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ZMIANY PROSPEKTU INFORMACYJNEGO 

BNP Paribas PPK SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO 

OTWARTEGO 

WPROWADZONE AKTUALIZACJĄ Z DNIA 28 MAJA 2021 R.  

 

BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty („Fundusz”), informuje o dokonaniu w dniu 28 maja 2021 

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 31.12.2020 r.  

b) w punkcie 6 podano nowy adres Banku BNP Paribas Bank Polski S.A. 

c) w punkcie 7.2 zaktualizowano listę członków Rady Nadzorczej poprzez wykreślenie Vincenta Trouillard-Perrot – 

Członka  Rady Nadzorczej, który złożył rezygnację. 

d) w punkcie 8.2 usunięto informacje o funkcjach pełnionych przez Vincenta Trouillard-Perrot – członka Rady 

Nadzorczej, który złożył rezygnację. 

 

2) W ROZDZIALE III „DANE O FUNDUSZU”: 

a. w punkcie 6.1.2  - zaktualizowano odwołania do aktów prawnych podają aktualne dzienniki ustaw. 

b. w punkcie 15 podtytuł „Prawo do wytoczenia Powództwa litera c)”- zaktualizowano odwołania do aktów prawnych 

podając aktualne oznaczenia dzienników ustaw. 

c. w punkcie 13 - zamieszczono nową opinię audytora. 

d. w punkcie 15.5 podpunkt 3) - zaktualizowano odwołania do aktów prawnych podając aktualne oznaczenia dzienników 

ustaw. 

 

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 oraz informacje o średniej stopie z inwestycji za ubiegłe lata. 

 

4) W ROZDZIALE V „DANE O DEPOZYTARIUSZU” – zaktualizowano punkty 5, 6 i 7 zgodnie z oświadczeniem 
Depozytariusza na dzień 18 maja 2021 r. 

 

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

a) w punkcie 2.1 opisano serwis transakcyjny GOonline oferowany przez BNP Paribas Bank Polska S.A jako dystrybutora.  

b) w punkcie 2.2 zaktualizowana adres BNP Paribas Banko Polski S.A. dystrybutora.  

c) W punkcie 7 wykreślono jedną z dwóch firm audytorskich  

 

6) W ROZDZIALE VIII „ZAŁĄCZNIKI”: 

» zaktualizowano odwołania do przepisów prawa 

» dodano tekst jednolity statutu aktualny na dzień 18 maja 2021 r. 

 

POZOSTAŁE  POSTANOWIENIA  PROSPEKTU  INFORMACYJNEGO  POZOSTAJĄ BEZ  ZMIAN. 

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

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

