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WPROWADZENIE  

1) PODSTAWOWE INFORMACJE O FUNDUSZU 

 
Fundusz działa pod nazwą IPOPEMA Benefit 3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów 
Niepublicznych. 
Fundusz jest Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych w rozumieniu Ustawy 
o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2020 
r. poz. 95 z późn.zm.). 
Fundusz jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, o którym mowa w art. 2 ust. 39 
Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. 
Fundusz jest alternatywnym funduszem inwestycyjnym, o którym mowa w art. 2 pkt 10a Ustawy 
o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. 
Dnia 22 października 2018 roku Fundusz został wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych pod 
numerem RFI 1610. Księgi rachunkowe Funduszu zostały otwarte w dniu 31 października 2018 roku. 
Fundusz został utworzony na czas nieokreślony. 

 

2) CEL INWESTYCYJNY, SPECJALIZACJA FUNDUSZU I STOSOWANE OGRANICZENIA 

INWESTYCYJNE  
 
Wyłącznym przedmiotem działalności Funduszu jest lokowanie środków pieniężnych zebranych 
w drodze niepublicznego proponowania nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych, w określone w Ustawie 
i Statucie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe. 
 
Celem Funduszu jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat.  
Fundusz realizuje swój cel inwestycyjny poprzez inwestowanie, z zastrzeżeniem limitów i innych 
ograniczeń inwestycyjnych określonych przepisami Ustawy oraz postanowieniami Statutu, przede 
wszystkim w Dłużne Papiery Wartościowe emitowane przez spółki mające siedzibę 
w Rzeczypospolitej Polskiej lub przez spółki mające siedzibę na terytorium Państw Członkowskich,  
Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.  
Fundusz działa w imieniu własnym i na własną rzecz.  
Portfel inwestycyjny Funduszu obejmuje: Portfel Inwestycji Płynnych oraz Portfel Inwestycji 
Docelowych.  

 
a) Fundusz może lokować Aktywa w: 

1) papiery wartościowe,  
2) wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności wobec osób fizycznych, 
3) udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, 
4) Instrumenty Rynku Pieniężnego,  
- pod warunkiem, ze są zbywalne, oraz 
5) jednostki uczestnictwa, w tym jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych i 
specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez Towarzystwo, a także tytuły 
uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, 
6) depozyty w bankach krajowych, bankach zagranicznych lub instytucjach kredytowych.   
 

b) Fundusz będzie lokował nie mniej niż 80% wartości Aktywów Funduszu w aktywa inne niż:  
1) papiery wartościowe będące przedmiotem publicznej oferty chyba że papiery wartościowe stały się 
przedmiotem publicznej oferty po ich nabyciu przez Fundusz; 
2) papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, chyba że papiery wartościowe 
zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym po ich nabyciu przez Fundusz;  
3) Instrumenty Rynku Pieniężnego, chyba że zostały wyemitowane przez spółki    niepubliczne, 
których akcje lub udziały wchodzą w skład portfela inwestycyjnego Funduszu. 

c) Z zastrzeżeniem pkt. e) papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez 
jeden podmiot, wierzytelności wobec tego podmiotu i udziały w tym podmiocie nie mogą stanowić 
łącznie więcej niż 20% wartości Aktywów Funduszu. 

d) Ograniczeń, o których mowa w pkt. 2, nie stosuje się do papierów wartościowych emitowanych, 
poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, Państwa 
Członkowskie, państwa należące do OECD oraz międzynarodowe instytucje finansowe, których 
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członkiem jest Rzeczpospolita Polska, przynajmniej jedno z Państw Członkowskich lub państw 
należących do OECD. 

e) Listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny nie mogą stanowić więcej niż 25% wartości 
Aktywów Funduszu. 

f) Fundusz utrzymuje w zakresie niezbędnym do zaspokojenia bieżących zobowiązań Funduszu, część 
swoich Aktywów na rachunkach bankowych. 

