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Informacje o funduszu

Konstrukcja funduszu:

Typ funduszu:

Subfundusz:

D

Funduz sekurytyzacyjny:

D

Fundus podstawowy:

D

Fundua portfelowy:

a
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D

Funduszaktywówniepublicznych: E

Waluta sprawozdaniafinansowego:

(nazwafunduszu podstawowego)
Fundusze powiązane:
(nazwy funduszy powiązanych)
Fundusz z

wydzielonymi
subfunduszami:
(nazwa funduszu)

lik

pis

PROWADZENIEDOSPRAWOZDANIAFINANSOWEGO

prowadzenie do sprawozdania finansowego opublikowano w załączonym pliku.

Plik

Opis

rowadzenie. tor. pdf
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OREKTASPRAWOZDANIA

arządTowarzystwaprzekazujekorektęsprawozdaniafinansowegofunduszuFirst Private Equity FIZAktywów
iepublicznych. Korekta dotyczy przekwalifikowania zobowiązańprzedstawionych w nocie nr 3 do sprawozdania
inansowego do pozycji z tytułu nabytych aktywów oraz dodania opisu z czego te zobowiązania wynikają.
onadto uaktualniono opis zdarzeńmających miejsce po dacie bilansowej tj. informacji w zakresie ujawnienia
awartych aneksów do umowy pożyczki (Syngaz S.A. ) przedłużającej termin spłaty pożyczki oraz sprzedaż akcji
półki SyngazS.A.

ednocześnieskorygowanotreść oświadczeniaZarząduo prawidłowość wyborufirmy audytorskiej orazpismo
rezezsa Zarządu o nowe informacje ujawnione w korekcie sprawozdania finansowego.

Plik

Opis

ISMOPREZESAZARZĄDLTOWARZYSTWA

ismo PrezesaZarząduTowarzystwaopublikowanow załączonym pliku.
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Plik

Opis

Pismo PrezesaZaiządu.pdf

PRAWOZDANIEZARZĄDU(SPRAWOZDANIEZDZIAŁALNOŚCIFUNDUSZU)

prawozdanie z działalności Funduszu opublikowano w załączonym pliku.

Plik

Opis

Sprawozdana z dziaialności funduzu.. pdf

artość na
nieć

na

WYBRAĆDANENNANSOWE

ilansowy

tyś.

oprzedniego
k-esu
rawozdawczeg
w tyś.

l. Pizychody z lokat

1 976

4508

II. Koszty funduszu netto

2844

3788

III. Przychodyz lokat netto
IV.Zrealizowanezyski (straty) ze zbycia lokat

-868

720

-12793

-7013

V. Niezrea!izcwane zysM (straty) z wyceny lokat

6292

-12 827

VI. Wynikz operacji

-7369

-19 120

992

12 169

VIII. Aktywa

49559

79457

IX. Aktywa netto

48567

67288

X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych

47695

57067

1 018,28

1 179, 11

VII. Zobowiązania

XI.Wartość aktywównetto na certyfikat inwestycyjny
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XII.Wynikzoperacji na certyfikat inwestycyjny

-154,51

-335, 05

ZESTAWIENIELOKAT

2017 rok

2016 rok

KŁADNIKILOKAT
artość

artość

edtug

artość

edług ceny
abycia w tyś.

rocentowy
udział w

yceny na

zień
ys.

rocentowy
udział w

yceny na

edług ceny
nabycia w tyś.

ktywach
gotem

ilansowy w

edfug

srtość

zień

ktywach
gotem

ilansowyw

ys.
59621

47446

59, 71

o

94,31
0, 00

o

o

o

o

0, 00

o

o

0.00
0, 00

4. Praw a poboru

o

o

0, 00

o

o

0, 00

5. Kw ity depozytów e

o

o

0, 00

o

o

0,00

6. Listy zastawne

o

o

0, 00

o

o

0,00

7. Dłużne papiery wartościowe

o

o

o

o

8. Instrumenty pochodne
9. Udziały w spółkach z ograniczoną
odpowiedzialnością

o

o

0, 00
0, 00

o

o

0,00
0, 00

4754

777

1, 57

30032

15804

19, 89

10. Jednostki uczestnictwa

o

o

0,00

o

o

0, 00

11. Certyfikaty inw estycyjne
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez
instytucje w spólnego inw estow ania
mające siedzibę za granicą
13. V\lerzytelności
14. V\teksle

o

o

0,00

o

o

0, 00

1. Akcje
2. Warranty substa-ypcyjne
S. R-awa do akcji

62873

46 742

o

0, 00

0, 00

999

1 040

2, 10

o

o

0. 00

o

o

0, 00

o

o

0, 00

15. Depozyty

o

o

0, 00

o

o

0, 00

16. Vteluiy

o

o

0, 00

o

o

0,00

17. Niaruchomości

o

o

0,00

o

o

0, 00

18. Statki morskie

o

o

0,00

o

o

0, 00

19. Inne

o

o

0,00

o

o

0, 00

TABELBZUPEŁNIAJĄCE

KCJE

odzaj ryntoj

azwa rynku

1. CBS. A.

Nienotowane na rynku aktywnym

ie dotyczy

2. STONEMASTERS.A.

Nienotowane na rynku aktywnym

3. VOXEL S. A. (PLVOXEL00014)

Aktywny rynek- rynek regulowany

ie dotyczy
IEŁDA
APIERÓW
ARTOŚCIOWY
HW
ARSZAWIE

4. SYGNAZS.A.

Nienotowane na rynku aktywnym

le dotyczy

5. KUŹNIA JAWOR S.A.

Nienotowane na rynku aktywnym

ie dotyczy

USTf ZASTAWNE

odzaj rynku

DŁUŻNEPAPIERYWARTOŚCIOWE odzajrynku

ceny na dzień
i lan sowy w tyś.

