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ZMIANY PROSPEKTU INFORMACYJNEGO 

BNP Paribas PPK SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO 

OTWARTEGO 

WPROWADZONE AKTUALIZACJĄ ROCZNĄ Z DNIA 30 LIPCA 2020 R.  

 

BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty („Fundusz”), informuje o dokonaniu w dniu 

30 lipca 2020 roku aktualizacji rocznej Prospektu Informacyjnego Funduszu. 

 

WYKAZ ZMIAN: 
 

1) W ROZDZIALE II „DANE O TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH”: 

a) w punkcie 4 zaktualizowano wysokość kapitału własnego Towarzystwa  podając dane na dzień 31.12.2019 r.  

b) w punkcie 5 usunięto informacje o podwyższeniu kapitału w dniu  – 15.04.2019 r. 

c) w punkcie 7.2 zaktualizowano listę członków Rady Nadzorczej poprzez usunięcie Pani Giorgia D’Anna i dodanie 

Pani Anne-Claire Urcun. 

d) w punkcie 8.2  zaktualizowana informacje o funkcjach pełnionych przez członków Rady Nadzorczej. 

e) w punkcie 9 podano aktualną listę funduszy zarządzanych przez Towarzystwo – poprzez aktualizację zarówno 

listy jaki nazw funduszy.  

f) w punkcie 10 w pierwszym akapicie zwrot „specjalista ds. Zarządzania Ryzykiem” zastąpiono zwrotem  

„Kierownik Zespołu Zarządzania Ryzykiem” a po słowach Radca Prawny dodano: ”kierujący Zespołem 

Prawnym”. 

2) W ROZDZIALE III „DANE O FUNDUSZU”: 

a. w punkcie 6,6.2 w drugim akapicie litera a) oraz litera b) po myślniku dodano słowo najwcześniej. 

b. w punkcie 13 zamieszczono aktualne oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań 

finansowych. 

c. w punkcie 16 wskazano, że Fundusz wybrał metodę zaangażowania oraz metodę brutto do pomiaru ekspozycji 

AFI Funduszu. 

3) W ROZDZIALE IV „INFORMACJE O SUBFUNDUSZACH”: 

a) w stosunku do wszystkich Subfunduszy zaktualizowano informacje o wysokości wskaźnika WKC, o wartości 

aktywów na koniec poprzedniego roku. 

b) w stosunku do wszystkich Subfunduszy zaktualizowano informacje o administratorach wskaźników referencyjnych. 

4) W ROZDZIALE V „DANE O DEPOZYTARIUSZU” – zaktualizowano punkty 5,6 i 7 zgodnie z oświadczeniem 
Depozytariusza na dzień 20.07.2020 r. 

5) W ROZDZIALE VI „DANE O PODMIOTACH OBSŁUGUJĄCYCH FUNDUSZY”  

a) w punkcie 7. wskazano zaktualizowaną informacje o podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań 

finansowych.  

b) w punkcie 9. „Dane o podmiotach innych niż Towarzystwo którym powierzono czynności wyceny 

aktywów funduszu – zaktualizowano informacje o osobach. 
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6) W ROZDZIALE VIII „ZAŁĄCZNIKI”: 

- zaktualizowano odwołania do przepisów prawa 
- dodano tekst jednolity statutu aktualny na dzień 09.06.2020 r.  

 

 

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA PROSPEKTU INFORMACYJNEGO POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN.  

Tekst jednolity Prospektu Informacyjnego Funduszu, uwzgledniający powyższe zmiany, został zamieszczony 
na stronie internetowej www.tfi.bnpparibas.pl. 

http://www.tfi.bnpparibas.pl/