g) Depozyty w jednym banku krajowym, banku zagranicznym lub instytucji kredytowej nie mogą stanowić 
więcej niż 20% wartości Aktywów Funduszu, z wyłączeniem depozytów przechowywanych przez 
Depozytariusza.  

h) Fundusz może zaciągać, wyłącznie w bankach, pożyczki i kredyty, w łącznej wysokości nie 
przekraczającej 75% wartości Aktywów Netto Funduszu w chwili zaciągania tych pożyczek i kredytów. 

i) Czynności dokonane z naruszeniem ograniczeń, o których mowa w niniejszym artykule są ważne. 
j) Z uwzględnieniem lit. k, Fundusz, w przypadku dokonania czynności, o których mowa w lit. h, 

zobowiązany jest do dostosowania, niezwłocznie, stanu swoich aktywów do wymagań określonych 
w Statucie i Ustawie, uwzględniając należycie interes Uczestników Funduszu. 

k) Fundusz zobowiązany jest dostosować strukturę portfela inwestycyjnego do wymagań określonych 
w Ustawie oraz Statucie Funduszu w terminie 36 miesięcy od dnia rejestracji Funduszu. 

l) Wartość Ekspozycji AFI nie może przekroczyć 250% wartości Aktywów Netto Funduszu. 
m) Fundusz może, przy uwzględnieniu celu inwestycyjnego, udzielać pożyczek pieniężnych do wysokości 

nie wyższej niż 50% wartości Aktywów Funduszu, z tym że wysokość pożyczki pieniężnej udzielonej 
jednemu podmiotowi nie może przekroczyć 20 % wartości Aktywów Funduszu. 

n) Fundusz będzie udzielał pożyczek na poniższych zasadach : 
- pożyczki będą udzielane podmiotom, których udziały lub akcje są w posiadaniu Funduszu lub, w 
przypadku jeżeli zamiarem Funduszu jest nabycie akcji lub udziałów, a udzielenie pożyczki, poręczeń 
lub gwarancji wynika ze struktury transakcji związanej z nabywaniem akcji lub udziałów, lub 
podmiotom, o których mowa w art. 39 ust. 1 pkt 1 statutu. 
- Fundusz będzie żądał ustanowienia zabezpieczeń. Zabezpieczeniem pożyczek udzielonych przez 
Fundusz mogą być: 

• zastaw, 
• hipoteka, 
• cesje wierzytelności, w tym wierzytelności przyszłych, 
• przewłaszczenie praw majątkowych, które mogą być przedmiotem lokat Funduszu, 
• gwarancje i poręczenia podmiotów trzecich, 
• blokady papierów wartościowych, 

- wartość zabezpieczenia będzie wynosić co najmniej 120% wartości pożyczki pieniężnej w każdym 
Dniu Wyceny Aktywów Funduszu do dnia zwrotu pożyczki. 
- pożyczka może zostać udzielona na okres nie dłuższy niż 18 miesięcy. 
- pożyczki będą oprocentowane. 
- terminy spłaty pożyczki szczegółowo będzie regulować umowa pożyczki określając, czy spłata 
kapitału wraz z odsetkami będzie dokonywana w ratach, czy jednorazowo w terminie zapadalności. 

 
Portfel Inwestycji Płynnych stanowią lokaty następującego rodzaju: 
1) papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez: 
    a) Narodowy Bank Polski, lub 
    b) Skarb Państwa, 
2) listy zastawne emitowane przez instytucje posiadające rating na poziomie inwestycyjnym nadany 
przez co najmniej jedną z następujących agencji ratingowych: Standard & Poor's, Moody's Investors 
Service lub Fitch Ratings; 
3) Instrumenty Rynku Pieniężnego, emitowane przez podmioty, o których mowa w pkt 1) lub 2) 
powyżej; 
- pod warunkiem, że są zbywalne, oraz 
4) jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, a także tytuły uczestnictwa emitowane przez 
instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, 
5) depozyty w bankach krajowych, bankach zagranicznych lub instytucjach kredytowych. 

