10.05.2018 r.

Aneks nr 4 z dnia 30 kwietnia 2018 roku do Prospektu emisyjnego Certyfikatów
Inwestycyjnych serii A, B, C, D, E, F, G, H, I oraz J IPOPEMA GLOBAL PROFIT
ABSOLUTE RETURN PLUS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO
zatwierdzonego w dniu 13 października 2017 r. („Prospekt”)

Niniejszy aneks do Prospektu został sporządzony zgodnie z art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu
obrotu oraz o spółkach publicznych.
Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.
Odwołania do stron odnoszą się do stron Prospektu opublikowanego w dniu 19 października 2017 r.
Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem w dniu 30 kwietnia 2018 r. raportu
okresowego Funduszu za I kwartał 2018 r. oraz stwierdzoną niedokładnością w treści Prospektu.

W związku z powyższym, aneksem nr 4 wprowadza się następujące zmiany do Prospektu:

1.

W rozdziale 1. PODSUMOWANIE pkt B.45 – Opis portfela przedsiębiorstwa zbiorowego
inwestowania (str. 19 Prospektu) dodaje się dodaje się następujące informacje w brzmieniu:
„Na dzień 31 marca 2018 r. Aktywa Funduszu wyniosły 23 272 tys. zł. W portfelu Funduszu
znajdowały się akcje, dłużne papiery wartościowe, kwity depozytowe, prawa do akcji, należności
oraz środki pieniężne.
2018-03-31
TABELA GŁÓWNA
SKŁADNIKI LOKAT
Dłużne papiery wartościowe
Akcje
Kwity depozytowe
Prawa do akcji
Należności
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Suma:

Procentowy udział w aktywach ogółem
50,60%
14,93%
1,05%
0,06%
5,36%
28,00%
100,00%

Źródło: raport kwartalny za I kwartał 2018 r.(dane nieaudytowane).

Skład portfela przedstawia raport kwartalny za I kwartał 2018 r. Funduszu, obejmujący okres od
dnia 1 stycznia 2018 r. do 31 marca 2018 r. (dane nieaudytowane) dostępny na stronie
internetowej Towarzystwa www.ipopematfi.pl w zakładce http://www.ipopematfi.pl/Do-pobrania20.html.”.
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2.

W rozdziale 5. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE (str. 59 Prospektu) dodaje się
następujące informacje w brzmieniu:
„
WYBRANE DANE FINANSOWE
I. Przychody z lokat
II. Koszty funduszu netto
III. Przychody z lokat netto
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat
VI. Wynik z operacji
VII. Zobowiązania
VIII. Aktywa
IX. Aktywa netto
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów
inwestycyjnych
A
B
C
D
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat
inwestycyjny
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie
XII. Wynik z operacji na certyfikat
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie

Wartość w tys.
104,00
117,00
-13,00
60,00
-68,00
-21,00
269,00
23 272,00
23 003,00

Wartość wyrażona w
EURO w tys.
25,00
28,00
-3,00
14,00
-16,00
-5,00
64,00
5 530,00
5 466,00

146 037,00
20 981,00
29 357,00
33 531,00

100,05

23,77

-0,09

-0,02

Źródło: raport kwartalny za I kwartał 2018 r.(dane nieaudytowane).
Na koniec okresu sprawozdawczego w porównaniu do 31 grudnia 2017 r. wartość aktywów netto na
certyfikat inwestycyjny Funduszu zwiększyła się o 0,16% w ujęciu rocznym do kwoty 100,05 zł.
Na dzień 31 marca 2018 r. wartość kapitału Funduszu wyniosła 23 022 251,03 zł, a ujemny wynik z
operacji wyniósł -21 211,60 zł.”.

3.

W rozdziale 7. DANE O EMITENCIE pkt 7.2.2. – Wykaz istotnych podmiotów zależnych
Emitenta (str. 64 Prospektu):
fragment w brzmieniu:
„Nie dotyczy. Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego Fundusz nie został jeszcze utworzony i
nie posiada podmiotów zależnych.”,
otrzymuje brzmienie:
„Fundusz nie posiada podmiotów zależnych.”.
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4.

W rozdziale 7. DANE O EMITENCIE pkt 7.3.1. – Sytuacja finansowa (str. 64 Prospektu):
fragment w brzmieniu:
„Nie dotyczy. Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego Fundusz nie został utworzony i nie
posiada jakichkolwiek aktywów.”,
otrzymuje brzmienie:
„
WYBRANE DANE FINANSOWE
I. Przychody z lokat
II. Koszty funduszu netto
III. Przychody z lokat netto
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat
VI. Wynik z operacji
VII. Zobowiązania
VIII. Aktywa
IX. Aktywa netto
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów
inwestycyjnych
A
B
C
D

Wartość w tys.

