
Na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego 
z dnia 07.06.2011 roku nr DNS/WIII/ 612/14/3/11/AM, doręczonej do PTE POLSAT S.A. 

w dniu 14.06.2011 roku w sprawie udzielenia zezwolenia na zmiany 
Statutu Otwartego Funduszu Emerytalnego POLSAT, 

ogłasza się następujące zmiany Statutu Otwartego Funduszu Emerytalnego POLSAT:

Po dokonaniu zmiany art. 8 ust. 1 pkt 1) Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:
„Wynagrodzenie Depozytariusza ustalone zgodnie z umową o przechowywanie aktywów
Funduszu obejmuje:
1) Prowizję za przechowywanie aktywów Funduszu naliczaną liniowo od Średniomiesięcznej

Wartości Aktywów Netto (WAN) w wysokości 0,01% p.a., pobieraną miesięcznie”;

Po dokonaniu zmiany w art. 9 Statutu Funduszu uchyla się w całości ust. 5 – 8;

Po dokonaniu zmiany w art. 11 Statutu Funduszu uchyla się w całości ust. 5;

Po dokonaniu zmiany w art. 12 Statutu Funduszu dodaje się ust. 4 w następującym brzmieniu:
„Fundusz przesyła każdemu Członkowi Funduszu, w regularnych odstępach czasu, nie
rzadziej jednak niż co 12 miesięcy, informację o środkach znajdujących się na rachunku
Członka, terminach dokonanych w tym okresie wpłat składek i wypłat transferowych oraz
przeliczeniu tych składek i wypłat transferowych na jednostki rozrachunkowe, a także 
o wynikach działalności lokacyjnej Funduszu. Informacja jest przesyłana w trybie i formie
uzgodnionych z Członkiem Funduszu. Tryby i formy przesyłania informacji, stosowane 
w Funduszu to: korespondencja wysyłana drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej
(e-mail)  wskazany przez Członka Funduszu bądź korespondencja wysyłana zwykłą przesyłką
listową na ostatnio wskazany przez Członka Funduszu adres.”;

Po dokonaniu zmiany w art. 12 Statutu Funduszu dodaje się ust. 4 w następującym brzmieniu:
„Fundusz jest obowiązany, na żądanie Członka Funduszu, zgłoszone pisemnie na adres
Towarzystwa, udzielić mu informacji określającej pieniężną wartość środków zgromadzonych
na jego rachunku, w tym ilość oraz wartość Jednostek Rozrachunkowych w dniu sporządzenia
informacji. Informacja jest przesyłana w trybie i formie uzgodnionej z Członkiem Funduszu.
Tryby i formy przesyłania informacji, stosowane w Funduszu to: korespondencja wysyłana
drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej (e-mail) wskazany przez Członka
Funduszu bądź korespondencja wysyłana zwykłą przesyłką listową na ostatnio wskazany
przez Członka Funduszu adres.”

Zgodnie z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 07.06.2011 roku nr DNS/WIII/
612/14/4/11/AM w sprawie zezwolenia na skrócenie terminu wejścia w życie zmian w Statucie
Otwartego Funduszu Emerytalnego POLSAT powyższe zmiany wchodzą w życie z dniem ich
ogłoszenia.