 
W okresie przypadającym pomiędzy ostatnim dniem składania żądań wykupu Certyfikatów 
Inwestycyjnych na dany Dzień Wykupu a tym Dniem Wykupu, Fundusz będzie stosował zasadę 
pierwszeństwa dokonywania lokat środków pochodzących z wykupu (spłaty), odsetek lub innych 
pożytków zrealizowanych z lokat wchodzących w skład Portfela Inwestycji Docelowych w lokaty 
wchodzące w skład Portfela Inwestycji Płynnych. 
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Portfel Inwestycji Docelowych stanowią lokaty następującego rodzaju: 
1) akcje lub udziały w spółkach mających siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej lub papiery 
wartościowe o charakterze udziałowym emitowane przez spółki mające siedzibę na terytorium Państw 
Członkowskich, w przypadku których przedmiot przeważającej działalności stanowi: 
    a) udzielanie pożyczek pieniężnych podmiotom niebędącym konsumentami w rozumieniu ustawy z 
dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.), zabezpieczonych 
co najmniej na poziomie 50% wartości udzielanej pożyczki, co najmniej poprzez ustanowienie hipoteki 
na nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego nieruchomości lub przewłaszczenie na 
zabezpieczenie nieruchomości, lub 
    b)  świadczenie usług faktoringu, lub 
    c) nabywanie na własny rachunek lub zarządzanie na rzecz osób trzecich portfelami 
niewymagalnych wierzytelności handlowych, lub 
    d) świadczenie usług leasingu, 
2) Dłużne Papiery Wartościowe emitowane przez spółki, o których mowa w pkt 1), 
3) Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane przez spółki, o których mowa w pkt 1), 
4) wierzytelności wobec spółek, o których mowa w pkt 1),  
    - pod warunkiem, że są zbywalne. 
2. Z zastrzeżeniem postanowień art. 37 ust. 10 Statutu lokaty, o których mowa w ust. 1 będą stanowiły 
nie mniej niż 80% wartości Aktywów Netto Funduszu. 
3. Z zastrzeżeniem postanowień art. 37 ust. 10 Statutu, Dłużne Papiery Wartościowe, o których mowa 
w ust. 1 pkt 2) oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego, o których mowa w ust. 1 pkt 3), stanowić będą 
łącznie nie mniej niż 75% wartości Aktywów Netto Funduszu, przy czym nie mniej niż 60% wartości 
Aktywów Netto Funduszu stanowić będą Dłużne Papiery Wartościowe, o których mowa w ust. 1 pkt 
2). Pozostałą część Aktywów Funduszu w ramach Portfela Inwestycji Docelowych, która nie zostanie 
ulokowana w kategorie lokat, o których mowa w poprzednim zdaniu stanowić będą kategorie lokat 
określone w ust. 1 pkt 1) lub 4). 
4. Z zastrzeżeniem postanowień art. 37 ust. 10 Statutu, kategorie lokat o których mowa w ust. 1 pkt 1) 
lub pkt 4), stanowić będą łącznie nie więcej niż 25% wartości Aktywów Netto Funduszu. Pozostałą 
część Aktywów Funduszu w ramach Portfela Inwestycji Docelowych, która nie zostanie ulokowana w 
kategorie lokat, o których mowa w poprzednim zdaniu stanowić będą Dłużne Papiery Wartościowe, 
o których mowa w ust. 1 pkt 2) oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego, o których mowa w ust. 1 pkt 3). 
 
