OGŁOSZENIE
Zarząd Nationale-Nederlanden Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Spółka Akcyjna informuje, że
Komisja Nadzoru Finansowego decyzją nr DLU/WFE/612/15/9/15/MT z dnia 17 grudnia 2015 roku wyraziła
zgodę na zmianę Statutu Nationale-Nederlanden Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego, zwanego dalej
„Funduszem”, w następującym zakresie: nadanie nowego brzmienia § 11 Statutu Funduszu, dodanie w § 22
Statutu Funduszu ust. 3 i 4 oraz dodanie w § 35 Statutu Funduszu ust. 3 i 4.

1.

Po dokonaniu zmiany § 11 Statutu Funduszu otrzymuje brzmienie:

„§ 11.
Akcjonariusz Towarzystwa
Akcjonariuszem Towarzystwa jest NN Continental Europe Holdings B.V. z siedzibą w Hadze, Holandia,
posiadający 330 (trzysta trzydzieści) akcji o wartości nominalnej 100.000 (sto tysięcy) każda, o łącznej
wartości nominalnej 33.000.000,00 (trzydzieści trzy miliony) złotych polskich.”

2.

Po dokonaniu zmiany w § 22 Statutu Funduszu po ust. 2 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. Fundusz może zmniejszyć lub zwolnić z opłaty od wpłaty na IKE wskazanej w ust. 1, w ramach promocji,
wszystkich lub określoną grupę osób uprawnionych do przystąpienia do Funduszu, które w okresie promocji
złożą Funduszowi dyspozycję zawarcia Umowy o prowadzenie IKE na formularzu udostępnionym przez
Fundusz.
4. Zmniejszenie lub zwolnienie z opłaty od wpłaty na IKE wskazanej w ust. 1, w ramach promocji, będzie
następowało w formie uchwały Zarządu Towarzystwa. Informacja o aktualnych promocjach będzie
publikowana na stronie internetowej Funduszu.”

3.

Po dokonaniu zmiany w § 35 Statutu Funduszu po ust. 2 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. Fundusz może zmniejszyć lub zwolnić z opłaty od wpłaty na IKZE wskazanej w ust. 1, w ramach promocji,
wszystkich lub określoną grupę osób uprawnionych do przystąpienia do Funduszu, które w okresie promocji
złożą Funduszowi dyspozycję zawarcia Umowy o prowadzenie IKZE na formularzu udostępnionym przez
Fundusz.
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4. Zmniejszenie lub zwolnienie z opłaty od wpłaty na IKZE wskazanej w ust. 1, w ramach promocji, będzie
następowało w formie uchwały Zarządu Towarzystwa. Informacja o aktualnych promocjach będzie
publikowana na stronie internetowej Funduszu.”

Zgodnie z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego nr DLU/WFE/612/16/8/15/MT z dnia 17 grudnia 2015 roku
zmiana Statutu Nationale-Nederlanden Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego w zakresie wyżej
wymienionym wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.

W związku z powyższym zmiany Statutu Funduszu wchodzą w życie z dniem 15 stycznia 2016 roku.

Równocześnie Fundusz publikuje tekst jednolity Statutu Funduszu uwzględniający powyższe zmiany.

Warszawa, dnia 15 stycznia 2016 roku

