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 1 lipca 2021 roku

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, pl. Władysława Andersa 5,
61-894 Poznań, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000001132,
posiadające NIP 778-13-14-701, o kapitale zakładowym w wysokości 13.500.000,00 zł, w całości opłaconym,
niniejszym ogłasza o zmianie statutu funduszu Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
(„Fundusz”).

Towarzystwo dokonuje zmiany statutu Funduszu w ten sposób, że postanawia:
1.
2.

w jego artykule 18 uchylić dotychczasowe brzmienie ust. 2 i nadać mu następującą nową treść:
„(Art. 18)
Godziną ustalenia ostatnich dostępnych cen stosowanych do wyceny Aktywów Funduszu i Subfunduszy jest
godzina 23:00 (dwudziesta trzecia zero zero) czasu polskiego. Dopuszcza się przyjęcie cen dostępnych po
godzinie 23:00, jeśli dotyczą one stanu na godzinę 23:00, a ich publikacja odbywa się z opóźnieniem.”,

2.
3.

4.

5.

w jego artykule 18 po ust. 2 dodać nowe ust. 3-5 w następującym brzmieniu:
„(Art. 18)
W przypadku, gdy dany składnik lokat jest przedmiotem obrotu na więcej niż jednym rynku aktywnym,
wartością godziwą jest kurs ustalony na rynku głównym. Rynek główny jest to rynek, którego wyboru dokonuje
się w pierwszym Dniu Wyceny, w którym dany instrument jest ujmowany w księgach rachunkowych oraz na
koniec każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego, o ile dalej jest ujmowany w księgach rachunkowych.
Rynkiem głównym dla obligacji skarbowych denominowanych w złotych, dopuszczonych do obrotu na rynku
Treasury BondSpot Poland (TBS) jest TBS, a w przypadku innych papierów wartościowych rynek wybrany na
podstawie kryterium wolumenu obrotu na danym papierze wartościowym. Podczas wyboru rynku głównego
nie są uwzględniane rynki uznawane za nierozpoznane, to znaczy takie, dla których utrudniony jest dostęp do
wiarygodnych danych lub dostępne dane nie spełniają kryteriów jakościowych.
W przypadku braku możliwości wyboru rynku głównego na podstawie dokonania analizy w okresie i na
zasadach określonych w ust. 3, wyboru rynku głównego dokonuje się na podstawie innych kryteriów
uzgodnionych z Depozytariuszem.
Metody i zasady dokonywania wyceny Aktywów Funduszu i Subfunduszy, opisane w Prospekcie, są zgodne
z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych.”.

Pozostałe zapisy statutu Funduszu pozostają bez zmian.
Powyższe zmiany statutu, zgodnie z regulacją art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach
inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2020, poz. 95 t.j. ze zm.) nie
wymagały zgody Komisji Nadzoru Finansowego.
Powyższe zmiany statutu, zgodnie z regulacją art. 24 ust. 8 pkt 2) ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach
inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2020, poz. 95 t.j. ze zm.) wchodzą
w życie z dniem ogłoszenia, tj. z dniem 1 lipca 2021 roku.
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