
 

 

 

 

 
 

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Próżna 9 | 00-107 Warszawa | T: +48 22 236 93 00 | F: +48 22 236 93 90 | www.ipopematfi.pl | NIP: 108-000-30-69 

Kapitał zakładowy: 10.599.441,00 zł, opłacony w całości | Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS | Numer KRS: 0000278264 

 

6 marca 2018 r. 
 

 

Informacja o cenie emisyjnej Certyfikatów Inwestycyjnych serii D oferowanych przez IPOPEMA 

Global Profit Absolute Return Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („Fundusz”). 

 

Niniejszym, działając na podstawie art. 21 ust. 12 oraz art. 24 ust. 3 statutu Funduszu oraz art. 54 ust. 3 

Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 poz. 

1639, z późn. zm.), IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że cena emisyjna 

Certyfikatów Inwestycyjnych serii D Funduszu (dalej jako „Certyfikaty serii D”) wynosi 100,64 zł (słownie: 

sto złotych i sześćdziesiąt cztery grosze) i jest równa wartości aktywów netto na certyfikat ustalonej na 

dzień wyceny 2 marca 2018 roku, tj. dzień wyceny przypadający na 7 dni przed dniem rozpoczęcia 

przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii D. 

Zapisy na Certyfikaty serii D będą przyjmowane na zasadach i w terminach określonych w Prospekcie 

Emisyjnym Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, B, C, D, E, F, G, H, I oraz J Funduszu (dalej jako 

„Prospekt”).  Wymagane  prawem  informacje,  w  tym  szczegółowy opis czynników ryzyka inwestycji w 

Certyfikaty serii D, znajdują się w Prospekcie opublikowanym w postaci elektronicznej na stronie 

internetowej przeznaczonej do ogłoszeń Funduszu, tj. www.ipopematfi.pl oraz na stronie internetowej 

oferującego IPOPEMA Securities S.A., tj. www.ipopemasecurities.pl. 

Zapisy na Certyfikaty serii D będą przyjmowane w dniach od 9 marca 2018 r. do 23 marca 2018 r. 
włącznie. 
 
Liczba oferowanych Certyfikatów serii D. 

Przedmiotem zapisów na Certyfikaty serii D będzie nie mniej niż 5.000 (słownie: pięć tysięcy) i nie więcej 

niż 1.000.000,00  (słownie: jeden milion) Certyfikatów Inwestycyjnych serii D.  

Zapis na Certyfikaty serii D może obejmować minimalnie 50 (słownie: pięćdziesiąt) Certyfikatów 

Inwestycyjnych serii D i maksymalnie wszystkie oferowane Certyfikaty Inwestycyjne serii D. 

 
 


