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Aneks nr 6 do PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH 
SERII J, K, L, Ł, M, N, O, P, R PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO 
AKORD, zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (decyzją z dnia 24 
listopada 2016 r. („prospekt emisyjny”) 

 

Niniejszy aneks do prospektu emisyjnego został sporządzony zgodnie z art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 

spółkach publicznych.  

 

Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają znaczenie nadane im w prospekcie emisyjnym. Odwołania 

do stron odnoszą się do stron prospektu emisyjnego opublikowanego w dniu 28 listopada 2016 r. 

 

Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem w dniu 5 maja 2017 r. raportu okresowego Funduszu 

za I kwartał 2017 r. 

 

W związku z powyższym, aneksem nr 6 wprowadza się następujące zmiany do prospektu emisyjnego: 

 

1. W Rozdziale I – PODSUMOWANIE, B – Emitent i gwarant pkt B.7. (str. 12 i 13) w tabeli Wybrane 

Dane Finansowe, dodaje się kolumny z danymi za I kwartał 2017 r. wraz z danymi 

porównawczymi za I kwartał 2016 r.: 

 

WYBRANE DANE FINANSOWE za I kwartał 2017 r.  za I kwartał 2016 r.  

Przychody z lokat 919    678    

Koszty funduszu netto 751    1 707    

Przychody z lokat netto 168    - 1 029    

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 6 436    5 461    

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat - 4 111    - 95   



801 102 102     pzu.pl 2/9  

Wynik z operacji 2 493    4 337    

Zobowiązania 47 740    18 135    

Aktywa 180 729    102 739    

Aktywa netto 132 989    84 604    

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 1 186 596    791 721 

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 112,08    106, 86 

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 2,10    5,48 

 

w akapicie „Źródło” przed zdaniem pierwszym dodaje się zdanie o następującej treści: 

„Raport kwartalny za I kwartał 2017 r. za okres 01.01.2017 – 31.03.2017 (dane nieaudytowane).”. 

 

2. W Rozdziale I – PODSUMOWANIE, B – Emitent i gwarant pkt B.7. (str. 13) w tabeli Rachunek 

Przepływów Pieniężnych, dodaje się kolumny z danymi za I kwartał 2017 r. wraz z danymi 

porównawczymi za I kwartał 2016 r.: 

 

Rachunek Przepływów Pieniężnych  
za I kwartał 2017 r.  

01.01.2017 – 
31.03.2017 

za I kwartał 2016 r. 
01.01.2016 – 
31.03.2016 

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej  - 66 441 - 2 884 

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 65 930 - 11 122 

C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów 
środków pieniężnych 

- 513 - 120 

D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto  - 1 024 - 14 126 

E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek 
okresu sprawozdawczego  

31 929 23 711 

F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu 
sprawozdawczego 

30 905 9 585 

 

w akapicie „Źródło” przed zdaniem pierwszym dodaje się zdanie o następującej treści: 

„Raport kwartalny za I kwartał 2017 r. za okres 01.01.2017 – 31.03.2017 (dane nieaudytowane).”. 

 

3. W Rozdziale I – PODSUMOWANIE, B – Emitent i gwarant pkt B.7. (str. 13 i następne) w tabeli 

Rachunek Wyniku z Operacji, dodaje się kolumny z danymi za I kwartał 2017 r. wraz z danymi 

porównawczymi za I kwartał 2016 r.: 

 

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI 
za I kwartał 2017 r. 

