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11.12.2017 r. 

 

Aneks nr 2 z dnia 29 listopada 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 Zarządu IPOPEMA Towarzystwa 

Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie. 

 

W związku z powyższym, aneksem nr 2 wprowadza się następujące zmiany do Prospektu: 

 

1. W rozdziale 3. OSOBY ODPOWIEDZIALNE w pkt 3.1.3 – Osoby działające w imieniu 

Towarzystwa jako organu Emitenta (str. 54 Prospektu) dodaje się na końcu zdanie o 

następującej treści: 

 

„W dniu 28 listopada 2017 r. Rada Nadzorcza Towarzystwa odwołała Panią Renatę Wanat-

Szelenbaum z Zarządu Towarzystwa.” 

 

 

2. W rozdziale 7. DANE O EMITENCIE w pkt 7.5.2.1 – Organ zarządzający (str. 71 Prospektu): 

 

fragment w brzmieniu:  

„W skład Zarządu wchodzą: 

Jarosław Wikaliński – Prezes Zarządu 

Jarosław Jamka – Wiceprezes Zarządu 

Renata Wanat-Szelenbaum – Członek Zarządu. 

Miejscem pracy wszystkich członków Zarządu ze stosunku pracy jest Towarzystwo. 

Kadencje i mandaty poszczególnych członków Zarządu Towarzystwa: 
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Imię i nazwisko Data rozpoczęcia 
kadencji 

Data zakończenia 
kadencji 

Data uzyskania 
mandatu 

Data wygaśnięcia 
mandatu 

Jarosław 
Wikaliński 

(Prezes  

Zarządu) 

11.04.2017 r.  11.04.2022 r.  11.04.2017 r.  Najpóźniej z dniem 
odbycia Walnego 
Zgromadzenia 
Towarzystwa 
zatwierdzającego 
sprawozdanie 
finansowe 
Towarzystwa za 2021 
rok 

Jarosław Jamka 

(Wiceprezes 
Zarządu) 

11.04.2017  r.  11.04.2022 r.  11.04.2017 r.  Najpóźniej z dniem 
odbycia Walnego 
Zgromadzenia 
Towarzystwa 
zatwierdzającego 
sprawozdanie 
finansowe 
Towarzystwa za 2021 
rok 

Renata Wanat-
Szelenbaum 

(Członek 
Zarządu) 

11.04.2017  r.  11.04.2022 r.  11.04.2017 r.  Najpóźniej z dniem 
odbycia Walnego 
Zgromadzenia 
Towarzystwa 
zatwierdzającego 
sprawozdanie 
finansowe 
Towarzystwa za 2021 
rok 

Źródło: Towarzystwo” 

 

otrzymuje brzmienie: 

„W skład Zarządu wchodzą: 

Jarosław Wikaliński – Prezes Zarządu 

Jarosław Jamka – Wiceprezes Zarządu 

Miejscem pracy wszystkich członków Zarządu ze stosunku pracy jest Towarzystwo. 

Kadencje i mandaty poszczególnych członków Zarządu Towarzystwa: 
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Imię i nazwisko Data rozpoczęcia 
kadencji 

Data zakończenia 
kadencji 

Data uzyskania 
mandatu 

Data wygaśnięcia 
mandatu 

Jarosław 
Wikaliński 

(Prezes  

Zarządu) 

11.04.2017 r.  11.04.2022 r.  11.04.2017 r.  Najpóźniej z dniem 
odbycia Walnego 
Zgromadzenia 
Towarzystwa 
zatwierdzającego 
sprawozdanie 
finansowe 
Towarzystwa za 2021 
rok 

Jarosław Jamka 

(Wiceprezes 
Zarządu) 

11.04.2017  r.  11.04.2022 r.  11.04.2017 r.  Najpóźniej z dniem 
odbycia Walnego 
Zgromadzenia 
Towarzystwa 
zatwierdzającego 
sprawozdanie 
finansowe 
Towarzystwa za 2021 
rok 

Źródło: Towarzystwo” 

 

3. 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. 75 Prospektu): 

 

zdanie w brzmieniu: 

„W skład Zarządu Towarzystwa wchodzą: 

1) Jarosław Wikaliński - Prezes Zarządu Towarzystwa,  

2) Jarosław Jamka - Wiceprezes Zarządu Towarzystwa,  

3) Renata Wanat-Szelenbaum – Członek Zarządu Towarzystwa.” 

