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Aneks nr 6 z dnia 31 sierpnia 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 w związku z wygaśnięciem z dniem 31 sierpnia 2018 r.
stosunku pracy pomiędzy IPOPEMA TFI S.A. a Krzysztofem Cesarzem, który został wskazany w
Prospekcie emisyjnym Funduszu jako jedna z osób zarządzających portfelem inwestycyjnym Funduszu.

W związku z powyższym, aneksem nr 6 wprowadza się następujące zmiany do Prospektu:

1.

W rozdziale 7. DANE O EMITENCIE pkt 7.5.2.3. – Inne osoby (str. 74 Prospektu) dodaje się
następujące informacje w brzmieniu:
Zdanie w brzmieniu:
„Osobami fizycznymi odpowiedzialnymi z ramienia Towarzystwa za zarządzanie portfelem
inwestycyjnym Funduszu będą:
1) Łukasz Jakubowski,
2) Krzysztof Cesarz,
3) Bogusław Stefaniak.”.
otrzymuje brzmienie:
„Osobami fizycznymi odpowiedzialnymi z ramienia Towarzystwa za zarządzanie portfelem
inwestycyjnym Funduszu są:
1) Łukasz Jakubowski,
2) Bogusław Stefaniak.”.

2.

W rozdziale 7. DANE O EMITENCIE pkt 7.5.4.1.3. – Zarządzający Funduszem lub osoby
mające istotny wpływ na działalność Funduszu (str. 88-89 Prospektu):
1) usuwa się fragment w brzmieniu:

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Próżna 9 | 00-107 Warszawa | T: +48 22 236 93 00 | F: +48 22 236 93 90 | www.ipopematfi.pl | NIP: 108-000-30-69
Kapitał zakładowy: 10.599.441 zł, opłacony w całości | Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS | Numer KRS: 0000278264

„Krzysztof Cesarz - Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, kierunek Finanse i
Bankowość, Doradca Inwestycyjny, CFA, CAIA.
Z grupą kapitałową IPOPEMA związany od 2008 r. Początkowo odpowiedzialny za analizy rynkowe,
przygotowywanie wycen spółek giełdowych oraz trading. Aktualnie zatrudniony w Towarzystwie jako
zarządzający funduszami i portfelami klientów. Zdobywca Złotego Portfela za najlepszy fundusz
akcji polskich w 2014 r., przyznawanego przez Gazetę Giełdy Parkiet. Posiada licencję Doradcy
Inwestycyjnego (nr 319).
Doświadczenie zawodowe zdobywał w następujących podmiotach:
1) Bank BPH S.A., w którym w okresie od czerwca do listopada 2007 r. był zatrudniony na
stanowisku starszego specjalisty w Departamencie Skarbu;
2) IPOPEMA Securities S.A., w której w latach 2010–2012 był zatrudniony na stanowisku
Analityka w Departamencie Zarządzania Portfelami;
3) IPOPEMA Asset Management S.A. (wcześniej Credit Suisse Asset Management (Polska)
S.A.), w której w latach 2011-2015 był zatrudniony na stanowisku Zarządzającego
funduszami inwestycyjnymi;
4) IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., w której pozostaje zatrudniony od
2008 r., początkowo na stanowisku Analityka, a obecnie na stanowisku Zarządzającego
funduszami inwestycyjnymi.
Poza Towarzystwem nie pełni jakichkolwiek funkcji, które mogłyby mieć znaczenie dla Funduszu,
innych niż wskazane powyżej”.

2) Zdanie w brzmieniu:
„Miejscem pracy Łukasza Jakubowskiego, Krzysztofa Cesarza i Bogusława Stefaniaka jest
Towarzystwo”;
otrzymuje brzmienie:
„Miejscem pracy Łukasza Jakubowskiego i Bogusława Stefaniaka jest Towarzystwo”.
3.

W rozdziale 9. Zarządzający Aktywami Funduszu oraz doradcy inwestycyjni (str. 114
Prospektu):
Zdanie w brzmieniu:
„Osobami odpowiedzialnymi za zarządzanie Aktywami Funduszu będą:
1) Łukasz Jakubowski – dane dotyczące Łukasza Jakubowskiego znajdują się w pkt 7.5.4.1.3.
Prospektu,
2) Krzysztof Cesarz – dane dotyczące Krzysztofa Cesarza znajdują się w pkt 7.5.4.1.3. Prospektu
oraz
3) Bogusław Stefaniak – dane dotyczące Bogusława Stefaniaka znajdują się w pkt 7.5.4.1.3.
Prospektu.”.
otrzymuje brzmienie:
„Osobami odpowiedzialnymi za zarządzanie Aktywami Funduszu są:
1) Łukasz Jakubowski – dane dotyczące Łukasza Jakubowskiego znajdują się w pkt 7.5.4.1.3.
Prospektu oraz,
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2) Bogusław Stefaniak – dane dotyczące Bogusława Stefaniaka znajdują się w pkt 7.5.4.1.3.
Prospektu.”.
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 11 września 2018 r. włącznie.
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