Warszawa, 6 lutego 2020 r.

MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając jako organ
MetLife Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
Parasol Światowy (Fundusz),

informuje o dokonaniu zmian w Statucie Funduszu

zmiany Statutu wchodzą w życie w dniu 6 lutego 2020 r.

1. W Rozdziale I. „Postanowienia Ogólne” w §1 pkt 6 po słowie „Dystrybutor” wykreśla się
zwrot „Fundusz, Towarzystwo albo”.
2. W Rozdziale I. „Postanowienia Ogólne” w § 1 pkt. 12 po słowie „Subfunduszu” wykreśla się
zwrot „Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa Subfunduszy kategorii A, B, L, E oraz I zgodnie
z § 9”.
3. W Rozdziale I. „Postanowienia Ogólne” w §1 pkt 31 po słowie „Dystrybutora” dodaje się „lub
w Towarzystwie”.
4.

W Rozdziale I. „Postanowienia Ogólne” §9 ust. 2 w pierwszym zdaniu po wyrażeniu
„kategorii A” dodaje się „A1”. W §9 ust. 2 w drugim zdaniu po wyrażeniu „kategorii A”
dodaje się „A1”.

5. W Rozdziale I. „Postanowienia Ogólne” w §9 ust. 4 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„4. Jednostki Uczestnictwa:
a) kategorii A – zbywane za pośrednictwem podmiotów, o których mowa w art. 32 ust. 1 i 2
Ustawy we wszystkich Subfunduszach, w tym również w ramach Wyspecjalizowanych
Programów inwestycyjnych;
b) kategorii A1 – zbywane przez Fundusz bezpośrednio we wszystkich Subfunduszach, w tym
również w ramach Wyspecjalizowanych Programów inwestycyjnych;
c) kategorii B – zbywane za pośrednictwem podmiotów, o których mowa w art. 32 ust. 1 i 2
Ustawy

we

wszystkich

Subfunduszach

w

ramach

Programów

Systematycznego

Oszczędzania;
d) kategoria L – zbywane przez Fundusz bezpośrednio w Subfunduszu Krajowym – Subfunduszu
Ochrony Wzrostu wyłącznie spółkom z grupy kapitałowej MetLife, Inc.;
e) kategorii E – zbywane za pośrednictwem podmiotów, o których mowa w art. 32 ust. 1 i 2
Ustawy we wszystkich Subfunduszach wyłącznie w ramach Rachunku IKZE;

f) kategorii I – zbywane za pośrednictwem podmiotów, o których mowa w art. 32 ust. 1 i 2 Ustawy
we wszystkich Subfunduszach wyłącznie w ramach Rachunku IKE.”
6. W rozdziale I. „Postanowienia Ogólne” w §10b ust. 4 po zwrocie „wyłącznie przez” dodaje się
„Towarzystwo lub”.
7. W rozdziale I. „Postanowienia Ogólne” §10b ust. 5 po zwrocie „która zawiera” dodaje się „w
szczególności”.
8. W rozdziale I. „Postanowienia Ogólne” w §10c ust. 3 po zwrocie „wyłącznie przez” dodaje się
„Towarzystwo lub”.
9. W rozdziale I. „Postanowienia Ogólne” w §10c ust. 4 po zwrocie „dokonywania bezpośrednich
wpłat środków pieniężnych” dodaje się „lub wpłat w ramach złożonych zleceń”.
10. W rozdziale I. „Postanowienia Ogólne” w §10c ust. 5 po zwrocie „zawiera” dodaje się „w
szczególności”.
11. W Rozdziale II „Wpłaty i Opłaty” w §17 ust. 1 w zdaniu pierwszym po zwrocie „kategorii A”
dodaje się „i A1”.
12. W Rozdziale II „Wpłaty i Opłaty” w §17 ust. 3 w zdaniu pierwszym po zwrocie „kategorii A”
dodaje się „i A1”.
13. W Rozdziale II „Wpłaty i Opłaty” METLIFE SUBFUNDUSZ AKCJI NOWA EUROPA w §18d
„Wynagrodzenie za zarządzanie od Aktywów Subfunduszu oraz rodzaje, wysokość,
sposób kalkulacji i terminy pokrywania kosztów obciążających Subfundusz” ust. 2,
przyjmuje brzmienie:
„2. Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo pobiera z Aktywów Subfunduszu wynagrodzenie
maksymalnie do wysokości 2,99% w skali roku naliczone od Wartości Aktywów Netto
Subfunduszu. Wskazana maksymalna stawka wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem
odnosi się do kategorii Jednostek Uczestnictwa A1 zbywanych w ramach Subfunduszu.”
14. W Rozdziale II „Wpłaty i Opłaty” METLIFE SUBFUNDUSZ AKCJI POLSKICH w §18e
„Wynagrodzenie za zarządzanie od Aktywów Subfunduszu oraz rodzaje, wysokość, sposób
kalkulacji i terminy pokrywania kosztów obciążających Subfundusz” ust. 2 przyjmuje
brzmienie:
„2. Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo pobiera z Aktywów Subfunduszu wynagrodzenie
maksymalnie do wysokości 2,99 % w skali roku naliczone od Wartości Aktywów Netto
Subfunduszu. Wskazana maksymalna stawka wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem
odnosi się do kategorii Jednostek Uczestnictwa A1 zbywanych w ramach Subfunduszu.”
15. W rozdziale II „Wpłaty i Opłaty” w §19 w ust. 1 w zdaniu drugim po zwrocie „należne są”
dodaje się „Towarzystwu lub”.

16. W rozdziale II „Wpłaty i Opłaty” w §19 w ust. 2 w zdaniu pierwszym po zwrocie „kategorii A”
dodaje się „A1”, następnie po zwrocie „obowiązującej” dodaje się „w Towarzystwie lub”.
17. W rozdziale II „Wpłaty i Opłaty” w §19 w ust. 3 po zwrocie „kategorii A” dodaje się „ A1”,
następnie po zwrocie „obowiązującej” dodaje się „w Towarzystwie lub”, następnie po
zwrocie „kategorii A” dodaje się „i A1”.
18. W rozdziale II „Wpłaty i Opłaty” w §19 ust. 5a w punkcie a po zwrocie „Tabeli Opłat
obowiązującej” dodaje się „w Towarzystwie”.
19. W rozdziale II „Wpłaty i Opłaty” w §19 ust. 6 po zwrocie „obowiązującej” dodaje się „w
Towarzystwie lub”.
20. W rozdziale II „Wpłaty i Opłaty” w §19 ust. 9 po zwrocie „obowiązującej” dodaje się „w
Towarzystwie lub”.