 

otrzymuje brzmienie: 

„W skład Zarządu Towarzystwa wchodzą: 

1) Jarosław Wikaliński - Prezes Zarządu Towarzystwa,  

2) Jarosław Jamka - Wiceprezes Zarządu Towarzystwa.”  

 

4. W rozdziale 7. DANE O EMITENCIE w pkt 7.5.4.1.1 – Zarząd Towarzystwa (str. 77-82 

Prospektu): 

 

fragment w brzmieniu: 

„W skład Zarządu Towarzystwa wchodzą: 

Jarosław Wikaliński – Prezes Zarządu 

Posiada tytuł magistra ekonomii, uzyskany w 1995 r. w Szkole Głównej Handlowej. W 1997 r. 

ukończył studia podyplomowe na kierunku bankowość inwestycyjna organizowane przez Gdańską 

Akademię Bankową, Uniwersytet Gdański i Guildhall University w Londynie. 
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Doświadczenie zawodowe zdobywał w następujących podmiotach: 

1) PZU Asset Management S.A., w której w latach 2005-2006 pełnił funkcję Dyrektora Biura 

Rynku Publicznego, w ramach której odpowiedzialny był za zarządzanie portfelami 

akcyjnymi; 

2) PZU Życie S.A., w której w latach 2004-2005 pełnił funkcję Dyrektora Biura Inwestycji 

Finansowych, w ramach której odpowiedzialny był za zarządzanie portfelem spółek 

publicznych; 

3) PZU Życie S.A., w której w latach 2002-2004 pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Biura 

Inwestycji Finansowych, w ramach której odpowiedzialny był za zarządzanie portfelem 

spółek publicznych; 

4) BRE Bank S.A., w której w latach 1998-2002 pełnił funkcję Głównego Specjalisty w 

Departamencie Inwestycji Finansowych, w ramach której odpowiedzialny był za realizację 

strategicznych projektów na rynku kapitałowym oraz restrukturyzację aktywów; 

5) PBR S.A., w której w 1998 r. pełnił funkcję Menadżera Projektu w departamencie rynków 

prywatnych, w ramach której odpowiedzialny był za nadzór i realizację projektów w zakresie 

bezpośrednich inwestycji; 

6) PBR S.A., w której w latach 1996-1998 pełnił funkcję Specjalisty ds. Inwestycji 

bezpośrednich, w ramach której odpowiedzialny był za realizację projektów w zakresie 

bezpośrednich inwestycji; 

7) PBI S.A., w której w latach 1995-1996 pełnił funkcję Specjalisty ds. Finansów 

Korporacyjnych, w ramach której odpowiedzialny był za analizowanie rynku obligacji 

komunalnych oraz innego rodzaju długu korporacyjnego; 

8) Inwestycyjny Dom Maklerski PBI S.A., w której w latach 1994-1995 pełnił funkcję młodszego 

maklera, w ramach której odpowiedzialny był za analizowanie rynku pierwotnego. 

W Towarzystwie pełni funkcję Prezesa Zarządu (od grudnia 2007 r.). W ramach pełnienia funkcji w 

Towarzystwie, wykonuje i wykonywał czynności określone w statucie Towarzystwa, jak również 

odpowiedzialny jest za nadzór nad następującymi jednostkami organizacyjnymi: Departament 

Zarządzania Funduszem Total, Departament Prawny i Nadzoru Wewnętrznego, Zespół ds. Ryzyka, 

Audyt wewnętrzny, Zespół Administracji i Kadr oraz Zespół ds. IT. W okresie od kwietnia do grudnia 

2007 r. pełnił w Towarzystwie funkcję Dyrektora Zarządzającego ds. Sprzedaży, w ramach której 

odpowiedzialny był za prowadzenie działalności akwizycyjnej, prezentowanie oferty Towarzystwa 

oraz ustalanie warunków umów zawieranych przez Towarzystwo.  

