
 

1 | S t r o n a  
 

 

Warszawa dnia 6 lipca 2021 roku 

 

 

 

Suplement nr 4  

z dnia 2 lipca 2021 roku  

do Prospektu certyfikatów inwestycyjnych serii 1 i 6-18  

Funduszu Długu Korporacyjnego Rentier Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego  

zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 19 marca 2021 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 (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080 „Ustawa o Ofercie”).  

Suplement został zatwierdzony decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 5 lipca 2021 roku.  

Terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Prospekcie.  

Odwołania do stron odnoszą się do stron Prospektu opublikowanego w dniu 26 marca 2021 roku na stronie 

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

Niniejszy suplement został sporządzony w związku (i) ze zmianami w składzie Zarządu oraz Rady Nadzorczej 

Noble Funds Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz (ii) publikacją w dniu 1 lipca 2021 r. ogłoszenia 

o zmianie statutu Funduszu dotyczącego dostosowania treści statutu do treści Rozporządzenia Ministra 

Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych. 

W związku z powyższym, na podstawie Suplementu nr 4 wprowadza się następujące zmiany do Prospektu:  

1. W punkcie II Prospektu – „Kluczowe Informacje na temat Emitenta”, w akapicie „Dane członków zarządu 

Towarzystwa, dane zarządzających Funduszem” (str. 8 Prospektu): 

 

a) na początku zdania drugiego dodaje się następujące wyrazy: 

„Do dnia 1 lipca 2021 roku (…)” 

 

b) po zdaniu trzecim dodaje się nowe zdanie o następującej treści: 

http://www.noblefunds.pl/
http://www.noblesecurities.pl/
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„Od dnia 1 lipca 2021 roku w skład zarządu Towarzystwa zarządzającego Emitentem wchodzą: Pan Paweł 

Homiński - Prezes Zarządu, Pani Sylwia Magott - Wiceprezes Zarządu oraz Pan Tomasz Gumkowski - 

Wiceprezes Zarządu.” 

 
2. W punkcie 3 Prospektu – „Osoby i podmioty odpowiedzialne za Prospekt i badanie sprawozdań 

finansowych” w punkcie 3.1.2. „Towarzystwo” w akapicie „Osoby działające w imieniu Towarzystwa 

jako organu Emitenta” (str. 29 Prospektu): 

a) na początku zdania pierwszego dodaje się wyrazy o następującej treści: 

„Do dnia 1 lipca 2021 roku (…)” 

b) in fine dodaje się tekst o następującej treści: 

„Od dnia 1 lipca 2021 roku w imieniu Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., 

działającego jako organ Funduszu, działają następujące osoby fizyczne: 

Paweł Homiński – Prezes Zarządu 

Sylwia Magott – Wiceprezes Zarządu 

Tomasz Gumkowski – Wiceprezes Zarządu” 

3. W punkcie 3 Prospektu – „Osoby i podmioty odpowiedzialne za Prospekt i badanie sprawozdań 

finansowych” w punkcie 3.1.3. „Firma Inwestycyjna” po zdaniu: „Dodatkowo Pan Artur Klimczak pełni 

funkcję Wiceprzewodniczącego Rad Nadzorczych Towarzystwa i Firmy Inwestycyjnej” dodaje się zdanie 

o następującej treści (str. 30 Prospektu): 

„Od dnia 1 lipca 2021 roku Pan Artur Klimczak nie zasiada w Radzie Nadzorczej Towarzystwa.” 

 

4. W punkcie 6.11. Prospektu - „Wycena” w punkcie 6.11.1.1. „Opis częstotliwości, zasad oraz metod 

wyceny Aktywów Netto Funduszu z podziałem na kategorie inwestycji” (str. 56-57 Prospektu): 

a) przed akapitem pierwszym dodaje się punkt a o następującym brzmieniu: 

„a. Treść obowiązująca do dnia 30 czerwca 2021 roku.” 

b) w akapicie drugim w zdaniu ostatnim dodaje się wyrazy o następującej treści: 

„(…) (poziom 1 hierarchii wartości godziwej). 

c) in fine dodaje się punkt b. o następującej treści: 

„b. Treść obowiązująca od dnia 1 lipca 2021 roku. 

