17 października 2018 r.

Aneks nr 1 z dnia 12 października 2018 roku do Prospektu emisyjnego certyfikatów
inwestycyjnych serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J oraz K funduszu IPOPEMA Benefit 3
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych zatwierdzonego
w dniu 4 czerwca 2018 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 6 czerwca 2018 r.
Niniejszy aneks został sporządzony w związku ze zmianami w składzie Zarządu IPOPEMA Towarzystwa
Funduszy Inwestycyjnych S.A., zmianą zarządzającego Funduszem oraz stwierdzoną niedokładnością w
treści Prospektu.
W związku z powyższym, aneksem nr 1 wprowadza się następujące zmiany do Prospektu:
1. W rozdziale 3. OSOBY ODPOWIEDZIALNE w pkt. 3.1.3. – Osoby działające w imieniu
Towarzystwa jako organu Emitenta (str. 55 Prospektu)
zdanie w brzmieniu:
„W imieniu IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., działającego jako organ
Funduszu, działają następujące osoby fizyczne:
Jarosław Wikaliński – Prezes Zarządu
Jarosław Jamka – Wiceprezes Zarządu”
otrzymuje brzmienie:
„W imieniu IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., działającego jako organ
Funduszu, działają następujące osoby fizyczne:
Jarosław Wikaliński – Prezes Zarządu
Katarzyna Westfeld - Członek Zarządu”
2. W rozdziale 3. OSOBY ODPOWIEDZIALNE w pkt 3.2.4. - Opis powiązań Funduszu z
Oferującym oraz z osobami fizycznymi działającymi w imieniu Oferującego (str. 57
Prospektu)
zdanie w brzmieniu:
„Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej Towarzystwa zasiadają w zarządzie Oferującego.”
otrzymuje brzmienie:
„Członkowie Rady Nadzorczej Towarzystwa – Jacek Lewandowski, Mirosław Borys, Stanisław
Waczkowski i Mariusz Piskorski zasiadają w zarządzie Oferującego.”
3. W rozdziale 7. DANE EMITENTA w pkt 7.5.2.1. – Organ zarządzający (str. 75 Prospektu)
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akapity w brzmieniu:
„W skład Zarządu wchodzą:
Jarosław Wikaliński – Prezes Zarządu
Jarosław Jamka – Wiceprezes Zarządu
Miejscem pracy wszystkich członków Zarządu ze stosunku pracy jest Towarzystwo.
Kadencje i mandaty poszczególnych członków Zarządu Towarzystwa:
Imię i
nazwisko

Data
rozpoczęcia
kadencji

Data
zakończenia
kadencji

Data
uzyskania
mandatu

Data wygaśnięcia mandatu

Jarosław
Wikaliński
(Prezes
Zarządu)

11.04.2017 r.

11.04.2022 r.

11.04.2017 r.

Najpóźniej z dniem odbycia Walnego
Zgromadzenia Towarzystwa
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe
Towarzystwa za 2021 rok

Jarosław Jamka
(Wiceprezes
Zarządu)

11.04.2017 r.

11.04.2022 r.

11.04.2017 r.

Najpóźniej z dniem odbycia Walnego
Zgromadzenia Towarzystwa
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe
Towarzystwa za 2021 rok

Źródło: Towarzystwo”

otrzymują brzmienie:
„W skład Zarządu wchodzą:
Jarosław Wikaliński – Prezes Zarządu
Katarzyna Westfeld – Członek Zarządu
Miejscem pracy wszystkich członków Zarządu ze stosunku pracy jest Towarzystwo.
Kadencje i mandaty poszczególnych członków Zarządu Towarzystwa:
Imię i
nazwisko

Data
rozpoczęcia
kadencji

Data
zakończenia
kadencji

Data
uzyskania
mandatu

Data wygaśnięcia mandatu

Jarosław
Wikaliński
(Prezes
Zarządu)

11.04.2017 r.

11.04.2022 r.

11.04.2017 r.

