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 15 marca 2022 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 informuje, iż z dniem 15 marca 2022 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 Prospektu Informacyjnego Funduszu skreśla się słowa:
„Niniejszy Prospekt został sporządzony w Poznaniu dnia 10 maja 2019 roku, ostatni tekst jednolity został
sporządzony na dzień 3 stycznia 2022 roku.”
i zastępuje je słowami:
„Niniejszy Prospekt został sporządzony w Poznaniu dnia 10 maja 2019 roku, ostatni tekst jednolity został
sporządzony na dzień 15 marca 2022 roku.”
2. w Rozdziale I, w punkcie 1 i 2 oraz w Rozdziale II, w punkcie 7.1 dodaje się treść w brzmieniu:
„Marcin Groniewski
Wiceprezes Zarządu”
3. w Rozdziale III, w punkcie 6, ppkt. 6.2 skreśla się treść ust. 5 oraz 6 i zastępuje ją treścią w brzmieniu:
„5. Zamknięcie Rejestru Uczestnika następuje w następujących sytuacjach:
(1) zakończenie likwidacji Funduszu,
(2) wypłaty całości środków z Rejestru Uczestnika Funduszu na podstawie art. 97 ust. 1 pkt 1 Ustawy
o PPK,
(3) Wypłaty Transferowej, o której mowa w art. 12 ust. 4 Ustawy o PPK z zastrzeżeniem postanowień
ust. 6 poniżej,
(4) przeniesienie środków na Rejestr Małżeński,
(5) odkupienia przez Uczestnika, który ukończył 70 rok życia, wszystkich Jednostek Uczestnictwa
z Rejestru Uczestnika Funduszu i złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 23 ust. 2 Ustawy
o PPK,
(6) gdy przez okres 5 lat od odkupienia wszystkich Jednostek Uczestnictwa na Rejestrze Uczestnika
Funduszu nie zostanie zapisana chociażby ułamkowa część Jednostki Uczestnictwa
z zastrzeżeniem postanowień ust. 6 poniżej.
6. Rejestr Uczestnika Funduszu nie jest zamykany w trakcie obowiązywania umowy o wypłatę środków
zgromadzonych na rachunku PPK Uczestnika w celu pokrycia Wkładu własnego, o której mowa w art. 98
ust. 1 Ustawy o PPK zawartej przez Uczestnika z Funduszem.
7. Odkupienie Jednostek Uczestnictwa odbywa się w terminach wskazanych w Statucie.”
4. w Rozdziale IV, w punkcie 9 skreśla się treść przedostatniego akapitu i zastępuje ją treścią w brzmieniu:
„Do dnia 15 marca 2022 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.”
Pozostałe zapisy Prospektu Informacyjnego Funduszu pozostają bez zmian.
Tekst jednolity Prospektu Informacyjnego Funduszu, uwzględniający powyższe zmiany, został zamieszczony
na stronie internetowej Santander.pl/TFI.

