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ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU TYMCZASOWEGO 
ZAWIESZENIA ZBYWANIA, ODKUPYWANIA ORAZ WYCENY 
JEDNOSTEK UCZESTNICTWA I OTWARCIU LIKWIDACJI 
SUBFUNDUSZU BNP PARIBAS AKTYWNY 

(aktualizacja z dnia 28.09.2020 r.) 

Informujemy wszystkich uczestników Subfunduszu BNP Paribas Aktywny wydzielonego w ramach BNP Paribas 

PREMUM Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, że ogłoszone na okres od dnia 23 lipca do dnia 

23 września (dwa miesiące) zawieszenie zbywania, odkupywania oraz wyceny jednostek uczestnictwa 

Subfunduszu zostaje zakończone w związku z otwarciem w dniu 24.09.2020 r. likwidacji Subfunduszu. 

Wszelkie zlecenia (nabycia, odkupienia, zamiany) dotyczące Funduszu były od dnia 23 lipca 2020 roku odrzucane. 

Od dnia otwarcia likwidacji Subfundusz nie przyjmuje już żadnych zleceń. Zwolniony jest też z przeprowadzania 

i publikowania wyceny aktywów. 

Czasowo zmienione regulaminy: 

PROGRAMU SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA „MAŁE WIELKIE OSZCZĘDNOŚCI” oraz 

„PROGRAMU INWESTYCYJNEGO” prowadzonych dla Uczestników BNP PARIBAS PREMIUM 

SFIO 

zostaną zmienione ostatecznie w ten sposób, że część wpłat do Programów, która pierwotnie miała (zgodnie z 

dotychczasowymi zapisami regulaminów) trafiać do Subfunduszu BNP Paribas Aktywny była inwestowana 

w Subfundusz BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych, który ma zbliżony wskaźnik ryzyka (SRRI 4) i podobny 

horyzont czasowy inwestycji i prowadzi standardową obsługę uczestników.   

 

BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając jako likwidator w najbliższym czasie zamieści 

ogłoszenie o likwidacji Subfunduszu. Decyzja o likwidacji została powzięta w związku z otrzymaniem w dniu 

11 września 2020 roku pozwu GetBack S.A.  

 

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.  

 

BNP Paribas TFI SA informuje, że zaistniała sytuacja nie ma żadnego wpływu na bieżącą działalność pozostałych 

funduszy, którymi Towarzystwo zarządza. 

 