Fundusz będzie dążył do lokowania swoich Aktywów przede wszystkim nabywając i obejmując 
składniki lokat Portfela Inwestycji Docelowych.  
Główne kryteria doboru lokat w ramach Portfela Inwestycji Docelowych stanowią: 
1) ocena Funduszu dotycząca możliwości zwiększenia w związku z daną lokatą długoterminowych 
stóp zwrotu z inwestycji w Certyfikaty Inwestycyjne, przy zachowaniu odpowiedniego poziomu 
bezpieczeństwa lokaty, w tym z uwagi na: 
   a) rodzaj ustanawianych zabezpieczeń wierzytelności Funduszu wobec spółek, o których mowa 
w art. 39 ust. 1 pkt 1), przy zastrzeżeniu że wymaganą formą zabezpieczenia będzie ustanowienie 
zabezpieczeń na aktywach wspomnianych spółek, poręczenie udzielone przez podmioty powiązane 
z tymi spółkami, przy zastrzeżeniu że Fundusz przeprowadzi ocenę wiarygodności podmiotu 
udzielającego poręczenia stosując odpowiednio kryteria określone w lit. b), lub ustanowienie 
zabezpieczeń na akcjach lub udziałach wyemitowanych przez spółki, o których mowa w art. 39 ust. 1 
pkt 1), 
b) ocenę, zdolności spółek, o których mowa w art. 39 ust. 1 pkt 1), do obsługi i spłaty zobowiązań 
poprzez weryfikację projekcji finansowych przedstawionych przez zarządy 
przedmiotowych spółek pod kątem możliwości obsługi i spłaty zadłużenia, a także poprzez analizę 
kwot i terminów wymagalności zobowiązań tychże spółek wobec podmiotów innych niż Fundusz, 
celem stwierdzenia iż struktura zobowiązań nie uniemożliwia obsługi lub spłaty zadłużenia względem 
Funduszu – w przypadku lokat w Dłużne Papiery Wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego 
emitowane przez wspomniane podmioty lub wierzytelności wobec tych spółek, 
c) ocenę modelu biznesowego spółki, o której mowa w art. 39 ust. 1 pkt 1), w tym w szczególności: 
i. w przypadku spółek prowadzących działalność, o której mowa w art. 39 ust. 1 pkt 1) lit. a): 
– parametry pożyczek udzielanych przez tę spółkę (zakres kwot pożyczek, zakres okresów, na jakie 
udzielane są pożyczki, zasady spłaty pożyczek, poziom oprocentowania pożyczek i opłat 
dodatkowych, przy zastrzeżeniu, że wymaganą formą zabezpieczenia będzie ustanowienie hipoteki 
na nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego nieruchomości lub przewłaszczenie na 
zabezpieczenie nieruchomości, poziom zabezpieczeń pożyczek), a w przypadku spółek, które nie 
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prowadzą jeszcze działalności gospodarczej – założenia dotyczące wskazanych wyżej parametrów 
pożyczek, 
– mechanizmy weryfikowania przez tę spółkę zdolności kredytowej i wiarygodności potencjalnych 
pożyczkobiorców, 
– mechanizmy rozpatrywania przez tę spółkę wniosków o udzielenie pożyczki, 
– informacje dotyczące spłacalności udzielonych pożyczek, 
ii. w przypadku spółek prowadzących działalność, o której mowa w art. 39 ust. 1 pkt 1) lit. b): 
– warunki świadczenia usług faktoringu lub nabywania wierzytelności przez spółkę (maksymalna 
kwota finansowania, maksymalna kwota ekspozycji na jednego dłużnika, długość okresów, na jakie 
udzielane jest finansowanie, poziom oprocentowania lub dyskonta i opłat dodatkowych, ewentualne 
korzystania z usług ubezpieczenia należności), a w przypadku spółek, które nie prowadzą jeszcze 
działalności gospodarczej – założenia dotyczące wskazanych wyżej warunków, 
– mechanizmy oceny przez spółkę wiarygodności potencjalnych dłużników, w tym w zakresie ryzyka 
niewypłacalności – w przypadku usługi tzw. faktoringu pełnego, w którym spółka przejmuje ryzyko 
związane z niewypłacalnością kontrahenta będącego dłużnikiem klienta spółki, na rzecz którego 
świadczona jest usługa faktoringu, 
– mechanizmy weryfikowania przez spółkę rzetelności informacji dotyczących poszczególnych 
wierzytelności (faktur) stanowiących podstawę finansowania udzielanego w ramach usługi faktoringu, 
– informacje dotyczące spłacalności udzielonego finansowania; 
iii. w przypadku spółek prowadzących działalność, o której mowa w art. 39 ust. 1 pkt 1) lit. c):  
- model biznesowy nabywania wierzytelności przez spółkę (dobór segmentów rynków wierzytelności, 
maksymalna kwota inwestycji, maksymalna kwota ekspozycji na jednego dłużnika, długość okresów, 
na jakie dokonywane są lokaty w wierzytelności, poziom dyskonta i ewentualne dodatkowe warunki 
wynagrodzenia, ewentualne korzystanie z usług ubezpieczenia należności), a w przypadku spółek, 
które nie prowadzą jeszcze działalności gospodarczej – założenia dotyczące wskazanych wyżej 
warunków,  
– stosowane mechanizmy oceny przez spółkę ryzyka poszczególnych wierzytelności lub portfela 
wierzytelności,  
– stosowane mechanizmy dotyczące zarządzania wierzytelnościami o statusie 
nieregularnych/przeterminowanych,  
- model wynagrodzenia stałego i zmiennego – w przypadku spółek zarządzających portfelami 
niewymagalnych wierzytelności handlowych na rzecz osób trzecich;  
iv. w przypadku spółek prowadzących działalność, o której mowa w art. 39 ust. 1 pkt 1) lit. d):  
- główne parametry leasingu świadczonego przez spółkę (maksymalna kwota finansowania, 
określenie dopuszczalnego przedmiotu leasingu, maksymalna kwota ekspozycji na jednego 
korzystającego, długość okresu leasingu, poziom oprocentowania i ewentualne dodatkowe warunki 
wynagrodzenia, ewentualne zabezpieczenia spłaty wierzytelności leasingowych), a w przypadku 
spółek, które nie prowadzą jeszcze działalności gospodarczej – założenia dotyczące wskazanych 
wyżej warunków, 
– stosowane mechanizmy oceny przez spółkę ryzyka poszczególnych korzystających,  
– stosowane mechanizmy dotyczące zarządzania wierzytelnościami o statusie 
nieregularnych/przeterminowanych,  
– informacje dotyczące jakości portfela leasingowego; 
 