01.01.2017 – 
31.03.2017 

za I kwartał 2016r. 
01.01.2016 – 
31.03.2016 

I. Przychody z lokat 919 678 

Dywidendy i inne udziały w zyskach  0 0 

Przychody odsetkowe  722 575 
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Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 

Dodatnie saldo różnić kursowych 197 103 

Pozostałe 0 0 

II. Koszty funduszu 751 1 707 

Wynagrodzenie dla towarzystwa 650 1 468 

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 

Opłaty dla depozytariusza  17 15 

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 

Usługi w zakresie rachunkowości 5 0 

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 

Usługi prawne 0 0 

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 

Koszty odsetkowe 29 12 

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 

Ujemne saldo różnic kursowych 0 182 

Pozostałe 50 30 

III. Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 

IV. Koszty funduszu netto (II-III) 751 1 707 

V. Przychody z lokat netto (I-IV) 168 - 1 029 

VI. Zrealizowany i nierealizowany zysk (strata) 2 325 5 366 

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 6 436 5 461 

z tytułu różnic kursowych  1 933 2 071 

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w 
tym: 

- 4 111 - 95 

z tytułu różnic kursowych - 2 579 - 47 

VII. Wynik z operacji  2 493 4 337 

Wynik z operacji przypadający na kategorię certyfikatów inwestycyjnych 
(w złotych)  

2,10 5,48 

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 
(w złotych) 

2,10 5,48 
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w akapicie „Źródło” przed zdaniem pierwszym dodaje się zdanie o następującej treści: 

„Raport kwartalny za I kwartał 2017 r. za okres 01.01.2017 – 31.03.2017 (dane nieaudytowane).”. 

 

4. W Rozdziale I – PODSUMOWANIE, B – Emitent i gwarant pkt B.7. (str. 15) za opisem pod tabelami 

zamieszczonymi w tym punkcie dodaje się opis w brzmieniu: 

 

„Otwarcie roku 2017 było bardzo optymistyczne dzięki wysokim odczytom wskaźników optymizmu konsumentów, 

dobrym danym gospodarczym, dodatkowo wspieranym oczekiwaniami na zmiany legislacyjne i luzowaniem polityki 

fiskalnej przez nową administrację amerykańską.  

Dzięki zwycięstwu Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich świat bardzo szybko przeszedł od „secular stagnation” 

do „reflation trade”.  

Dzięki statystycznym efektom wyższych cen surowców – głównie ropy - na świecie urosły odczyty indeksu CPI, co 

spowodowało oczekiwania na większą skalę oraz szybsze podwyżki stóp procentowych przez FED.  

W marcu okazało się, że nowa amerykańska administracja będzie miała jednak duży problem z szybkim 

wprowadzeniem zapowiadanych wcześniej i już wycenianych przez rynek zmian.  Pojawiły się też pierwsze sygnały 

dotyczące zapowiedzi zakończenia programu luzowania ilościowego (QE) w Europie oraz redukcji bilansu 

amerykańskiego banku centralnego, już w 2 połowie roku.  

Dodatkowo napięty kalendarz polityczny w Europie (wybory prezydenckie we Francji, parlamentarne we Franc ji i 

Niemczech) oraz dynamiczne wydarzenia w Syrii i na Półwyspie Koreańskim, mogące prowadzić do konfliktu 

zbrojnego, spowodowały przecenę na rynkach akcji.  

Mimo to indeksy na rynkach rozwiniętych zyskują około 5% od początku roku  2017. Rentowności obligacji, po silnej 

przecenie i wzroście rentowności pod koniec 2016 roku przebywały w trendzie horyzontalnym – amerykańska 

obligacja 10 letnia przebywała w przedziale 2.30-2.60%. Polska giełda znowu stała się zauważalna dla zagranicznych 

inwestorów i powoli nadrabia stracony czas zyskując ok. 15%.  

Polskie obligacje też są w cenie - rentowności 10 letnich obligacji - spadły z 3,90% do 3,40% obecnie, przy sporym 

zainteresowaniu zagranicznych inwestorów.  

Po szybkim wzroście indeksu CPI do poziomu powyżej 2,00% w I kwartale 2017, oczekiwana jest jego stabilizacja i 

powolny spadek do 1,7% na koniec roku 2017.  

Od początku roku aprecjonował polski złoty do poziomów 4.24 do  euro i 4 do dolara (z 4,40 i 4,20 odpowiednio).  