Od dnia 1 lipca 2021 roku zgodnie z zasadami określonymi w art. 28 ust. 7-15 Statutu składniki lokat 

Funduszu wyceniane są w oparciu o wiarygodnie oszacowaną wartość godziwą, za   którą uznaje się: 

1) cenę z Aktywnego Rynku (poziom 1 hierarchii wartości godziwej); 

2) w przypadku braku ceny, o której mowa w art. 28 ust. 7 pkt. 1) Statutu cenę otrzymaną przy 

zastosowaniu modelu wyceny, gdzie wszystkie znaczące dane wejściowe są Danymi 

Obserwowalnymi (poziom 2 hierarchii wartości godziwej); 

3) w przypadku braku ceny, o której mowa w art. 28 ust. 7 pkt. 1) i 2) Statutu, wartość godziwą 

ustaloną za pomocą modelu wyceny opartego o Dane Nieobserwowalne (poziom 3 hierarchii 

wartości godziwej). 
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Wycena za pomocą modelu wyceny, o którym mowa w art. 28 ust. 7 pkt. 2) i 3) Statutu, rozumiana jest 

jako technika wyceny pozwalająca wyznaczyć wartość godziwą składnika aktywów lub zobowiązań  

poprzez przeliczenie przyszłych kwot, w szczególności przepływów pieniężnych lub dochodów i wydatków, 

na jedną zdyskontowaną kwotę z uwzględnieniem założeń dotyczących ryzyka lub pozwalającą za pomocą 

innych powszechnie uznanych metod na oszacowanie wartości godziwej aktywów lub zobowiązań, gdzie 

dane wejściowe do modelu są Danymi  Obserwowalnymi  na  rynku  w  sposób  bezpośredni  lub  pośredni; 

w przypadku  gdy  Dane Obserwowalne na rynku nie są dostępne dopuszcza się zastosowanie Danych 

Nieobserwowalnych, z tym że we wszystkich przypadkach przy wycenie składników lokat Fundusz 

wykorzystuje w maksymalnym stopniu Dane Obserwowalne i w minimalnym stopniu Dane 

Nieobserwowalne. 

Dane Obserwowalne to dane wejściowe do modelu odzwierciedlające założenia, które przyjęliby 

uczestnicy rynku podczas wyceny składnika aktywów lub zobowiązania, uwzględniające w sposób 

bezpośredni lub pośredni: 

1) ceny podobnych aktywów lub zobowiązań pochodzących z aktywnego rynku, 

2) ceny identycznych lub podobnych aktywów lub zobowiązań pochodzących z rynku, który nie jest 

aktywny, 

3) dane wejściowe do modelu inne niż ceny, o których mowa w art. 28 ust. 9 pkt. 1) i 2) Statutu, 

które są obserwowalne w odniesieniu do danego składnika aktywów lub zobowiązania,  

w szczególności: 

a) stopy procentowe i krzywe dochodowości obserwowalne we wspólnie notowanych 

przedziałach, 

b) zakładana zmienność, 

c) spread kredytowy, 

4) dane wejściowe potwierdzone przez rynek 

Dane Nieobserwowalne to dane wejściowe do modelu opracowywane przy wykorzystaniu wszystkich 

wiarygodnych informacji dostępnych w danych okolicznościach na temat założeń przyjmowanych przez 

uczestników rynku, które spełniają cel wyceny wartości godziwej. 

Modele i metody wyceny składników lokat Funduszu, o których mowa w art. 28 ust. 7 pkt. 2) i 3) Statutu 

oraz modele i metody wyceny składników lokat funduszu, o których mowa w art. 32 Statutu podlegają 

uzgodnieniu z Depozytariuszem. 

Modele i metody wyceny składników lokat Funduszu, o których mowa w art. 28 ust. 7 pkt. 2) i 3) Statutu 

podlegają okresowemu przeglądowi, nie rzadziej niż raz do roku. 

W przypadku aktywów i zobowiązań Funduszu: 

1) o pierwotnym terminie zapadalności nie dłuższym niż 92 dni, który to termin dotychczas nie podlegał 

wydłużeniu oraz 
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2) niepodlegających operacjom objęcia dłużnych papierów wartościowych kolejnej emisji połączonych  

z umorzeniem posiadanych przez Fundusz dłużnych papierów wartościowych wcześniejszej emisji- 

dopuszcza się wycenę metodą skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu Efektywnej 

stopy procentowej, z uwzględnieniem odpisów z tytułu utraty wartości składnika aktywów. 