 
2) płynność danej lokaty z punktu widzenia możliwości zapewnienia terminowej obsługi żądań wykupu 
Certyfikatów Inwestycyjnych, na zasadach określonych postanowieniami Statutu; 
3) zgodność przedmiotu przeważającej działalności spółki z rodzajem działalności określonym w art. 
39 ust. 1 pkt 1) lit. a), b) lub c), ustalana w oparciu o: 
i. informację odnośnie przedmiotu przeważającej działalności spółki, ujawnioną wedle klasyfikacji 
działalności, właściwej na podstawie przepisów prawa obowiązujących w kraju siedziby spółki – 
w przypadku każdej spółki; 
ii. dane pozwalające na określenie źródeł i struktury przychodów spółki z tytułu działalności 
gospodarczej, pozwalające na określenie na tej podstawie przeważającej działalności spółki, 
rozumianej jako działalność posiadająca największy udział w strukturze przychodów danej spółki – w 
przypadku tych spółek, które prowadzą działalność gospodarczą; 
iii. oświadczenie zarządu spółki – w przypadku spółek, które nie prowadzą działalności gospodarczej. 
3. Główne kryteria doboru lokat w ramach Portfela Inwestycji Płynnych stanowią: 
1) ocena Funduszu dotycząca możliwości zwiększenia w związku z daną lokatą długoterminowych 
stóp zwrotu z inwestycji w Certyfikaty Inwestycyjne, przy zachowaniu odpowiedniego poziomu 
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bezpieczeństwa lokaty, poprzez określenie, czy, w odniesieniu do kategorii lokat niebędących lokatami 
bankowymi w jednym z 7 (siedmiu) największych banków krajowych pod względem sumy bilansowej, 
współczynnik odchylenia standardowego miesięcznych stóp zwrotu (rentowności) za okres ostatnich 
24 miesięcy, nie przekracza 0,5 punktu procentowego, przy jednoczesnym nieujemnym poziomie co 
najmniej 20 (dwudziestu) spośród powyższych miesięcznych stóp zwrotu oraz 
2) płynność danej lokaty z punktu widzenia możliwości jej zbycia przez Fundusz w okresie nie 
dłuższym niż 60 dni kalendarzowych, w szczególności w zakresie niezbędnym dla zapewnienia 
poziomu płynności Funduszu, odpowiedniej dla terminowej obsługi żądań wykupu Certyfikatów 
Inwestycyjnych, na zasadach określonych postanowieniami Statutu, przy czym powyższa ocena 
płynności lokaty, w odniesieniu do kategorii lokat niebędących lokatami bankowymi w jednym 
z 7 (siedmiu) największych banków krajowych pod względem sumy bilansowej, będzie odbywała się 
poprzez weryfikację, w oparciu o powszechnie dostępne informacje, czy wartość lokaty Funduszu jest 
nie wyższa niż, odpowiednio, 5%: 
a) wartości miesięcznego obrotu danym instrumentem finansowym na rynku regulowanym, 
w alternatywnym systemie obrotu lub na rynku międzybankowym, 
b) wartości aktywów netto funduszu inwestycyjnego lub instytucji wspólnego inwestowania mającej 
siedzibę za granicą; 
– według stanu na koniec miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc, w którym Fundusz 
rozważa dokonanie lokaty lub, w braku powyższej informacji, według danych nie starszych niż sprzed 
90 dni kalendarzowych. 