Miejscem pracy Jarosława Wikalińskiego jest Towarzystwo. 

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

zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem w następujących spółkach kapitałowych i 

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

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

Corpus Iuirs Carpathia S.A. (z 
siedzibą w Rumunii) 

wspólnik od 2016 r. 

MDI Energia S.A. członek rady nadzorczej  od 2015 r. 

Inovo Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Venture 
Fund I Spółka Komandytowo-
Akcyjna 

członek rady nadzorczej od 2013 r . 

Armatura Kraków S.A.  członek rady nadzorczej 2008 – 2013 r. 

EBW Inwestycje sp. z o.o.  wspólnik od 2007 r. 

Optima Finance spółka z 
ograniczona 
odpowiedzialnością w 
likwidacji 

wspólnik 2005 – 2016 r. 

Armagor sp. z o.o.  członek rady nadzorczej 2009 – 2013 r. 

Optima one sp. z o.o.   wspólnik 2003 – 2013 r. 

KIS sp. z o.o. wspólnik 2008 – 2013 r. 

Armatoora s.a. członek rady nadzorczej 2008 – 2013 r. 

Armagor S.A.  członek rady nadzorczej 2011 – 2013 r. 

IPOPEMA Asset Management 
S.A. 

prezes zarządu  2011 – 2015 r. 

IPOPEMA Towarzystwo 
Funduszy Inwestycyjnych S.A. 

prezes zarządu  od 2007 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. 

Poza Towarzystwem nie pełni jakichkolwiek funkcji, które mogłyby mieć znaczenie dla Funduszu, 

innych niż wskazane powyżej. 

 

Jarosław Jamka – Wiceprezes Zarządu 

Posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych, uzyskany w 2000 r. oraz tytuł magistra ekonomii 

uzyskany w 1996 r. na Akademii Nauk Ekonomicznych w Krakowie. W 1995 r. uzyskał licencję 

doradcy inwestycyjnego, w 1994 r. uzyskał tytuł maklera papierów wartościowych. 

Doświadczenie zawodowe zdobywał w następujących podmiotach: 

1) AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., w której w 2014 r. pełnił funkcję 

niezależnego członka rady nadzorczej; 
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2) LeasingTeam sp. z o.o., w której w latach 2013-2014 pełnił funkcję Dyrektora Finansowego i 

członka zarządu, w ramach której odpowiedzialny był m.in. za sprawozdawczość finansową, 

fuzje i przejęcia, kadry i płace; 

3) Finance B2B sp. z o.o., w której w roku 2014 pełnił funkcję prezesa zarządu, w ramach której 

odpowiedzialny był m.in. za sprawozdawczość finansową; 

4) Money Makers S.A., w której w latach 2010-2013 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu, 

Dyrektora Finansowego i Zarządzającego Strategiami Inwestycyjnymi, w ramach której 

odpowiedzialny był m.in. za zarządzanie portfelami klientów, sprawozdawczość finansową 

oraz adekwatność kapitałową; 

5) ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., w której w latach 2006-2010 pełnił funkcje: 

członka zarządu, wiceprezesa zarządu oraz prezesa zarządu, w ramach których 

odpowiedzialny był m.in. za finanse, departament prawny, compliance, aktuariat, ryzyko 

operacyjne; 

6) ING Usługi Finansowe S.A., w której w latach 2006-2010 pełnił funkcję członka zarządu, w 

ramach której odpowiedzialny był m.in. za finanse, departament prawny, compliance, 

aktuariat, ryzyko operacyjne; 

7) ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., w której w latach 2006-2010 pełnił funkcję 

członka rady nadzorczej; 

8) ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., w której w latach 2002-2006 pełnił funkcję 

członka zarządu, w ramach której odpowiedzialny był zarządzanie funduszem emerytalnym; 

9) ING Sevices Sp. z o.o. w której w latach 2006-2010 pełnił funkcję prezesa zarządu; 

10) ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. w której w latach 1999-2002 pełnił funkcję 

Dyrektora Inwestycyjnego, w ramach której odpowiedzialny był za zarządzanie funduszem 

emerytalnym; 

11) ING BSK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w której w latach 1998-1999 pełnił 

funkcję Zarządzającego Funduszami, w ramach której odpowiedzialny był za zarządzanie 

funduszami inwestycyjnymi; 

12) ING Investments Management (Polska) S.A. w której w 1997 r. pełnił funkcję 

Zarządzającego Portfelami, w ramach której odpowiedzialny był za zarządzanie portfelami; 

13) Beskidzki Dom Maklerski S.A. w której w latach 1996-1997 pełnił funkcję Zarządzającego 

Portfelami, w ramach której odpowiedzialny był za zarządzanie portfelami; 

14) Bank Przemysłowo-Handlowy w której w latach 1995-1996 pełnił funkcję Doradcy 

Inwestycyjnego w Departamencie Inwestycji Kapitałowych, w ramach której odpowiedzialny 

był Analizy projektów inwestycyjnych; 

15) Dom Maklerski „Certus” S.A. w której w 1995 r. pełnił funkcję maklera. 

W Towarzystwie pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu (od listopada 2014 r.). W ramach pełnienia 

funkcji w Towarzystwie, wykonuje i wykonywał czynności określone w statucie Towarzystwa jak 

również odpowiedzialny jest za nadzór nad następującymi jednostkami organizacyjnymi: 

Departament Zarządzania Aktywami, Departament Księgowości i Kontrolingu.  

Miejscem pracy Jarosława Jamki jest Towarzystwo. 
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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 

LeasingTeam sp. z o.o. - 
Warszawa 

członek zarządu 2013 – 2014 r. 

Money Makers S.A. - Warszawa wiceprezes zarządu 2010 – 2013 r. 

Finance B2B sp. z o.o. - 
Warszawa 

prezes zarządu 2014  r. 

AXA PTE S.A. członek rady nadzorczej 2014 r. 

IPOPEMA Asset Management 
S.A.  

wiceprezes zarządu 2014 – 2015 r. 

IPOPEMA Towarzystwo 
Funduszy Inwestycyjnych S.A.  

wiceprezes zarządu od 2014 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. 

Poza Towarzystwem nie pełni jakichkolwiek funkcji, które mogłyby mieć znaczenie dla Funduszu, 

innych niż wskazane powyżej. 

 

Renata Wanat-Szelenbaum – Członek Zarządu 

Posiada tytuł magistra, uzyskany w 2002 r. w Szkole Głównej Handlowej, na kierunku finanse i 

bankowość. W 2008 r. uzyskała tytuł Charted Financial Analyst. Jest również absolwentką programu 

Community of European Management Schools organizowanego przez Copenhagen Business 

School (2001 r.). 

Doświadczenie zawodowe zdobywała w następujących podmiotach: 

1) Skarbiec Holding sp. z o.o., w której w latach 2012-2014 pełniła funkcję Dyrektora 

Departamentu Sprzedaży Detalicznej, w ramach której odpowiedzialna była za rozwój i 

wsparcie sieci sprzedaży, współpracę z dystrybutorami i partnerami, nadzór nad zespołem; 

2) Skarbiec Asset Management Holding S.A., w której w latach 2011-2012 pełniła funkcję 

Dyrektora Wsparcia Sprzedaży, w ramach której odpowiedzialna była za współpracę z 

dystrybutorami i partnerami w celu zwiększenia sprzedaży; 

3) HSBC Bank Polska S.A., w której w latach 2007-2011 pełniła funkcję Kierownika Zespołu 