Szczegółowe informacje dotyczące wyboru modelu wyceny, o którym mowa w art. 28 ust. 7 pkt. 2) i 3) 

Statutu, opis technik wyceny oraz  zakres i źródła Danych  Obserwowalnych i Danych Nieobserwowalnych 

wykorzystanych  do ustalenia wartości godziwej określonych składników lokat Funduszu  są publikowane  

w sprawozdaniu finansowym Funduszu ze szczegółowym określeniem łącznego udziału lokat, których 

wartość godziwa ustalana jest w oparciu o kryteria, o których mowa w art. 28 ust. 7 pkt. 2) i 3) Statutu, 

w aktywach netto Funduszu oraz o związanym z nimi ryzyku.” 

5. W punkcie 6.11. Prospektu - „Wycena” w punkcie 6.11.1.2. „Lokaty notowane na Aktywnym Rynku” 

(str. 57-58 Prospektu): 

a) przed akapitem pierwszym dodaje się punkt a. o następującej treści: 

„Treść obowiązująca do dnia 30 czerwca 2021 roku.” 

b)   in fine dodaje się punkt b. o następującej treści: 

„b. Treść obowiązująca od dnia 1 lipca 2021 roku. 

Zgodnie z art. 29 ust. 1 Statutu, z zastrzeżeniem art. 30 Statutu, będą wyceniane następujące kategorie 

lokat notowanych na Aktywnym Rynku:  

1) akcje;  

2) prawa do akcji;  

3) prawa poboru; 

4) warranty subskrypcyjne; 

5) kwity depozytowe; 

6) listy zastawne; 

7) Dłużne papiery wartościowe, w tym obligacje zamienne; 

8) Instrumenty Rynku Pieniężnego;  

9) Instrumenty Pochodne; 

10) certyfikaty inwestycyjne; 

11) tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne oraz instytucje wspólnego 

inwestowania mające siedzibę za granicą. 

Zgodnie z art. 29 ust. 2 Statutu za aktywny rynek dla danego składnika lokat uznawany jest rynek, na 

którym transakcje dotyczące danego składnika aktywów lub zobowiązania odbywają się z dostateczną 

częstotliwością i mają dostateczny wolumen, aby dostarczyć bieżących informacji na temat cen tego 

składnika aktywów lub zobowiązania, w tym rynki giełdowe, rynki pośredników, rynki brokerskie i rynki 

transakcji bezpośrednich, które cechują się taką częstotliwością i wolumenem. 
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W przypadku, gdy składnik lokat jest przedmiotem obrotu na więcej niż jednym Aktywnym Rynku, 

wartością godziwą jest kurs ustalony na rynku głównym. Przy wyborze rynku głównego dla danego 

składnika lokat Fundusz będzie kierował się następującymi zasadami:  

a) wyboru rynku głównego dokonuje się na koniec każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego,  

b) podstawowym kryterium wyboru rynku głównego jest wolumen obrotu na danym składniku lokat 

w okresie ostatniego miesiąca kalendarzowego,  

Wartość godziwą obligacji notowanych na Aktywnym Rynku wyznacza się w oparciu o dostępne kursy  

z godziny 23:00 (dwudziestej trzeciej) czasu polskiego z Dnia Wyceny.” 

6. W punkcie 6.11. Prospektu - „Wycena” w punkcie 6.11.1.3. „Lokaty nienotowane na Aktywnym Rynku” 

(str. 58 - 60 Prospektu): 

a) przed akapitem pierwszym dodaje się punkt a. o następującej treści: 

„a. Treść obowiązująca do dnia 30 czerwca 2021 roku.” 

b) in fine dodaje się punkt b. o następującej treści: 

„b. Treść obowiązująca od dnia 1 lipca 2021 roku. 

Zgodnie z art. 30 ust. 1 Statutu, wartość składników lokat Funduszu nienotowanych na Aktywnym Rynku 

wyznacza się, z zastrzeżeniem art. 28 ust. 13 oraz art. 31 i art. 32 Statutu, w następujący sposób: 

1) akcje, prawa do akcji i inne udziałowe papiery wartościowe - według wiarygodnie oszacowanej 

wartości godziwej, zgodnie z postanowieniami art. 28 ust. 7 pkt. 2) i 3) Statutu; 

