30 listopada 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH W STATUCIE
METLIFE OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO
Na podstawie § 21 ust. 1 Statutu MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny ogłasza zmiany w Statucie
MetLife Otwartego Funduszu Emerytalnego
Statut MetLife Otwartego Funduszu Emerytalnego zmienia się w ten sposób, że:
1. Tytuł Statutu otrzymuje następujące brzmienie:
„STATUT METLIFE OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO”
2. Dotychczasowy tytuł rozdziału „IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE” otrzymuje następujące
brzmienie:
„IX. OBOWIĄZKI INFORMACYJNE”
Obecny §21 otrzymuje następujące brzmienie:
“§21
1. Fundusz ogłasza prospekt informacyjny w dzienniku, o którym mowa w § 20 powyżej oraz na
ogólnodostępnej stronie internetowej Funduszu, raz w roku, nie później niż w terminie 3 tygodni od
zatwierdzenia przez Towarzystwo rocznego sprawozdania finansowego Funduszu.
2. Fundusz przesyła każdemu Członkowi Funduszu, w regularnych odstępach czasu, nie rzadziej niż
co 12 miesięcy, informację o środkach znajdujących się na rachunku Członka, terminach dokonanych w
tym okresie wpłat składek i wypłat transferowych oraz przeliczeniu tych składek i wypłat transferowych
na jednostki rozrachunkowe, o wynikach działalności lokacyjnej Funduszu, a także o:
a) zasadach polityki inwestycyjnej i celu inwestycyjnym Funduszu, wraz ze wskaźnikami, do których
są porównywane osiągane przez Fundusz stopy zwrotu,
b) stopach zwrotu Funduszu osiąganych w przeszłości,
c) wysokości opłat, o których mowa w art. 134 ust. 1, oraz kosztów, o których mowa w art. 136 ust.
1, 2a i 2b ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 roku o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
d)
ryzyku inwestycyjnym związanym z członkostwem w otwartym funduszu.
3. Fundusz jest obowiązany, na żądanie Członka Funduszu, udzielić mu informacji określającej
pieniężną wartość środków zgromadzonych na jego rachunku.
4. Do dnia 31 grudnia 2016 r. Fundusz przesyła Członkowi Funduszu informację, o której mowa
w ust. 2 i 3:
a) po uzgodnieniu (telefonicznym, listownym lub elektronicznym), w formie elektronicznej:
I. na indywidualne konto internetowe Członka Funduszu dostępne po aktywacji i zalogowaniu się
do niego,
II. na wskazany przez Członka Funduszu adres e-mail, jeśli Członek Funduszu nie aktywował
dostępu do konta internetowego,
b) w przypadku braku uzgodnienia, w formie papierowej zwykłą przesyłką listową na adres
zamieszkania lub wskazany przez Członka Funduszu adres do korespondencji.
5. Począwszy od dnia 1 stycznia 2017 r. Fundusz przesyła Członkowi Funduszu informację, o której
mowa w ust. 2 i 3:
a) na indywidualne konto internetowe Członka Funduszu, dostępne po aktywacji i zalogowaniu się do
niego, w formie elektronicznej,
b) po uzgodnieniu (telefonicznym, listownym lub elektronicznym) na wskazany przez Członka
Funduszu:
I.
adres e-mail w formie elektronicznej, lub
3.

II.
adres zamieszkania lub adres do korespondencji w formie papierowej zwykłą przesyłką listową.
6. Fundusz przesyła Członkowi Funduszu informację o rozpoczęciu przekazywania środków
zgromadzonych na rachunku członka w związku z ukończeniem przez członka wieku niższego o 10 lat
od wieku emerytalnego oraz o sposobie przekazywania środków. Informacja przesyłana jest w formie
papierowej zwykłą przesyłką listową na wskazany przez Członka Funduszu adres zamieszkania lub
wskazany przez Członka Funduszu adres do korespondencji.”
4. Po §21 dodaje się nowy rozdział X. o następującym tytule:
„X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE”
W rozdziale X. dodaje się nowy §22 w o następującej treści:
„§ 22
1. Zmiana Statutu Funduszu wymaga zgody Organu Nadzoru. Wszelkie zmiany niniejszego Statutu
Fundusz ogłasza w dzienniku, o którym mowa w § 20 powyżej.
2. Zmiana Statutu wchodzi w życie w terminie wskazanym w ogłoszeniu o jego zmianie, jednak nie
wcześniej niż z upływem 5 miesięcy od dnia dokonania ogłoszenia. Organ Nadzoru może zezwolić na
skrócenie terminu 5 miesięcy, jeżeli nie naruszy to interesu członków Funduszu albo jeżeli wymaga
tego interes członków Funduszu.”
5.

Na powyższe zmiany Statutu MetLife Otwartego Funduszu Emerytalnego zgodę wyraziła Komisja
Nadzoru Finansowego Decyzją z 17 listopada 2015 r. DLU/WFE/612/37/6/15/AM.
Zmiany, o których mowa powyżej, zgodnie z Decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z 17 listopada
2015 r. DLU/WFE/612/37/7/15/AM wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.