Produktów Wealth Management, w ramach której odpowiedzialna była za stworzenie i 

zarządzanie ofertą produktów inwestycyjnych; 
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4) Bank Handlowy w Warszawie S.A., w której w latach 2004-2007 pełniła funkcję Kierownika 

ds. produktów inwestycyjnych, w ramach której odpowiedzialna była za zarządzanie 

produktami inwestycyjnymi – analizę konkurencji, wdrożenia nowych produktów, analizę 

przychodowości, szkolenia; 

5) Bank Handlowy w Warszawie S.A., w której w latach 2002-2004 była uczestnikiem Programu 

Rozwoju Kadry Kierowniczej, w ramach którego odbywała staż w Departamencie Skarbu 

oraz w Pionie Produktów (Biuro Produktów Kredytowych, Biuro Produktów Inwestycyjnych). 

W Towarzystwie pełni funkcję Członka Zarządu (od lipca 2015 r.). W ramach pełnienia funkcji w 

Towarzystwie, wykonuje i wykonywała czynności określone w statucie Towarzystwa, jak również 

odpowiedzialna jest za nadzór nad Departamentem Sprzedaży Produktów Inwestycyjnych. W 

okresie od kwietnia 2014 r. do lipca 2015 r. pełniła w Towarzystwie funkcję Dyrektora Departamentu 

Sprzedaży Produktów Inwestycyjnych, w ramach której odpowiedzialna była za rozwój i wsparcie 

sieci sprzedaży, współpracę z dystrybutorami i partnerami oraz nadzór nad zespołem.  

Miejscem pracy Renaty Wanat-Szelenbaum jest Towarzystwo. 

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 Asset Management 
S.A. 

członek zarządu  2015 r.  

IPOPEMA Towarzystwo 
Funduszy Inwestycyjnych S.A. 

członek zarządu  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. 

Poza Towarzystwem nie pełni jakichkolwiek funkcji, które mogłyby mieć znaczenie dla Funduszu, 

innych niż wskazane powyżej.” 

 

otrzymuje brzmienie: 

„W skład Zarządu Towarzystwa wchodzą: 

 

Jarosław Wikaliński – Prezes Zarządu 

Posiada tytuł magistra ekonomii, uzyskany w 1995 r. w Szkole Głównej Handlowej. W 1997 r. 

ukończył studia podyplomowe na kierunku bankowość inwestycyjna organizowane przez Gdańską 

Akademię Bankową, Uniwersytet Gdański i Guildhall University w Londynie. 
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Doświadczenie zawodowe zdobywał w następujących podmiotach: 

1) PZU Asset Management S.A., w której w latach 2005-2006 pełnił funkcję Dyrektora Biura 

Rynku Publicznego, w ramach której odpowiedzialny był za zarządzanie portfelami 

akcyjnymi; 

2) PZU Życie S.A., w której w latach 2004-2005 pełnił funkcję Dyrektora Biura Inwestycji 

Finansowych, w ramach której odpowiedzialny był za zarządzanie portfelem spółek 

publicznych; 

3) PZU Życie S.A., w której w latach 2002-2004 pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Biura 

Inwestycji Finansowych, w ramach której odpowiedzialny był za zarządzanie portfelem 

spółek publicznych; 

4) BRE Bank S.A., w której w latach 1998-2002 pełnił funkcję Głównego Specjalisty w 

Departamencie Inwestycji Finansowych, w ramach której odpowiedzialny był za realizację 

strategicznych projektów na rynku kapitałowym oraz restrukturyzację aktywów; 

5) PBR S.A., w której w 1998 r. pełnił funkcję Menadżera Projektu w departamencie rynków 

prywatnych, w ramach której odpowiedzialny był za nadzór i realizację projektów w zakresie 

bezpośrednich inwestycji; 

6) PBR S.A., w której w latach 1996-1998 pełnił funkcję Specjalisty ds. Inwestycji 

bezpośrednich, w ramach której odpowiedzialny był za realizację projektów w zakresie 

bezpośrednich inwestycji; 

7) PBI S.A., w której w latach 1995-1996 pełnił funkcję Specjalisty ds. Finansów 

Korporacyjnych, w ramach której odpowiedzialny był za analizowanie rynku obligacji 

komunalnych oraz innego rodzaju długu korporacyjnego; 

8) Inwestycyjny Dom Maklerski PBI S.A., w której w latach 1994-1995 pełnił funkcję młodszego 

maklera, w ramach której odpowiedzialny był za analizowanie rynku pierwotnego. 