ys.
12000

21 823

olska

5998

4379

olska

11 537

10324

1 960 olste

14263

o

19075

10216

594 675

4 998 675

mitent
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artość według

olska

azwa rynku

b) Bony skarbowe

artość według
eny nabycia w

442 477

mltent

a) Obligacje

mltenta

1 035 450

azwa rynku

I. Oterminie wykupu do 1 roku:

raj siedziby

iczba

olska

raj siedziby
mitenta

ermln wykupu

raj siedziby
mitenta

ermin
kupu

runlo

procentowania

arunki
procentowania
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nacentowy udział
aktywach
golem

44, 03
8, 84

20, 83

0, 00
20,61

odzaj listu

rtośc
ominalna

odstawa emiąi

iczba

rtość
ominalna

artość według
eny nabycia w
ys.

iczba

artość według
eny nabycia w
ys.

artość według rocentowy udział
ceny na dzień aktywach
ilansowywtys.
gółem

artość według
rocentowy udział
ceny na dzień aktywach
ilansowywtya

gółem

O

0, 00

O

0,00

O

0, 00
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c) Bony pieniężne
d) Inne

2. 0 term inie wykupu powyżej 1 roku:
a) Obligacje
b) Bony skarbowe
c) Bony pieniężne
d) Inne

INSTRUIYIENTfPOCHODNE

odzaj rynku

raj siedziby

mitent

azwa rynku

mitenta

wystawca)

Instrument

azowy

wystawcy)

I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
Niewystandaryzowaneinstrumenty
II.
pochodne

DZIAŁYW SPÓŁKACH Z
GRANICZONĄ

iedzlbaspóttó ^aedzlby lczba

azwa spółki

DPOWIEDZIALNOŚCIĄ

,

artość według
eny nabycia w

artość według
yceny na dzień

ys.

NERGOSYNER
IA

ENERGOSYNERGIA TECHNOLOGIE SP. Z

'. 0. 0.

ECHNOLOGIE

IKOŁÓW

olska

ilansowywtys.

26843

4754

777

P. Z 0. 0.

EDNOSTKI UCZESTNICTWA l

odzaj rynku

ERTfFIKAT^ INWESTYCYJNE

azwa rynku

artość według

azwa i rodzaj

iczba

unduszu

l. Jednostki uczestnictwa

II. Certyfikaty inwestycyjne

IERZYTELNOŚCI

azwa l rodzaj

raj siedziby

odmlotu

od m i atu

ermin

magalności

odzaj
iadczenia

rtość
iadczenia w Liczba

eny nabycia w
ys.

0, 0000

o

o

o

artość według
eny nabycia w

ys.

ys.

rtość według
ceny na dzień
i lan sowy w tyś.

1. SYNGAZS.A.

IP04361

olska

2018-01-31

OŻYCZKA

300

1

300

322

2. SYGNAZS.A.

IP03272

olste

2018-01-04

OŻYCZKA

190

1

190

199

3. SYNGAZ S.A.

P04361

olska

2018-02.10

OŻYCZKA

60

1

60

62

4. SYNGAZ S.A.

P04361

olsKa

2018-03-07

OŻYCZKA

60

1

60

62

5. 5YNGAZS. A.

P04361

ciska

2018-04-10

02YCZKA

218

1

218

223

6. SYNGA2S. A.

P04361

ciska

2018-05-14

02YCZKA

88

1

88

89

7. SYNGAZS. A.

P04361

olska

2018-06-14

OŻYC2KA

83

1

83

EKSLE

IERUCHOMOSCI

stawca

ala płatności

ok oddania do

żylfci

artość według
eny nabycia w
ys.

ata nabycia

artość według
rocentowy udział
ceny na dzień aktywach
ilansowywtys. gotem

umer księgi
ieczystej
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iczba

o

o

o

0, 00

o

o

o

0, 00

o

o

o

0, 00

o

o

o

0,00

o

o

o

0,00

o

o

o

0, 00

o

o

o

0, 00

artość według
eny nabycia w
ys.

artość według
rocentowy udział
ceny na dzień aktywach
ilansowywtys.

golem

0, 00

0, 00

o

0, 00

rocentowy udział
aktywach

gotem

1, 57

artość według
rocentowy udział
ceny na dzień aktyivach
ilansowy w tyś. gółem
0, 00
0, 00

rocentowy udział
aktywach

gotem
0, 65
0,40
0, 13
0, 12
0, 45
0, 18
0, 17

bclążenla

fużebności

artość według
eny nabycia w
ys.

