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ZMIANY PROSPEKTU INFORMACYJNEGO 

BNP Paribas PPK SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO 

WPROWADZONE AKTUALIZACJĄ Z DNIA 30 MAJA 2022 R.  

 
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty („Fundusz”), informuje o dokonaniu w dniu 30 maja 

2022 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 31.12.2021 r.  

 

 
2) W ROZDZIALE III „DANE O FUNDUSZU”: 

a) w punkcie 6.1.2 - dodano pkt 1) w brzmieniu: 

1) Przy składaniu zleceń Fundusz może żądać przedstawienia informacji i oświadczeń pozwalających na wykonanie 

obowiązków wynikających z: 

a) Ustawy z dnia 9 października 2015 Dz.U nr 1712 o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej 

Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków 

podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA - tj. z dnia 20 grudnia 2019 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 166 z 

ewentualnymi późniejszymi zmianami (dalej: „ustawa FATCA”) – jest to oświadczenie o statusie FATCA oraz podanie 

numeru identyfikacji podatkowej w USA (jeżeli składający zlecenie posiada taki numer);  

b) Ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami - Dz.U. z 2021 r. poz. 626 

z późniejszymi zmianami (dalej: „ustawa CRS”) – jest to oświadczenie w zakresie ustalenia czy rezydencja podatkowa 

osoby składającej zlecenie znajduje się w Polsce czy w innym kraju Unii Europejskiej oraz podanie numeru 

identyfikacji podatkowej. 

c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – są to oświadczenia dotyczące 

danych osobowych. 

d) Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy Fundusz: 

•  identyfikuje beneficjentów rzeczywistych Inwestora i Uczestnika dla dokonywanych inwestycji, w tym celu zbiera 

obligatoryjne oświadczenie, które składane jest jednocześnie ze zleceniem otwarcia Rejestru oraz każdego kolejnego 

zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa. Fundusz podejmuje czynności zmierzające do weryfikacji tożsamości 

beneficjenta rzeczywistego oraz ustalenia struktury własności i kontroli (dotyczy to osób prawnych i jednostek 

organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej). Inwestor lub Uczestnik zobowiązany jest do udostępnienia, 

na każde żądanie Funduszu, informacji lub dokumentów pozwalających na identyfikację tożsamości ich 

beneficjentów rzeczywistych. W odniesieniu do podmiotów, o którym mowa w art. 58 Ustawy o przeciwdziałaniu 

praniu pieniędzy lub podmiotem podlegającym obowiązkowi rejestracji informacji o beneficjentach rzeczywistych 

wynikających z przepisów państwa członkowskiego wydanych na podstawie art. 30 lub art. 31 Dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu 

finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniająca rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz 

dyrektywę Komisji 2006/70/WE, Fundusz uzyskuje potwierdzenie rejestracji albo odpis z Centralnego Rejestru 

Beneficjentów Rzeczywistych lub rejestru prowadzonego we właściwym państwie członkowskim. W przypadku, gdy 

Klient, zobowiązany do tego zgodnie z przepisami prawa, nie dokonał zgłoszenia do Centralnego Rejestru 

Beneficjentów Rzeczywistych lub analogicznego rejestru prowadzonego we właściwym państwie członkowskim UE  



 

 2 

 

albo nie przedstawia – na wezwanie Funduszu, w ustalonym terminie – potwierdzenia rejestracji/odpisu z takiego 

rejestru, Fundusz może odmówić nawiązania stosunków gospodarczych bądź może zrealizować zlecenie nabycia z 

opóźnieniem. Uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego informowania Funduszu o każdej zmianie 

danych beneficjenta rzeczywistego, poprzez złożenie Funduszowi pisemnej dyspozycji aktualizacji danych.  

•  identyfikuje czy Inwestor, Uczestnik i beneficjent rzeczywisty zajmuje eksponowane stanowisko polityczne 

(„PEP”) bądź jest członkiem rodziny zajmującej eksponowane stanowisko polityczne („członek rodziny PEP”) bądź 

jest bliskim współpracownikiem osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne („bliski współpracownik PEP”). 

