Santander TFI S.A. z siedzibą w Poznaniu, Pl. Władysława Andersa 5, 61-894 Poznań, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr. 0000001132, NIP 778 13 14 701, kapitał zakładowy 13.500.000,00 PLN (wpłacony w całości).

Poznań, dnia 9 czerwca 2021 roku
Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, pl. Władysława Andersa 5,
61- 894 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000001132,
NIP 778-13-14-701, o kapitale zakładowym w wysokości 13.500.000,00 zł (w całości opłaconym), niniejszym informuje,
iż z dniem 9 czerwca 2021 roku aktualizacji podlega prospekt informacyjny funduszu Santander PPK Specjalistyczny
Fundusz Inwestycyjny Otwarty (dalej: „Fundusz”) oraz podaje do publicznej wiadomości treść istotnych zmian
w prospekcie informacyjnym Funduszu:
1. na stronie tytułowej skreśla się „*” zamieszczoną przy nazwie subfunduszu Santander PPK 2065 oraz poniższą
treść:
“* Subfundusz Santander PPK 2065 zostanie uruchomiony, kiedy za wpłatę dokonaną na rzecz Uczestnika
urodzonego w latach 2003-2007 zostaną przydzielone pierwsze Jednostki Uczestnictwa. O rozpoczęciu
działalności przez Subfundusz, Fundusz ogłosi na stronie internetowej Santander.pl/TFI.”
2. na stronie tytułowej skreśla się słowa:
„Niniejszy Prospekt został sporządzony w Poznaniu dnia 10 maja 2019 roku, ostatni tekst jednolity został
sporządzony na dzień 24 maja 2021 roku.”
i zastępuje je słowami:
„Niniejszy Prospekt został sporządzony w Poznaniu dnia 10 maja 2019 roku, ostatni tekst jednolity został
sporządzony na dzień 9 czerwca 2021 roku.”
3. w Podrozdziale III.I, skreśla się treść punktu 4.2 i zastępuje ją treścią w brzmieniu:
„Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych (WKC).
Nie dotyczy – Subfundusz został utworzony w dniu 09.06.2021 roku.”
4. w Podrozdziale III.I, skreśla się treść punktu 5.1 i zastępuje ją treścią w brzmieniu:
„WAN Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego
Nie dotyczy – Subfundusz został utworzony w dniu 09.06.2021 roku.”
5. w Podrozdziale III.I, skreśla się treść punktu 5.2 i zastępuje ją treścią w brzmieniu:
„Wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu.
Nie dotyczy – Subfundusz został utworzony w dniu 09.06.2021 roku.”
6. w Rozdziale IV, w punkcie 9 skreśla się treść przedostatniego akapitu i zastępuje ją treścią w brzmieniu:
„Do dnia 9 czerwca 2021 roku Depozytariusz nie powierzył podmiotom, o których mowa w art. 81i oraz art. 81j
Ustawy, czynności w zakresie związanym z realizacją obowiązków określonych w art. 72 ust. 1 Ustawy oraz
w umowie o wykonywanie funkcji depozytariusza funduszu inwestycyjnego.”
7. w Rozdziale VI, w podpunkcie 1.7.1 skreśla się „*” zamieszczoną przy nazwie subfunduszu Santander PPK 2065
oraz poniższą treść:
„* Subfundusz Santander PPK 2065 zostanie uruchomiony, kiedy za wpłatę dokonaną na rzecz Uczestnika
urodzonego w latach 2003-2007 zostaną przydzielone pierwsze Jednostki Uczestnictwa. O rozpoczęciu
działalności przez Subfundusz, Fundusz ogłosi na stronie internetowej Santander.pl/TFI.”
Pozostałe zapisy prospektu informacyjnego Funduszu pozostają bez zmian.
Tekst jednolity prospektu informacyjnego Funduszu, uwzględniający powyższe zmiany, został zamieszczony na
stronie internetowej Santander.pl/TFI.

