
zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funk-
cjonowaniu funduszy emerytalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 
nr 34, poz. 189 z późn. zm.)

i n f o r m u j e
o zmianie statutu

AEGON 
Otwartego Funduszu Emerytalnego

w zakresie:

zmiany brzmienia § 1 ust. 2, wykreślenia § 12 ust. 3, zmiany dotych-
czasowego oznaczenia § 12 ust. od 4 do 6 odpowiednio na § 12 ust.
od 3 do 5, zmiany brzmienia § 18 ust. 4, dodania § 18 ust. 5 i 6, zmia-
ny dotychczasowego oznaczenia § 18 ust. od 5 do 9 odpowiednio na
§ 18 ust. od 7 do 11, wykreślenia § 21 ust. 4, zmiany dotychczasowe-
go oznaczenia § 21 ust. 5 na § 21 ust. 4, zgodnie z uchwałą nr 1
(18/2010) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AEGON 
Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. z dnia 2 listopada
2010 r. w sprawie zmiany statutu AEGON Otwartego Funduszu Eme-
rytalnego, zaprotokołowaną aktem notarialnym sporządzonym przez
notariusza Waldemara Leśniewskiego, prowadzącego Kancelarię 
Notarialną w Warszawie, al. Jana Pawła II 70/5, Repetytorium A 
nr 6677/2010, zmienioną uchwałą nr 1 (1/2011) Nadzwyczajnego Wal-
nego Zgromadzenia AEGON Powszechnego Towarzystwa Emerytal-
nego S.A. z dnia 21 stycznia 2011 r., zaprotokołowaną aktem notarial-
nym sporządzonym przez notariusza Waldemara Leśniewskiego, pro-
wadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie, al. Jana Pawła II 70/5,
Repetytorium A nr 256/2011 oraz zgodnie z uchwałą nr 2 (2/2011)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AEGON Powszechnego
Towarzystwa Emerytalnego S.A. z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie
zmiany statutu AEGON Otwartego Funduszu Emerytalnego, zaproto-
kołowaną aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Walde-
mara Leśniewskiego, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warsza-
wie, al. Jana Pawła II 70/5, Repetytorium A nr 256/2011, sprostowaną
aktami notarialnymi sporządzonymi przez notariusza Waldemara Le-
śniewskiego, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie, 
al. Jana Pawła II 70/5, Repetytorium A nr 578/2011 oraz Repetytorium A
nr 1353/2011.

Po dokonaniu zmiany § 1 ust. 2 statutu Funduszu otrzymuje następu-
jące brzmienie:
„2. Fundusz został utworzony i prowadzi działalność na podstawie
ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu fun-
duszy emerytalnych, zwanej dalej „Ustawą”.”
Po dokonaniu zmiany uchyla się § 12 ust. 3 statutu Funduszu.
Po dokonaniu zmiany dotychczasowe oznaczenia § 12 ust. od 4 do 6 sta-
tutu Funduszu otrzymują odpowiednio oznaczenia § 12 ust. od 3 do 5.
Po dokonaniu zmiany § 18 ust. 4 statutu Funduszu otrzymuje nastę-
pujące brzmienie:
„4. Opłaty na rzecz instytucji, z których pośrednictwa Fundusz jest
obowiązany korzystać na mocy odrębnych przepisów przy realizacji
transakcji nabywania lub zbywania przez Fundusz aktywów krajo-
wych, są liczone od wartości transakcji i stanowią maksymalnie:

1) 0,29% od wartości transakcji, której przedmiotem są:
a) akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym,

a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa
do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek,

b) akcje spółek notowanych na regulowanym rynku pozagieł-
dowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami usta-
wy o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek nie-
będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a tak-
że notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub
zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowa-
nym, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych
spółek,

c) certyfikaty inwestycyjne,
d) jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych;

2) 0,15% od wartości transakcji, których przedmiotem są:
a) transakcje pakietowe instrumentów wymienionych w pkt 1),
b) prawa poboru;

3) 0,10% od wartości transakcji, których przedmiotem są:
a) obligacje emitowane przez Skarb Państwa,
b) bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb

Państwa lub Narodowy Bank Polski,
c) obligacje i inne dłużne papiery wartościowe opiewające na

świadczenia pieniężne gwarantowane przez Skarb Państwa
lub Narodowy Bank Polski;

4) 0,025% od wartości transakcji zakupu bonów skarbowych na
rynku pierwotnym.”

Po dokonaniu zmiany dodaje się § 18 ust. 5 i 6 statutu Funduszu, któ-
re otrzymują następujące brzmienie:
„5. Opłaty na rzecz instytucji, z których pośrednictwa Fundusz jest
obowiązany korzystać na mocy odrębnych przepisów przy realizacji
transakcji nabywania lub zbywania przez Fundusz aktywów zagranicz-
nych w państwach będących członkami Organizacji Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz w państwach, z którymi Rzecz-
pospolitą Polską wiążą umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie 
inwestycji są liczone od wartości transakcji i stanowią maksymalnie:

1) 0,29% od wartości transakcji, której przedmiotem są papiery
wartościowe emitowane przez spółki notowane na podstawo-
wych giełdach rynków kapitałowych tych państw;

2) 0,15% od wartości transakcji, której przedmiotem są papiery skar-
bowe emitowane przez rządy lub banki centralne tych państw;

3) 0,29% od wartości transakcji, której przedmiotem są tytuły
uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowa-
nia mające siedzibę w tych państwach, jeżeli instytucje te oferu-
ją publicznie tytuły uczestnictwa i umarzają je na żądanie uczest-
nika, w odniesieniu do tych instrumentów finansowych może zo-
stać doliczona opłata na rzecz zagranicznej instytucji wspólnego
inwestowania w wysokości maksymalnie do 2% transakcji. 

6. Opłaty na rzecz instytucji, z których pośrednictwa Fundusz jest obo-
wiązany korzystać na mocy odrębnych przepisów przy realizacji trans-
akcji nabywania lub zbywania przez Fundusz aktywów krajowych oraz
zagranicznych w państwach będących członkami Organizacji Współ-
pracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz w państwach, z którymi
Rzeczpospolitą Polską wiążą umowy o popieraniu i wzajemnej ochro-
nie inwestycji są liczone od wartości transakcji i stanowią maksymal-
nie 0,29% od wartości transakcji, której przedmiotem są lokaty Fundu-
szu dokonywane zgodnie z przepisami Ustawy w inne instrumenty 
finansowe nie wymienione w ust. 4 i 5.”
Po dokonaniu zmiany dotychczasowe oznaczenia § 18 ust. od 5 do 9 sta-
tutu Funduszu otrzymują odpowiednio oznaczenia § 18 ust. od 7 do 11.
Po dokonaniu zmiany uchyla się § 21 ust. 4 statutu Funduszu.
Po dokonaniu zmiany dotychczasowe oznaczenie § 21 ust. 5 statutu
Funduszu otrzymuje oznaczenie § 21 ust. 4.
Zarząd AEGON Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Spółka 
Akcyjna ponadto informuje, że decyzją z dnia 5 kwietnia 2011 roku Komi-
sja Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenia na dokonanie powyższych
zmian w Statucie AEGON Otwartego Funduszu Emerytalnego oraz 
decyzją z tego samego dnia zezwoliła na skrócenie terminu ich wejścia 
w życie, w ten sposób, że wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.

Zarząd AEGON 
Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego

Spółka Akcyjna