Poprawiają się prognozy wzrostu gospodarczego dla Polski, który w 2017 roku powinien wynieść 3,5%, dzięki 

wysokiej konsumpcji i przyspieszającym inwestycjom. Scenariusz wysokiego wzrostu gospodarczego, utrzymania 

deficytu sektora finansów publicznych poniżej 3% w stosunku do PKB oraz inflacja na przewidywalnej, umiarkowanej 

ścieżce powinny wspierać wyceny polskich aktywów. 

 

Poziom aktywów netto Funduszu na koniec marca 2017 r. wyniósł 132 989 tys. zł, w porównywalnym okresie, tj. na 

koniec marca 2016 r. poziom aktywów netto wyniósł  84 604 tys. zł. Fundusz zamknął I kwartał 2017 r. dodatnim 

wynikiem z operacji w wysokości 2 493 tys. zł. 

Po ostatnim okresie sprawozdawczym (I kwartał 2017 r.) nie wystąpiły znaczące zmiany w sytuacji finansowej 

Funduszu.”. 

 

5. W Rozdziale I – PODSUMOWANIE, B – Emitent i gwarant, pkt B.45. (str. 22 - 23) po akapicie 

ostatnim dodaje się nowy akapit w brzmieniu: 

 

„Na dzień 31 marca 2017 r. Aktywa Funduszu wynosiły 180 729 tys. zł, na co składały się głównie: 

a) dłużne papiery wartościowe stanowiące 80,69% Aktywów Funduszu,  

b) instrumenty pochodne stanowiące 2,20% Aktywów Funduszu. 

 

Jedną z największych pozycji w portfelu stanowiły obligacje skarbowe zarówno Polski jak i innych krajów. Dłużne 

papiery wartościowe o wykupie do 1 roku stanowiły 1,13% udziału w aktywach ogółem, natomiast dłużne papiery 

wartościowe o terminie wykupu powyżej 1 roku stanowiły 79,56% udziału w aktywach ogółem.”.  
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6. W Rozdziale IV – DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOSCI pkt 2.2. – Wybrane dane finansowe 

Funduszu (str. 48 i następne) w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się kolumny z danymi za 

I kwartał 2017 r. wraz z danymi porównawczymi za I kwartał 2016 r.: 

 

WYBRANE DANE FINANSOWE za I kwartał 2017 r.  za I kwartał 2016 r.  

Przychody z lokat 919    678    

Koszty funduszu netto 751    1 707    

Przychody z lokat netto 168    - 1 029    

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 6 436   5 461    

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat - 4 111    - 95   

Wynik z operacji 2 493    4 337    

Zobowiązania 47 740    18 135    

Aktywa 180 729    102 739    

Aktywa netto 132 989    84 604    

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 1 186 596    791 721 

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 112,08    106, 86 

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 2,10    5,48 

 

w akapicie „Źródło” przed zdaniem pierwszym dodaje się zdanie o następującej treści: 

„Raport kwartalny za I kwartał 2017 r. za okres 01.01.2017 – 31.03.2017 (dane nieaudytowane).”. 

 

7. W Rozdziale IV – DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOSCI pkt 2.2. – Wybrane dane finansowe 

Funduszu (str. 49) w tabeli Rachunek Przepływów Pieniężnych, dodaje się kolumny z danymi za I 

kwartał 2017 r. wraz z danymi porównawczymi za I kwartał 2016 r.: 

 

Rachunek Przepływów Pieniężnych  
za I kwartał 2017 r.  

01.01.2017 – 
31.03.2017 

za I kwartał 2016 r. 
01.01.2016 – 
31.03.2016 

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej  - 66 441 - 2 884 

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 65 930 - 11 122 

C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów 
środków pieniężnych 

- 513 - 120 

D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto  - 1 024 - 14 126 

E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek 
okresu sprawozdawczego  

31 929 23 711 
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F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu 
sprawozdawczego 

30 905 9 585 

 

w akapicie „Źródło” przed zdaniem pierwszym dodaje się zdanie o następującej treści: 

„Raport kwartalny za I kwartał 2017 r. za okres 01.01.2017 – 31.03.2017 (dane nieaudytowane).”. 

