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IPOPEMA TFI S.A.

(skróc ona nazwa funduszu)

(nazwa towarzystwa)

00-107

WARSZAWA
(kod poc ztowy)

(miejscowość)

PRÓZNA

9
(ulica)

( numer)

(22) 236-93-00

PLFIZ000735
(telefon)

tfi@ipopema.pl
(fax)

123109078

1060004232
(NIP)

(e-mail)

www.ipopema.pl
(REGON)

(WWW)

TREŚĆRAPORTU:

l.p.

imię
Szymon

nazwisko
Juszc zyk

zarządzanie lub
nadzór
Osoba zarządzając a

opis kwalifikacji i doświadczeń
zawodowych

data powołania

Szymon Juszc zyk jest absolwentem Uniwersytetu 2021-12-23
Ekonomic znego w Poznaniu na Wydziale
Ekonomii oraz ukońc zył studia podyplomowe
pod patronatem Sas Institute również na
Uniwersytecie Ekonomic znym w Poznaniu.
Posiada licenc ję maklera papierów
wartośc iowyc h nr 2656, licenc ję doradcy
inwestyc yjnego nr 520 oraz tytuł CFA.
Karierę zawodową rozpoczął w 2012 roku jako
makler papierów wartośc iowych w
Departamenc ie Doradztwa Inwestycyjnego w
EFIX Dom Maklerski. Odpowiadał tam za
stworzenie usługi doradztwa inwestyc yjnego
opartego o portfele modelowe oraz jej
prowadzenie, a także za rozwój platformy do
internetowej dystrybuc ji funduszy
inwestyc yjnych. W 2016 roku zatrudniony na
stanowisku Doradc y Inwestyc yjnego w
Departamenc ie Zarządzania Portfelami w domu
maklerskim RDM Wealth Management, gdzie
zarządzał portfelami aktywnej alokacji. Później
odpowiadał za c ałośc iowy nadzór nad
proc esem inwestycyjnym oraz wynikami
wszystkich zarządzanych portfeli, najpierw jako
P.O. Dyrektora Departamentu Zarządzania
Portfelami, a później jako Dyrektor.
W IPOPEMA TFI zatrudniony w maju 2019 na
stanowisku Zarządzając ego Funduszami.
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Uchwałą z dnia 22 grudnia 2021 r. Zarząd Towarzystwa powołał pana Szymona Juszczyka z dniem 23 grudnia 2021 r. osobę zarządzającą
funduszem

Plik

Opis

PODPISYOSÓBREPREZENTUJĄCYCHPODMIOT
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Imię i Nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Podpis

Grzegorz Łukasiewicz
2021-12-27
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