Najpóźniej z dniem odbycia Walnego
Zgromadzenia Towarzystwa
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe
Towarzystwa za 2021 rok

Katarzyna
Westfeld
(Członek
Zarządu)

11.04.2017 r.

11.04.2022 r.

10.10.2018 r.

Najpóźniej z dniem odbycia Walnego
Zgromadzenia Towarzystwa
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe
Towarzystwa za 2021 rok

Źródło: Towarzystwo”

4. W rozdziale 7. DANE EMITENTA w pkt 7.5.2.2. – Organy nadzorujące (str. 76 Prospektu)
akapit drugi zdanie pierwsze w brzmieniu:
„Rada

Nadzorcza składa się z co najmniej 3 i nie więcej niż 5 członków.”

otrzymuje brzmienie:
„Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 3 i nie więcej niż 7 członków.”
2

5. W rozdziale 7. DANE EMITENTA w pkt 7.5.2.3. – Inne osoby
akapit w brzmieniu:
„Osobą fizyczną odpowiedzialną z ramienia Towarzystwa
inwestycyjnym Funduszu będzie Tomasz Wawrzecki.”

za

zarządzanie

portfelem

otrzymuje brzmienie:
„Osobą fizyczną odpowiedzialną z ramienia
inwestycyjnym Funduszu będzie Bartosz Iljin.”

za

zarządzanie

portfelem

Towarzystwa

6. W rozdziale 7. DANE EMITENTA w pkt 7.5.2.4. – Konflikt interesów w organach
administracyjnych, zarządzających i nadzorczych oraz wśród osób zarządzających
wyższego szczebla (str. 79 Prospektu)
akapit w brzmieniu:
„W skład Zarządu Towarzystwa wchodzą:
1) Jarosław Wikaliński - Prezes Zarządu Towarzystwa,
2) Jarosław Jamka - Wiceprezes Zarządu Towarzystwa.”
otrzymuje brzmienie:
„W skład Zarządu Towarzystwa wchodzą:
1) Jarosław Wikaliński - Prezes Zarządu Towarzystwa,
2) Katarzyna Westfeld - Członek Zarządu Towarzystwa.”
7. W rozdziale 7. DANE EMITENTA w pkt 7.5.4 – Doświadczenie członków organu
administracyjnego, zarządzającego i nadzorującego, ppkt 7.5.4.1.1. – Zarząd Towarzystwa
(str. 81 Prospektu)
akapity w brzmieniu:
„Jarosław Jamka – Wiceprezes Zarządu
Posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych, uzyskany w 2000 r. oraz tytuł magistra ekonomii
uzyskany w 1996 r. na Akademii Nauk Ekonomicznych w Krakowie. W 1995 r. uzyskał licencję
doradcy inwestycyjnego, w 1994 r. uzyskał tytuł maklera papierów wartościowych.
Doświadczenie zawodowe zdobywał w następujących podmiotach:
1) AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., w której w 2014 r. pełnił funkcję
niezależnego członka rady nadzorczej;
2) LeasingTeam sp. z o.o., w której w latach 2013-2014 pełnił funkcję Dyrektora
Finansowego i członka zarządu, w ramach której odpowiedzialny był m.in. za
sprawozdawczość finansową, fuzje i przejęcia, kadry i płace;
3) Finance B2B sp. z o.o., w której w roku 2014 pełnił funkcję prezesa zarządu, w ramach
której odpowiedzialny był m.in. za sprawozdawczość finansową;
4) Money Makers S.A., w której w latach 2010-2013 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu,
Dyrektora Finansowego i Zarządzającego Strategiami Inwestycyjnymi, w ramach której
odpowiedzialny był m.in. za zarządzanie portfelami klientów, sprawozdawczość finansową
oraz adekwatność kapitałową;

