
 
 
 
 

 
 

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

 

           27 stycznia 2023 r. 
 

Komunikat aktualizujący nr 6 

 do  prospektu certyfikatów inwestycyjnych serii 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018 

oraz 019 funduszu IPOPEMA Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty  

 („Komunikat”) 

 

 

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 certyfikatów inwestycyjnych serii 009, 010, 011, 012, 013, 

014, 015, 016, 017, 018 oraz 019 funduszu IPOPEMA Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny 

Zamknięty („Fundusz”), zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 29 kwietnia 2022 

r., dostępnego na stronie internetowej www.ipopematfi.pl oraz www.ipopemasecurities.pl („Prospekt”). 

Terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Prospekcie. 

Niniejszy Komunikat został sporządzony w związku z dostosowaniem do zmian w Ustawie związanych z 

elektronizacją komunikacji z Uczestnikami Funduszu, które weszły w życie w dniu 27 stycznia 2023 r.  

 

W związku z powyższym, na podstawie Komunikatu wprowadza się następujące zmiany do Prospektu: 

1. w pkt 4.3.3. Działanie przez pełnomocnika (str. 44 Prospektu), akapit w brzmieniu: 

„Pełnomocnictwo winno być udzielone w formie pisemnej, z podpisem poświadczonym notarialnie lub 

podpisem poświadczonym przez upoważnionego pracownika Punktu Obsługi Klienta Członka 

Konsorcjum Dystrybucyjnego zorganizowanego przez Firmę Inwestycyjną przyjmującego zapis na 

Certyfikaty Oferowane. Pełnomocnictwo może zostać sporządzone również w formie pisemnej (bez 

konieczności poświadczenia podpisu notarialnie) lecz jedynie w przypadku, gdy forma taka zostanie 

zaakceptowana przez Firmę Inwestycyjną lub podmiot wchodzący w skład Konsorcjum 

Dystrybucyjnego zorganizowanego przez Firmę Inwestycyjną. Aby stwierdzić, czy istnieje możliwość 

akceptacji pełnomocnictwa sporządzonego w formie pisemnej (bez potwierdzenia notarialnego lub 

potwierdzenia upoważnionego pracownika Punktu Obsługi Klienta), osoba zapisująca się na 

Certyfikaty Oferowane powinna skontaktować się bezpośrednio z Firmą Inwestycyjną lub podmiotem 

wchodzącym w skład Konsorcjum Dystrybucyjnego zorganizowanego przez Firmę Inwestycyjną.” 

 
otrzymuje brzmienie: 
 
„Pełnomocnictwo winno być udzielone w formie pisemnej, z podpisem poświadczonym notarialnie lub 

w Kwalifikowanej Postaci Elektronicznej. Pełnomocnictwo może zostać sporządzone również w innej 

formie lecz jedynie w przypadku, gdy forma taka zostanie zaakceptowana przez Firmę Inwestycyjną 

lub podmiot wchodzący w skład Konsorcjum Dystrybucyjnego zorganizowanego przez Firmę 

Inwestycyjną. Aby stwierdzić, czy istnieje możliwość akceptacji pełnomocnictwa sporządzonego w 

innej formie , osoba zapisująca się na Certyfikaty Oferowane powinna skontaktować się bezpośrednio 

z Firmą Inwestycyjną lub podmiotem wchodzącym w skład Konsorcjum Dystrybucyjnego 

zorganizowanego przez Firmę Inwestycyjną.” 
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2. W punkcie 12.4.2. Prawo do żądania wykupu Certyfikatów pkt 10) (str. 132 Prospektu) w 

brzmieniu: 

„10) Środki pieniężne z tytułu wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych przekazane zostaną na 

rachunki pieniężne Uczestników, którzy złożyli żądanie wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych, 

prowadzone przez Pośredników Wykupu. Środki pieniężne dla Uczestników Funduszu, których 

Certyfikaty zdeponowane będą na rachunku Sponsora Emisji, zostaną przekazane na rachunki 

bankowe Uczestników Funduszu, na podstawie pisemnej dyspozycji złożonej przez nich Sponsorowi 

Emisji.” 

 

otrzymuje brzmienie: 

 

„10) Środki pieniężne z tytułu wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych przekazane zostaną na 

rachunki pieniężne Uczestników, którzy złożyli żądanie wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych, 

prowadzone przez Pośredników Wykupu. Środki pieniężne dla Uczestników Funduszu, których 

Certyfikaty zdeponowane będą na rachunku Sponsora Emisji, zostaną przekazane na rachunki 

bankowe Uczestników Funduszu, na podstawie dyspozycji złożonej przez nich Sponsorowi Emisji w 

sposób przez niego określony.” 

 

3. W punkcie 14.1. Wykaz definicji (str. 156 Prospektu) po pkt 33) dodaje się pkt 33a) w brzmieniu: 

„29a) Kwalifikowana Postać Elektroniczna - oświadczenie woli, wyrażone w formie elektronicznej 

(cyfrowej), której autentyczność i wiarygodność gwarantowana jest poprzez wykorzystanie 

kwalifikowanego podpisu elektronicznego w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) nr 910/2014 z 23.07.2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w 

odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającym dyrektywę 

1999/93/WE (Dz.Urz. UE L 257, s. 73). Ilekroć w Prospekcie wymaga się zachowania formy pisemnej 

dla dokonania określonej czynności, uznaje się, że czynności dokonana z wykorzystaniem 

Kwalifikowanej Postaci Elektronicznej spełnia wymóg zachowania formy pisemnej.” 

 


