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26.10.2017 r. 

 

Aneks nr 1 z dnia 20 października 2017 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 ze zmianą składu Rady Nadzorczej IPOPEMA 

Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo”), będącego 

podmiotem zarządzającym Funduszem, spowodowaną rezygnacją jednego członka Rady Nadzorczej 

oraz koniecznością powołania niezależnych członków Rady Nadzorczej, a także w związku ze zmianą w 

akcjonariacie IPOPEMA Securities S.A. - jedynego akcjonariusza Towarzystwa oraz stwierdzoną 

niedokładnością w treści Prospektu. 

 

W związku z powyższym, aneksem nr 1 wprowadza się następujące zmiany do Prospektu: 

1. W rozdziale PODSUMOWANIE w pkt B.5. (str. 14-15 Prospektu) po ostatnim akapicie 

zamieszcza się dodatkową treść w brzmieniu: 

 

„W wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w dniu 11 października 2017 r. przez 

VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym Subfunduszem 1 („VALUE FIZ”), 

zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., nabył 1.448.595 akcji 

IPOPEMA Securities S.A., przez co zmieniała się ogólna liczba głosów posiadanych przez 

VALUE FIZ na walnym zgromadzeniu IPOPEMA Securities S.A.  

 

Zgodnie z zawiadomieniem przekazanym przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy 

Inwestycyjnych S.A.: 

− przed zmianą udziału VALUE FIZ posiadał 1.262.338 akcji IPOPEMA Securities S.A. 

uprawniających do 1.262.338 głosów na walnym zgromadzeniu IPOPEMA Securities S.A., co 

stanowi udział w wysokości 4,21% w jej kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na walnym 

zgromadzeniu;  

− na dzień 12 października 2017 r. VALUE FIZ posiada 2.750.933 akcji IPOPEMA Securities S.A. 

uprawniających do 2.750.933 głosów na walnym zgromadzeniu IPOPEMA Securities S.A., co 

stanowi udział w wysokości 9,18% w jej kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na walnym 

zgromadzeniu;  

− inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy 

Inwestycyjnych S.A. nie posiadają akcji IPOPEMA Securities S.A.;  

− VALUE FIZ nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy  

o ofercie publicznej;  
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− nie istnieją inne podmioty zależne od VALUE FIZ posiadające akcje IPOPEMA Securities S.A., 

a także osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) ustawy o ofercie publicznej.”  

 

2. W rozdziale PODSUMOWANIE w pkt B.6. (str. 15 Prospektu)  

 

zdanie przedostanie w brzmieniu:  
 

„IPOPEMA Securities S.A. jest spółką publiczną. Struktura akcjonariuszy IPOPEMA Securities 

S.A., posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu IPOPEMA 

Securities S.A. według stanu na dzień 30 czerwca 2017 r., wskazana została w pkt B.5 powyżej.” 

 

otrzymuje brzmienie: 

 

„IPOPEMA Securities S.A. jest spółką publiczną. Struktura akcjonariuszy IPOPEMA Securities 

S.A., posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu IPOPEMA 

Securities S.A. według stanu na dzień 19 października 2017 r., wskazana została w pkt B.5 

powyżej.” 

 

 

3. W rozdziale 6. DANE TOWARZYSTWA w pkt 6.2.3. – Podmioty mające pośredni udział w 

kapitale Towarzystwa (str. 61-62 Prospektu) po ostatnim akapicie zamieszcza się 

dodatkową treść w brzmieniu: 

 

„W wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w dniu 11 października 2017 r. przez 

VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym Subfunduszem 1 („VALUE FIZ”), 

zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., nabył 1.448.595 akcji 

IPOPEMA Securities S.A., przez co zmieniała się ogólna liczba głosów posiadanych przez 

VALUE FIZ na walnym zgromadzeniu IPOPEMA Securities S.A.  

 

Zgodnie z zawiadomieniem przekazanym przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy 

Inwestycyjnych S.A.: 

− przed zmianą udziału VALUE FIZ posiadał 1.262.338 akcji IPOPEMA Securities S.A. 

uprawniających do 1.262.338 głosów na walnym zgromadzeniu IPOPEMA Securities S.A., co 

stanowi udział w wysokości 4,21% w jej kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na walnym 

zgromadzeniu;  

− na dzień 12 października 2017 r. VALUE FIZ posiada 2.750.933 akcji IPOPEMA Securities S.A. 

uprawniających do 2.750.933 głosów na walnym zgromadzeniu IPOPEMA Securities S.A., co 

stanowi udział w wysokości 9,18% w jej kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na walnym 

zgromadzeniu;  

− inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy 

Inwestycyjnych S.A. nie posiadają akcji IPOPEMA Securities S.A.;  

− VALUE FIZ nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy  

o ofercie publicznej;  

− nie istnieją inne podmioty zależne od VALUE FIZ posiadające akcje IPOPEMA Securities S.A., 

a także osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) ustawy o ofercie publicznej.”  
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4. W rozdziale 7. DANE O EMITENCIE w pkt 7.5.2.2 – Organy nadzorujące (str. 71-74 

Prospektu): 

 

1) zdanie w brzmieniu:  
 

„Miejscem pracy wszystkich członków Rady Nadzorczej ze stosunku pracy jest IPOPEMA 

Securities S.A.” 

 

otrzymuje brzmienie: 

 

„Miejscem pracy Jacka Lewandowskiego, Mirosława Borysa i Mariusza Piskorskiego - członków 

Rady Nadzorczej ze stosunku pracy jest IPOPEMA Securities S.A.” 

 

2) po ostatnim akapicie zamieszcza się dodatkową treść w brzmieniu: 

 

„W dniu 18 października 2017 r. Stanisław Waczkowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji 

członka Rady Nadzorczej Towarzystwa. Rezygnacja ta została przyjęta przez Nadzwyczajne 

Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Towarzystwa w dniu 18 października 2017 r., które 

następnie powołało dwóch nowych członków Rady Nadzorczej, tj. Piotra Szczepiórkowskiego 

i Zbigniewa Mrowca. 

 

Powołanie Piotra Szczepiórkowskiego i Zbigniewa Mrowca do składu Rady Nadzorczej 

Towarzystwa związane było z koniecznością powołania niezależnych członków Rady 

Nadzorczej, którzy wejdą w skład komitetów audytu dla funduszy inwestycyjnych 

spełniających kryteria jednostki zainteresowania publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 11 

maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1089). 

Kadencje i mandaty Piotra Szczepiórkowskiego i Zbigniewa Mrowca, nowych członków Rady 

Nadzorczej Towarzystwa: 

Imię i nazwisko Data rozpoczęcia 
kadencji 

Data zakończenia 
kadencji 

Data uzyskania 
mandatu 

Data wygaśnięcia 
mandatu 

Piotr 
Szczepiórkowski 

19.05.2017 r.  19.05.2022 r.  18.10.2017r.  Najpóźniej z dniem 
odbycia Walnego 
Zgromadzenia 
Towarzystwa 
zatwierdzającego 
sprawozdanie 
finansowe 
Towarzystwa za 2021 
rok 

Zbigniew 
Mrowiec 

 

19.05.2017 r.  19.05.2022 r.  18.10.2017 r.  Najpóźniej z dniem 
odbycia Walnego 
Zgromadzenia 
Towarzystwa 
zatwierdzającego 
sprawozdanie 
finansowe 
Towarzystwa za 2021 
rok 

Źródło: Towarzystwo„. 
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5. W rozdziale 7. DANE O EMITENCIE w pkt 7.5.2.4 – Konflikt interesów w organach 

administracyjnych, zarządzających i nadzorczych oraz wśród osób zarządzających 

wyższego szczebla (str. 74-76 Prospektu): 

 

1) zdanie w brzmieniu 

„W skład Rady Nadzorczej Towarzystwa wchodzą: 

1) Jacek Lewandowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej Towarzystwa, który pełni poza 

Towarzystwem następujące funkcje, które mogłyby powodować potencjalny konflikt 

interesów: prezes zarządu IPOPEMA Securities S.A.; 

2) Mirosław Borys - Członek Rady Nadzorczej, który pełni poza Towarzystwem następujące 

funkcje, które mogłyby powodować potencjalny konflikt interesów: wiceprezes zarządu 

IPOPEMA Securities S.A.; 

3) Stanisław Waczkowski - Członek Rady Nadzorczej, który pełni poza Towarzystwem 

następujące funkcje, które mogłyby powodować potencjalny konflikt interesów: 

wiceprezes zarządu IPOPEMA Securities S.A.; 

4) Mariusz Piskorski - Członek Rady Nadzorczej, który pełni poza Towarzystwem 

następujące funkcje, które mogłyby powodować potencjalny konflikt interesów: 

wiceprezes zarządu IPOPEMA Securities S.A.” 

