15 listopada 2018 r.

Aneks nr 4 z dnia 13 listopada 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 zmianą w dniu 8 listopada 2018 r. Statutu Funduszu w
zakresie wprowadzenia dodatkowego Dnia Wyceny.
W związku z powyższym, aneksem nr 4 wprowadza się następujące zmiany do Prospektu:
1. W rozdziale 1. PODSUMOWANIE w punkcie B.42 Podsumowania Opis planowanej
częstotliwości określania wartości aktywów netto dla przedsiębiorstwa zbiorowego
inwestowania i sposobu jej przekazywania inwestorom (str. 21 Prospektu)
akapit w brzmieniu:
„Fundusz dokonuje wyceny Aktywów Funduszu oraz ustala Wartość Aktywów Netto Funduszu
oraz Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny w Dniach Wyceny.
Aktywa Funduszu wycenia się w Dniu Wyceny oraz na dzień sporządzenia sprawozdania
finansowego.
Dniem Wyceny jest:
1) ostatni Dzień Roboczy w każdym miesiącu kalendarzowym,
2) dzień przypadający na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty
kolejnej emisji oraz
3) dzień otwarcia ksiąg rachunkowych Funduszu.
Fundusz będzie podawał Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny
niezwłocznie po jej ustaleniu na stronie internetowej Towarzystwa: www.ipopema.pl.”
otrzymuje następujące brzmienie:
„Fundusz dokonuje wyceny Aktywów Funduszu oraz ustala Wartość Aktywów Netto Funduszu
oraz Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny w Dniach Wyceny. Aktywa
Funduszu wycenia się w Dniu Wyceny oraz na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego.
Dniem Wyceny jest:
1) ostatni Dzień Roboczy w każdym miesiącu kalendarzowym,
2) dzień przypadający na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty kolejnej
emisji,
3) dzień otwarcia ksiąg rachunkowych Funduszu,
4) dzień 9 listopada 2018 r.
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Fundusz będzie podawał Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny
niezwłocznie po jej ustaleniu na stronie internetowej Towarzystwa: www.ipopema.pl.”
2. W rozdziale 11 WYCENA w punkcie 11.1. Opis częstotliwości, zasad oraz metod wyceny
aktywów netto funduszu z podziałem na kategorie inwestycji (str. 120 Prospektu)
akapit w brzmieniu:
„Dniem Wyceny jest:
1) ostatni Dzień Roboczy w każdym miesiącu kalendarzowym,
2) dzień przypadający na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty
kolejnej emisji,
3) dzień otwarcia ksiąg rachunkowych Funduszu.”
otrzymuje następujące brzmienie:
„Dniem Wyceny jest:
1) ostatni Dzień Roboczy w każdym miesiącu kalendarzowym,
2) dzień przypadający na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty kolejnej
emisji,
3) dzień otwarcia ksiąg rachunkowych Funduszu,
4) dzień 9 listopada 2018 r.”
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 19 listopada 2018 r. włącznie.
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