LUMEN POLSKIE PERŁY FIZ

ZFP-E_30.04.18

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

15

Raport bieżący nr

/ 2021

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu:

Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz

Podstawa prawna:

§ 22 ust. 1 pkt 22 oie - powołanie osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz

Data przekazania:

2021-06-24

LUMEN POLSKIE PERŁY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)

LUMEN POLSKIE PERŁY FIZ

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

(22) 236-93-90
(telefon)

tfi@ipopema.pl

(fax)

1060004232

123109078
(NIP)
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Absolwent kierunku Zarządzanie i Marketing na 2021-06-23
Uniwersytecie Ekonomic znym w Krakowie.
Certyfikowany Doradca Finansowy EFA.
Posiada 20 letnie doświadczenie w efektywnym
zarządzaniu, budowaniu sieci sprzedaży w
instytucjach finansowyc h w Polsce. Banki, w
których prac ował były doc eniane przez rynek i
klientów w obszarze najlepszych standardów
jakości obsługi. Karierę zawodową rozpoc zął w
1999 w PKO Banku Polskim. Kierował zespołem
bankowości prywatnej, a następnie zajmował
stanowisko Dyrektora Regionalnego ds. Funduszy
PKO/Credit Suisse w PKO TFI SA. W latac h
2010-2018 związany z bankowością prywatną
Raiffeisen Bank Polska, przec hodząc
poszczególne szc zeble kariery: zac zynając jako
Private Bankier, kończąc na stanowisku
Dyrektora Departamentu Bankowości Prywatnej i
Domu Maklerskiego. Następnie do czerwca 2020
był odpowiedzialny za ogólnopolską sieć
sprzedaży w BNP Paribas Bank Polska jako
Dyrektor Biura Sprzedaży Wealth Management.
W IPOPEMA TFI S.A. obec nie kierował
Departamentem Sprzedaży i Marketingu i był
odpowiedzialny wraz z zespołem za współprac ę
z dystrybutorami Towarzystwa, Klientami oraz za
realizac ję strategii marketingowej.

Uchwałą z dnia 23 czerwc a 2021 r. Rada Nadzorcza IPOPEMA TFI SA powołała w skład Zarządu Towarzystwa pana Tomasza Mrysza z dniem 1
lipc a 2021 r. Osoba wskazana w niniejszym raporcie jako osoba zarządzająca, nie podejmuje dec yzji inwestycyjnyc h, jest osobą zarządzającą w
rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 30 lit d Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marc a 2018 roku w sprawie informac ji bieżąc ych i okresowych
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rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 30 lit d Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marc a 2018 roku w sprawie informac ji bieżąc ych i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informac ji wymaganyc h przepisami prawa
państwa niebędąc ego państwem c złonkowskim.
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