10 czerwca 2022 r.

Suplement nr 2 z dnia 3 czerwca 2022 roku
zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzją o sygnaturze DSP-DSPZE.411.36.2022 z dnia
9 czerwca 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.411.36.2022
z dnia 9 czerwca 2022 r.
Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.
Niniejszy suplement został sporządzony w związku z potrzebą ujawnienia w treści Prospektu danych podmiotu
pełniącego funkcję depozytariusza, w związku ze zmianą podmiotu pełniącego tę funkcję. Od dnia 2 czerwca 2022
roku funkcję depozytariusza dla Funduszu pełni BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
na podstawie zawartej w dniu 7 stycznia 2022 roku umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza dla Funduszu. Na
zmianę depozytariusza Funduszu Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę w drodze decyzji z dnia 29 kwietnia
2022 roku o sygnaturze DFF.4022.1.9.2022.MC.
W związku z powyższym, Suplementem nr 2 wprowadza się zmiany do Prospektu, których przedmiotem jest:
1) aktualizacja brzmienia akapitu pierwszego w tytule „INNE ISTOTNE INFORMACJE” w punkcie III
Podsumowania Prospektu, poprzez dodanie po zdaniu „Depozytariusz: ING Bank Śląski S.A.
z siedzibą w Katowicach.” kolejnego zdania, o poniższym brzmieniu:
„Od dnia 2 czerwca 2022 roku, nowym Depozytariuszem Funduszu jest: BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą
w Warszawie.”
2) aktualizacja brzmienia punktu 6.9.2. Prospektu „Dane Depozytariusza”, poprzez dodanie kolejnych
akapitów, wskazujących poniższe informacje:
„Zgodnie z harmonogramem przewidzianym w trójstronnym porozumieniu zawartym pomiędzy dotychczasowym
depozytariuszem Funduszu ING Bankiem Śląskim S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A. i Funduszem oraz na
podstawie zawartej w dniu 7 stycznia 2022 roku umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza dla Funduszu, od
dnia 2 czerwca 2022 r. funkcję Depozytariusza Funduszu sprawuje następujący podmiot:

Firma:

BNP Paribas Bank Polska S.A.

Siedziba:

Warszawa

Forma prawna:

spółka akcyjna

Przepisy prawa, na podstawie których i zgodnie z
którymi działa Depozytariusz:

Depozytariusz został utworzony i działa zgodnie z
przepisami ustawy – KSH, ustawy – Prawo bankowe,
Ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz innych ustaw
prawa polskiego

Kraj siedziby:

Polska

IPOPEMA TFI 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

LEI:

NMH2KF074RKAGTH4CM63

Adres siedziby statutowej:

ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa, Polska

Numery telekomunikacyjne:

Telefon: +48 500 990 500

Strona internetowa:

https://www.bnpparibas.pl

Nowy Depozytariusz został wpisany, w dniu 11 maja 2001 r, do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem 0000011571.
Nowy Depozytariusz został utworzony na czas nieokreślony.
Informacje zamieszczone na stronie internetowej nowego Depozytariusza nie stanowią części Prospektu, chyba
że informacje te włączono do Prospektu przez odniesienie.
Zmiana podmiotu pełniącego funkcję Depozytariusza Funduszu z ING Banku Śląskiego S.A. na BNP Paribas Bank
Polska S.A. nastąpiła w związku z rozwiązaniem umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza Funduszu z dniem
1 czerwca 2022 r. w skutek upływu okresu wypowiedzenia tej umowy złożonego Funduszowi przez
dotychczasowego depozytariusza w dniu 12 kwietnia 2021 r. (wielokrotnie przedłużanego za porozumieniem stron).
BNP Paribas Bank Polska S.A. jako nowy Depozytariusz, pełni tę funkcję na podstawie zawartej w dniu 7 stycznia
2022 roku umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza funduszu inwestycyjnego zamkniętego zawartej pomiędzy
BNP Paribas Bank Polska S.A. a Funduszem.
Na zmianę dotychczasowego depozytariusza Funduszu z ING Banku Śląskiego S.A. na BNP Paribas Bank Polska
S.A., Fundusz uzyskał zgodę Komisji w formie decyzji administracyjnej wydanej w dniu 29 kwietnia 2022 r.
o sygnaturze DFF.4022.1.9.2022.MC. Zmiana depozytariusza Funduszu nastąpiła z dniem 2 czerwca 2022 r.,
w którym to dniu Towarzystwo ogłosiło zmianę Statutu Funduszu w zakresie wskazującym BNP Paribas Bank
Polska S.A. jako podmiot pełniący funkcje depozytariusza Funduszu, w związku z wejściem w życie w tym dniu
zawartej umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza Funduszu przez BNP Paribas Polska S.A. oraz upływem
okresu wypowiedzenia umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza z ING Bank Śląski S.A.”
3) aktualizacja brzmienia punktu 6.9.5. Prospektu „Podmioty, którym przekazano obowiązki
Depozytariusza”, poprzez dodanie po akapicie drugim akapitu trzeciego, o następującym brzmieniu:
„W przypadku aktywów zagranicznych, lub aktywów, których BNP Paribas Bank Polska S.A. jako Depozytariusz
Funduszu ze względów prawnych nie może przechowywać lub ewidencjonować samodzielnie, Depozytariusz
korzysta z usług subdepozytariusza, którym jest obecnie Raiffeisen Bank International AG.”
4) aktualizacja brzmienia punktu 11) w Załączniku nr 14. – ust. 14.1. „Wykaz definicji”, poprzez dodanie
zdania drugiego o następującym brzmieniu:
„Od dnia 2 czerwca 2022 roku BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 2, 01-211
Warszawa jako podmiot wykonujący funkcję depozytariusza Funduszu, w tym prowadzący rejestr Aktywów
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 15 czerwca 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.
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