 

otrzymuje brzmienie: 

 

„W skład Rady Nadzorczej Towarzystwa wchodzą: 

1) Jacek Lewandowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej Towarzystwa, który pełni poza 

Towarzystwem następujące funkcje, które mogłyby powodować potencjalny konflikt 

interesów: prezes zarządu IPOPEMA Securities S.A.; 

2) Mirosław Borys - Członek Rady Nadzorczej, który pełni poza Towarzystwem następujące 

funkcje, które mogłyby powodować potencjalny konflikt interesów: wiceprezes zarządu 

IPOPEMA Securities S.A.; 

3) Mariusz Piskorski - Członek Rady Nadzorczej, który pełni poza Towarzystwem 

następujące funkcje, które mogłyby powodować potencjalny konflikt interesów: 

wiceprezes zarządu IPOPEMA Securities S.A.; 

4) Piotr Szczepiórkowski - Członek Rady Nadzorczej, który nie pełni poza Towarzystwem 

funkcji, które mogłyby powodować potencjalny konflikt interesów;  

5) Zbigniew Mrowiec - Członek Rady Nadzorczej, który nie pełni poza Towarzystwem 

funkcji, które mogłyby powodować potencjalny konflikt interesów.” 

 

2) zdanie w brzmieniu:  
 

„Miejscem pracy wszystkich członków Rady Nadzorczej ze stosunku pracy jest IPOPEMA 

Securities S.A.” 

 

otrzymuje brzmienie: 
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„Miejscem pracy Jacka Lewandowskiego, Mirosława Borysa i Mariusza Piskorskiego - członków 

Rady Nadzorczej ze stosunku pracy jest IPOPEMA Securities S.A.” 

 

6. W rozdziale 7. DANE O EMITENCIE w pkt 7.5.4.1.2 – Rada Nadzorcza Towarzystwa (str. 82-

88 Prospektu) po ostatnim akapicie zamieszcza się dodatkową treść w brzmieniu: 

 

„W dniu 18 października 2017 r. Stanisław Waczkowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji 

członka Rady Nadzorczej Towarzystwa. Rezygnacja ta została przyjęta przez Nadzwyczajne 

Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Towarzystwa w dniu 18 października 2017 r., które 

następnie powołało dwóch nowych członków Rady Nadzorczej, tj. Piotra Szczepiórkowskiego i 

Zbigniewa Mrowca. 

 

Powołanie Piotra Szczepiórkowskiego i Zbigniewa Mrowca do składu Rady Nadzorczej 

Towarzystwa związane było z koniecznością powołania niezależnych członków Rady Nadzorczej, 

którzy wejdą w skład komitetów audytu dla funduszy inwestycyjnych spełniających kryteria 

jednostki zainteresowania publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych 

rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089) 

Piotr Szczepiórkowski  – Członek Rady Nadzorczej 

Posiada tytuł magistra inżyniera, uzyskany w 1985 r. Na Politechnice Warszawskiej. W 1998 r. 

uzyskał licencją doradcy inwestycyjnego, natomiast w 2004 r. tytuł CFA charterholder. Od 2004 r. 

jest członkiem rzeczywistym Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy. 

Doświadczenie zawodowe zdobywał w następujących podmiotach: 

1) Aviva Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., w której w latach 2008-2015 pełnił 

funkcję Wiceprezesa Zarządu, gdzie odpowiadał za prowadzenie polityki produktowej, 

nadzór nad realizacją polityki inwestycyjnej UFK; 

2) Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., w której w latach 2001-2008 pełnił funkcję 

Prezesa Zarządu, gdzie odpowiadał za nadzór nad działalnością inwestycyjną OFE oraz 

nadzór nad działami kontroli wewnętrznej, sprzedaży i marketingu. 

Obecnie Piotr Szczepiórkowski nie jest zatrudniony i nie prowadzi działalności gospodarczej.  

W okresie pięciu lat przed Datą Prospektu i obecnie był członkiem organów administracyjnych, 

zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem w następujących spółkach kapitałowych i 

osobowych: 

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

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

IPOPEMA Securities 
S.A. 

Członek Rady Nadzorczej od czerwca 2017 r. 

Aviva Polska 
Towarzystwo 
Ubezpieczeń na Życie 

S.A. 

Wiceprezes Zarządu od 2008 do 2015 r. 

Źródło: Towarzystwo 
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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. 

 

Zbigniew Mrowiec  – Członek Rady Nadzorczej 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu w 

Bonn. W 1999 r. wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Listę Radców 

Prawnych w Warszawie.  

