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4.01.2018 r. 

 

Komunikat Aktualizacyjny nr 1 Do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych Serii A, B, 

C, D, E, F, G, H, I, J IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus Funduszu Inwestycyjnego 

Zamkniętego    

 

 

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

działając na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, że zmianie 

ulegają poniżej wskazane punkty Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych Serii A, B, C, D, E, 

F, G, H, I, J IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus Funduszu Inwestycyjnego  Zamkniętego 

(„Fundusz”), zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 13 października 2017 r. oraz 

zmienionego aneksami nr 1 oraz 2, dostępnymi na stronie internetowej www.ipopematfi.pl oraz 

ipopemasecurities.pl.   

Niniejszy komunikat został sporządzony w związku ze zmianą statutu Funduszu polegającą na 

wskazaniu minimalnej, kwotowo określonej wysokości wpłat do Funduszu w ramach emisji certyfikatów 

inwestycyjnych serii B, C, D, E, F, G, H, I oraz J. 

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

 

1. W rozdziale 14. INFORMACJE O WARUNKACH OFERTY w punkcie 14.1.7.1. Wpłaty na 

Certyfikaty Oferowane (str. 143 Prospektu): 

zdanie w brzmieniu:  

„Łączna wartość wpłat na Certyfikaty Oferowane nie może być niższa niż: 

1) 4.000.000 (słownie: cztery miliony) złotych oraz wyższa niż 100.000.000 (słownie: sto milionów) 
złotych w przypadku Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, 

2) iloczyn 5.000 (słownie: pięć tysięcy) oraz ceny emisyjnej Certyfikatów Inwestycyjnych serii B oraz 
wyższa niż iloczyn 1.000.000 (słownie: jeden milion) oraz ceny emisyjnej Certyfikatów 
Inwestycyjnych serii B,  

3) iloczyn 5.000 (słownie: pięć tysięcy) oraz ceny emisyjnej Certyfikatów Inwestycyjnych serii C oraz 
wyższa niż iloczyn 1.000.000 (słownie: jeden milion) oraz ceny emisyjnej Certyfikatów 
Inwestycyjnych serii C,  

4) iloczyn 5.000 (słownie: pięć tysięcy) oraz ceny emisyjnej Certyfikatów Inwestycyjnych serii D oraz 
wyższa niż iloczyn 1.000.000 (słownie: jeden milion) oraz ceny emisyjnej Certyfikatów 
Inwestycyjnych serii D,  

5) iloczyn 5.000 (słownie: pięć tysięcy) oraz ceny emisyjnej Certyfikatów Inwestycyjnych serii E oraz 
wyższa niż iloczyn 1.000.000 (słownie: jeden milion) oraz ceny emisyjnej Certyfikatów 
Inwestycyjnych serii E,  

6) iloczyn 5.000 (słownie: pięć tysięcy) oraz ceny emisyjnej Certyfikatów Inwestycyjnych serii F oraz 
wyższa niż iloczyn 1.000.000 (słownie: jeden milion) oraz ceny emisyjnej Certyfikatów 
Inwestycyjnych serii F,  

7) iloczyn 5.000 (słownie: pięć tysięcy) oraz ceny emisyjnej Certyfikatów Inwestycyjnych serii G oraz 
wyższa niż iloczyn 1.000.000 (słownie: jeden milion) oraz ceny emisyjnej Certyfikatów 
Inwestycyjnych serii G,  
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8) iloczyn 5.000 (słownie: pięć tysięcy) oraz ceny emisyjnej Certyfikatów Inwestycyjnych serii H oraz 
wyższa niż iloczyn 1.000.000 (słownie: jeden milion) oraz ceny emisyjnej Certyfikatów 
Inwestycyjnych serii H,  

9) iloczyn 5.000 (słownie: pięć tysięcy) oraz ceny emisyjnej Certyfikatów Inwestycyjnych serii I oraz 
wyższa niż iloczyn 1.000.000 (słownie: jeden milion) oraz ceny emisyjnej Certyfikatów 
Inwestycyjnych serii I,  

10) iloczyn 5.000 (słownie: pięć tysięcy) oraz ceny emisyjnej Certyfikatów Inwestycyjnych serii J oraz 
wyższa niż iloczyn 1.000.000 (słownie: jeden milion) oraz ceny emisyjnej Certyfikatów 
Inwestycyjnych serii J.”  

otrzymuje brzmienie: 

„ Łączna wartość wpłat na Certyfikaty Oferowane nie może być niższa niż: 

1) 4.000.000 (słownie: cztery miliony) złotych oraz wyższa niż 100.000.000 (słownie: sto milionów) 
złotych w przypadku Certyfikatów Inwestycyjnych serii A,  