W Towarzystwie pełni funkcję Prezesa Zarządu (od grudnia 2007 r.). W ramach pełnienia funkcji w 

Towarzystwie, wykonuje i wykonywał czynności określone w statucie Towarzystwa, jak również 

odpowiedzialny jest za nadzór nad następującymi jednostkami organizacyjnymi: Departament 

Zarządzania Funduszem Total, Departament Prawny i Nadzoru Wewnętrznego, Zespół ds. Ryzyka, 

Audyt wewnętrzny, Zespół Administracji i Kadr oraz Zespół ds. IT. W okresie od kwietnia do grudnia 

2007 r. pełnił w Towarzystwie funkcję Dyrektora Zarządzającego ds. Sprzedaży, w ramach której 

odpowiedzialny był za prowadzenie działalności akwizycyjnej, prezentowanie oferty Towarzystwa 

oraz ustalanie warunków umów zawieranych przez Towarzystwo.  

Miejscem pracy Jarosława Wikalińskiego jest Towarzystwo. 

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 

Corpus Iuirs Carpathia S.A. (z 

siedzibą w Rumunii) 

wspólnik od 2016 r. 

MDI Energia S.A. członek rady nadzorczej  od 2015 r. 

Inovo Spółka z ograniczoną członek rady nadzorczej od 2013 r . 
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odpowiedzialnością Venture Fund I 

Spółka Komandytowo-Akcyjna 

Armatura Kraków S.A.  członek rady nadzorczej 2008 – 2013 r. 

EBW Inwestycje sp. z o.o.  wspólnik od 2007 r. 

Optima Finance spółka z 

ograniczona odpowiedzialnością w 

likwidacji 

wspólnik 2005 – 2016 r. 

ARMAGOR sp. z o.o.  członek rady nadzorczej 2009 – 2013 r. 

OPTIMA ONE sp. z o.o.   wspólnik 2003 – 2013 r. 

KIS sp. z o.o. wspólnik 2008 – 2013 r. 

ARMATOORA S.A. członek rady nadzorczej 2008 – 2013 r. 

ARMAGOR S.A.  członek rady nadzorczej 2011 – 2013 r. 

IPOPEMA Asset Management S.A. prezes zarządu  2011 – 2015 r. 

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy 

Inwestycyjnych S.A. 

prezes zarządu  od 2007 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. 

Poza Towarzystwem nie pełni jakichkolwiek funkcji, które mogłyby mieć znaczenie dla Funduszu, 

innych niż wskazane powyżej. 

 

Jarosław Jamka – Wiceprezes Zarządu 

Posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych, uzyskany w 2000 r. oraz tytuł magistra ekonomii 

uzyskany w 1996 r. na Akademii Nauk Ekonomicznych w Krakowie. W 1995 r. uzyskał licencję 

doradcy inwestycyjnego, w 1994 r. uzyskał tytuł maklera papierów wartościowych. 