3

5) ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., w której w latach 2006-2010 pełnił funkcje:
członka zarządu, wiceprezesa zarządu oraz prezesa zarządu, w ramach których
odpowiedzialny był m.in. za finanse, departament prawny, compliance, aktuariat, ryzyko
operacyjne;
6) ING Usługi Finansowe S.A., w której w latach 2006-2010 pełnił funkcję członka zarządu,
w ramach której odpowiedzialny był m.in. za finanse, departament prawny, compliance,
aktuariat, ryzyko operacyjne;
7) ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., w której w latach 2006-2010 pełnił
funkcję członka rady nadzorczej;
8) ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., w której w latach 2002-2006 pełnił
funkcję członka zarządu, w ramach której odpowiedzialny był zarządzanie funduszem
emerytalnym;
9) ING Sevices Sp. z o.o. w której w latach 2006-2010 pełnił funkcję prezesa zarządu;
10) ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. w której w latach 1999-2002 pełnił
funkcję Dyrektora Inwestycyjnego, w ramach której odpowiedzialny był za zarządzanie
funduszem emerytalnym;
11) ING BSK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w której w latach 1998-1999 pełnił
funkcję Zarządzającego Funduszami, w ramach której odpowiedzialny był za zarządzanie
funduszami inwestycyjnymi;
12) ING Investments Management (Polska) S.A. w której w 1997 r. pełnił funkcję
Zarządzającego Portfelami, w ramach której odpowiedzialny był za zarządzanie
portfelami;
13) Beskidzki Dom Maklerski S.A. w której w latach 1996-1997 pełnił funkcję Zarządzającego
Portfelami, w ramach której odpowiedzialny był za zarządzanie portfelami;
14) Bank Przemysłowo-Handlowy w której w latach 1995-1996 pełnił funkcję Doradcy
Inwestycyjnego w Departamencie Inwestycji Kapitałowych, w ramach której
odpowiedzialny był Analizy projektów inwestycyjnych;
15) Dom Maklerski „Certus” S.A. w której w 1995 r. pełnił funkcję maklera.
W Towarzystwie pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu (od listopada 2014 r.). W ramach pełnienia
funkcji w Towarzystwie, wykonuje i wykonywał czynności określone w statucie Towarzystwa jak
również odpowiedzialny jest za nadzór nad następującymi jednostkami organizacyjnymi:
Departament Zarządzania Aktywami, Departament Księgowości i Kontrolingu.
Miejscem pracy Jarosława Jamki jest Towarzystwo.
W okresie pięciu lat przed Datą Prospektu i obecnie był/jest członkiem organów
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem w następujących spółkach
kapitałowych i osobowych:
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Nazwa spółki

Stanowisko/funkcja pełniona w
danej spółce/charakter udziału w
spółce

Przedział czasowy pełnienia
danej funkcji/zajmowania
stanowiska/udziału w spółce

członek zarządu

2013 – 2014 r.

wiceprezes zarządu

2010 – 2013 r.

prezes zarządu

2014 r.

członek rady nadzorczej

2014 r.

IPOPEMA Asset Management S.A.

wiceprezes zarządu

2014 – 2015 r.

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych S.A.

wiceprezes zarządu

od 2014 r.

LeasingTeam sp. z o.o. –
Warszawa
Money Makers S.A. - Warszawa
Finance B2B sp. z o.o. - Warszawa
AXA PTE S.A.

