OGŁOSZENIE O ZMIANACH W STATUCIE
AMPLICO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO
Na podstawie § 21 ust. 1 Statutu Amplico Otwarty Fundusz Emerytalny ogłasza
zmiany w Statucie Amplico Otwartego Funduszu Emerytalnego.
Statut Amplico Otwartego Funduszu Emerytalnego zmienia się w ten sposób,
że:
1. Dotychczasowy § 6 otrzymuje następujące brzmienie:
Przedmiotem działalności Funduszu jest gromadzenie środków pienięż�
nych i ich lokowanie, z przeznaczeniem na wypłatę Członkom Funduszu
emerytury po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego oraz emerytury
częściowej, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o eme�
ryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub okresowej
emerytury kapitałowej, o której mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r.
o emeryturach kapitałowych.
2. Dotychczasowy § 13 otrzymuje następujące brzmienie:
1. Koszty działalności Funduszu pokrywane są bezpośrednio z jego akty�
wów oraz ze środków Towarzystwa według zasad określonych w usta�
wie, o której mowa w § 1 oraz w niniejszym statucie.
2. Z aktywów Funduszu pokrywane są bezpośrednio:
a) koszty związane z realizacją transakcji nabywania lub zbywania
aktywów Funduszu, stanowiące równowartość opłat ponoszonych
na rzecz osób trzecich, z których pośrednictwa Fundusz jest obo�
wiązany korzystać na mocy odrębnych przepisów;
b) koszty związane z przechowywaniem aktywów Funduszu, stano�
wiące równowartość wynagrodzenia Depozytariusza;
c) koszty zarządzania Funduszem przez Towarzystwo odpowiadające
wysokości wynagrodzenia pobieranego przez Towarzystwo;
d) koszty związane z przechowywaniem aktywów oraz realizacją i roz�
liczeniem transakcji nabywania lub zbywania aktywów Funduszu,
stanowiące równowartość opłat ponoszonych na rzecz instytucji
rozliczeniowych, z których pośrednictwa Fundusz jest obowiązany
korzystać na mocy odrębnych przepisów;
e) wydatki wynikające z ponoszonych danin publicznych, jeżeli Fun�
dusz nie jest z ich uiszczania zwolniony na podstawie odrębnych
przepisów i jeżeli ich ponoszenie jest związane z prowadzoną przez
Fundusz działalnością statutową.
3. Fundusz przekazuje ze swoich aktywów na rzecz Towarzystwa środ�
ki w kwocie 0,005% wartości zarządzanych aktywów netto Funduszu.
Kwota ta jest obliczana na każdy dzień ustalania wartości aktywów
netto Funduszu i płatna w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca.
Towarzystwo nie później niż w pierwszym dniu roboczym kolejnego
miesiąca dokonuje wpłaty tej kwoty na rachunek premiowy.
4. Koszty działalności Funduszu, które nie są pokrywane bezpośrednio
z aktywów Funduszu, pokrywa Towarzystwo.
3. Dotychczasowy § 14 otrzymuje następujące brzmienie:
1. Koszty ponoszone przez Fundusz związane z realizacją transakcji nabywa�
nia i zbywania aktywów Funduszu denominowanych w złotych polskich,
stanowiące równowartość opłat ponoszonych na rzecz osób trzecich, z któ�
rych pośrednictwa Fundusz jest obowiązany korzystać z mocy przepisów
prawa, wynoszą maksymalnie:
a) 0,20% wartości transakcji w przypadku akcji, praw poboru, praw do
akcji oraz certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez fundusze
inwestycyjne zamknięte, z zastrzeżeniem, że w przypadku transakcji
pozasesyjnych opłata wynosi 0,18 % wartości transakcji,
b) 0,10% wartości transakcji w przypadku obligacji, bonów oraz innych