Doświadczenie zawodowe zdobywał w następujących podmiotach: 

1) Ministerstwo Finansów (Departament Zagraniczny), w którym w 1990 r. był zatrudniony na 

stanowisku radcy; 

2) Lim sp. z o.o., w której w 1990 r. był zatrudniony na stanowisku Głównego kasjera, 

3) Ministerstwo Przekształceń Własnościowych, w którym w latach 1990-1991 był zatrudniony 

na stanowisku radcy; 

4) Komisja Papierów Wartościowych, w której w latach 1991-1994 był zatrudniony na 

stanowisku Doradcy Przewodniczącego; 

5) Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, w którym w 1995 r. był zatrudniony na Dyrektora 

Biura Prawnego; 

6) Hunton & Williams, partner w latach 1996-2002; 

7) Dewey Ballantine LLP, partner w latach 2002-2004; 

8) Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, w której w latach 2004-2005 pełnił funkcję 

Zastępcy Przewodniczącego; 

9) Dewey & LeBoeuf LLP, partner w latach 2005-2009; 

10) Mrowiec Fiałek i Wspólnicy sp. j., wspólnik od 2014 r.; 

11) Komisja Ligi, organ dyscyplinarny Ekstraklasy, przewodniczący od 2014 r.; 

12) MFTrust Sp. z o.o., członek Zarządu od 2015 r., odpowiedzialny za zarządzanie spółką oraz 

nadzór nad wykonywaniem działalności administratora zabezpieczeń. 

Obecnie Zbigniew Mrowiec jest zatrudniony w Mrowiec Fiałek sp. j. (wspólnik) i MFTrust Sp. z 

o.o. (członek Zarządu/wspólnik).  

W okresie pięciu lat przed Datą Prospektu i obecnie był członkiem organów administracyjnych, 

zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem w następujących spółkach kapitałowych i 

osobowych: 



 
 
 
 

 
7 

 
 

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

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

IPOPEMA Securities S.A. Członek Rady Nadzorczej od 2012 r. do 2017 r. 

Mrowiec Fiałek i Wspólnicy 
Sp. j.  

Wspólnik od 2014 r.  

MFTrust Sp. z o.o. Członek Zarządu / Wspólnik od 2015 r.  

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. 

Nie pełni jakichkolwiek funkcji, które mogłyby mieć znaczenie dla Funduszu, innych niż wskazane 

powyżej.” 

 

7. W rozdziale 7. DANE O EMITENCIE w pkt 7.6.2 (str. 91-92 Prospektu) przed przedostatnim 

akapitem zamieszcza się dodatkową treść w brzmieniu: 

 

„W wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w dniu 11 października 2017 r. przez 

VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym Subfunduszem 1 („VALUE FIZ”), 

zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., nabył 1.448.595 akcji 

IPOPEMA Securities S.A., przez co zmieniała się ogólna liczba głosów posiadanych przez 

VALUE FIZ na walnym zgromadzeniu IPOPEMA Securities S.A.  

 

Zgodnie z zawiadomieniem przekazanym przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy 

Inwestycyjnych S.A.: 

− przed zmianą udziału VALUE FIZ posiadał 1.262.338 akcji IPOPEMA Securities S.A. 

uprawniających do 1.262.338 głosów na walnym zgromadzeniu IPOPEMA Securities S.A., co 

stanowi udział w wysokości 4,21% w jej kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na walnym 

zgromadzeniu;  

− na dzień 12 października 2017 r. VALUE FIZ posiada 2.750.933 akcji IPOPEMA Securities S.A. 

uprawniających do 2.750.933 głosów na walnym zgromadzeniu IPOPEMA Securities S.A., co 

stanowi udział w wysokości 9,18% w jej kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na walnym 

zgromadzeniu;  

− inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy 

Inwestycyjnych S.A. nie posiadają akcji IPOPEMA Securities S.A.;  

− VALUE FIZ nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy  

o ofercie publicznej;  

− nie istnieją inne podmioty zależne od VALUE FIZ posiadające akcje IPOPEMA Securities S.A., 

a także osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) ustawy o ofercie publicznej.”  
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8. W rozdziale 14. INFORMACJE O WARUNKACH OFERTY w pkt 14.1.8 Sposób i termin 

podania wyników Oferty do publicznej wiadomości (str. 145 Prospektu): 

 

zdanie ostanie w brzmieniu:  
 

„W terminie 2 tygodni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów Towarzystwo przekaże 

informację o wynikach Oferty do publicznej wiadomości w trybie art. 56 ust. 2 Ustawy o ofercie.” 

 

otrzymuje brzmienie: 

 

„W terminie 2 tygodni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów Towarzystwo przekaże 

informację o wynikach Oferty do publicznej wiadomości, na podstawie §33 Rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych 

przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za 

równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem 

członkowskim.” 

 

 

 


