9.11.2018 r.

Aneks nr 2 z dnia 31 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 z (i) koniecznością aktualizacji zapisów prospektu
emisyjnego na skutek rejestracji Funduszu w rejestrze funduszy inwestycyjnych, (ii) zawarciem istotnej
umowy a także (iii) rejestracją w dniu 31 października 2018 r. podziału Raiffeisen Bank Polska S.A. z
siedzibą w Warszawie poprzez wydzielenie części działalności Raiffeisen Bank Polska S.A. związanej z
pełnieniem funkcji depozytariusza dla funduszy inwestycyjnych – w tym dla Funduszu – do Banku BGŻ
BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie, który to podział skutkuje sukcesją uniwersalną praw i
obowiązków depozytariusza wynikających z umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza dla
Funduszu.
W związku z powyższym, aneksem nr 2 wprowadza się następujące zmiany do Prospektu:
1. W rozdziale 1. PODSUMOWANIE w pkt. B.11 – W przypadku gdy poziom kapitału
obrotowego emitenta nie wystarcza na pokrycie jego obecnych potrzeb, należy załączyć
wyjaśnienie (str. 16 Prospektu)
zdanie w brzmieniu:
„Nie dotyczy. Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego Fundusz nie został utworzony i nie
posiada jakichkolwiek aktywów.”
otrzymuje brzmienie:
„Nie dotyczy. Poziom kapitału obrotowego Funduszu jest wystarczający na pokrycie bieżących
potrzeb Funduszu.”
2. W rozdziale 1. PODSUMOWANIE w pkt. B.41 – Wskazanie nazwy i statusu prawnego spółki
zarządzającej, doradcy inwestycyjnego, depozytariusza, powiernika lub zarządcy
powierniczego (w tym uzgodnienia dotyczące przekazanych praw i obowiązków o
charakterze powierniczym) pkt 3 – Depozytariusz (str. 20 Prospektu)
akapit w brzmieniu:
„3. Depozytariusz
Nazwa: Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna
Status prawny: spółka akcyjna.”
otrzymuje brzmienie:

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

„3. Depozytariusz
Nazwa: Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna
Status prawny: spółka akcyjna.”
3. W rozdziale 1. PODSUMOWANIE w pkt. C.3 – Liczba certyfikatów wyemitowanych i w pełni
opłaconych oraz wyemitowanych i nieopłaconych w pełni (str. 21 Prospektu)
zdanie w brzmieniu:
„Nie dotyczy. Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego, Fundusz nie został utworzony i nie
emitował jakichkolwiek certyfikatów inwestycyjnych.”
otrzymuje brzmienie:
„Fundusz wyemitował dotychczas 54.646 (pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset czterdzieści
sześć) w pełni opłaconych Certyfikatów Inwestycyjnych serii A.
Dotychczas nie wykupiono żadnych Certyfikatów Inwestycyjnych.”
4. W rozdziale 7. DANE O EMITENCIE w pkt 7.1.2 – Miejsce rejestracji Emitenta oraz jego
numer rejestracyjny (str. 64 Prospektu)
akapit w brzmieniu:
„Na

dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego Fundusz nie został jeszcze utworzony i nie
podlegał rejestracji. Towarzystwo niezwłocznie po dojściu do skutku emisji Certyfikatów
Inwestycyjnych serii A, złoży wniosek o wpisanie Funduszu do Rejestru Funduszy
Inwestycyjnych.”
otrzymuje brzmienie:
„Fundusz został zarejestrowany w rejestrze funduszy inwestycyjnych prowadzonym przez Sąd
Okręgowy w Warszawie w dniu 22 października 2018 r. pod numerem RFi 1610.”
5. W rozdziale 7. DANE O EMITENCIE w pkt 7.3.8 – Oświadczenie o kapitale obrotowym (str.
73 Prospektu)
akapit w brzmieniu:
„Nie

dotyczy. Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego Fundusz nie został utworzony i nie
posiada jakichkolwiek aktywów.”
otrzymuje brzmienie:
„Nie

