspozycje od: 
a. osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz podmiotów 

prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, w tym wspólników spółki cywilnej, 
b. osób fizycznych w ramach uczestnictwa w Funduszu na zasadach ogólnych oraz uczestnictwa w 

wyspecjalizowanych programach inwestycyjnych: Program Aktywnego Oszczędzania, Pracowniczy 
Program Oszczędnościowy oraz Zakładowy Program Oszczędnościowy zgodnie z Warunkami 
uczestnictwa w ww. programach oraz 

c. podmiotów, których portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów 
finansowych, na podstawie stosownej umowy zarządza Towarzystwo i umowa ta przewiduje możliwość 
inwestowania przekazanych do zarządzania środków w Jednostki Uczestnictwa Funduszu oferowanych 
przez Towarzystwo. 

2.5.3.  Kontakt z klientem: za pomocą telefonu (+48) 22 640 40 00, telefaksu (+48) 22 640 40 05. 
2.5.4.  Zezwolenie KPW-4077-1/96-4814. 
2.5.5.  Zasady świadczenia usługi: Towarzystwo, jako Prowadzący Dystrybucję stosuje zasady opisane szczegółowo 

w Prospekcie informacyjnym Funduszu. 
2.5.6. Skargi na nieprawidłowe działanie Towarzystwa mogą być składane osobiście lub pisemnie w siedzibie 

Towarzystwa. Rozpatrywanie skarg następuje w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania, z wyjątkiem skarg 
szczególnie zawiłych, w przypadku których termin powyższy może ulec wydłużeniu. 

2.5.7.  Prowadzący Dystrybucję wdrożył i stosuje politykę zapobiegania konfliktom interesów. Szczegółowe 
informacje można otrzymać osobiście, pisemnie lub telefonicznie. 

2.5.8.  Maksymalną wysokość opłat pobieranych przez Towarzystwo z tytułu zbywania i odkupywania Jednostek 
Uczestnictwa określa Prospekt informacyjny Funduszu.” 

 
 
 
Warszawa, 4 sierpnia 2022 r. 