Wartość wyrażona w EURO
w tys.

104,00
117,00
-13,00
60,00
-68,00
-21,00
269,00
23 272,00
23 003,00

25,00
28,00
-3,00
14,00
-16,00
-5,00
64,00
5 530,00
5 466,00

146 037,00
20 981,00
29 357,00
33 531,00

XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie
XII. Wynik z operacji na certyfikat
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie

100,05

23,77

-0,09

-0,02

Źródło: raport kwartalny za I kwartał 2018 r.(dane nieaudytowane).

Skład portfela przedstawia raport kwartalny za I kwartał 2018 r. Funduszu, obejmujący okres od
dnia 1 stycznia 2018 r. do 31 marca 2018 r. (dane nieaudytowane) dostępny na stronie
internetowej Towarzystwa www.ipopematfi.pl w zakładce http://www.ipopematfi.pl/Do-pobrania20.html.”.

5.

W rozdziale 7. DANE O EMITENCIE pkt 7.3.2 – Informacje dotyczące istotnych czynników, w
tym zdarzeń nadzwyczajnych lub sporadycznych lub nowych rozwiązań, mających istotny
wpływ na wyniki działalności operacyjnej wraz ze wskazaniem stopnia, w jakim miały one
wpływ na ten wynik (str. 64 Prospektu):
fragment w brzmieniu:
„Nie dotyczy. Na dzień zatwierdzenia Prospektu Fundusz nie został utworzony.”,
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otrzymuje brzmienie:
„„W minionym okresie na wynik operacyjny Funduszu wpływ miał: 1) wynik finansowy na lokatach
Funduszu, 2) koszty Funduszu, 3) emisje certyfikatów inwestycyjnych. Nie wystąpiły zdarzenia o
charakterze nadzwyczajnym, które miałyby istotny wpływ na wynik Funduszu.”.
6.

W rozdziale 7. DANE O EMITENCIE pkt 7.3.5.1 - Historyczne informacje finansowe (str. 68
Prospektu):
fragment w brzmieniu:
„Nie dotyczy. Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego, Fundusz nie został utworzony i nie
posiada jakichkolwiek aktywów.”,
otrzymuje brzmienie:
„Raport kwartalny Funduszu za I kwartał 2018 r., obejmujący dane finansowe za okres od dnia 1
stycznia 2018 r. do dnia 31 marca 2018 r. (dane nieaudytowane), został opublikowany na stronie
internetowej Towarzystwa: ipopematfi.pl w zakładce http://www.ipopematfi.pl/Do-pobrania- 20.html.”.

7.

W rozdziale 7. DANE O EMITENCIE pkt 7.3.5.2 – Informacje finansowe pro forma (str. 68
Prospektu):
fragment w brzmieniu:
„Nie dotyczy. Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego Fundusz nie został utworzony i nie
wystąpiły przesłanki uzasadniające sporządzenie informacji finansowych pro forma dotyczących
Funduszu.”,
otrzymuje brzmienie:
„Dotychczas nie wystąpiły przesłanki uzasadniające sporządzenie informacji finansowych pro forma
dotyczących Funduszu.”.

8.

W rozdziale 7. DANE O EMITENCIE pkt 7.3.5.3. – Sprawozdania finansowe (str. 68 Prospektu):
fragment w brzmieniu:
„Nie dotyczy. Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego, Fundusz nie został utworzony i nie
posiada jakichkolwiek aktywów.”,
otrzymuje brzmienie:
„„Fundusz sporządzać będzie wyłącznie jednostkowe sprawozdania finansowe.”.
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9.

W rozdziale 7. DANE O EMITENCIE pkt 7.3.5.4. – Badanie historycznych rocznych informacji
finansowych (str. 68 Prospektu):
fragment w brzmieniu:
„Nie dotyczy. Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego, Fundusz nie został utworzony i nie
posiada jakichkolwiek aktywów.”,
otrzymuje brzmienie:
„Dla Funduszu nie zostało jeszcze sporządzone roczne sprawozdanie finansowe. Raport roczny za
2017 rok - będzie połączony z rocznym sprawozdaniem finansowym za rok 2018.”