2) warranty   subskrypcyjne   i   prawa   poboru –w   oparciu   o   modele   wyceny   tych   lokat 

uwzględniające w szczególności wartość godziwą akcji, na które opiewa warrant lub prawo poboru 

oraz wartość wynikającą z nabycia tych akcji w wyniku realizacji praw przysługujących warrantom 

lub prawom poboru; przy czym, w przypadku, gdy akcje emitenta nie są notowane na Aktywnym 

Rynku, cena akcji zastosowana do modelu zostanie wyznaczona zgodnie z postanowieniem pkt. 1) 

powyżej; 

3) kwity depozytowe –z wykorzystaniem modelu uwzględniającego w szczególności wartość godziwą 

papieru wartościowego, w związku, z którym został wyemitowany kwit depozytowy; 

4) dłużne papiery wartościowe, listy zastawne, weksle oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego będące 

papierami wartościowymi, papiery wartościowe inkorporujące prawa z zaciągnięcia długu przez 

spółki, których akcje stanowią składnik Aktywów Funduszu wycenia się według wartości godziwej 

wyznaczanej na podstawie art. 28 ust. 7 pkt. 2) i 3) Statutu; 

5) dłużne papiery wartościowe zawierające wbudowane instrumenty pochodne: 

a) w przypadku wszystkich papierów dłużnych wycenianych do wartości godziwej 

zastosowany model wyceny w zależności od charakterystyki wbudowanego instrumentu 

pochodnego lub charakterystyki sposobu naliczania oprocentowania będzie uwzględniać 

w swojej konstrukcji modele wyceny poszczególnych wbudowanych instrumentów 

pochodnych, zgodnie z pkt. 8) poniżej. Wbudowany instrument pochodny nie będzie 

wykazywany w księgach rachunkowych odrębnie,  
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b) w przypadku dłużnych papierów wartościowych o pierwotnym terminie zapadalności nie 

dłuższym niż 92 dni, dla których skorzystano z opcji ich wyceny w skorygowanej cenie 

nabycia przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej: 

• jeżeli charakter wbudowanych instrumentów pochodnych i ryzyka z nim 

związane są ściśle powiązane z charakterem wycenianego papieru dłużnego  

i ryzykami z nim związanymi wartość tego papieru dłużnego będzie wyznaczana 

przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej z uwzględnieniem 

charakterystyki wbudowanego instrumentu pochodnego i charakterystyki 

sposobu naliczania oprocentowania; wbudowany instrument pochodny nie będzie 

wykazywany w księgach rachunkowych odrębnie, 

• jeżeli charakter wbudowanych instrumentów pochodnych i ryzyka z nim 

związane nie są ściśle powiązane z charakterem wycenianego papieru dłużnego 

i ryzykami z nim związanymi, wbudowany instrument pochodny wyceniany 

będzie w oparciu o modele właściwe dla poszczególnych instrumentów 

pochodnych zgodnie z pkt. 8) poniżej i wykazywany będzie w księgach 

rachunkowych odrębnie; wartość wycenianego papieru stanowi sumę wyceny 

dłużnego papieru wartościowego (bez wbudowanego instrumentu pochodnego) 

wyznaczonej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej oraz wyceny 

wbudowanych instrumentów pochodnych, wyznaczonej zgodnie ze zdaniem 

poprzednim, 

6) Instrumenty Rynku Pieniężnego niebędące papierami wartościowymi oraz inne instrumenty 

finansowe– w wartości godziwej wyznaczanej na podstawie zapisów art. 28 ust. 7 pkt. 2) i 3) 

Statutu; 

7) Instrumenty Pochodne– w oparciu o modele wyceny powszechnie stosowane dla danego typu 

lokaty, w szczególności: 

a) w przypadku kontraktów terminowych -model zdyskontowanych przepływów pieniężnych, 

b) w przypadku opcji: 

i. europejskich: model Blacka-Scholesa, 

ii. egzotycznych: model skończonych różnic, model Monte Carlo lub drzewa 

dwumianowego, przy czym dopuszczalne jest również stosowanie wzorów 

analitycznych będących modyfikacją modelu Blacka-Scholesa uwzględniających 

charakterystykę wycenianej opcji egzotycznej, 

c) w przypadku terminowych transakcji wymiany walut, stóp procentowych: model 

zdyskontowanych przepływów pieniężnych. 

8) waluty nie będące depozytami –po przeliczeniu według ostatniego dostępnego średniego kursu 

wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. 

