
 

 1 

 

ZMIANY PROSPEKTU INFORMACYJNEGO 

BNP Paribas PPK SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO 

OTWARTEGO 

W PROWADZONE AKTUALIZACJĄ Z DNIA 11 KWIETNIA 2022 R.  

 
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty („Fundusz”), informuje o dokonaniu w dniu 11 kwietnia 2022 

roku zmiany Prospektu Informacyjnego Funduszu.  

 

WYKAZ ZMIAN 

 
W ROZDZIALE  VII „INFORMACJE DODATKOWE” w punkcie1 dodaje się punkt 1.2.12 w następującym 
brzmieniu:   

1.2.12. Ograniczenia w zbywaniu jednostek uczestnictwa obywatelom Federacji Rosyjskiej i Republiki Białorusi  

 

Od dnia 12 kwietnia 2022 r. Fundusz zaprzestaje zbywania jednostek uczestnictwa obywatelom  rosyjskim i białoruskim 

lub osobom fizycznym zamieszkałym w Rosji lub na Białorusi, lub dowolnym osobom prawnym, podmiotom lub 

organom z siedzibą w Rosji lub na Białorusi jako osobom wspierającym agresję na Ukrainę chyba, że te osoby 

legitymują się dokumentami uprawniającymi do legalnego stałego lub czasowego pobytu na terenie Polski lub innego 

kraju Unii Europejskiej. W przypadku gdyby po dniu 12 kwietnia 2022 r. okazało się, że takie osoby są uczestnikami 

Funduszu oraz w przypadku gdy posiadane przez Fundusz dokumenty nie są wystarczające do wykluczenia, że dany 

uczestnik nie zalicza się do osób wspierających agresję na Ukrainę, Fundusz może zablokować możliwość składania 

zleceń nabycia, odkupienia i  konwersji do ich rejestrów do czasu cofnięcia sankcji lub do czasu wyjaśnienia statusu 

tych osób. 

Podstawa prawna ograniczeń 

- art. 5f Rozporządzenia Rady (UE) Nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku 

z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie z dnia 31 lipca 2014 R. (Dz.Urz.Ue.L Nr 229, Str. 1) oraz  

- art. 2w Decyzja Rady (WPZiB) 2022/399 z  dnia 9 marca 2022 r. zmieniająca decyzję rady 2012/642/WPZIB dotyczącą 

środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy.  

 

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA  PROSPEKTU INFORMACYJNEGO POZOSTAJĄ  BEZ ZMIAN. 

Tekst jednolity Prospektu Informacyjnego Funduszu, uwzgledniający powyższe zmi any, został 

zamieszczony na stronie internetowej www.tf i.bnpparibas.pl. 

 

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