10. W rozdziale 7. DANE O EMITENCIE w pkt 7.3.5.5. – Data najnowszych informacji finansowych
(str. 68 Prospektu):
zdanie w brzmieniu:
„Nie dotyczy. Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego Fundusz nie został utworzony i nie
posiada jakichkolwiek aktywów.”,
otrzymuje brzmienie:
„Dla Funduszu nie zostało jeszcze sporządzone roczne sprawozdanie finansowe. Raport roczny za
2017 rok - będzie połączony z rocznym sprawozdaniem finansowym za rok 2018.”

11. W rozdziale 7. DANE O EMITENCIE w pkt 7.3.5.6. – Śródroczne i inne informacje finansowe
(str. 68 – 69 Prospektu) dodaje się nowy akapit w brzmieniu:
„Raport kwartalny Funduszu za I kwartał 2018 r., obejmujący dane finansowe za okres od dnia 1
stycznia 2018 r. do dnia 31 marca 2018 r. (dane nieaudytowane), został opublikowany na stronie
internetowej Towarzystwa: www.ipopema.pl w zakładce http://www.ipopematfi.pl/Do-pobrania20.html.”.

12. W rozdziale 7. DANE O EMITENCIE w pkt 7.3.5.9. – Znaczące zmiany w sytuacji finansowej
lub handlowej Emitenta (str. 69 Prospektu):
zdanie w brzmieniu:
„Nie dotyczy. Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego Fundusz nie został utworzony i nie
posiada jakichkolwiek aktywów.”,
otrzymuje brzmienie:
„„W minionym okresie na wynik operacyjny Funduszu wpływ miał: 1) wynik finansowy na lokatach
Funduszu, 2) koszty Funduszu, 3) emisje certyfikatów inwestycyjnych. Zwiększyły się aktywa netto
Funduszu.”.
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13. W rozdziale 7. DANE o EMITENCIE w pkt 7.3.6. – Obszerna i wnikliwa analiza portfela
przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania (str. 69 Prospektu):

fragment w brzmieniu:
„Nie dotyczy. Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego Fundusz nie został utworzony i nie
posiada jakichkolwiek aktywów.”,

otrzymuje brzmienie:
„Na dzień 31 marca 2018 r. Aktywa Funduszu wyniosły 23 272 tys. zł. W portfelu Funduszu
znajdowały się akcje, dłużne papiery wartościowe, kwity depozytowe, prawa do akcji, należności
oraz środki pieniężne.
2018-03-31
TABELA GŁÓWNA
SKŁADNIKI LOKAT
Dłużne papiery wartościowe
Akcje
Kwity depozytowe
Prawa do akcji
Należności
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Suma:

Procentowy udział w aktywach ogółem
50,60%
14,93%
1,05%
0,06%
5,36%
28,00%
100,00%

Źródło: raport kwartalny za I kwartał 2018 r.(dane nieaudytowane)

Skład portfela przedstawia raport kwartalny za I kwartał 2018 r. Funduszu, obejmujący okres od dnia
1 stycznia 2018 r. do 31 marca 2018 r. (dane nieaudytowane) dostępny na stronie internetowej
Towarzystwa www.ipopematfi.pl w zakładce http://www.ipopematfi.pl/Do-pobrania-20.html..”.
14. W rozdziale 7. DANE o EMITENCIE w pkt 7.3.8. – Oświadczenie o kapitale obrotowym (str. 69
Prospektu):

fragment w brzmieniu:
„Nie dotyczy. Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego Fundusz nie został utworzony i nie
posiada jakichkolwiek aktywów.”,
otrzymuje brzmienie:
„Poziom kapitału obrotowego Funduszu jest wystarczający na pokrycie bieżących potrzeb
Funduszu.”.

15. W rozdziale 7. DANE o EMITENCIE w pkt 7.3.9. – Kapitalizacja i zobowiązania (str. 69
Prospektu):

fragment w brzmieniu:
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„Nie dotyczy. Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego Fundusz nie został utworzony i nie
posiada jakichkolwiek aktywów.”,
otrzymuje brzmienie:
„Na dzień 31 marca 2018 r. Fundusz nie posiada zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów,
zaciągniętych oraz udzielonych pożyczek oraz innych zobowiązań z tytułu pozyskiwania źródeł
finansowania (działalność finansowa).
Zgodnie ze Statutem, Fundusz może zaciągać kredyty i pożyczki.
Fundusz może zaciągać, wyłącznie w bankach, pożyczki i kredyty, w łącznej wysokości nie
przekraczającej 25% wartości Aktywów Netto Funduszu w chwili zaciągania tych pożyczek i
kredytów.
Dane dotyczące kapitalizacji i zadłużenia Funduszu, podawane są przez Fundusz do publicznej
wiadomości w raportach kwartalnych w trybie art. 56 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, poprzez
niezwłoczne przekazanie informacji do Komisji, GPW i publicznej wiadomości oraz za
pośrednictwem strony internetowej Towarzystwa.”.