2) iloczyn 5.000 (słownie: pięć tysięcy) oraz ceny emisyjnej Certyfikatów Inwestycyjnych serii B 
oraz wyższa niż iloczyn 1.000.000 (słownie: jeden milion) oraz ceny emisyjnej Certyfikatów 
Inwestycyjnych serii B, z zastrzeżeniem, że łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach 
emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii B nie może być niższa niż 500 000 złotych,  

3) iloczyn 5.000 (słownie: pięć tysięcy) oraz ceny emisyjnej Certyfikatów Inwestycyjnych serii C 
oraz wyższa niż iloczyn 1.000.000 (słownie: jeden milion) oraz ceny emisyjnej Certyfikatów 
Inwestycyjnych serii C, z zastrzeżeniem, że łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach 
emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii C nie może być niższa niż 500 000 złotych,  

4) iloczyn 5.000 (słownie: pięć tysięcy) oraz ceny emisyjnej Certyfikatów Inwestycyjnych serii D 
oraz wyższa niż iloczyn 1.000.000 (słownie: jeden milion) oraz ceny emisyjnej Certyfikatów 
Inwestycyjnych serii D, z zastrzeżeniem, że łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach 
emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii D nie może być niższa niż 500 000 złotych,  

5) iloczyn 5.000 (słownie: pięć tysięcy) oraz ceny emisyjnej Certyfikatów Inwestycyjnych serii E 
oraz wyższa niż iloczyn 1.000.000 (słownie: jeden milion) oraz ceny emisyjnej Certyfikatów 
Inwestycyjnych serii E, z zastrzeżeniem, że łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach 
emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii E nie może być niższa niż 500 000 złotych,  

6) iloczyn 5.000 (słownie: pięć tysięcy) oraz ceny emisyjnej Certyfikatów Inwestycyjnych serii F 
oraz wyższa niż iloczyn 1.000.000 (słownie: jeden milion) oraz ceny emisyjnej Certyfikatów 
Inwestycyjnych serii F, z zastrzeżeniem, że łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach 
emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii F nie może być niższa niż 500 000 złotych,  

7) iloczyn 5.000 (słownie: pięć tysięcy) oraz ceny emisyjnej Certyfikatów Inwestycyjnych serii G 
oraz wyższa niż iloczyn 1.000.000 (słownie: jeden milion) oraz ceny emisyjnej Certyfikatów 
Inwestycyjnych serii G, z zastrzeżeniem, że łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach 
emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii G nie może być niższa niż 500 000 złotych,  

8) iloczyn 5.000 (słownie: pięć tysięcy) oraz ceny emisyjnej Certyfikatów Inwestycyjnych serii H 
oraz wyższa niż iloczyn 1.000.000 (słownie: jeden milion) oraz ceny emisyjnej Certyfikatów 
Inwestycyjnych serii H, z zastrzeżeniem, że łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach 
emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii H nie może być niższa niż 500 000 złotych,  

9) iloczyn 5.000 (słownie: pięć tysięcy) oraz ceny emisyjnej Certyfikatów Inwestycyjnych serii I oraz 
wyższa niż iloczyn 1.000.000 (słownie: jeden milion) oraz ceny emisyjnej Certyfikatów 
Inwestycyjnych serii I, z zastrzeżeniem, że łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji 
Certyfikatów Inwestycyjnych serii I nie może być niższa niż 500 000 złotych,  

10) iloczyn 5.000 (słownie: pięć tysięcy) oraz ceny emisyjnej Certyfikatów Inwestycyjnych serii J oraz 
wyższa niż iloczyn 1.000.000 (słownie: jeden milion) oraz ceny emisyjnej Certyfikatów 
Inwestycyjnych serii J, z zastrzeżeniem, że łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach 
emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii J nie może być niższa niż 500 000 złotych.”  
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2. W Rozdziale 14. INFORMACJE O WARUNKACH OFERTY w punkcie 14.1.8. Sposób i termin 

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

 

po następującym zdaniu:  

„W przypadku kolejnych emisji Certyfikatów Oferowanych, warunkiem dojścia do skutku emisji tych 
certyfikatów inwestycyjnych jest zebranie ważnych zapisów i wpłat na co najmniej 5 000 Certyfikatów 
Oferowanych danej serii.”  
 
dodaje się zdanie w brzmienie: 

„Z zastrzeżeniem, że łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach kolejnych emisji Certyfikatów 
Inwestycyjnych nie może być niższa niż 500 000 złotych.” 

 

 


