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20 lipca 2022 r. 

 

 
Suplement nr 3 z dnia 13 lipca 2022 roku  

zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego  

decyzją o sygnaturze DSP-DSPZE.411.40.2022 z dnia 19 lipca 2022 r. 

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  

zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 29 kwietnia 2022 r. („Prospekt”). 

 

Niniejszy suplement do Prospektu został sporządzony zgodnie z art. 23 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną 

papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia Dyrektywy 

2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”) w zw. z art. 51 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej 

i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych („Ustawa o Ofercie”). 

Suplement został zatwierdzony decyzją Komisji Nadzoru Finansowego o sygnaturze DSP-DSPZE.411.40.2022 

z dnia 19 lipca 2022 r. 

Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.  

Niniejszy suplement został sporządzony w związku z wystąpieniem znaczącego czynnika, który może wpłynąć na 

ocenę certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez Fundusz.  

Przedmiotowym czynnikiem jest odwołanie Pana Szymona Juszczyka z funkcji zarządzającego Funduszem z dniem 

12 lipca 2022 roku. W związku z powyższym, Suplementem nr 3 wprowadza się zmiany do Prospektu, których 

przedmiotem jest: 

1) aktualizacja brzmienia akapitu czwartego opisującego „Dane członków zarządu Towarzystwa, dane 
zarządzających Funduszem” w punkcie II Podsumowania Prospektu, poprzez dodanie po zdaniu 
„Portfelem inwestycyjnym Funduszu zarządzają: Paweł Jackowski, Sebastian Trojanowski – doradca 
inwestycyjny (numer licencji doradcy inwestycyjnego: 385), Piotr Jan Humiński, Szymon Juszczyk 
(numer licencji doradcy inwestycyjnego: 520) oraz Michał Ficenes (numer licencji doradcy 
inwestycyjnego: 547).” kolejnego zdania, o poniższym brzmieniu:  

„Od dnia 12 lipca 2022 roku Szymon Juszczyk nie zarządza portfelem inwestycyjnym Funduszu.” 

2) aktualizacja brzmienia punktu 8.3.3. Prospektu „Zarządzający Emitentem”, poprzez dodanie 
w punkcie 4) po imieniu i nazwisku „Szymon Juszczyk” informacji w nawiasie o następującym 
brzmieniu:  

„(od dnia 12 lipca 2022 roku Szymon Juszczyk nie zarządza portfelem inwestycyjnym Funduszu).” 

3) aktualizacja brzmienia punktu 8.5.3. Prospektu „Zarządzający inwestycjami Emitenta”, poprzez 

dodanie na końcu akapitu pierwszego zdania, o następującym brzmieniu:  

„Od dnia 12 lipca 2022 roku Szymon Juszczyk nie zarządza portfelem inwestycyjnym Funduszu.” 
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Informacja o prawie do uchylenia się od skutków prawnych zapisu po udostępnieniu do publicznej 

wiadomości niniejszego suplementu.  

Zgodnie z art. 23 ust. 2a Rozporządzenia Prospektowego i art. 51a ust. 2 Ustawy o Ofercie, inwestorom, którzy 

wyrazili już zgodę na subskrypcję Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu przed publikacją suplementu, przysługuje 

prawo do wycofania tej zgody, z którego mogą skorzystać w terminie trzech dni roboczych po publikacji suplementu, 

pod warunkiem że nowy znaczący czynnik, istotny błąd lub istotna niedokładność wystąpiły lub zostały zauważone 

przed zakończeniem okresu oferowania lub dostarczeniem papierów wartościowych, w zależności od tego, które z 

tych zdarzeń nastąpi wcześniej.  

W związku z powyższym informujemy, że:  

1) prawo do wycofania zgody na subskrypcję Certyfikatów Inwestycyjnych (tj. uchylenie się od skutków prawnych 

złożonego zapisu) przysługuje tylko tym inwestorom, którzy wyrazili zgodę na subskrypcję Certyfikatów (złożyli zapis) 

przed publikacją niniejszego suplementu, i w przypadku gdy Certyfikaty inwestycyjne nie zostały jeszcze 

przydzielone inwestorom w chwili, gdy nowy znaczący czynnik, istotny błąd lub istotna niedokładność wystąpiły lub 

zostały zauważone,  

2) uchylenie się od skutków prawnych złożonego zapisu następuje przez oświadczenie na piśmie złożone 

w dowolnym Punkcie Obsługi Klienta przyjmującym zapisy na Certyfikaty, w terminie trzech dni roboczych od dnia 

opublikowania niniejszego suplementu do Prospektu, tj. do dnia 25 lipca 2022 r. włącznie,  

3) inwestorzy, którzy chcieliby skorzystać z prawa do wycofania zgody na subskrypcję Certyfikatów Inwestycyjnych 

(uchylenie się od skutków prawnych złożonego zapisu) mogą skontaktować się z Emitentem (telefonicznie pod 

numerem 22 236 93 00 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem tfi@ipopema.pl) lub z Punktem 

Obsługi Klienta, w którym złożono zapis. 

 


