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INFORMACJA PRASOWA 

 

Brak sprzeciwu Komisji Nadzoru Finansowego wobec na bycia akcji Credit Suisse Asset 

Management (Polska) przez IPOPEMA Securities 

 

Komisja Nadzoru Finansowego wydała decyzj ę o braku sprzeciwu wobec nabycia przez 

IPOPEMA Securities 100% akcji Credit Suisse Asset M anagement (Polska). Po otrzymaniu  

w maju zgody UOKiK, brak sprzeciwu Komisji był osta tnim z warunków zawieszaj ących 

realizacj ę transakcji. Przej ście własno ści nast ąpi w momencie przeniesienia posiadania akcji 

na IPOPEMA Securities, co planowane jest na koniec września br. Od tego momentu CSAM 

Polska wejdzie w skład Grupy IPOPEMA, jako podmiot zależny.  

 
Przejęcie spółki pozwoli na wzrost skali działalności Grupy IPOPEMA w obszarze zarządzania 

aktywami o kilkadziesiąt portfeli, o łącznej wartości ponad 2 miliardów złotych. Pozwoli także 

wzmocnić kluczowe kompetencje linii biznesowej zarządzania aktywami. Grupa wykorzysta 

doświadczenie zespołu CSAM w obszarze instrumentów dłużnych w celu dywersyfikacji obecnej 

oferty produktowej (fundusze zamknięte, fundusze otwarte, zarządzania portfelami). Ponadto 

IPOPEMA liczy na wykorzystywanie  możliwości dotarcia do nowej bazy klientów z ofertą innych usług 

świadczonych w ramach Grupy. - Przejęcie Credit Suisse Asset Management (Polska) umożliwia 

budowanie silnej pozycji Grupy IPOPEMA w segmencie zarządzania aktywami i portfelami klientów 

instytucjonalnych oraz korporacyjnych. Finalizacja tej transakcji, będąca ukoronowaniem niemal 

sześciomiesięcznego wysiłku, wpisuje się w realizację założeń naszej strategii – powiedział Jacek 

Lewandowski, prezes zarządu IPOPEMA Securities. 

 

Po decyzji KNF, przejęcie CSAM (Polska) wchodzi w fazę operacyjnej integracji. Prezes IPOPEMA 

zakłada, że odbędzie się to w sposób niezauważalny dla dotychczasowych klientów.  

- Obecnie prowadzimy skomplikowaną migrację kluczowych procesów w CSAM na rozwiązania 

stosowane w Grupie IPOPEMA. Dzięki temu, włączenie nowej spółki do Grupy odbędzie się w sposób 

nie rodzący komplikacji dla obecnych klientów. Zadania, które będziemy realizować do końca roku 

obejmują także integrację zespołów, procesów i produktów IPOPEMA TFI oraz CSAM.  

 

Po przeniesieniu własności, Credit Suisse Asset Management (Polska) zmieni swoja nazwę na 

IPOPEMA Asset Management (IPOPEMA AM) i stanie się centrum kompetencji w zakresie 

zarządzania aktywami i funduszami w Grupie. Zarząd Grupy IPOPEMA spodziewa się dynamicznego 

rozwoju nowej spółki: - Oczekujemy wzrostu wartości aktywów pod zarządzaniem w ostatnim kwartale 

tego roku. Obserwowaliśmy spore zainteresowanie potencjalnych klientów, którzy czekali z decyzją  

o powierzeniu nam środków w zarządzanie do dnia realizacji transakcji – dodał Jacek Lewandowski. 
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Dodatkowe informacje: 
Karolina Guz 
PR Manager  
IPOPEMA Securities S.A. 
Mail: karolina.guz@ipopema.pl  
Tel: + 48 (22) 236 92 51 
 