 

8. W Rozdziale IV – DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOSCI pkt 2.2. – Wybrane dane finansowe 

Funduszu (str.50) w tabeli Rachunek Wyniku z Operacji, dodaje się kolumny z danymi za I kwartał 

2017 r. wraz z danymi porównawczymi za I kwartał 2016 r.: 

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI 
za I kwartał 2017 r. 

01.01.2017 – 
31.03.2017 

za I kwartał 2016r. 
01.01.2016 – 
31.03.2016 

I. Przychody z lokat 919 678 

Dywidendy i inne udziały w zyskach  0 0 

Przychody odsetkowe  722 575 

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 

Dodatnie saldo różnić kursowych 197 103 

Pozostałe 0 0 

II. Koszty funduszu 751 1 707 

Wynagrodzenie dla towarzystwa 650 1 468 

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 

Opłaty dla depozytariusza  17 15 

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 

Usługi w zakresie rachunkowości 5 0 

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 

Usługi prawne 0 0 

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 

Koszty odsetkowe 29 12 

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 

Ujemne saldo różnic kursowych 0 182 

Pozostałe 50 30 

III. Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 

IV. Koszty funduszu netto (II-III) 751 1 707 
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V. Przychody z lokat netto (I-IV) 168 - 1 029 

VI. Zrealizowany i nierealizowany zysk (strata) 2 325 5 366 

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 6 436 5 461 

z tytułu różnic kursowych  1 933 2 071 

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w 
tym: 

- 4 111 - 95 

z tytułu różnic kursowych - 2 579 - 47 

VII. Wynik z operacji  2 493 4 337 

Wynik z operacji przypadający na kategorię certyfikatów inwestycyjnych 
(w złotych)  

2,10 5,48 

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 
(w złotych) 

2,10 5,48 

w akapicie „Źródło” przed zdaniem pierwszym dodaje się zdanie o następującej treści: 

„Raport kwartalny za I kwartał 2017 r. za okres 01.01.2017 – 31.03.2017 (dane nieaudytowane).”. 

 

9. W Rozdziale IV – DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOSCI pkt 2.2. – Wybrane dane finansowe 

Funduszu (str.50 - 51) pod tabelami Składniki Lokat dodaje się dane za I kwartał 2017 r. oraz I 

kwartał 2016 r.: 

 

ZESTAWIENIE LOKAT 

Składniki Lokat  I kwartał 2017 r. na dzień 31.03.2017 
I kwartał 2016 r. na dzień  

31.03.2016 

  

Wartość 
według ceny 
nabycia w 

tys. zł 

Wartość 
według 
wyceny 
na dzień 

bilansowy 
w tys. zł 

Procentowy 
udział w 
aktywach 
ogółem 

Wartość 
według ceny 

nabycia w tys. 
zł 

Wartość 
według 
wyceny 
na dzień 

bilansowy 
w tys. zł 

Procentowy 
udział w 
aktywach 
ogółem 

Akcje  0 0 0 0 0 0 

Warranty subskrypcyjne 0 0 0 0 0 0 

Prawa do akcji 0 0 0 0 0 0 

Prawa poboru 0 0 0 0 0 0 

Kwity depozytowe 0 0 0 0 0 0 

Listy zastawne 0 0 0 0 0 0 

Dłużne papiery wartościowe 145 283 145 812 80,69 79 951 81 375 79,21 

Instrumenty pochodne 424 4 001 2,20 438 1 628 1,58 

Udziały w spółkach z ograniczoną 
odpowiedzialnością 

0 0 0 0 0 0 

Jednostki uczestnictwa 0 0 0 0 0 0 

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0 0 0 

Tytuły uczestnictwa emitowane 
przez instytucje wspólnego 
inwestowania mające siedzibę za 
granicą 

0 0 0 0 0 0 
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Wierzytelności 0 0 0 0 0 0 

Weksle 0 0 0 0 0 0 

Depozyty  0 0 0 10 000 10 141 9,87 

Waluty  0 0 0 0 0 0 

Nieruchomości 0 0 0 0 0 0 

Statki morskie 0 0 0 0 0 0 

Inne 0 0 0 0 0 0 

 

„Źródło: Raport kwartalny za I kwartał 2017 r. za okres 01.01.2017 – 31.03.2017 (dane nieaudytowane).”. 