9) wierzytelności -w wartości godziwej ustalonej w oparciu o metody wskazane w art. 28 ust. 7 pkt. 

2) i 3) Statutu; 

10)  jednostki  uczestnictwa,  certyfikaty inwestycyjne i tytuły uczestnictwa emitowane przez 

fundusze zagraniczne oraz instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą -  
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w oparciu o ostatnio ogłoszoną wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa, certyfikat 

inwestycyjny lub tytuł uczestnictwa, z uwzględnieniem zdarzeń mających wpływ na wartość 

godziwą jakie miały miejsce po dniu ogłoszenia wartości aktywów netto na jednostkę 

uczestnictwa, certyfikat inwestycyjny lub tytuł uczestnictwa. 

Zgodnie z art. 30 ust. 4 Statutu, w przypadku przeszacowania składnika lokat Funduszu dotychczas 

wycenianego w wartości godziwej, do wysokości skorygowanej ceny  nabycia –wartość  godziwa  wynikająca  

z  ksiąg rachunkowych Funduszu stanowi, na dzień przeszacowania, nowo ustaloną skorygowaną cenę 

nabycia.” 

7. W punkcie 6.11. Prospektu - „Wycena” w punkcie 6.11.1.4. „Pożyczki papierów wartościowych”  

(str. 60 Prospektu): 

a) w nazwie punktu dodaje się zdanie: 

„Od dnia 1 lipca 2021 roku punkt otrzymuje brzmienie: należności z tytułu krótkiej sprzedaży papierów 

wartościowych.” 

b) przed akapitem pierwszym dodaje się punkt a. o następującej treści: 

„a. Treść obowiązująca do dnia 30 czerwca 2021 roku” 

c) in fine dodaje się punkt b. o następującej treści: 

„b. Treść obowiązująca od dnia 1 lipca 2021 roku. 

Zgodnie z art. 31 Statutu zobowiązania Funduszu z tytułu krótkiej sprzedaży papierów wartościowych 

wycenia się według zasad przyjętych dla tych papierów wartościowych.  

Papiery wartościowe, których własność została przeniesiona przez Fundusz na drugą stronę w wyniku 

zawarcia umowy pożyczki papierów wartościowych, stanowią składnik lokat Funduszu. Przychody z tytułu 

udzielenia pożyczki papierów wartościowych Fundusz nalicza zgodnie z warunkami ustalonymi w umowie. 

Papiery wartościowe, których Fundusz stał się właścicielem w wyniku zawarcia umowy pożyczki papierów 

wartościowych, nie stanowią składnika lokat Funduszu. Koszty z tytułu otrzymania pożyczki papierów 

wartościowych Fundusz rozlicza zgodnie z warunkami ustalonymi w umowie.” 

8. W punkcie 6.11. Prospektu - „Wycena” w punkcie 6.11.1.5. „Papiery wartościowe nabyte (zbyte)  

z przyrzeczeniem odkupu” (str. 60 Prospektu): 

a) w nazwie dodaje się zdanie: 

„Od dnia 1 lipca 2021 roku punkt otrzymuje brzmienie: transakcje reverse repo / buy-sell back i depozyty 

bankowe.” 

 

b) przed akapitem pierwszym dodaje się punkt a. o następującej treści: 

„a. treść obowiązująca do dnia 30 czerwca 2021 roku” 

 

c) in fine dodaje się punkt b. o następującej treści: 

„b. treść obowiązująca od dnia 1 lipca 2021 roku  

Zgodnie z art. 32 Statutu Transakcje reverse repo / buy-sell back i depozyty bankowe wycenia się 

począwszy od dnia ujęcia w księgach za pomocą modelu wyceny, a w przypadku transakcji o terminie 

zapadalności nie dłuższym niż 92 dni dopuszcza się wycenę metodą skorygowanej ceny nabycia, 
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oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej z uwzględnieniem odpisów z tytułu utraty 

wartości składnika aktywów. 

Transakcje repo/sell-buy back, zaciągnięte kredyty i pożyczki środków pieniężnych oraz dłużne 

instrumenty finansowe wyemitowane przez fundusz wycenia się począwszy od dnia ujęcia w księgach przy 

zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.” 

9. W punkcie 6.11. Prospektu - „Wycena” w punkcie 6.11.1.6. „Aktywa i zobowiązania denominowane  

w walutach obcych” (str. 60 Prospektu): 

a) przed akapitem pierwszym dodaje się punkt a. o następującej treści: 

„a. Treść obowiązująca do dnia 30 czerwca 2021 roku.” 

