Warszawa, dnia 31 stycznia 2014 r.

INFORMACJA O ZMIANACH DANYCH OBJĘTYCH PROSPEKTEM INFORMACYJNYM
AMPLICO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO PARASOL KRAJOWY Z
WYDZIELONYMI SUBFUNDUSZAMI:








1.

Amplico Subfundusz Pieniężny
Amplico Subfundusz Obligacji Skarbowych
Amplico Subfundusz Aktywnej Alokacji
Amplico Subfundusz Stabilnego Wzrostu
Amplico Subfundusz Zrównoważony Nowa Europa
Amplico Subfundusz Akcji
Amplico Subfundusz Akcji Średnich Spółek

Na stronie tytułowej dodaje się informację o dacie ostatniej aktualizacji Prospektu
Informacyjnego oraz aktualizuje się datę informacji o prawach autorskich:
„Data ostatniej aktualizacji Prospektu: 31 stycznia 2014 r.”
„Copyright © 2014 Amplico Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Wszystkie prawa
zastrzeżone.”

2. W Rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach” „Informacje wspólne dla wszystkich
Subfunduszy” w pkt. 3.4 „Zwięzłe określenie praw uczestników Funduszu” dodaje się
literę i) o następującej treści:
„i) udziału w Zgromadzeniu Uczestników.”
3. W Rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach” „Informacje wspólne dla wszystkich
Subfunduszy” dodaje się nowy pkt. 3.6.10 o następującej treści:
„3.6.10. Zasady działania Zgromadzenia Uczestników.
3.6.10.1 Fundusz zwołuje Zgromadzenie Uczestników w celu wyrażenia zgody na:
a) rozpoczęcie prowadzenia przez Fundusz działalności jako fundusz powiązany lub
rozpoczęcie prowadzenia przez Subfundusz działalności jako Subfundusz powiązany,
b) zmianę funduszu lub subfunduszu podstawowego,
c) zaprzestanie prowadzenia działalności jako fundusz lub subfundusz powiązany,
d) połączenie krajowe i transgraniczne Funduszu,
e) przejęcie zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych,
f) przejęcie zarządzania Funduszem i prowadzenia jego spraw przez spółkę zarządzającą.
3.6.10.2 Zgromadzenie Uczestników zwołuje Towarzystwo zawiadamiając o tym każdego
Uczestnika indywidualnie przesyłką poleconą lub na trwałym nośniku informacji, co najmniej
na 21 dni przed planowanym terminem Zgromadzenia Uczestników.
3.6.10.3 Zawiadomienie, o którym mowa w pkt. 3.6.10.2 zawiera:
a) informację o miejscu i terminie zgromadzenia uczestników,
b) wskazanie zdarzenia, o którym mowa w pkt. 3.6.10.1, co do którego Zgromadzenie
Uczestników ma wyrazić zgodę,
c) informację o zawieszeniu zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa danego
Subfunduszu lub wszystkich Subfunduszy,
d) informację o dniu, na jaki jest ustalona lista Uczestników uprawnionych do udziału w
Zgromadzeniu Uczestników.
3.6.10.4 Od dnia ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia Uczestników przy zbywaniu Jednostek
Uczestnictwa wraz z Kluczowymi Informacjami dla Inwestorów udostępnia się informację
o planowanym Zgromadzeniu Uczestników zawierającą informacje, o których mowa
w pkt. 3.6.10.3.

