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Protokół zmian 
z dnia 11 kwietnia 2022 r. 

w Prospekcie Informacyjnym Millennium Specjalistycznego  
Funduszu Inwestycyjnego Otwartego 

(z wydzielonymi subfunduszami) 
 

W związku z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w 
sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego 
funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy oraz 
Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 października 2017 r. zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i 
specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka 
tych funduszy, Prospekt Informacyjny Millennium Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego 
Otwartego (dalej również jako: „Prospekt”) został zmieniony w następujący sposób: 
 

1. Na stronie tytułowej zmienia się zapis: 
 
datę bieżącej aktualizacji: 11 kwietnia 2022 r. 
data ostatniego tekstu jednolitego: 11 kwietnia 2022 roku.  
 

2. W Rozdziale 2 zmienia się ust. 4, który otrzymuje następujące brzmienie: 
 
„4. WYSOKOŚĆ KAPITAŁU WŁASNEGO TOWARZYSTWA, W TYM WYSOKOŚĆ SKŁADNIKÓW KAPITAŁU WŁASNEGO NA OSTATNI 

DZIEŃ BILANSOWY. 
 

Na dzień 31 grudnia 2021 r. kapitał własny Towarzystwa wynosi 56.625 tys. zł. 
Wysokość składników kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2021 r.: 

a.         Kapitał zakładowy: 10.300 tys. zł. 
b.         Zysk netto roku obrotowego: 24.660 tys. zł. 
c.         Zysk z lat ubiegłych: 0 zł. 
d.         Kapitał zapasowy: 21.535 tys. zł. 
e.  Kapitał z aktualizacji wyceny 130 tyś. zł.” 

 
3. W Rozdziale 3 ust. 5 lit. A po pkt 15 dodaje się pkt 16-17, które otrzymują następujące 

brzmienie: 
 
„16) W związku z treścią art. 5f Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków 
ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie oraz art. 1y 
Rozporządzenia (WE) nr 765/2006 dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na 
Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy oraz faktem, że jednostki uczestnictwa 
zbywane przez Fundusz mogą posiadać ekspozycję na denominowane w euro zbywalne papiery 
wartościowe wyemitowane po dniu 12 kwietnia 2022 r., Towarzystwo nie będzie zbywało jednostek 
uczestnictwa wyemitowanych przez Fundusz jakimkolwiek obywatelom rosyjskim lub białoruskim lub 
osobom fizycznym zamieszkałym w Rosji lub na Białorusi, lub dowolnym osobom prawnym, 
podmiotom lub organom z siedzibą w Rosji lub na Białorusi. 
17) Pkt 16 nie ma zastosowania do obywateli państwa członkowskiego i osób fizycznych 
posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim.” 

 
4. W pozostałym zakresie Prospekt pozostaje bez zmian. 
 


