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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 ogłasza o zmianie statutu funduszu Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
(„Fundusz”).
Towarzystwo dokonuje zmiany statutu Funduszu w ten sposób, że postanawia:
1.

uchylić tytuł jego artykułu 59 i nadać mu następujące nowe brzmienie:
„(Art. 59)
Inwestycje Subfunduszu Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych”

2.

w jego artykule 123 dotychczasowe ustępy 8. i 9. oznaczyć jako – odpowiednio – ustępy 9. i .10.

3.

w jego artykule 123 dodać nowy ustęp 8. w brzmieniu:

(ust. 8)

4.

(ust. 9)

„(Art. 123)
Subfundusz Santander AM Euro Equity będzie inwestował co najmniej 51% (pięćdziesiąt jeden procent)
swoich aktywów netto bezpośrednio lub pośrednio poprzez fundusze w akcje, z wyłączeniem kwitów
depozytowych i instrumentów pochodnych. W przypadku inwestycji pośrednich subfundusz Santander AM
Euro Equity weźmie pod uwagę efektywne zaangażowanie w akcje funduszu bazowego.”,
w jego artykule 123 uchylić treść ustępu 9 (według nowej numeracji) i nadać mu następujące nowe
brzmienie:
„(Art. 123)
Ponadto, w przypadku niekorzystnych uwarunkowań na rynku akcji, subfundusz Santander AM Euro Equity
może przejściowo inwestować nie więcej niż 49% (czterdzieści dziewięć procent) swoich aktywów w środki
pieniężne i instrumenty rynku pieniężnego, w celu ochrony interesów posiadaczy jego tytułów
uczestnictwa.”

5.

w jego artykule 133 dotychczasowe ustępy 6. i 7. oznaczyć jako – odpowiednio – ustępy 7. i .8.

6.

w jego artykule 133 dodać nowy ustęp 6. w brzmieniu:

(ust. 6)

7.

(ust. 7)

„(Art. 133)
Subfundusz Santander European Dividend będzie inwestował co najmniej 51% (pięćdziesiąt jeden procent)
swoich aktywów netto bezpośrednio lub pośrednio poprzez fundusze w akcje, z wyłączeniem kwitów
depozytowych i instrumentów pochodnych. W przypadku inwestycji pośrednich subfundusz Santander
European Dividend weźmie pod uwagę efektywne zaangażowanie w akcje funduszu bazowego.”,
jego artykule 133 uchylić treść ustępu 7 (według nowej numeracji) i nadać mu następujące nowe brzmienie:
„(Art. 133)
Ponadto, w przypadku niekorzystnych uwarunkowań na rynku akcji, subfundusz Santander European
Dividend może przejściowo inwestować nie więcej niż 49% (czterdzieści dziewięć procent) swoich aktywów
w środki pieniężne i instrumenty rynku pieniężnego, w celu ochrony interesów posiadaczy jego tytułów
uczestnictwa.”
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8.

w ustępach 1. jego artykułów 229, 237, 245, 253, 261, 277, 285, 293, 301, 309, 317 oraz 325 uchylić treść ich
punktów oznaczonych numerem (1) i nadać im następujące nowe brzmienie:
„(Art. 229, 237, 245, 253, 261, 277, 285, 293, 301, 309, 317 oraz 325)

(ust. 1)
(1)

9.

papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank
Polski, papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku
regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Państwie Członkowskim, a także na rynku
zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub Państwie
Członkowskim oraz na Rynkach,”
w ustępie 1. jego artykułu 269 uchylić treść jego punktu oznaczonego numerem (1) i nadać mu następujące
nowe brzmienie:
„(Art. 269)

(ust. 1)
(1)

10.

papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank
Polski, papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku
regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Państwie Członkowskim, a także na rynku
zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie
członkowskim oraz następujących rynkach zorganizowanych: American Stock Exchange, NASDAQ, New
York Stock Exchange, Tokyo Stock Exchange, Borsa Istanbul, BX Berne eXchange, SIX Swiss Exchange,”
w ustępach 1. jego artykułów 266, 274, 282, 290 oraz 314 uchylić treść ich punktów oznaczonych numerem
(1) i nadać im następujące nowe brzmienie:
„(Art. 266, 274, 282, 290 oraz 314)

(ust. 1)
(1)

„(1)

3,5% (trzy i pięć dziesiątych procenta) – dla jednostek uczestnictwa kategorii A,”

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 2018r. poz. 1355 t.j.) 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 2018 r. poz. 1355 t.j.) wchodzą
w życie z dniem ogłoszenia, tj. z dniem 9 stycznia 2019 roku.
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