3.6.10.5 Towarzystwo przed przekazaniem Uczestnikom zawiadomienia, o którym mowa w
pkt. 3.6.10.2, ogłasza o zwołaniu Zgromadzenia Uczestników, w sposób określony dla
ogłaszania zmian Statutu Funduszu.
3.6.10.6 Uprawnieni do udziału w Zgromadzeniu Uczestników są Uczestnicy wpisani do
Rejestru Uczestników Funduszu według stanu na koniec drugiego dnia roboczego
poprzedzającego dzień Zgromadzenia Uczestników. W sprawach dotyczących tylko danego
Subfunduszu uprawnieni do udziału w Zgromadzeniu Uczestników są Uczestnicy wyłącznie
tego Subfunduszu.
3.6.10.7 Zgromadzenie Uczestników jest ważne, jeżeli wezmą w nim udział Uczestnicy
uprawnieni zgodnie z pkt. 3.6.10.6 posiadający co najmniej 50% Jednostek Uczestnictwa
Funduszu lub Subfunduszu.
3.6.10.8 Przed podjęciem uchwały przez Zgromadzenie Uczestników Zarząd Towarzystwa
przedstawia Uczestnikom swoją rekomendację oraz udziela wyjaśnień i odpowiada na zadane
pytania przez Uczestników na temat zagadnień związanych ze zdarzeniem będącym
przedmiotem Zgromadzenia Uczestników. Uczestnik może również w tym czasie wnioskować
o przeprowadzenie dyskusji w przedmiocie zasadności wyrażenia zgody w kwestiach
będących przedmiotem Zgromadzenia Uczestników.
3.6.10.9 Każda pełna Jednostka Uczestnictwa upoważnia Uczestnika do oddania jednego
głosu. Ułamkowe części Jednostek Uczestnictwa podlegają zaokrągleniu w dół do pełnych
Jednostek Uczestnictwa.
3.6.10.10 Uchwała o wyrażeniu zgody, o której mowa w pkt. 3.6.10.1, zapada większością 2/3
głosów Uczestników obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu Uczestników.
3.6.10.11 Uchwała Zgromadzenia Uczestników jest protokołowana przez notariusza.
3.6.10.12 Zgromadzenie Uczestników odbywa się w miejscu siedziby Funduszu.
3.6.10.13 Koszty odbycia Zgromadzenia Uczestników ponosi Towarzystwo.
3.6.10.14 Niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od zakończenia Zgromadzenia
Uczestników, Towarzystwo ogłasza treść podjętych na nim uchwał na stronie internetowej
www.metlifeamplico.pl.
3.6.10.15 Uczestnik może zaskarżyć uchwałę Zgromadzenia Uczestników w drodze
wytoczonego przeciwko Funduszowi powództwa o stwierdzenie jej nieważności na warunkach
wskazanych w art. 87e Ustawy.
3.6.10.16 Tryb działania Zgromadzenia Uczestników oraz podejmowania uchwał poza
sprawami określonymi w Statucie określa każdorazowo regulamin przyjęty przez dane
Zgromadzenie Uczestników.
3.6.10.17 Uczestnik może ustanowić pełnomocnika do udziału w Zgromadzeniu Uczestników.
Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.”
4. W Rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach” „Informacje wspólne dla wszystkich
Subfunduszy” w pkt. 3.8.1 „Okoliczności zawieszenia zbywania Jednostek Uczestnictwa”
dodaje się ostatni akapit o następującej treści:
„Ponadto w przypadku zwołania Zgromadzenia Uczestników Fundusz zawiesza zbywanie
Jednostek Uczestnictwa od dnia poprzedzającego dzień, na który zwołano Zgromadzenie
Uczestników do dnia Zgromadzenia Uczestników. W przypadku zwołania Zgromadzenia
Uczestników w sprawach dotyczących tylko danego Subfunduszu Fundusz zawiesza zbywanie
Jednostek Uczestnictwa tylko Subfunduszu, którego dotyczy Zgromadzenie Uczestników.”
5. W Rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach” „Informacje wspólne dla wszystkich
Subfunduszy” w pkt. 3.8.2 „Okoliczności zawieszenia odkupywania Jednostek
Uczestnictwa” dodaje się ostatni akapit o następującej treści”
„Ponadto w przypadku zwołania Zgromadzenia Uczestników Fundusz zawiesza odkupywanie
Jednostek Uczestnictwa od dnia poprzedzającego dzień, na który zwołano Zgromadzenie
Uczestników do dnia Zgromadzenia Uczestników. W przypadku zwołania Zgromadzenia
Uczestników w sprawach dotyczących tylko danego Subfunduszu Fundusz zawiesza
odkupywanie Jednostek Uczestnictwa tylko Subfunduszu, którego dotyczy Zgromadzenie
Uczestników.”
6. W Rozdziale VII „Załączniki” „Definicje pojęć i objaśnienia skrótów użytych w treści
Prospektu Informacyjnego” dodaje się definicję zgromadzenia uczestników:

„Zgromadzenie Uczestników - zgromadzenie uczestników Funduszu, o którym mowa w Ustawie.”
7. W Rozdziale VII „Załączniki” załączona treść Statutu Amplico Funduszu Inwestycyjnego
Otwartego Parasol Krajowy otrzymuje brzmienie jak wskazano w informacji o zmianach
statutu Amplico Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Krajowy z dnia 31 stycznia
2014 r. zamieszczonej na stronie internetowej www.metlifeamplico.pl.