Doświadczenie zawodowe zdobywał w następujących podmiotach: 

1) AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., w której w 2014 r. pełnił funkcję 

niezależnego członka rady nadzorczej; 

2) LeasingTeam sp. z o.o., w której w latach 2013-2014 pełnił funkcję Dyrektora Finansowego i 

członka zarządu, w ramach której odpowiedzialny był m.in. za sprawozdawczość finansową, 

fuzje i przejęcia, kadry i płace; 

3) Finance B2B sp. z o.o., w której w roku 2014 pełnił funkcję prezesa zarządu, w ramach której 

odpowiedzialny był m.in. za sprawozdawczość finansową; 

4) Money Makers S.A., w której w latach 2010-2013 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu, 

Dyrektora Finansowego i Zarządzającego Strategiami Inwestycyjnymi, w ramach której 

odpowiedzialny był m.in. za zarządzanie portfelami klientów, sprawozdawczość finansową 

oraz adekwatność kapitałową; 
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5) ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., w której w latach 2006-2010 pełnił funkcje: 

członka zarządu, wiceprezesa zarządu oraz prezesa zarządu, w ramach których 

odpowiedzialny był m.in. za finanse, departament prawny, compliance, aktuariat, ryzyko 

operacyjne; 

6) ING Usługi Finansowe S.A., w której w latach 2006-2010 pełnił funkcję członka zarządu, w 

ramach której odpowiedzialny był m.in. za finanse, departament prawny, compliance, 

aktuariat, ryzyko operacyjne; 

7) ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., w której w latach 2006-2010 pełnił funkcję 

członka rady nadzorczej; 

8) ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., w której w latach 2002-2006 pełnił funkcję 

członka zarządu, w ramach której odpowiedzialny był zarządzanie funduszem emerytalnym; 

9) ING Sevices Sp. z o.o. w której w latach 2006-2010 pełnił funkcję prezesa zarządu; 

10) ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. w której w latach 1999-2002 pełnił funkcję 

Dyrektora Inwestycyjnego, w ramach której odpowiedzialny był za zarządzanie funduszem 

emerytalnym; 

11) ING BSK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w której w latach 1998-1999 pełnił 

funkcję Zarządzającego Funduszami, w ramach której odpowiedzialny był za zarządzanie 

funduszami inwestycyjnymi; 

12) ING Investments Management (Polska) S.A. w której w 1997 r. pełnił funkcję 

Zarządzającego Portfelami, w ramach której odpowiedzialny był za zarządzanie portfelami; 

13) Beskidzki Dom Maklerski S.A. w której w latach 1996-1997 pełnił funkcję Zarządzającego 

Portfelami, w ramach której odpowiedzialny był za zarządzanie portfelami; 

14) Bank Przemysłowo-Handlowy w której w latach 1995-1996 pełnił funkcję Doradcy 

Inwestycyjnego w Departamencie Inwestycji Kapitałowych, w ramach której odpowiedzialny 

był Analizy projektów inwestycyjnych; 

15) Dom Maklerski „Certus” S.A. w której w 1995 r. pełnił funkcję maklera. 

W Towarzystwie pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu (od listopada 2014 r.). W ramach pełnienia 

funkcji w Towarzystwie, wykonuje i wykonywał czynności określone w statucie Towarzystwa jak 

również odpowiedzialny jest za nadzór nad następującymi jednostkami organizacyjnymi: 

Departament Zarządzania Aktywami, Departament Księgowości i Kontrolingu.  

Miejscem pracy Jarosława Jamki jest Towarzystwo. 

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 

LeasingTeam sp. z o.o. - Warszawa członek zarządu 2013 – 2014 r. 

Money Makers S.A. - Warszawa wiceprezes zarządu 2010 – 2013 r. 

Finance B2B sp. z o.o. - Warszawa prezes zarządu 2014 r. 

AXA PTE S.A. członek rady nadzorczej 2014 r. 
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IPOPEMA Asset Management S.A.  wiceprezes zarządu 2014 – 2015 r. 

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy 

Inwestycyjnych S.A.  

wiceprezes zarządu od 2014 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. 

Poza Towarzystwem nie pełni jakichkolwiek funkcji, które mogłyby mieć znaczenie dla Funduszu, 

innych niż wskazane powyżej.” 

 

Niniejszy aneks nr 2 został zatwierdzony decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 7 grudnia 

2017 r. o sygn. DFI/II/4034/188/4/U/2017/MW, doręczonej w dniu 11 grudnia 2017 r. 

 


