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 stycznia 2019 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 9 stycznia 2019 roku aktualizacji podlega Prospekt Informacyjny funduszu
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (dalej: „Fundusz”),
oraz podaje do publicznej wiadomości treść zmian w Prospekcie Informacyjnym ww. Funduszu:
1.

2.

na stronie tytułowej Prospektu Informacyjnego Funduszu skreśla się słowa:
„Niniejszy Prospekt został sporządzony w Poznaniu dnia 21 maja 2008 roku, ostatni tekst jednolity został
sporządzony na dzień 1 stycznia 2019 roku.”
i zastępuje je słowami:
„Niniejszy Prospekt został sporządzony w Poznaniu dnia 21 maja 2008 roku, ostatni tekst jednolity został
sporządzony na dzień 9 stycznia 2019 roku.”
w Rozdziale II, w punkcie 7.3 dodaje się słowa: „Marta Stępień”.

3.

W Rozdziale III, Podrozdziałach III.M. – III.P. w punkcie 4.5 skreśla się treść podpunktu 1. I zastępuje ją treścią
w brzmieniu:
„Santander Akcji Polskich, Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy, Santander Akcji Tureckich,
Santander Akcji Małych i Średnich Spółek, Santander Platinum Dynamiczny:
3,5% - dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,
3,5% - dla Jednostek Uczestnictwa kategorii S,
3,0% - dla Jednostek Uczestnictwa kategorii T.

4.

w Rozdziale III, Podrozdziałach: III.A. – III.P. w punkcie 4.6 skreśla się słowa:
„Nie dotyczy.,”
i zastępuje je słowami:
„Koszty działalności Subfunduszu rozdzielane są pomiędzy Subfundusz a Towarzystwo. Zasady obciążania
Subfunduszu kosztami określa Statut.
Podmioty prowadzące działalność maklerską, świadczące usługi na rzecz Subfunduszu, mogą udostępniać
lub sporządzać dla Subfunduszy analizy i rekomendacje lub oferować dostęp do elektronicznych systemów
transakcyjnych (tzw. usługi dodatkowe), co nie ma wpływu na wysokość prowizji pobieranych przez podmiot
prowadzący działalność maklerską oraz na wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie
Subfunduszem.”

5.

6.

w Rozdziale IV, w punkcie 9, skreśla się treść przedostatniego akapitu i zastępuje ją treścią w brzmieniu:
„Do dnia 9 stycznia 2019 r. Depozytariusz nie powierzył podmiotom, o których mowa w art. 81i oraz art. 81j
Ustawy, czynności w zakresie związanym z realizacja obowiązków określonych w art. 72 ust. 1 Ustawy oraz
w umowie o wykonywanie funkcji depozytariusza funduszu inwestycyjnego.”
Aktualizacji podlega również Statut Funduszu – w zakresie, o jakim mowa w ogłoszeniach o zmianie Statutu
Funduszu z dnia 8 października 2018 roku oraz z dnia 9 stycznia 2019 roku, które wchodzą w życie z dniem
9 stycznia 2019 roku.

Pozostałe zapisy Prospektu Informacyjnego Funduszu pozostają bez zmian.
Tekst jednolity Prospektu Informacyjnego Funduszu, uwzględniający powyższe zmiany, został zamieszczony
na stronie internetowej SantanderTFI.pl.
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