dłużnych papierów wartościowych, z zastrzeżeniem, że w przypadku
transakcji pozasesyjnych opłata wynosi 0,05% wartości transakcji,
c) 0,5% wartości transakcji, w przypadku innych aktywów, które mogą być
przedmiotem lokat Funduszu.
2. Koszty ponoszone przez Fundusz związane z realizacją transakcji nabywa�
nia i zbywania aktywów Funduszu denominowanych w walutach państw
będących, członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym lub członkami Organizacji Współpracy Gospo�
darczej i Rozwoju, stanowiące równowartość opłat ponoszonych na rzecz
osób trzecich, z których pośrednictwa Fundusz jest obowiązany korzystać
z mocy przepisów prawa, wynoszą maksymalnie:
a) 0,35% wartości transakcji w przypadku akcji, praw poboru oraz praw
do akcji,
b) 0,20% wartości transakcji w przypadku obligacji, bonów oraz innych
dłużnych papierów wartościowych,
c) 2% wartości transakcji, w przypadku tytułów uczestnictwa emitowa�
nych przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę w pań�
stwach będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami Organizacji
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, jeżeli instytucje te oferują pu�
blicznie tytuły uczestnictwa i umarzają je na żądanie uczestnika.
d) 0,35% wartości transakcji, w przypadku kwitów depozytowych notowa�
nych na rynkach regulowanych państw będących członkami Unii Euro�
pejskiej, stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub
OECD emitowane przez spółki notowane na rynkach regulowanych
tych państw.
e) 2% wartości transakcji, w przypadku innych aktywów, które mogą być
przedmiotem lokat Funduszu.
3. Koszty związane z przechowywaniem aktywów oraz realizacją i rozlicza�
niem transakcji nabywania lub zbywania aktywów Funduszu, stanowiące
równowartość opłat ponoszonych na rzecz instytucji rozliczeniowych,
z których pośrednictwa Fundusz jest obowiązany korzystać na mocy prze�
pisów prawa, stanowiące składnik wynagrodzenia Depozytariusza, są po�
krywane z aktywów Funduszu według aktualnie obowiązującej tabeli opłat
i prowizji danej instytucji rozliczeniowej.
4. Koszty wynikające z ponoszonych danin publicznych są pokrywane
z aktywów Funduszu��������������������������������������������������
zgodnie z przepisami prawa państw, w których Fun�
dusz lokuje swoje aktywa..
4. Dotychczasowy § 15 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
Maksymalna wysokość poszczególnych opłat prowizyjnych składających
się na wynagrodzenie Depozytariusza jest następująca:
a) opłata prowizyjna za przechowywanie aktywów Funduszu zależy
od wartości aktywów netto Funduszu i wynosi w skali roku nie więcej
niż:
I. 0,009% wartości aktywów netto Funduszu, jeżeli wartość aktywów
netto Funduszu nie przekracza kwoty 15.000.000.000 złotych;
II. 0,007% wartości aktywów netto Funduszu, jeżeli wartość aktywów
netto Funduszu jest wyższa od kwoty 15.000.000.000,00 złotych
i nie przekracza kwoty 30 000 000 000 złotych;
III. 0,005% wartości aktywów netto Funduszu, jeżeli wartość aktywów
netto Funduszu jest wyższa od kwoty 30 000 000 000 złotych.
b) opłata prowizyjna za dokonywanie rozliczeń umów dotyczących akty�
wów Funduszu wynosi nie więcej niż 28 złotych od jednej umowy.
c) opłata prowizyjna za obciążanie rachunku lub realizację przelewów
pieniężnych wynosi nie więcej niż 200 złotych od jednego obciążenia.

