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WAŻNE INFORMACJE
PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE PRZEDSTAWIONYCH PONIŻEJ WARUNKÓW
DOSTĘPU DO STRONY INTERNETOWEJ I ZAMIESZCZONYCH NA NIEJ INFORMACJI.
Materiały, do których uzyskają Państwo dostęp dotyczą lub są związane z: (i) ofertą publiczną („Oferta
Publiczna”) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej certyfikatów inwestycyjnych PZU Funduszu
Inwestycyjnego Zamkniętego Akord („Certyfikaty”) oraz (ii) zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i
wprowadzenie Certyfikatów do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
(„GPW”).
Oferta Publiczna przeprowadzana jest na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję
Nadzoru Finansowego w dniu 13 kwietnia 2018 r. („Prospekt”). Prospekt wraz załącznikami jest dostępny
w formie elektronicznej na stronie internetowej Towarzystwa: www.pzu.pl, Domu Maklerskiego Pekao:
www.dm.pekao.com.pl, jak również na stronach internetowych innych podmiotów wchodzących w skład
konsorcjum dystrybucyjnego. Wgląd do Prospektu w postaci drukowanej jest możliwy w siedzibie
Towarzystwa na każde żądanie Inwestora. Termin ważności Prospektu wynosi 12 miesięcy od dnia jego
zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego. Nie należy podejmować decyzji inwestycyjnej przed
zapoznaniem się z Prospektem oraz z wszelkimi aneksami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu.
ferta publiczna jest przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zamieszczone na tej
stronie informacje nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej niniejszy Prospekt nie może być traktowany jako
propozycja lub oferta nabycia. Prospekt ani Certyfikaty nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia
lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z
przepisami dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w
sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do
obrotu papierów wartościowych i zmieniającej dyrektywę 2001/34/WE lub przepisami prawa
dotyczącymi oferowania papierów wartościowych obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki
Północnej.
Certyfikaty objęte niniejszym Prospektem nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej, chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z
prawem, bez konieczności spełniania jakichkolwiek wymogów prawnych. Każdy Inwestor zamieszkały

bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami
prawa polskiego oraz przepisami prawa innych państw, które mogą się do niego stosować. Przepisy
niektórych krajów poza Rzeczpospolitą Polską mogą ograniczać rozpowszechnianie informacji
zamieszonych na tych stronach internetowych.
Informujemy, że materiały i informacje, do których uzyskają Państwo dostęp oraz korzystanie z nich: (i)
podlegają warunkom opisanym powyżej, (ii) są przeznaczone dla osób/podmiotów znajdujących się i
uzyskujących dostęp do niniejszej strony internetowej z terytorium Polski, (iii) nie są skierowane do
rezydentów amerykańskich (U.S. Person) w rozumieniu Regulacji S (Regulation S), będącej aktem
wykonawczym do amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z roku 1933 r. (U.S. Securities Act
1933) ani do osób, które reprezentują, lub działają na rachunek, takiej osoby, (iv) nie są skierowane do
osób/podmiotów znajdujących się na terytorium Stanów Zjednoczonych.
Zwracamy uwagę, iż przeglądanie i dostęp do niniejszych materiałów z naruszeniem warunków
wskazanych powyżej może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami
wartościowymi, w szczególności w Polsce i w Stanach Zjednoczonych Ameryki.
Wszystkie terminy pisane wielką literą, a niezdefiniowane powyżej, mają znaczenie nadane im w
Prospekcie. Poprzez wybór [Dalej] oświadczam, że zapoznałem/am się z powyższymi zastrzeżeniami
oraz oświadczam, że jestem osobą, której zgodnie z prawem wolno udostępnić Prospekt oraz którą wolno
zapraszać do uczestnictwa w przeprowadzanej Ofercie Publicznej stosownie do obowiązujących
przepisów prawa, w tym w szczególności, że znajduję się i uzyskuję dostęp do niniejszej strony
internetowej z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

