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opis kwalifikacji i doświadczeń 
zawodowych

data powołania

Mikołaj Raczyski Osoba zarządzająca Mikołaj Raczyński związany jest z Towarzystwem 
od 2013 roku, kiedy to został zatrudniony jako 
analityk. Później awansował na stanowisko 
zarządzającego funduszami, by wkrótce zostać 
dyrektorem ds. strategii dłużnych, a następnie 
dyrektorem działu zarządzania funduszami. 

Mikołaj Raczyński jest również doceniany przez 
rynek. Był on trzykrotnie wyróżniany w konkursie 
Parkietu i Rzeczpospolitej na najlepszego 
analityka makroekonomicznego, w tym dwa razy 
zajął pierwsze miejsce w tej prestiżowej 
rywalizacji . Zdobył też dwa Złote Portfele 
przyznawane przez Parkiet najlepszym 
zarządzającym funduszami. 

Mikołaj Raczyński jest absolwentem Szkoły 
Głównej Handlowej oraz Politechniki 
Warszawskiej. Posiada tytuł CFA (Chartered 
Financial Analyst. Specjalizuje się w rynku 
obligac ji skarbowych i korporacyjnych oraz 
analizie makroekonomicznej. W czasie swojej 
kariery wielokrotnie uczestniczył w wielu 
branżowych konferencjach i panelach 
dyskusyjnych. Prowadził  również zajęcia z rynku 
obligac ji dla studentów na Uniwersytecie 
Ekonomicznym w Poznaniu oraz Szkole 
Głównej Handlowej.

2021-11-01

Rada Nadzorcza Towarzystwa podjęła 26 października 2021 r. uchwałę w sprawie powołania z dniem 1 l istopada 2021 r. Pana Mikołaja 
Raczyńskiego na stanowisko Członka Zarządu Towarzystwa w ramach VI kadencji.

Pan Mikołaj Raczyński nie wykonuje działalnośc i konkurencyjnej w stosunku do działalnośc i Towarzystwa oraz samego Funduszu, nie uczestniczy 
w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub innej 
konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu.

Pan Mikołaj Raczyński nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Opis wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego Pana Mikołaja Raczyńskiego stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: § 5 pkt 4_ oraz § 5 pkt 5_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie 
informacji  bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartośc iowych oraz warunków uznawania za równoważne 
informacji  wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U. z 2018 r. poz. 757_. 

Plik Opis

Opis doświadczenia_M_Raczyński.pdf Opis doświadczenia_M_Raczyński
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PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis

2021-11-02 Paweł Homiński Prezes Zarządu

2021-11-02 Marcin Dec Wiceprezes Zarządu
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