Źródło: Towarzystwo

W okresie pięciu lat przed Datą Prospektu nie pełnił funkcji w organach administracyjnych,
zarządzających i nadzorczych lub funkcje zarządzającego wyższego szczebla w podmiotach, w
odniesieniu do których w tym okresie miała miejsce upadłość, zarząd komisaryczny lub
likwidacja.
Poza Towarzystwem nie pełni jakichkolwiek funkcji, które mogłyby mieć znaczenie dla Funduszu,
innych niż wskazane powyżej.”
otrzymuje brzmienie:
„Katarzyna Westfeld – Członek Zarządu
Posiada tytuł magistra uzyskany w 2005 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na
kierunku finanse i bankowość. W 2011 r. zdobyła tytuł Biegłego rewidenta nr 12171. Jest
członkiem ACCA i posiada dyplom Diploma in International Financial Reporting wydany w 2007 r.
Doświadczenie zawodowe zdobywała w następujących podmiotach:
1) PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., gdzie w latach 2004 – 2010 jako konsultant a
następnie starszy konsultant zajmowała się audytem i usługami doradczymi;
2) IPOPEMA Asset Management S.A., w której w latach 2011 – 2015 pełniła rolę Dyrektora
Finansów i Kontrolingu i kierowała zespołem finansowo-księgowym;
3) IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., gdzie od roku 2010 pełni funkcję
Dyrektora Finansów i Kontrolingu i odpowiada za prace działu finansowo – księgowego.
W Towarzystwie pełni funkcję Członka Zarządu (od października 2018 r.). W ramach pełnienia
funkcji w Towarzystwie, wykonuje i wykonywała czynności określone w statucie Towarzystwa.
Miejscem pracy Katarzyny Westfeld jest Towarzystwo.
W okresie pięciu lat przed Datą Prospektu i obecnie była/jest członkiem organów
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem w następujących spółkach
kapitałowych i osobowych:
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Nazwa spółki

Stanowisko/funkcja pełniona w
danej spółce/charakter udziału w
spółce

Przedział czasowy pełnienia
danej funkcji/zajmowania
stanowiska/udziału w spółce

Fidendo Sp. z o.o.

Prezes Zarządu

2018

Fidendo Sp. z o.o.