 

b) po akapicie piątym dodaje się punkt b. w brzmieniu: 

„b. Treść obowiązująca od dnia 1 lipca 2021 roku. 

Zgodnie z art. 33 Statutu aktywa Funduszu oraz zobowiązania Funduszu denominowane w walutach obcych 

wycenia się lub ustala w walucie, w której są notowane na Aktywnym Rynku, a w przypadku, gdy nie są 

notowane na Aktywnym Rynku – w walucie, w której są denominowane.  

Aktywa Funduszu oraz zobowiązania Funduszu, o których mowa w art. 33 ust. 1 Statutu, wykazuje się  

w walucie, w której wyceniane są aktywa i ustalane zobowiązania funduszu, po przeliczeniu według 

ostatniego dostępnego średniego kursu ogłoszonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. 

Wartość Aktywów Funduszu notowanych lub denominowanych w walutach, dla których Narodowy Bank 

Polski nie wylicza kursu, określa się w relacji do ostatniego dostępnego średniego kursu wyliczonego dla 

waluty USD przez Narodowy Bank Polski, a jeżeli nie jest to możliwe do waluty Euro.” 

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

w punkcie 8.3.1. „Organy zarządcze” (str. 63 Prospektu): 

a) po wyrazach „Mariusz Staniszewski - Prezes Zarządu” dodaje się zdanie: 

„Pan Mariusz Staniszewski pełnił funkcję Prezesa Zarządu Towarzystwa do dnia 1 lipca 2021 r.” 

b) po wyrazach „Sylwia Magott – Członek Zarządu” dodaje się zdanie: 

„Pani Sylwia Magott od dnia 1 lipca 2021 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu.” 

c) po wyrazach „Paweł Homiński – Członek Zarządu” dodaje się zdanie: 

„Pan Paweł Homiński od dnia 1 lipca 2021 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu.” 

d) po informacjach o Panu Pawle Homińskim dodaje się informacje o Panu Tomaszu Gumkowskim  

o następującej treści: 

„Tomasz Gumkowski – Wiceprezes Zarządu 

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość. W 2007 roku 

otrzymał certyfikat CIA (Certified Internal Auditor) wydany przez The Insitute of Internal Auditors. Tytuł 

MBA (Executive Master of Buisness Administration) uzyskał w 2017 roku na Akademii Leona Koźmińskiego 

w Warszawie. W latach 2002-2006 zdobywał doświadczenie w PKO/Credit Suisse Towarzystwie Funduszy 

Inwestycyjnych S.A. w obszarze operacji, obsługi klienta oraz zarządzania projektami. Z Noble Funds TFI 

S.A. związany od początku działalności spółki. 
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e) in fine dodaje się tabelę o następującym brzmieniu: 

„Kadencje i mandaty poszczególnych członków Zarządu Towarzystwa: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: Towarzystwo” 
 

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

w punkcie 8.3.2. „Organy nadzorujące” (str. 64-65 Prospektu): 

a) po informacjach o Panu Wojciechu Tomasiku dodaje się informacje o Panu Mariuszu Staniszewskim  

o następującej treści: 

„Mariusz Staniszewski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej od dnia 2 lipca 2021 r. 

Adres miejsca pracy: Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C, 00-843 Warszawa 

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Gerhard Mercator Universitaet w Duisburg. 

Doktor Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2001 r. licencjonowany doradca 

inwestycyjny (licencja nr 182). W roku 1998 pracował w Centrali Deutsche Bank A.G., we Frankfurcie 

nad Menem w Departamencie Nadzoru Globalnych Inwestycji Kapitałowych. W latach 2000 – 2001 

zatrudniony jako konsultant w Roland Berger&Partner Management Strategy Consulting. Od roku 2001 

do 10 kwietnia 2006 r. pracował jako Szef Departamentu Doradztwa Inwestycyjnego w Credit Suisse 

Asset Management (Polska) S.A. W latach 2012 – 2017 zasiadał w Radzie Nadzorczej Idea Box S.A. Na 

dzień zatwierdzenia Suplementu nr 4 zasiada w Radzie Nadzorczej Greenpoint S.A.” 

b) po wyrazach „Artur Klimczak – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej” dodaje się następujące 

zdanie: 

„Pan Artur Klimczak był członkiem Rady Nadzorczej oraz pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady 

Nadzorczej do dnia 1 lipca 2021 r.” 

c) in fine dodaje się tabelę o następującym brzmieniu: 

„Kadencje i mandaty poszczególnych członków Rady Nadzorczej Towarzystwa: 

Imię i nazwisko Data rozpoczęcia 

kadencji 

Data zakończenia 

kadencji 

Wojciech Tomasik 01.07.2021 r. 30.06.2024 r. 

