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Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU 

Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akord 

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 

2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi ogłasza o następujących 

zmianach statutu PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akord:  

W statucie PZU FIZ Akord wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) W artykule 9i ust. 3 i 5 otrzymują brzmienie: 

„3. Z zastrzeżeniem ust. 5 przedmiotem zapisów na Certyfikaty serii J będzie nie mniej niż 10.000 (słownie: 

dziesięć tysięcy) oraz nie więcej niż 5.000.000 (słownie: pięć milionów) Certyfikatów serii J.  

 5. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii J nie może być niższa niż  

4.000.000 (słownie: cztery miliony) złotych.”. 

 

2) W artykule 9j ust. 3 i 5 otrzymują brzmienie: 

„3. Z zastrzeżeniem ust. 5 przedmiotem zapisów na Certyfikaty serii K będzie nie mniej niż 10.000 (słownie: 

dziesięć tysięcy) oraz nie więcej niż 5.000.000 (słownie: pięć milionów) Certyfikatów serii K. 

5.Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii K nie może być niższa niż  4.000.000 

(słownie: cztery miliony) złotych.”. 

 

3) W artykule 9k ust. 3 i 5 otrzymują brzmienie: 

„3. Z zastrzeżeniem ust. 5 przedmiotem zapisów na Certyfikaty serii L będzie nie mniej niż 10.000 (słownie: 

dziesięć tysięcy) oraz nie więcej niż 5.000.000 (słownie: pięć milionów) Certyfikatów serii L. 

5. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii L nie może być niższa niż  4.000.000 

(słownie: cztery miliony) złotych.”. 

 

4) W artykule 9l ust. 3 i 5 otrzymują brzmienie: 

„3. Z zastrzeżeniem ust. 5 przedmiotem zapisów na Certyfikaty serii Ł będzie nie mniej niż 10.000 (słownie: 

dziesięć tysięcy) oraz nie więcej niż 5.000.000 (słownie: pięć milionów) Certyfikatów serii Ł. 

5. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii Ł nie może być niższa niż 4.000.000 (słownie: 

cztery miliony) złotych.”. 

 

Zmiany Statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, tj. w dniu 2 marca 2017 r. 

 