wspólnik

2018 – obecnie

Źródło: Towarzystwo

W okresie pięciu lat przed Datą Prospektu nie pełniła funkcji w organach administracyjnych,
zarządzających i nadzorczych lub funkcje zarządzającego wyższego szczebla w podmiotach, w
odniesieniu do których w tym okresie miała miejsce upadłość, zarząd komisaryczny lub
likwidacja.
Poza Towarzystwem nie pełni jakichkolwiek funkcji, które mogłyby mieć znaczenie dla Funduszu,
innych niż wskazane powyżej.”
8. W rozdziale 7. DANE EMITENTA w pkt 7.5.4 – Doświadczenie członków organu
administracyjnego, zarządzającego i nadzorującego, ppkt 7.5.4.1.3. – Zarządzający
Funduszem lub osoby mające istotny wpływ na działalność Funduszu (str. 94 Prospektu)
akapity w brzmieniu:
„Zarządzającym Funduszem oraz osobą mającą istotny wpływ na działalność Funduszu jest Pan
Tomasz Wawrzecki – Dyrektor Departamentu Zarządzania Funduszami Dedykowanymi,
Prokurent. Poniżej przedstawione zostały informacje dotyczące Pana Tomasza Wawrzeckiego,
sporządzone na podstawie oświadczeń i danych otrzymanych przez Towarzystwo. Zgodnie z
treścią powołanych oświadczeń i danych, Pan Tomasz Wawrzecki:
1) w okresie ostatnich pięciu lat nie została skazana wyrokiem za przestępstwo oszustwa;
2) w okresie co najmniej poprzednich pięciu lat nie pełniła funkcji w organach
administracyjnych, zarządzających i nadzorczych lub funkcji zarządzającego wyższego
szczebla w podmiotach, w odniesieniu do których w tym okresie miała miejsce upadłość,
zarząd komisaryczny lub likwidacja,
3) nie została formalnie oskarżona lub nie podlegała sankcji nałożonej przez organy państwowe
(ustawowe), jak również regulacyjne (w tym uznane organizacje zawodowe);
4) w okresie ostatnich pięciu lat nie została pozbawiona prawa pełnienia funkcji w organach
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta, jak również nie
została pozbawiona prawa uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw
jakiegokolwiek emitenta,
5) w okresie ostatnich pięciu lat nie pełniła funkcji członka organów administracyjnych,
zarządzających lub nadzorczych oraz nie była wspólnikiem w jakiejkolwiek spółce
kapitałowej lub osobowej, która nie zostałaby wskazana w przedstawionym poniżej opisie,
wraz z podaniem pełnionej przez ww. osobę funkcji oraz okresu jej pełnienia.
Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego Tomasz Wawrzecki nie jest wpisany do rejestru
dłużników niewypłacalnych prowadzonego przez jakikolwiek organ państwowy.
Nie istnieją żadne powiązania rodzinne pomiędzy Tomaszem Wawrzeckim oraz pomiędzy
członkami Rady Nadzorczej Towarzystwa lub członkami Zarządu.
Tomasz Wawrzecki – Dyrektor Departamentu Zarządzania Funduszami Dedykowanymi,
Prokurent
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W 2004 r. ukończył studia licencjackie na kierunku zarządzanie i marketing w Wyższej Szkole
Zarządzania w Warszawie (The Polish Open University) W 1997 r. ukończył kurs przygotowujący
do egzaminu na maklera papierów wartościowych. W 2009 r. ukończył Szkolenie dla kandydatów
na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.
Doświadczenie zawodowe zdobywał w następujących podmiotach:
1) Millennium TFI S.A., w której w latach 2003-2007 pełnił funkcję Eksperta w Departamencie
Marketingu i Sprzedaży, w ramach której odpowiedzialny był za współtworzenie procedur
operacyjnych, nowych produktów opartych o fundusze inwestycyjne, współtworzenie
wewnętrznej aplikacji Banku Millennium S.A. do obsługi klientów funduszy inwestycyjnych –
Millenet, a także organizację szkoleń pracowników sieci dystrybucji oraz współpracę z
agentem transferowym oraz dystrybutorami;
2) Dom Maklerski BIG-BG S.A., w której w 2001 r. pełnił funkcję Doradcy ds. Sprzedaży oraz
uczestniczył w pracach związanych z organizacją Millennium TFI S.A.;
3) BIG Finance S.A., w której w 2001 r. pełnił funkcję Doradcy ds. Sprzedaży oraz uczestniczył
w pracach związanych z organizacją Millennium TFI S.A.;
4) Union Investment TFI S.A., w której w latach 2000-2001 pełnił funkcję Regionalnego
Dyrektora ds. Sprzedaży, w ramach której odpowiedzialny był za koordynowanie i
motywowanie pracowników dystrybutorów; prowadzenie szkoleń; pozyskiwanie klientów oraz
planowanie budżetu;
5) Korona TFI S.A., w której w latach 1998-2000 pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora ds.
Dystrybucji i Sprzedaży, w ramach której odpowiedzialny był za nadzór nad wewnętrzną i
zewnętrzną siecią dystrybucji; planowanie i wdrażanie strategii sprzedaży Korona TFI oraz
współudział w opracowywaniu założeń nowych produktów;
6) Creditanstalt Financial Advisers S.A., w której w latach 1995-1997 pełnił funkcję Managera
Działu Szkoleniowego, w ramach której odpowiedzialny był za kierowanie Departamentem
Szkoleń z obszaru procedur obsługi klientów funduszy powierniczych, przygotowywanie
programu szkoleń oraz szkolenie pracowników bankowych sieci dystrybucji.
Miejscem pracy Tomasza Wawrzeckiego jest Towarzystwo.
W okresie pięciu lat przed Datą Prospektu i obecnie był/jest członkiem organów
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem w następujących spółkach
kapitałowych i osobowych:
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Nazwa spółki

Stanowisko/funkcja pełniona w
danej spółce/charakter udziału
w spółce

Przedział czasowy pełnienia
danej funkcji/zajmowania
stanowiska/udziału w spółce

SPV Support 4 spółka z
ograniczoną
odpowiedzialnością w likwidacji
z siedzibą w Warszawie

członek zarządu, likwidator

SPV Support 3 spółka z
ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w
Warszawie

członek zarządu

2011 – 2013 r.

prokurent

2009 – obecnie.