16. W rozdziale 7. DANE o EMITENCIE w pkt 7.5.4.3. – Informacje o komisji do spraw audytu i
komisji do spraw wynagrodzeń Funduszu (str. 90 Prospektu):

fragment w brzmieniu:
„W Towarzystwie nie zostanie utworzona żadna komisja do spraw audytu Funduszu ani komisja do
spraw wynagrodzeń Funduszu.”,
otrzymuje brzmienie:
„Zgodnie z art. 128 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach
audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089 z późn. zm., dalej „Ustawa o
biegłych”), w Towarzystwie utworzony został trzyosobowy komitet audytu obejmujący zakresem
swojego działania fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo, które spełniają definicję
jednostki zainteresowania publicznego w rozumieniu Ustawy o biegłych.
Rada Nadzorcza Towarzystwa na mocy uchwały wybrała spośród swojego grona następujących
członków komitetu audytu:
- Piotr Szczepiórkowski – jako Przewodniczący,
- Mirosław Borys,
- Zbigniew Mrowiec.
Warunki niezależności od Towarzystwa i podmiotów z nim powiązanych wskazanych w Ustawie o
biegłych spełniają następujący członkowie: Piotr Szczepiórkowski oraz Zbigniew Mrowiec.
Kwalifikacje w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych zgodnie z Ustawą o
biegłych posiada Pan Piotr Szczepiórkowski.
Wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Towarzystwo posiadają następujący
członkowie: Piotr Szczepiórkowski oraz Mirosław Borys.
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Powyższe okoliczności zostały ustalone przez Towarzystwo na podstawie przedłożonych
oświadczeń członków komitetu audytu oraz informacji o przebiegu kariery zawodowej i posiadanych
kwalifikacjach zawodowych.
Do zadań komitetu audytu zgodnie z postanowieniami regulaminu uchwalonego uchwałą Rady
Nadzorczej Towarzystwa, należy w szczególności:
a) monitorowanie:
(i) procesu sprawozdawczości finansowej,
(ii) skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu
wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej,
(iii) wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę
audytorską badania sprawozdań finansowych, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń
Komisji Nadzoru Audytowego, wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej;
b) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej,
w szczególności w przypadku, gdy na rzecz funduszu zarządzanego przez Towarzystwo
będącego jednostką zainteresowania publicznego świadczone są przez firmę audytorską inne
usługi niż badanie sprawozdań finansowych;
c) informowanie Rady Nadzorczej o wynikach badania sprawozdań finansowych oraz wyjaśnianie,
w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w
funduszu zarządzanym przez Towarzystwo będącym jednostką zainteresowania publicznego,
a także jaka była rola komitetu audytu w procesie badania sprawozdań finansowych;
d) dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie
przez niego dozwolonych usług, niebędących badaniem w jednostce zainteresowania
publicznego;
e) opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdań
finansowych;
f)

opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie
sprawozdań finansowych, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka
sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług, niebędących badaniem sprawozdań finansowych
funduszu zarządzanego przez Towarzystwo będącego jednostką zainteresowania publicznego;

g) określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez fundusz zarządzany przez Towarzystwo
będący jednostką zainteresowania publicznego;
h) przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji dotyczącej wyboru biegłego rewidenta lub firmy
audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdań finansowych funduszu zarządzanego przez
Towarzystwo będącego jednostką zainteresowania publicznego, zgodnie z postanowieniami
Ustawy o biegłych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z
dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań
sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji
2005/909/WE;
i)

przedkładanie Radzie Nadzorczej zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu
sprawozdawczości finansowej funduszu zarządzanego przez Towarzystwo będącego jednostką
zainteresowania publicznego.
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Szczegółowy tryb i zasady działania komitetu audytu określa stosowny regulamin, o którym mowa
powyżej. Zgodnie z tym regulaminem, komitet audytu liczy co najmniej 3 osoby powoływane przez
Radę Nadzorcza spośród jej członków na okres wspólnej kadencji zbieżny z kadencją Rady
Nadzorczej. Posiedzenia komitetu audytu zwoływane są przez jego przewodniczącego i odbywają
się nie rzadziej niż cztery razy do roku. Do ważności uchwał komitetu audytu wymagane jest
zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków komitetu audytu i obecność na posiedzeniu co
najmniej większości jego członków.