 

10. W Rozdziale IV – DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOSCI pkt 2.3. – Analiza portfela 

inwestycyjnego Funduszu (str. 51-52) dodaje się akapit w brzmieniu: 

 

„Na dzień 31 marca 2017 r. Aktywa Funduszu wynosiły 180 729 tys. zł, na co składały się głównie: 

c) dłużne papiery wartościowe stanowiące 80,69% Aktywów Funduszu,  

d) instrumenty pochodne stanowiące 2,20% Aktywów Funduszu. 

 

Jedną z największych pozycji w portfelu stanowiły obligacje skarbowe zarówno Polski jak i innych krajów. Dłużne 

papiery wartościowe o wykupie do 1 roku stanowiły 1,13% udziału w aktywach ogółem, natomiast dłużne papiery 

wartościowe o terminie wykupu powyżej 1 roku stanowiły 79,56% udziału w aktywach ogółem.  

Szczegółowy skład portfela przedstawia Raport kwartalny Funduszu za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 

2017 r. dostępny na stronie internetowej (dane nieaudytowane). 

Raport kwartalny Funduszu za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r. obejmujący informacje finansowe 

za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r., włączono do Prospektu przez odesłanie.”. 

 

11. W Rozdziale IV – DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOSCI pkt 2.5. – Sytuacja finansowa 

Funduszu (str. 52-53) po akapicie ostatnim dodaje się nowy akapit w brzmieniu: 

 

„Otwarcie roku 2017 było bardzo optymistyczne dzięki wysokim odczytom wskaźników optymizmu konsumentów, 

dobrym danym gospodarczym, dodatkowo wspieranym oczekiwaniami na zmiany legislacyjne i luzowaniem polityki 

fiskalnej przez nową administrację amerykańską.  

Dzięki zwycięstwu Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich świat bardzo szybko przeszedł od „secular stagnation” 

do „reflation trade”.  

Dzięki statystycznym efektom wyższych cen surowców – głównie ropy - na świecie urosły odczyty indeksu CPI, co 

spowodowało oczekiwania na większą skalę oraz szybsze podwyżki stóp procentowych przez FED.  

W marcu okazało się, że nowa amerykańska administracja będzie miała jednak duży problem z szybkim 

wprowadzeniem zapowiadanych wcześniej i już wycenianych przez rynek zmian. Pojawiły się też pierwsze sygnały 

dotyczące zapowiedzi zakończenia programu luzowania ilościowego (QE) w Europie oraz redukcji bilansu 

amerykańskiego banku centralnego, już w 2 połowie roku.  

Dodatkowo napięty kalendarz polityczny w Europie (wybory prezydenckie we Francji, parlamentarne we Francji i 

Niemczech) oraz dynamiczne wydarzenia w Syrii i na Półwyspie Koreańskim, mogące prowadzić do konfliktu 

zbrojnego, spowodowały przecenę na rynkach akcji.  

Mimo to indeksy na rynkach rozwiniętych zyskują około 5% od początku roku 2017. Rentowności obligacji, po silnej 

przecenie i wzroście rentowności pod koniec 2016 roku przebywały w trendzie horyzontalnym – amerykańska 

obligacja 10 letnia przebywała w przedziale 2.30-2.60%. Polska giełda znowu stała się zauważalna dla zagranicznych 

inwestorów i powoli nadrabia stracony czas zyskując ok. 15%.  

Polskie obligacje też są w cenie - rentowności 10 letnich obligacji - spadły z 3,90% do 3,40% obecnie, przy sporym 

zainteresowaniu zagranicznych inwestorów.  