SPV Support 3 spółka z
ograniczoną
odpowiedzialnością Projekt 1
spółka komandytowo- akcyjna w
likwidacji z siedzibą w
Warszawie

członek zarządu
komplementariusza

2011 – 2013 r.

SPV Support 3 spółka z
ograniczoną
odpowiedzialnością Holding
spółka komandytowo-akcyjna w
likwidacji z siedzibą w
Warszawie

członek zarządu
komplementariusza

2011 – 2013 r.

IPOPEMA TFI S.A. z siedzibą w
Warszawie

2011 – 2014 r. (członek zarządu)
2014 – 2015 (likwidator)

Źródło: Towarzystwo

W okresie pięciu lat przed Datą Prospektu pełnił funkcje w organach administracyjnych,
zarządzających i nadzorczych lub funkcje zarządzającego wyższego szczebla w następujących
podmiotach, w odniesieniu do których miała miejsce upadłość, zarząd komisaryczny lub
likwidacja:
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Nazwa spółki

SPV Support 4 spółka z
ograniczoną
odpowiedzialnością w
likwidacji z siedzibą w
Warszawie

Stanowisko/funkcja
pełniona w
spółce/charakter udziału
w spółce

członek zarządu, likwidator

Przedział czasowy
pełnienia danej
funkcji/zajmowania
stanowiska/udziału w
spółce
2011 – 2014 r. (członek
zarządu)
2014 – 2015
(likwidator)

Rodzaj zdarzenia

28 grudnia 2015 r.
(wykreślenie z
rejestru)

SPV Support 3 spółka z
ograniczoną
odpowiedzialnością spółka
komandytowo- akcyjna w
likwidacji z siedzibą w
Warszawie

członek zarządu
komplementariusza

2011 –2013 r.

14 marca 2017 r.
(otwarcie likwidacji)

SPV Support 3 spółka z
ograniczoną
odpowiedzialnością Projekt
1 spółka komandytowoakcyjna w likwidacji z
siedzibą w Warszawie

członek zarządu
komplementariusza

2011 –2013 r.

14 marca 2017 r.
(otwarcie likwidacji)

SPV Support 3 spółka z
ograniczoną
odpowiedzialnością Holding
spółka komandytowoakcyjna w likwidacji z
siedzibą w Warszawie

członek zarządu
komplementariusza

2011 –2013 r.

14 marca 2017 r.
(otwarcie likwidacji)

