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Warszawa dnia 9 stycznia 2023 roku 

 

Suplement nr 9  

z dnia 15 grudnia 2022 roku  

do Prospektu certyfikatów inwestycyjnych serii 19-30 

Funduszu Długu Korporacyjnego Rentier Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego  

zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 10 czerwca 2022 roku 

(„Prospekt”) 
 
Niniejszy suplement do Prospektu został sporządzony zgodnie z art. 23 ust. 1 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 związku z art. 51 ust. 3 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 z dnia 5 stycznia 2023 roku.  

Terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Prospekcie.  

Odwołania do stron odnoszą się do stron Prospektu opublikowanego w dniu 14 czerwca 2022 roku na stronie 

internetowej www.noblefunds.pl  oraz www.noblesecurities.pl. 

Niniejszy suplement został sporządzony w związku z powołaniem nowych członków Rady Nadzorczej 

Towarzystwa. 

W związku z powyższym, na podstawie Suplementu nr 9 wprowadza się następujące zmiany do Prospektu:  

 

1. W punkcie 8.3. Prospektu - „Organy Towarzystwa i osoby zarządzające oraz skład organów 

Towarzystwa” w punkcie 8.3.2. „Organy nadzorujące” (str. 58 Prospektu): 

 

a) po informacjach o Panu Ewaryście Zagajewskim dodaje się informacje o Panu Pawle Małolepszym 

o następującej treści: 

 

„Paweł Małolepszy – Członek Rady Nadzorczej od dnia 14 grudnia 2022 r. 

Adres miejsca wykonywania pracy: ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546 Warszawa 

Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Warszawie na kierunku zarządzanie finansami. 

Zdał egzamin na Członka Rady Nadzorczej Spółek Skarbu Państwa oraz ukończył kurs doradców 

podatkowych. Doświadczenie zawodowe zdobywał w spółkach takich jak: PKO BP S.A., KREDOBANK 

S.A., Samodzielne Koło Terenowe Nr 174 Społecznego Towarzystwa Oświatowego, GrandOrtho Sp. z 

o.o., BOŚ Capital Sp. z o.o., BOŚ Nieruchomości Sp. z o.o. oraz Bankowy Fundusz Gwarancyjny, gdzie 

pracuje obecnie zajmując się administrowaniem podmiotu w restrukturyzacji. Pełnił on również 

funkcję członka Rad Nadzorczych m. in.: Agencji Inicjatyw Gospodarczych S.A., Lubella S.A., Centrum 

Finansowe Puławska Sp. z o.o. oraz był Członkiem Komisji Rewizyjnej w KREDOBANK S.A.” 

http://www.noblefunds.pl/
http://www.noblesecurities.pl/
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b) po informacjach o Panu Pawle Małolepszym dodaje się informacje o Panu Sławomirze Stawczyku 

o następującej treści: 

 

„Sławomir Stawczyk – Członek Rady Nadzorczej od dnia 14 grudnia 2022 r. 

Adres miejsca wykonywania pracy: ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546 Warszawa 

Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku prawo. Specjalizuje się w bankowości i 

finansach, prawie korporacyjnym i prawie rynków kapitałowych, jest Radcą Prawnym. Z bankowością 

związany od 1990 r., początkowo jako Radca Prawny w Banku Śląskim w Katowicach. W latach 1995-

2015 dyrektor departamentu prawnego w ING Banku Śląskim w Katowicach. W latach 2016-2019 

pracował jako Radca Prawny w kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak, świadcząc usługi doradztwa 

dla sektora bankowego i finansowego dla spółek giełdowych oraz biorąc udział w utworzeniu ING 

Banku Hipotecznego S.A. Był członkiem Rad Nadzorczych spółek z grupy ING Banku Śląskiego, 

przewodniczył Radzie Prawa Bankowego, pełnił funkcję członka Komisji Etyki Bankowej oraz Rady 

Arbitra Bankowego przy Związku Banków Polskich. Był także sędzią Sądu Giełdowego Giełdy Papierów 

Wartościowych. Obecnie jest członkiem zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego od 6 kwietnia 

2019 r., a 9 marca 2020 r. został powołany na stanowisko Zastępcy Prezesa BFG, gdzie nadzoruje 

Departament Prawny, Departament Monitorowania Wsparcia i Dochodzenia Roszczeń, Departament 

Bezpieczeństwa oraz Biuro Ryzyka Operacyjnego i Zgodności.” 

 

c) in fine dodaje się tabelę: 

„Kadencje i mandaty poszczególnych członków Rady Nadzorczej Towarzystwa po zmianach w składzie 

Rady Nadzorczej Towarzystwa w dniu 14 grudnia 2022 r.: 

 

Imię i nazwisko Data rozpoczęcia kadencji Data zakończenia kadencji 

Mariusz Staniszewski 01.07.2021 r. 30.06.2025 r. 

Michał Matusewicz 01.07.2021 r. 30.06.2025 r. 

Ewaryst Zagajewski 01.07.2021 r. 30.06.2025 r. 

Paweł Małolepszy 14.12.2022 r. 30.06.2025 r. 

Sławomir Stawczyk 14.12.2022 r. 30.06.2025 r. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych wewnętrznych Towarzystwa.” 

 

Prawo uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu 

Zgodnie z art. 23 ust. 2a Rozporządzenia Prospektowego prawo uchylenia się od skutków prawnych złożonego 

zapisu przysługuje wyłącznie tym inwestorom, którzy złożyli zapis przed publikacją niniejszego suplementu, 

wyłącznie w przypadku, gdy papiery wartościowe nie zostały jeszcze dostarczone tym inwestorom.  

Na mocy art. 23 ust. 2a Rozporządzenia Prospektowego oraz 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 dwóch 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 (rozumianym jako 

ich przydział), w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. 
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Inwestorzy mogą uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu poprzez złożenie oświadczenia w podmiocie, 

który przyjął od danego inwestora zapis na Certyfikaty Inwestycyjne Funduszu w terminie 2 (słownie: dwóch) Dni 

Roboczych od dnia udostępnienia suplementu, tj. do dnia 11 stycznia 2023 r. włącznie. W tym celu Inwestor 

powinien skontaktować się z pracownikami podmiotu, który przyjął od danego inwestora zapis na Certyfikaty 

Inwestycyjne Funduszu, aby ustalić tryb, formę i termin złożenia ww. oświadczenia. 

 

 