W tym celu Fundusz zbiera w odniesieniu do Inwestora, Uczestnika i beneficjenta rzeczywistego oświadczenie w 

zakresie zajmowania stanowiska PEP bądź członka rodziny PEP bądź bliskiego współpracownika PEP. Fundusz 

może opierać się na złożonym oświadczeniu (w przypadku Inwestora i Uczestnika jest ono składane pod rygorem 

odpowiedzialności karnej), jak i również uprawiony jest do przeprowadzenia własnej weryfikacji w oparciu o 

komercyjne bazy danych PEP. Zawarcie transakcji z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne jest 

uzależnione od uprzedniego wyrażenia zgody na taką transakcję przez wyższą kadrę kierownicza Towarzystwa na 

nawiązanie lub kontynuację stosunków gospodarczych. Ponadto osoby o potwierdzonym statusie PEP zobowiązane 

są do złożenia informacji w przedmiocie źródeł pochodzenia majątku oraz źródle pochodzenia wartości majątkowych 

pozostających w dyspozycji Inwestora lub Uczestnika. Fundusz informuje, że może odmówić realizacji zlecenie przez 

osobę zajmującą ww. stanowiska PEP, bądź Fundusz może zrealizować zlecenie z opóźnieniem, w szczególności w 

przypadku konieczności uzyskania wymaganych prawem informacji, przy czym Fundusz nie ponosi 

odpowiedzialności za odmowę realizacji zlecenia bądź realizacje zlecenia z opóźnieniem. Uczestnik zobowiązany 

jest do niezwłocznego pisemnego informowania Fundusz o każdej zmianie statusu PEP tj. zajęcia lub zaprzestania 

pełnienia funkcji PEP bądź członka rodziny PEP bądź bliskiego współpracownika PEP. 

W odniesieniu do Inwestorów lub Uczestników, którzy mają miejsce zamieszkania, rezydencję podatkową bądź 

siedzibę / prowadzą działalność bądź został wskazany bank w państwie trzecim wysokiego ryzyka zidentyfikowanym 

przez Komisję Europejską, zgodnie z art. 44 i 44a Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, Fundusz podejmuje 

jedno z następujących działań:  

1) uzyskuje dodatkowe informacje o: 

a) beneficjencie rzeczywistym, 

b) zamierzonym charakterze stosunków gospodarczych 

2) uzyskuje informacje o źródle majątku Inwestora lub Uczestnika oraz beneficjenta rzeczywistego i źródle 

pochodzenia wartości majątkowych pozostających w dyspozycji Inwestora lub Uczestnika oraz beneficjenta 

rzeczywistego w ramach stosunków gospodarczych lub transakcji; 

3) uzyskuje akceptację kadry kierowniczej wyższego szczebla na nawiązanie lub kontynuację stosunków 

gospodarczych. 

 

b) w punkcie 13 - zamieszczono nową opinię audytora. 

 
3) W ROZDZIALE IV „INFORMACJE O SUBFUNDUSZACH”: 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 8 zgodnie z oświadczeniem 

Depozytariusza na dzień 24 maja 2022 r. 

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

a) w punkcie 9 zaktualizowano dane na temat osób obsługujących Fundusz. 

6) W ROZDZIALE VII „INFORMACJE DODATKOWE”: 

a) Dotychczasowy punkt 1.4. oznaczono jako 1.5. i dodano nowy punkt 1.4. w brzmieniu: 

1.4.Ograniczenia w zbywaniu jednostek uczestnictwa oraz ewentualne przesłanki rozwiązania stosunków gospodarczych 



 

 3 

 

Towarzystwo informuje, że wyłącznie wobec podmiotów będących osobami prawnymi w przypadku, gdy ta osoba 

prawna posiada jakichkolwiek stosunki gospodarcze z osobami lub podmiotami pochodzącymi z Koreańskiej 

Republiki Ludowo-Demokratycznej (tzw. Korea Północna), Republiki Kuby, Syryjskiej Republiki Arabskiej, 

Islamskiej Republiki Iranu oraz z regionem Krym/Sewastopol lub z rządami lub jednostkami państwowymi lub 

jednostkami administracji pozarządowej z tych państw, Zarząd zastrzega sobie prawo do niezbywania takiej 

osobie prawnej Jednostek Uczestnictwa Funduszu, bądź jeżeli taki podmiot posiada Jednostki Uczestnictwa 

Funduszu, Zarząd zastrzega sobie prawo do podjęcia działań mających na celu uzyskanie dodatkowych informacji 

dotyczących tych relacji bądź rozwiązanie stosunków gospodarczych z takim podmiotem. 

 

 

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/