Źródło: Towarzystwo

Poza Towarzystwem nie pełni jakichkolwiek funkcji, które mogłyby mieć znaczenie dla Funduszu,
innych niż wskazane powyżej.”
otrzymują brzmienie:
„Zarządzającym Funduszem oraz osobą mającą istotny wpływ na działalność Funduszu jest Pan
Bartosz Iljin – doradca do spraw funduszy inwestycyjnych. Poniżej przedstawione zostały
informacje dotyczące Pana Bartosza Iljina, sporządzone na podstawie oświadczeń i danych
otrzymanych przez Towarzystwo. Zgodnie z treścią powołanych oświadczeń i danych, Pan
Bartosz Iljin:
1) w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany wyrokiem za przestępstwo oszustwa;
2) w okresie co najmniej poprzednich pięciu lat nie pełnił funkcji w organach administracyjnych,
zarządzających i nadzorczych lub funkcji zarządzającego wyższego szczebla w podmiotach,
w odniesieniu do których w tym okresie miała miejsce upadłość, zarząd komisaryczny lub
likwidacja,
3) nie został formalnie oskarżony lub nie podlegał sankcji nałożonej przez organy państwowe
(ustawowe), jak również regulacyjne (w tym uznane organizacje zawodowe);
4) w okresie ostatnich pięciu lat nie został pozbawiony prawa pełnienia funkcji w organach
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta, jak również nie
został pozbawiony prawa uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw
jakiegokolwiek emitenta,
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5) w okresie ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych,
zarządzających lub nadzorczych oraz nie była wspólnikiem w jakiejkolwiek spółce
kapitałowej lub osobowej, która nie zostałaby wskazana w przedstawionym poniżej opisie,
wraz z podaniem pełnionej przez ww. osobę funkcji oraz okresu jej pełnienia.
Na dzień zatwierdzenia aneksu nr 1 do Prospektu Emisyjnego Bartosz Iljin nie jest wpisany do
rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego przez jakikolwiek organ państwowy.
Nie istnieją żadne powiązania rodzinne pomiędzy Bartoszem Iljinem oraz pomiędzy członkami
Rady Nadzorczej Towarzystwa lub członkami Zarządu.
Bartosz Iljin w 2000 r. uzyskał tytuł magistra prawa na Uniwersytecie Warszawskim. W 2002 r.
ukończył studia podyplomowe w zakresie podatków w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania.
W 2007 r. ukończył studia podyplomowe z rachunkowości w Wyższej Szkole Finansów i
Zarządzania. W 2012 r. ukończył studia doktoranckie z ekonomii w Wyższej Szkole Finansów i
Zarządzania. W 2017 r. uzyskał Advance Diploma in Accounting (ACCA).
Doświadczenie zawodowe zdobywał w następujących podmiotach:
1) Deloitte Doradztwo Podatkowe sp. z o.o., w której w latach 2002 – 2004 na stanowisku
konsultanta zajmował się przygotowywaniem opinii prawno-podatkowych, szkoleń oraz
obsługą postępowań podatkowych;
2) Spectra Services sp. z o.o., gdzie w latach 2004 – 2005 pełnił role audytora wewnętrznego
grupy spółek;
3) Wola Park Property Management sp. z o.o., w której był Dyrektorem Zarządzającym w latach
2005 – 2006 I zarządzał zespołem I finansami centrum handlowego Wola Park;
4) ProLogis Poland Management sp. z o.o, gdzie w latach 2007 – 2009 zarządzał sprawami
podatkowymi grupy spółek z Polski, Rumunii, Węgier, Czech i Polski jako Tax and
Compliance Manager CEE;
5) Polcel Polska sp. z o.o., w której jako Główny Księgowy w latach 2010 – 2017 zapewniał
obsługę księgową 14 spółek, zarządzał zespołem, sporządzał deklaracje podatkowe i raporty
zarządcze a także sprawozdania finansowe;
6) IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., gdzie od 2017 roku jest doradcą ds.
funduszy inwestycyjnych i zajmuje się obsługą funduszy inwestycyjnych zamkniętych,
doradztwem podatkowym a także koordynuje proces współpracy z zewnętrznymi podmotami
wyceniającymi.
Miejscem pracy Bartosza Iljina jest Towarzystwo.
W okresie pięciu lat przed Datą Prospektu i obecnie nie był i nie jest członkiem organów
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem w spółkach kapitałowych i
osobowych.
W okresie pięciu lat przed Datą Prospektu nie pełnił funkcji w organach administracyjnych,
zarządzających i nadzorczych lub funkcje zarządzającego wyższego szczebla w podmiotach, w
odniesieniu do których miała miejsce upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja.
Poza Towarzystwem nie pełni jakichkolwiek funkcji, które mogłyby mieć znaczenie dla Funduszu,
innych niż wskazane powyżej.”
9. W rozdziale 9. ZARZĄDZAJĄCY AKTYWAMI FUNDUSZU ORAZ DORADCY INWESTYCYJNI
(str. 116 Prospektu)
10

akapit w brzmieniu:
„Osobą odpowiedzialną za zarządzanie Aktywami Funduszu będzie Tomasz Wawrzecki – dane
dotyczące Tomasza Wawrzeckiego znajdują się w pkt 7.5.4.1.3. Prospektu.”
otrzymuje brzmienie:
„Osobą odpowiedzialną za zarządzanie Aktywami Funduszu będzie Bartosz Iljin – dane
dotyczące Bartosza Iljina znajdują się w pkt 7.5.4.1.3. Prospektu.”
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