
 

 

         13 października 2022 r. 
 
OGŁOSZENIE O ZMIANACH W STATUCIE METLIFE DOBROWOLNEGO FUNDUSZU 
EMERYTALNEGO 
 
Na podstawie § 18 ust. 1 Statutu MetLife Dobrowolny Fundusz Emerytalny ogłasza zmiany 
w Statucie MetLife Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego. 
 
Statut MetLife Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego zmienia się w ten sposób, że: 
 
 

I. Tytuł Statutu MetLife Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego otrzymuje 
następujące brzmienie:  

„STATUT NNLIFE DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO” 
 

II. §1.1 Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie: 
„1. NNLife Dobrowolny Fundusz Emerytalny zwany dalej Funduszem prowadzi działalność 
na podstawie ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy 
emerytalnych, ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych 
oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego oraz postanowień niniejszego 
Statutu.” 
 

III. §2 Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie: 
„1. Nazwa Funduszu brzmi: „NNLife Dobrowolny Fundusz Emerytalny”. 
2. Fundusz może używać również skróconej nazwy: „NNLife DFE”, oraz wyróżniającego znaku 
graficznego.” 
 

IV. § 5 ust. 3 Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie: 
„ 3. Zgodnie ze statutem Towarzystwa, do reprezentowania Towarzystwa działającego jako organ 
Funduszu upoważnieni są:  
a) dwaj członkowie Zarządu Towarzystwa łącznie,  
b) członek Zarządu łącznie z prokurentem.” 
 

V. § 6 ust. 1 Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie: 
„1. Towarzystwo działa pod firmą: NNLife Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna.” 
 

VI. §7 Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie: 
„Kapitał zakładowy Towarzystwa wynosi 93.602.400 (dziewięćdziesiąt trzy miliony sześćset dwa 
tysiące czterysta) złotych i dzieli się na 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A 
ponumerowanych od 1 do 160.000 o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każda akcja,  
529.988 (pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem) akcji imiennych 
serii B ponumerowanych od 1 do 529.988 o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każda akcja,  
141.346 (sto czterdzieści jeden tysięcy trzysta czterdzieści sześć) akcji imiennych serii C 
ponumerowanych od 1 do 141.346 o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każda akcja, 
78.790 (siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) akcji imiennych serii D 
ponumerowanych od 1 do 78.790 o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każda akcja 
oraz 25.900 (dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset) akcji imiennych serii E ponumerowanych  
od 1 do 25.900 o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każda akcja, które objął i nabył jedyny 
akcjonariusz Towarzystwa NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka 
Akcyjna.” 



 

 

 
Na powyższe zmiany Statutu MetLife Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego zgodę wyraziła 
Komisja Nadzoru Finansowego Decyzją z dnia 9 września 2022 r. nr DLU-
DLUSLF.612.46.7.2022.MT. 
Zmiany, o których mowa powyżej, zgodnie z Decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 
9 września 2022 r. nr DLU-DLUSLF.612.47.5.2022.MT wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia. 
 


