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WYKAZ ZMIAN  

w Prospekcie Allianz Plan Emerytalny 

Specjalistyczny Funduszu Inwestycyjnego Otwartego 

wprowadzonych aktualizacją z dnia 10 listopada 2021 roku 

 

 

1. W Rozdziale IV „Dane o Allianz Plan Emerytalny 20 25” w ust. 4 pkt 4) „wskazanie 
opłaty zmiennej, będącej częścią wynagrodzenia za zarządzanie, której wysokość 

jest uzależniona od wyników Subfunduszu, prezentowanej w ujęciu procentowym 
w stosunku do średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu” otrzymuje 
brzmienie: 

         „Towarzystwo może pobierać Wynagrodzenie Zmienne. 
Szczegółowy sposób obliczania Wynagrodzenia Zmiennego, w tym ustalania stopy 
referencyjnej i wartości rezerwy na pokrycie Wynagrodzenia Zmiennego, określone zostały 
w § 28 Statutu Funduszu.” 

 

2. W Rozdziale V „Dane o Allianz Plan Emerytalny 2030” w ust. 4 pkt 4) „wskazanie 
opłaty zmiennej, będącej częścią wynagrodzenia za zarządzanie, której wysokość 

jest uzależniona od wyników Subfunduszu, prezentowanej w ujęciu procentowym 

w stosunku do średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu” otrzymuje 
brzmienie: 

          „ Towarzystwo może pobierać Wynagrodzenie Zmienne. 
Szczegółowy sposób obliczania Wynagrodzenia Zmiennego, w tym ustalania stopy 
referencyjnej i wartości rezerwy na pokrycie Wynagrodzenia Zmiennego, określone zostały 
w § 36 Statutu Funduszu.” 

 

3. W Rozdziale VI „Dane o Allianz Plan Emerytalny 2035” w ust. 4 pkt 4) „wskazanie 

opłaty zmiennej, będącej częścią wynagrodzenia za zarządzanie, której wysokość 
jest uzależniona od wyników Subfunduszu, prezentowanej w ujęciu procentowym 

w stosunku do średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu” otrzymuje 
brzmienie: 

         „Towarzystwo może pobierać Wynagrodzenie Zmienne. 
Szczegółowy sposób obliczania Wynagrodzenia Zmiennego, w tym ustalania stopy 
referencyjnej i wartości rezerwy na pokrycie Wynagrodzenia Zmiennego, określone zostały 
w § 44 Statutu Funduszu.” 

 

4. W Rozdziale VII „Dane o Allianz Plan Emerytalny 2040” w ust. 4 pkt 4) „wskazanie 

opłaty zmiennej, będącej częścią wynagrodzenia za zarządzanie, której wysokość 
jest uzależniona od wyników Subfunduszu, prezentowanej w ujęciu procentowym 
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w stosunku do średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu” otrzymuje 
brzmienie: 

          „ Towarzystwo może pobierać Wynagrodzenie Zmienne. 
Szczegółowy sposób obliczania Wynagrodzenia Zmiennego, w tym ustalania stopy 
referencyjnej i wartości rezerwy na pokrycie Wynagrodzenia Zmiennego, określone zostały 
w § 52 Statutu Funduszu.” 

 

5. W Rozdziale VIII „Dane o Allianz Plan Emerytalny 2045” w ust. 4 pkt 4) „wskazanie 

opłaty zmiennej, będącej częścią wynagrodzenia za zarządzanie, której wysokość 

jest uzależniona od wyników Subfunduszu, prezentowanej w ujęciu procentowym 
w stosunku do średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu” otrzymuje 
brzmienie: 

         „Towarzystwo może pobierać Wynagrodzenie Zmienne. 
Szczegółowy sposób obliczania Wynagrodzenia Zmiennego, w tym ustalania stopy 
referencyjnej i wartości rezerwy na pokrycie Wynagrodzenia Zmiennego , określone zostały 
w § 60 Statutu Funduszu.” 

 

6. W Rozdziale IX „Dane o Allianz Plan Emerytalny 2050” w ust. 4 pkt 4) „wskazanie 
opłaty zmiennej, będącej częścią wynagrodzenia za zarządzanie, której wysokość 

jest uzależniona od wyników Subfunduszu, prezentowanej w ujęciu procentowym 

w stosunku do średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu” otrzymuje 
brzmienie: 

          „ Towarzystwo może pobierać Wynagrodzenie Zmienne. 
Szczegółowy sposób obliczania Wynagrodzenia Zmiennego, w tym ustalania stopy 
referencyjnej i wartości rezerwy na pokrycie Wynagrodzenia Zmiennego, określone zostały 
w § 68 Statutu Funduszu.” 

 

7. W Rozdziale X „Dane o Allianz Plan Emerytalny 2055” w ust. 4 pkt 4) „wskazanie 

opłaty zmiennej, będącej częścią wynagrodzenia za zarządzanie, której wysokość 
jest uzależniona od wyników Subfunduszu, prezentowanej w ujęciu procentowym 

w stosunku do średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu” otrzymuje 
brzmienie: 

         „Towarzystwo może pobierać Wynagrodzenie Zmienne. 
Szczegółowy sposób obliczania Wynagrodzenia Zmiennego, w tym ustalania stopy 
referencyjnej i wartości rezerwy na pokrycie Wynagrodzenia Zmiennego, określone zostały 
w § 76 Statutu Funduszu.” 

 

8. W Rozdziale XI „Dane o Allianz Plan Emerytalny 2060” w ust. 4 pkt 4) „wskazanie 

opłaty zmiennej, będącej częścią wynagrodzenia za zarządzanie, której wysokość 
jest uzależniona od wyników Subfunduszu, prezentowanej w ujęciu procentowym 

w stosunku do średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu” otrzymuje 
brzmienie: 

          „ Towarzystwo może pobierać Wynagrodzenie Zmienne. 
Szczegółowy sposób obliczania Wynagrodzenia Zmiennego, w tym ustalania stopy 
referencyjnej i wartości rezerwy na pokrycie Wynagrodzenia Zmiennego, określone zostały 
w § 84 Statutu Funduszu.” 
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9. W Rozdziale XII „Dane o Allianz Plan Emerytalny 2065” w ust. 4 pkt 4) „wskazanie 
opłaty zmiennej, będącej częścią wynagrodzenia za zarządzanie, której wysokość 

jest uzależniona od wyników Subfunduszu, prezentowanej w ujęciu procentowym 

w stosunku do średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu” otrzymuje 
brzmienie: 

          „ Towarzystwo może pobierać Wynagrodzenie Zmienne. 
Szczegółowy sposób obliczania Wynagrodzenia Zmiennego, w tym ustalania stopy 
referencyjnej i wartości rezerwy na pokrycie Wynagrodzenia Zmiennego , określone zostały 
w § 92 Statutu Funduszu.” 

 