 

3) ORGAN FUNDUSZU - FIRMA, SIEDZIBA I ADRES TOWARZYSTWA 

 
Firma:      IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.  
Siedziba: Warszawa 
Adres:      ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa 

Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000278264 przez Sąd      
Rejonowy  dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 

 

4) PODMIOT, KTÓREMU POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH 
 
Podmiotem, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych Funduszu, jest Vistra Fund Services 
Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna”. 
Siedzibą Spółki jest Warszawa (00-839) ul. Towarowa 28, Generation Park Z. Spółka została  wpisana 
do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000314495 z kapitałem zakładowym 5.534.251 zł w 
pełni opłaconym; NIP 5213503265. 

 

5) OKRES SPRAWOZDAWCZY I DZIEŃ BILANSOWY 

 
Prezentowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres sprawozdawczy od  01 stycznia 2020 roku do 
31 grudnia 2020 roku. Dniem bilansowym jest dzień 31 grudnia 2020 roku  
 
 
6) KONTYNUACJA DZIAŁALNOŚCI 

 
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundusz 
w dającej się przewidzieć przyszłości, w tym w szczególności w okresie co najmniej 12 miesięcy od dnia 
bilansowego, czyli 31 grudnia 2020 roku. Towarzystwo nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania 
finansowego istnienia okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenie kontynuowania działalności  przez 
Fundusz. 
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7) PODMIOT, KTÓRY PRZEPROWADZIŁ BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

 
Sprawozdanie  finansowe zostało poddane badaniu przez Mac Auditor Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy 
Obrzeżnej 5/8p, 02-691 Warszawa. Podmiot jest wpisany na listę firm audytorskich pod numerem 244. 