5. Dotychczasowy § 16 otrzymuje następujące brzmienie:
1. Fundusz pokrywa bezpośrednio ze swoich aktywów wynagrodzenie Towa�
rzystwa za zarządzanie Funduszem według następującej skali:
Wysokość aktywów
netto (w mln zł)
ponad

Miesięczna opłata za zarządzanie
otwartym funduszem od aktywów netto wynosi:

do
8.000

0,045% wartości aktywów netto w skali miesiąca

8.000

20.000

3,6 mln zł + 0,04% nadwyżki ponad 8.000 mln zł
wartości aktywów netto, w skali miesiąca

20.000

35.000

8,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 20.000 mln zł
wartości aktywów netto, w skali miesiąca

35.000

45.000

13,2 mln zł + 0,023% nadwyżki ponad 35.000 mln zł
wartości aktywów netto, w skali miesiąca

45.000

15,5 mln zł

2. Wynagrodzenie to jest obliczane na każdy dzień ustalania wartości akty�
wów netto Funduszu i płatne w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca.
3. Przy ustalaniu wartości zarządzanych aktywów netto Funduszu dla celów
określenia wynagrodzenia pobieranego przez Towarzystwo nie uwzględnia
się:
a) wartości lokat w certyfikatach inwestycyjnych emitowanych przez fun�
dusze inwestycyjne zamknięte;
b) wartości lokat w tytułach uczestnictwa emitowanych przez instytucje
wspólnego inwestowania typu zamkniętego, mających siedzibę na
terytorium państw będących członkami Unii Europejskiej lub strona�
mi umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami
Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, spełniające warunki
o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r.
o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;
c) wartości lokat w jednostkach uczestnictwa zbywanych przez fundu�
sze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne
otwarte;
d) wartości lokat w tytułach uczestnictwa emitowanych przez instytucje
wspólnego inwestowania typu otwartego, mające siedzibę na teryto�
rium państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umo�
wy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami Organizacji
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, spełniające warunki o których
mowa w art. 141 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o orga�
nizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.
6. Dotychczasowy § 17 ust.1 otrzymuje następujące brzmienie:
Fundusz potrąca ze składki wpłacanej każdorazowo przez Członka Fundu�
szu kwotę stanowiącą 1,75% kwoty składki.
7. Dotychczasowy § 19 otrzymuje następujące brzmienie:
1. W razie śmierci Członka Funduszu wypłata bezpośrednia na rzecz oso�
by uprawnionej dokonywana jest w formie wypłaty jednorazowej lub
w formie wypłaty w ratach.
2. Wypłata dokonywana jest zgodnie z pisemną dyspozycją osoby
uprawnionej.
3. Dyspozycja, o której mowa w ustępie poprzedzającym, powinna okre�
ślać ilość rat oraz częstotliwość wypłat, z zastrzeżeniem, iż Fundusz
dokonuje wypłat maksymalnie 12 razy w roku, nie częściej niż raz
w miesiącu w terminie do ostatniego dnia roboczego danego miesiąca,
a raty płatne są przez okres nie dłuższy niż 2 lata.
4. Wielkość poszczególnych rat ustalana jest poprzez wskazanie ilości jed�
nostek rozrachunkowych przypadających na każdą z rat. Przeliczanie
jednostek rozrachunkowych odbywa się nie wcześniej niż 3 dni robocze
przed wypłatą środków.
5. Wypłaty poszczególnych rat dokonywane są przelewem na rachunek
bankowy wskazany w dyspozycji wypłaty.
6. Osoba uprawniona może również złożyć dyspozycję wypłaty przeka�
zem pocztowym.
8. Dotychczasowy § 22 otrzymuje następujące brzmienie:
1. Fundusz ogłasza prospekt informacyjny w dzienniku, o którym mowa
w § 20 powyżej oraz na ogólnodostępnej stronie internetowej Fundu�
szu, 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 od�
stępach 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 wyni�
kach 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
(tekst jednolity: Dz. U. 2013. 989 z. późn. zm.),
d. ryzyku inwestycyjnym związanym z członkostwem w otwartym
funduszu.
3. Fundusz jest obowiązany, na żądanie Członka Funduszu, udzielić mu in�
formacji określającej pieniężną wartość środków zgromadzonych na jego
rachunku.
4. Fundusz przesyła informację, o której mowa w ust. 2 i 3
a. po uzgodnieniu z Członkiem Funduszu, w formie elektronicznej:
i. na indywidualne konto internetowe dostępne po aktywacji i zalogo�
waniu 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 wskazany przez Członka Funduszu adres do doręczeń.
5. Fundusz przesyła Członkowi Funduszu informację o rozpoczęciu przeka�
zywania środków zgromadzonych na rachunku członka w związku z ukoń�
czeniem 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 do doręczeń.
Na powy����������������������������������������������������������������
ż���������������������������������������������������������������
sze zmiany Statutu Amplico Otwartego Funduszu Emerytalnego zgo�
dę wyraziła Komisja Nadzoru Finansowego Decyzją z dnia 27 maja 2014 r. nr
DLU/WFE/612/21/8/14/AM oraz DLU/WFE/612/21/9/14/AM.
Zmiany, o kt���������������������������������������������������������
ó��������������������������������������������������������
rych mowa powy������������������������������������������
ż�����������������������������������������
ej, zgodnie z Decyzj���������������������
ą��������������������
Komisji Nadzoru Fi�
nansowego z dnia 27 maja 2014 r. nr DLU/WFE/612/21/8/14/AM oraz DLU/
WFE/612/21/9/14/AM wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.

