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Tymczasowe zawieszenie zbywania, odkupywania oraz wyceny 

jednostek uczestnictwa BNP Paribas PREMIUM SFIO (Fundusz) 
 

Informujemy wszystkich uczestników BNP Paribas PREMIUM Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego 
Otwartego, że Fundusz jest zmuszony zawiesić od dnia 23 lipca do dnia 6 sierpnia 2020 roku (dwa tygodnie) 
zbywanie, odkupywanie oraz wycenę jednostek uczestnictwa. 
 
Decyzja znajduje oparcie w art. 23 Statutu Funduszu w związku z art. 84 oraz 89 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o 
funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi tj. z dnia 9 grudnia 2019 r. 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 95). 
 
Fundusz podjął taką decyzję z powodu otrzymania postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie XXVI Wydział 
Gospodarczy (sygn. Akt XXVI GCo 42/20) o zabezpieczeniu roszczeń pieniężnych  GetBack SA, roszczenia te są 
skierowane do Funduszu oraz 13 innych podmiotów (w tym 12 innych funduszy lub subfunduszy zarządzanych 
przez inne towarzystwa inwestycyjne), na skutek tego postanowienia Towarzystwo zostało pozbawione 
możliwości zrządzania aktywami Funduszu.  
 
Fundusz skorzysta z wszelkich prawnych środków w celu uchylenia tego postanowienia sądu.  
 
Wszelkie zlecenia (nabycia, odkupienia, zamiany) dotyczące Funduszu będą od dnia 23 lipca 2020 roku odrzucane. 
Zlecenia nabycia złożone i nieopłacone do dnia 23 lipca 2020 roku również zostaną odrzucone. Okresu zawieszenia 
nie wlicza się do statutowych (siedmiodniowych) terminów w jakich powinno nastąpić rozliczenie zleceń złożonych 
Funduszowi i nierozliczonych przez Fundusz do dnia 23 lipca 2020 roku.  
 
BNP Paribas TFI SA jako zarządzający Funduszem informuje, że roszczenia GetBack SA są związane z transakcjami 
przeprowadzanymi w latach 2015-2017, kiedy to Fundusz był zarządzany przez inny podmiot. BNP Paribas TFI S.A 
nie było uczestnikiem zdarzeń, których dotyczy to postępowanie.  
 
Jednocześnie BNP Paribas TFI SA informuje, że zaistniała sytuacja nie ma żadnego wpływu na bieżącą działalność 
pozostałych funduszy, którymi Towarzystwo zarządza. 