 

8) WSKAZANIE SERII CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH, CECH  JE RÓŻNICUJĄCYCH, EMISJI 

ORAZ WSKAZANIE RYNKU, NA KTÓRYM NOTOWANE SĄ CERTYFIKATY INWESTYCYJNE 

 
Fundusz wyemitował 4 serie certyfikatów inwestycyjnych: 
Seria A PLIPBNT00018 – 54 646 sztuk, data przydziału* 22 października 2018 roku ( 7 697 sztuk zostało 
umorzonych). 
Seria E PLIPBNT00026 – 46 849 sztuk, data przydziału 02 stycznia 2019 roku ( 20 834 sztuk zostało 
umorzonych). 
Seria H PLIPBNT00034 – 45 254 sztuki, data przydziału 11 kwietnia 2019 ( 5 821 sztuk zostało 
umorzonych). 
Seria K PLIPBNT00042 – 45 390 sztuk, data przydziału 27 maja 2019 roku. 
 
 
*data rejestracji Funduszu w RFI 
 
Certyfikaty zostały dopuszczone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 
i reprezentują jednakowe prawa majątkowe. Nie występują cechy różniące poszczególne serie 
certyfikatów inwestycyjnych. 
 
Pierwszy Dzień Wykupu Certyfikatów danej serii przypada w ostatnim Dniu Roboczym, odpowiednio, 
w miesiącu czerwcu albo grudniu, następującym po upływie 18 miesięcy od dnia przydziału Certyfikatów 
tej serii. Kolejne Dni Wykupu przypadają w ostatnim Dniu Roboczym w czerwcu i grudniu każdego roku 
funkcjonowania Funduszu. 
 
Informacja o liczbie Certyfikatów Inwestycyjnych wykupywanych w danym Dniu Wykupu zostanie 
opublikowana za pośrednictwem strony internetowej Towarzystwa: www.ipopema.pl najpóźniej na 14 dni 
kalendarzowych przed tym Dniem Wykupu i określona będzie na poziomie nie mniejszym niż wyższa 
z wartości: 
1) liczba odpowiadająca 5% wyemitowanych i niewykupionych Certyfikatów Inwestycyjnych wszystkich 
serii, z wyłączeniem serii, w odniesieniu do których od dnia przydziału Certyfikatów do najbliższego Dnia 
Wykupu upłynie mniej niż 18 miesięcy albo 
2) liczba Certyfikatów Inwestycyjnych określona zgodnie z następującym wzorem: 
LWC = LCI * [90% * [WNAP / WAN]], gdzie: 
LWC – oznacza liczbę Certyfikatów Inwestycyjnych wykupywanych w Dniu Wykupu, dla którego dokonuje 
się obliczenia, zaokrągloną w dół do liczby całkowitej; 
LCI – oznacza liczbę wyemitowanych i niewykupionych Certyfikatów Inwestycyjnych wszystkich serii, 
z wyłączeniem serii, w odniesieniu do których od dnia przydziału Certyfikatów do Dnia Wykupu, dla 
którego dokonuje się obliczenia, upłynie mniej niż 18 miesięcy; 
WNAP – oznacza wartość netto aktywów płynnych, na które składają się lokaty określone w art. 38 ust. 
1 Statutu; 
WAN – wartość Aktywów Netto Funduszu; 
– przy czym wartość parametrów „LCI”, „WNAP” oraz „WAN” ustala się dla Dnia Wyceny przypadającego 
na ostatni Dzień Roboczy w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym Dzień Wykupu, dla którego 
dokonuje się obliczenia. 
 

9) WALUTA SPRAWOZDANIA 

 
Zgodnie z par. 32 pkt. 1 i 2 Rozporządzenia MF z dnia 24.12.2007 w sprawie szczególnych zasad 
rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 roku nr 249, poz. 1859 z późniejszymi zmianami), 
sprawozdanie finansowe sporządzone jest w walucie polskiej, a zawarte w nim informacje wykazane są 
w tysiącach złotych z wyjątkiem wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny oraz wyniku z operacji 
przypadającego na certyfikat inwestycyjny. 
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10) STOSOWANA METODA POMIARU EKSPOZYCJI  

 
Towarzystwo oblicza ekspozycję AFI z uwzględnieniem art. 6-11 rozporządzenia delegowanego Komisji 
(UE) nr 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r.  
 
 
 
 
 
 
 
  