dotyczy. Poziom kapitału obrotowego Funduszu jest wystarczający na pokrycie bieżących
potrzeb Funduszu.”
6. W rozdziale 10. DEPOZYTARIUSZ (str. 117)
pkt 10.1 – 10.4 w brzmieniu:
„10.1. Prawna (statutowa) i handlowa nazwa Depozytariusza
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Depozytariusz działa pod firmą Raiffeisen Bank Polska S.A.
10.2. Miejsce rejestracji Depozytariusza oraz jego numer rejestracyjny
Depozytariusz został wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000014540.
10.3. Data utworzenia Depozytariusza oraz czas na jaki został utworzony
Depozytariusz został wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu
30 maja 2001 r. Depozytariusz został utworzony na czas nieokreślony.
10.4. Pozostałe dane dotyczące Depozytariusza
Siedziba:

Warszawa

Forma prawna:

spółka akcyjna

Przepisy prawa, na podstawie których i
zgodnie z którymi działa Depozytariusz:

Depozytariusz został utworzony i działa
zgodnie z przepisami ustawy – KSH,
ustawy – Prawo bankowe, Ustawy o
funduszach inwestycyjnych oraz innych
ustaw prawa polskiego

Kraj siedziby:

Polska

Adres siedziby statutowej:

Ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa,
Polska

Numery telekomunikacyjne

Telefon: +48 22 347 70 00

otrzymują brzmienie:
„10.1. Prawna (statutowa) i handlowa nazwa Depozytariusza
Depozytariusz działa pod firmą Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
10.2. Miejsce rejestracji Depozytariusza oraz jego numer rejestracyjny
Depozytariusz został wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000011571.
10.3. Data utworzenia Depozytariusza oraz czas na jaki został utworzony
Depozytariusz został wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu
11 maja 2001 r. Depozytariusz został utworzony na czas nieokreślony.
10.4. Pozostałe dane dotyczące Depozytariusza
Siedziba:

Warszawa

Forma prawna:

spółka akcyjna

Przepisy prawa, na podstawie których i
zgodnie z którymi działa Depozytariusz:

Depozytariusz został utworzony i działa
zgodnie z przepisami ustawy – KSH,
ustawy – Prawo bankowe, Ustawy o
funduszach inwestycyjnych oraz innych

3

ustaw prawa polskiego
Kraj siedziby:

Polska

Adres siedziby statutowej:

ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa.,
Polska

Numery telekomunikacyjne

Telefon: +48 22 566 90 00

7. W rozdziale 17. ISTOTNE UMOWY (str. 169 Prospektu)
akapit w brzmieniu:
„Nie dotyczy. Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego Fundusz nie został utworzony i nie
zawarł jakichkolwiek umów.”
otrzymuje brzmienie:
„1. Fundusz zawarł w dniu 29 października 2018 r. umowę inwestycyjną z Monevia sp. z o.o. z
siedzibą w Bydgoszczy dotyczącą zasad współpracy w zakresie organizowania finansowania dla
rozwoju działalności faktoringowej prowadzonej przez Monevia sp. z o.o. poprzez obejmowanie
przez Fundusz obligacji tej spółki. Obligacje te każdorazowo będą m.in.: (a) emitowane w
terminach, kwotach i na warunkach uzgodnionych z Funduszem, (b) określać cel emisji, który
zostanie uprzednio uzgodniony z Funduszem, (c) obligacjami zabezpieczonymi, a
zabezpieczenie, podmiot administrujący zabezpieczeniami oraz podmiot sporządzający wycenę
przedmiotu zabezpieczenia będą każdorazowo potwierdzane z Funduszem. Fundusz w umowie
nie zobowiązuje się do objęcia obligacji wyemitowanych przez Monevia sp. z o.o.”
8. W rozdziale 20. DEFINICJE I SKRÓTY w pkt 20) – Depozytariusz (str. 173 Prospektu)
zdanie w brzmieniu:
„Depozytariusz – Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 78, 00844 Warszawa, będący podmiotem wykonującym funkcję depozytariusza Funduszu,”
otrzymuje brzmienie:
„Depozytariusz – Bank BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 10/16,
01-211 Warszawa, będący podmiotem wykonującym funkcję depozytariusza Funduszu,”

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 listopada 2018 r. włącznie.

4