Po szybkim wzroście indeksu CPI do poziomu powyżej 2,00% w I kwartale 2017, oczekiwana jest jego stabilizacja i 

powolny spadek do 1,7% na koniec roku 2017.  

Od początku roku aprecjonował polski złoty do poziomów 4.24 do euro i 4 do dolara (z 4,40 i 4,20 odpowiednio).  

http://www.pzu.pl/c/document_library/get_file?uuid=7370f684-100b-4f25-bae1-119f10c92847&groupId=10172
http://www.pzu.pl/c/document_library/get_file?uuid=7370f684-100b-4f25-bae1-119f10c92847&groupId=10172
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Poprawiają się prognozy wzrostu gospodarczego dla Polski, który w 2017 roku powinien wynieść 3,5%, dzięki 

wysokiej konsumpcji i przyspieszającym inwestycjom. Scenariusz wysokiego wzrostu gospodarczego, utrzymania 

deficytu sektora finansów publicznych poniżej 3% w stosunku do PKB oraz inflacja na przewidywalnej, umiarkowanej 

ścieżce powinny wspierać wyceny polskich aktywów. 

 

Poziom aktywów netto Funduszu na koniec marca 2017 r. wyniósł 132 989 tys. zł, w porównywalnym okresie, tj. na 

koniec marca 2016 r. poziom aktywów netto wyniósł  84 604 tys. zł. Fundusz zamknął I kwartał 2017 r. dodatnim 

wynikiem z operacji w wysokości 2 493 tys. zł. 

Po ostatnim okresie sprawozdawczym (I kwartał 2017 r.) nie wystąpiły znaczące zmiany w sytuacji finansowej 

Funduszu.”. 

 

12. W Rozdziale IV – DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOSCI pkt 2.15. - Śródroczne i inne informacje 

finansowe (str. 54) po akapicie ostatnim dodaje się nowy akapit w brzmieniu: 

 

„Raport kwartalny Funduszu za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r. obejmujący dane finansowe Funduszu 

za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r. (dane nieaudytowane) włączono do Prospektu poprzez odesłanie. 

Raport kwartalny Funduszu za I kwartał 2017 r. został w dniu 5 maja 2017 r. opublikowany na stronie internetowej 

www.pzu.pl: 

- Wprowadzenie do Kwartalnego skróconego sprawozdania finansowego PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akord 

za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 marca 2017 roku; 

- Informacja dodatkowa do Kwartalnego skróconego sprawozdania finansowego PZU Funduszu Inwestycyjnego 

Zamkniętego Akord za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 marca 2017 roku;  

- Nota: Polityka rachunkowości Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akord. 

 

 

13. W Rozdziale VII – ZAŁĄCZNIKI – (str. 147) w pkt 3 – w wykazie odesłań zmieszczonych w Prospekcie 

po pkt 6 dodaje się pkt 7 w brzmieniu: 

 

„Raport kwartalny za I kwartał 2017 r. za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 marca 2017 r.”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o prawie do uchylenia się od skutków prawnych zapisu po udostępnieniu do publicznej 

wiadomości niniejszego aneksu  

Zgodnie z art. 51a Ustawy o ofercie publicznej, w przypadku gdy aneks do Prospektu jest udostępniany do publicznej 

wiadomości po rozpoczęciu zapisów, osoba, która złożyła zapis przed udostepnieniem takiego aneksu do publicznej 

wiadomości, może uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu. Uchylenie się od skutków prawnych złożonego 

zapisu następuje przez oświadczenie na piśmie złożone w dowolnym Punkcie Subskrypcyjnym przyjmującym zapisy na 

Certyfikaty, w terminie dwóch dni roboczych od dnia opublikowania niniejszego aneksu do Prospektu, tj. do dnia  29 

maja 2017 r. włącznie. 

http://www.pzu.pl/c/document_library/get_file?uuid=7370f684-100b-4f25-bae1-119f10c92847&groupId=10172
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http://www.pzu.pl/c/document_library/get_file?uuid=d5e8e62d-db62-4019-a36c-d7139b0da9c4&groupId=10172
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