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Warszawa dnia 2 sierpnia 2021 roku 

 

 

 

Suplement nr 5  

z dnia 2 sierpnia 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 6 sierpnia 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 ze zmianami w składzie Zarządu Noble Funds Towarzystwa 

Funduszy Inwestycyjnych S.A. 

W związku z powyższym, na podstawie Suplementu nr 5 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) po zdaniu czwartym dodaje się nowe zdanie o następującej treści: 

„Od dnia 2 sierpnia 2021 roku w skład zarządu Towarzystwa zarządzającego Emitentem wchodzą: Pan 

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

Wiceprezes Zarządu oraz Pan Marcin Dec – 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): 

http://www.noblefunds.pl/
http://www.noblesecurities.pl/
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a) in fine dodaje się tekst o następującej treści: 

„Od dnia 2 sierpnia 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 

Marcin Dec – Wiceprezes Zarządu” 

 

3. 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 informacjach o Panu Tomaszu Gumkowskim dodaje się informacje o Panu Marcinie Decu  

o następującej treści: 

„Marcin Dec – Wiceprezes Zarządu 

Marcin Dec jest związany z polskim rynkiem finansowym od ponad dwudziestu lat. Jest doktorem nauk 

społecznych w dziedzinie finanse i ekonomia, a także absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego oraz 

Uniwersytetu Oksfordzkiego. Posiada licencje i tytuły: doradcy inwestycyjnego (nr 180), Certified 

International Investment Analyst (CIIA), Professional Risk Manager (PRM), Certificate in Quantitative 

Finance (CQF). Zarządzał ryzykiem płynności, stóp procentowych, walutowym i kredytowym w bankach. 

Nadzorował prace zespołów obsługujących klientów skarbowych, kredytowych SME, deweloperów, 

zespołu odpowiedzialnego za sekurytyzację aktywów pracujących, obszaru bezpieczeństwa i ryzyka 

operacyjnego. Był członkiem kilku rad nadzorczych, a także wieloletnim przewodniczącym i 

wiceprzewodniczącym Komitetu Inwestycyjnego Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A. Swoja ̨ karierę̨ 

rozpoczynał jako dealer bonów i obligacji skarbowych w Banku Gdańskim w 1996 roku. Doświadczenie 

zdobywał także w funduszu emerytalnym jako zarządzający portfelem papierów skarbowych oraz w 

dwóch bankach jako zastępca i później dyrektor Departamentu Skarbu (Treasurer). Pracował także w 

Rabobank London na stanowisku Dyrektora Rynków Europy Środkowej i Wschodniej. Przez 7 lat był 

dyrektorem zarządzającym obszarem skarbu, a później członkiem zarządu nadzorującym między innymi 

ten obszar w Getin Noble Banku. Swoje doświadczenie zdobywał także w Kredobanku (grupa PKO BP) we 

Lwowie jako członek zarządu nadzorujący piony ryzyka, przewodniczący komitetów ALCO oraz 

kredytowego na poziomie centrali a także – ostatnio – w jednej z firm konsultingowych jako Senior 

Manager w dziale Financial Risk and Analytics. Od 2 sierpnia 2021 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu.. 

b) in fine dodaje się tabelę o następującym brzmieniu: 

„Kadencje i mandaty poszczególnych członków Zarządu Towarzystwa: 

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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Źródło: Towarzystwo” 
 

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 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 terminie 3 (słownie: trzech) Dni 

Roboczych od dnia udostępnienia suplementu, tj. do dnia 11 sierpnia 2021 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  

 

 

Marcin Dec 02.08.2021 r. 30.06.2024 r. 