Mariusz Staniszewski 01.07.2021 r. 30.06.2024 r. 

Michał Matusewicz 01.07.2021 r. 30.06.2024 r. 

Joanna Tomicka- Zawora 01.07.2021 r. 30.06.2024 r. 

Ewaryst Zagajewski 01.07.2021 r. 30.06.2024 r. 

 Źródło: Towarzystwo” 

Imię i nazwisko Data rozpoczęcia 

kadencji 

Data zakończenia 

kadencji 

Paweł Homiński 01.07.2021 r. 30.06.2024 r. 

Sylwia Magott 01.07.2021 r. 30.06.2024 r. 

Tomasz Gumkowski 01.07.2021 r. 30.06.2024 r. 
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12. W punkcie 8.6. Prospektu - „Praktyki organów zarządzających i nadzorczych” w punkcie 8.6.2. „Komisja 

audytu i komisja ds. wynagrodzeń” (str. 67-69 Prospektu):  

a) W zdaniu „Rada Nadzorcza Towarzystwa na mocy uchwał wybrała spośród swojego grona 

następujących członków Komitetu Wynagrodzeń”: 

− w punkcie 1) dodaje się zdanie o następującej treści: 

„Pan Wojciech Tomasik do dnia 2 lipca 2021 roku pełnił funkcję Przewodniczącego Komitetu 

Wynagrodzeń a od dnia 2 lipca 2021 r. jest Wiceprzewodniczącym Komitetu Wynagrodzeń.” 

− w punkcie 2) dodaje się zdanie o następującej treści: 

„Pan Artur Klimczak był członkiem Komitetu Wynagrodzeń do dnia 1 lipca 2021 roku.” 

− po punkcie 3) dodaje się punkt 4) o następującej treści: 

„4) Mariusz Staniszewski – Przewodniczący Komitetu Wynagrodzeń od dnia 2 lipca 2021 roku.” 

 

b) w zdaniu „Rada Nadzorcza Towarzystwa na mocy uchwał wybrała spośród swojego grona 

następujących członków Komitetu Audytu”: 

− w punkcie 3) Wojciech Tomasik dodaje się zdanie o następującej treści: 

„Pan Wojciech Tomasik był członkiem Komitetu Audytu do dnia 2 lipca 2021 roku.” 

 

− po punkcie 3) dodaje się punkt 4) o następującej treści: 

„Pan Mariusz Staniszewski jest członkiem Komitetu Audytu od dnia 2 lipca 2021 roku.” 

c) in fine dodaje się tekst o następującej treści: 

„Pan Mariusz Staniszewski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Gerhard 

Mercator Universitaet w Duisburg a także Doktorem Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w 

Warszawie oraz licencjonowanym doradcą inwestycyjnym (licencja nr 182). W latach 2006 - 2021 pełnił 

funkcję Prezesa Zarządu Towarzystwa.” 

13.  W punkcie 12 Prospektu – „Szczegółowe informacje na temat oferty i dopuszczenia do obrotu” punkt 

12.2. „Rejestr Sponsora Emisji” (str.84 Prospektu) in fine dodaje się zdanie w brzmieniu: 

„Od dnia 1 lipca 2021 roku Pan Artur Klimczak nie zasiada w Radzie Nadzorczej Towarzystwa.” 

14.  Punkt 14.3. Prospektu (str. 111-139 Prospektu) otrzymuje brzmienie zgodne z tekstem jednolitym 

statutu obowiązującym od dnia 1 lipca 2021 r. (statut w brzmieniu udostępnionym w dniu 1 lipca 2021 

r. na stronie www.noblefunds.pl pod adresem: www.noblefunds.pl/fiz-publiczne.) 

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 

http://www.noblefunds.pl/
http://www.noblefunds.pl/fiz-publiczne
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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 (rozumianym jako 

ich przydział), w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. 

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 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.  

 

 

 


