Warszawa, dnia 13 grudnia 2013 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:
„Data ostatniej aktualizacji Prospektu: 13 grudnia 2013 r.”

2. W Rozdziale I „Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie punkty 1.2. i
1.4. otrzymują nowe następujące brzmienie:
„1.2. Imiona i nazwiska osób fizycznych działających w imieniu Towarzystwa
Krzysztof Stupnicki – Prezes Zarządu
Rafał Suchan – Członek Zarządu”
„1.4. Oświadczam, że informacje zawarte w Prospekcie Funduszu są prawdziwe i rzetelne oraz
nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane
przepisami Ustawy i Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie
prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu
inwestycyjnego otwartego, Oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy.
Oświadczam także, że wedle mojej najlepszej wiedzy nie istnieją, poza ujawnionymi w
Prospekcie, okoliczności, które mogłyby wywrzeć znaczący wpływ na sytuację prawną,
majątkową i finansową Funduszu.”
3. W Rozdziale II „Dane o Towarzystwie” w punkcie 2.7.2. zmianie ulega pisownia imienia
członka rady nadzorczej z „Sylwester Kociniak” na „Sylvester Kociniak
4. W Rozdziale V „Dane o podmiotach obsługujących Fundusz” w pkt 5.2. Dane o
podmiotach, które pośredniczą w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa przez
Fundusze
- w pkt. 5.2.1.17. oraz w punkcie 5.2.2.17. zmianie uległa nazwa podmiotu z BRE Wealth
Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na mWealth Management Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie:
- wykreśla się punkt 5.2.1.18.„TEMPLAR Wealth Management Spółka z o.o. z siedzibą w
Krakowie
ul. Kupa 3
31-057 Kraków
tel. +48 12 429 40 88
faks +48 12 429 53 95”
- w związku z wykreśleniem punktu 5.2.1.18. punkty od 5.2.1.19 do 5.2.1.23 otrzymują nową
numerację od 5.2.1.18. do 5.2.1.22.
- punkty 5.2.1.19 i 5.2.1.20. otrzymują nową następującą treść:

„5.2.1.19. Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
ul. Przyokopowa 33,
01-208 Warszawa
tel. +48 22 197 97
faks 32 6611404
5.2.1.20. Open Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
ul. Przyokopowa 33,
01-208 Warszawa
tel. +48 22 427 47 00
faks +48 22 276 20 75”
- wykreśla się punkt 5.2.2.18. w następującym brzmieniu:
„5.2.2.18. TEMPLAR Wealth Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi
działalność polegającą na pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa
Funduszy. Zakres usług świadczonych przez TEMPLAR Wealth Management Sp. z o.o. na rzecz
Funduszy polega w szczególności na:
a) informowaniu Uczestników i potencjalnych Uczestników o zasadach nabywania, odkupywania i
dokonywania konwersji/zamiany Jednostek Uczestnictwa zgodnie z warunkami określonymi w
Statutach Funduszy, obowiązujących procedurach obsługi Uczestników i potencjalnych Uczestników
oraz informacjami dostarczonymi przez Fundusze,
b) obsługiwaniu Uczestników i potencjalnych Uczestników Funduszy zgodnie z obowiązującymi
procedurami przy wykorzystaniu formularzy dostarczonych przez Towarzystwo oraz stosownego
oprogramowania komputerowego,
c) przyjmowaniu od Uczestników Funduszy wszelkich zleceń i dyspozycji dotyczących Jednostek
Uczestnictwa, zgodnie z obowiązującymi procedurami,
d) przyjmowaniu od Uczestników wszelkich oświadczeń woli związanych z ich uczestnictwem w
Funduszach,
e) pośredniczeniu w zawieraniu umów pomiędzy Funduszami (bądź Towarzystwem) a Uczestnikami o
składanie zleceń za pomocą telefonu, telefaksu bądź Internetu,
f) przekazywaniu do Agenta Transferowego wszelkich oryginałów zleceń i dyspozycji oraz oryginałów
lub poświadczonych kopii innych wymaganych dokumentów przedłożonych przez Uczestników
zgodnie z obowiązującymi procedurami.”
- w związku z wykreśleniem punktu 5.2.2.18. punkty od 5.2.2.19 do 5.2.2.23 otrzymują nową
numerację od 5.2.2.18. do 5.2.2.22.