W Towarzystwie został powołany Komitet ds. Wynagrodzeń składający się z członków Rady
Nadzorczej Towarzystwa. Komitet ds. Wynagrodzeń działa zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Finansów z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinna odpowiadać
polityka wynagrodzeń w towarzystwie funduszy inwestycyjnych (Dz. U. poz. 1487) oraz na podstawie
Polityki wynagrodzeń w IPOPEMA TFI S.A.”.

17. W rozdziale 12. INFORMACJE FINANSOWE (str. 124 Prospektu):
zdanie w brzmieniu:
„Nie dotyczy. Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego Fundusz nie został utworzony, nie
posiada jakichkolwiek aktywów i nie były sporządzane jakiekolwiek historyczne informacje
finansowe.”,
otrzymuje brzmienie:
„
WYBRANE DANE FINANSOWE
I. Przychody z lokat
II. Koszty funduszu netto
III. Przychody z lokat netto
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat
VI. Wynik z operacji
VII. Zobowiązania
VIII. Aktywa
IX. Aktywa netto
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów
inwestycyjnych
A
B
C
D
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat
inwestycyjny
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie
XII. Wynik z operacji na certyfikat
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie

Wartość w tys.
104,00
117,00
-13,00
60,00
-68,00
-21,00
269,00
23 272,00
23 003,00

Wartość wyrażona w EURO
w tys.
25,00
28,00
-3,00
14,00
-16,00
-5,00
64,00
5 530,00
5 466,00

146 037,00
20 981,00
29 357,00
33 531,00

100,05

23,77

-0,09

-0,02
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Szczegółowy skład portfela przedstawia raport kwartalny Funduszu za I kwartał 2018 r., obejmujący
dane finansowe za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 marca 2018 r. (dane
nieaudytowane), który został opublikowany na stronie internetowej Towarzystwa: www.ipopematfi.pl
w zakładce http://www.ipopematfi.pl/Do-pobrania-20.html.”.
18. W rozdziale 15. INFORMACJE DODATKOWE w pkt 15.2. – AKTYWA FUNDUSZU (str. 157
Prospektu) dodaje się nowy akapit o następującym brzmieniu:

otrzymuje brzmienie:
„Szczegółowy skład portfela przedstawia raport kwartalny Funduszu za I kwartał 2018 r., obejmujący
dane finansowe za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 marca 2018 r. (dane
nieaudytowane), który został opublikowany na stronie internetowej Towarzystwa: www.ipopematfi.pl
w zakładce http://www.ipopematfi.pl/Do-pobrania-20.html.”.

19. W rozdziale 21. Załącznik nr 4 dostaje nowe następujące brzmienie:
„4. Wykaz informacji włączonych przez odesłanie.
Informacje włączone do Prospektu przez odesłanie opublikowane zostały na stronie internetowej
Towarzystwa www.ipopematfi.pl w zakładce http://www.ipopematfi.pl/Do-pobrania-20.html.
Do Prospektu włączono przez odesłanie:
1. Raport kwartalny za IV kwartał 2017 r. Funduszu, obejmujący okres od dnia 18 grudnia 2017 r.
do 31 grudnia 2017 r. (dane nieaudytowane),
2. Raport kwartalny za I kwartał 2018 r. Funduszu, obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do
31 marca 2018 r. (dane nieaudytowane).”.

Informacja o prawie do uchylenia się od skutków prawnych zapisu po udostępnieniu do
publicznej wiadomości niniejszego aneksu.
Zgodnie z art. 51a Ustawy o ofercie publicznej, w przypadku gdy aneks do Prospektu jest
udostępniany do publicznej wiadomości po rozpoczęciu zapisów, osoba, która złożyła zapis przed
udostepnieniem takiego aneksu do publicznej wiadomości, może uchylić się od skutków prawnych
złożonego zapisu. Uchylenie się od skutków prawnych złożonego zapisu następuje przez
oświadczenie na piśmie złożone w dowolnym Punkcie Obsługi Klienta przyjmującym zapisy na
Certyfikaty, w terminie dwóch dni roboczych od dnia opublikowania niniejszego aneksu do
Prospektu, tj. do dnia 14 maja 2018 r. włącznie.
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