artość według rocentowy udział
ceny na dzień aktywach
ilansowywtys. golem
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l. Prawa własności nieruchomości:
1. Budynki
2. Lokale

3. Grunty
4. Inne

II. Prawa wspóhwfasności nieruchomości:
1. Budynki

2. Lokale
3. Grunty
4. Inne

III.Użytkowanie wieczyste:
1. Budynki

2. Lokale
3. Grunty
4. Inna

TABELBDODATKOWE

NSTRUIYIENTfRYNKU
IENIĘŻNEGO

ermin wykupu

mitent

ILANS

runki

procentowania

iczba

2016 rok

2017 rok

l. Aktywa

artość
ominalna

49559

79457

996

15836

2. Należności

4

371

3. Transakcje przy zobowiązaniusiędrugiej sironydo odkupu

o

o

10324

12649

1. Środki pieniężne j ich ekwiwalenty

4. Składniki lokat notowane na aMywnym rynku, w tym:
-dłużne papiery wartościowe
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:
-dłużne papiery wartościowe

o

o

38235

50601

o

o

6. Nieruchcmości

o

o

7. Pozostałe aktywa

o

o

II. Zobowiązania

III.Aktywa netto (1-11)
IV. Kapitał funduszu

992

12 169

48567

67288

63811

75163

1. Kapitał wpłacony

161 226

161 226

2. Kapitał wypłacony (wieltość ujemna)

-97415

-86 063

V. Dochody zatrzymane
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze
zbycia lokat

VI.Wzrost(spadek) wartościlokat w odniesieniudo ceny
nabycia

VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji
(IV+V+/-VI)
iczba zarejestrowanych certyfikatówinwestycyjnych
artość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
rzewidywa.na liczba certyfikatów inwestycyjnych

4866

18527

-11 668

-10800

16534

29327

-20110

-26 402

48567

67288

47695

57067

1 018,28

1 179, 11

47695

ozwodnlona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

1 018,28

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Komisja Nadzoru Finansowego
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ys.

artość według
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o

o

0, 00

o

o

0,00

o

o

0, 00

o

o

0,00

o

o

0, 00

o

o

0, 00

o

o

0, 00

o

o

0,00

o

o

0, 00

o

o

0,00

o

o

0,00

o

o

0, 00

o

o

0,00

o

o

0, 00

o

o

0,00

2017

rocentowy udz;al
aktywach
gotem
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LINVLBOOD47 :
7695

Wartość aktywównetto na poszczególne serie certyfikatówinwestycyjnych:

>LINVLB00047 :

l 018, 28

ACHUNEKWYNIKUZOPER4CJI

od 2017-01-01 od 2016-01-01
do 2017-12-31 do 2016-12-31

l. Przychody z lokat

1 976

4508

l 878

621

90

3887

3. Przychodyzwiązanez posiadaniem nieruchomości

o

o

4. Dodatnie saldo różnic kursowych

8

o

5. Pozostałe

o

o

2844

3788

1 842

2870

1. Dywidendy l inne udziały w zyskach
2. Przychody odsetkowe

II. Koszty funduszu
1. wynagrodzenie dla towarzystwa
2. wynagrodzenia dla podmiotówprowadzących dystrybucję
3. Opłaty dla depozytariusza
4. Opłaty związanez prowadzeniem rejestru aktywów
funduszu

5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne
6. Usługi w zakresie rachunkowości
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami fundusu
8. Usługi prawne

o

o

78

78

18

22

o

o

193

201

o

o

294

556

9. Usługi wydawnicze, wtym poligraficzne

o

1

10. Koszty odsetkowe

o

o

11. Koszty związanez posiadaniem nieruchomości

o

o

12. Ujemne saldo różnic kursowych

o

Q

13. Pozostałe

419

60

a) Odpisy aktualizujące przeterminowane należności

370

o

III. Koszty pokrywane przez towarzystwo
IV. Koszty funduszu netto (11-111)

V. Przychodyz lokat netto (I.IV)
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)
1. Zrealizov/any zysk(strata) ze zbycia lokat, w tym:
-z tytułu raźnie kursowych

2. Wzrost (spadek) niezrealizowanegozysku (straty) z wyceny
lokat, w tym:
-z tytułu różnic kursowych
VII. Wynik z operacji

nikz operacji na przypadającyna certyfikat inwestycyjny
ozwodniony wynikz operacji przypadający na certyfikat
nwestycy^y

ESTAWIENIEZMIANWAKTYWACHNETTO

1. Wartość atóywów netto na koniec poprzedniego okresu
sprawozdawczego

o

o

2844

3788

-868

720

-6501

-19840

-12793

-7013

326

o

6292

-12827

-752
-7369

296
-19 120

-154, 51

-335,05

-154, 51

-335,05

od 2017-01-01

od 2016-01-01

do 2017-12-31

do 2016-12-31

67288

110361
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2. wynikz operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:

-7369

a) pizychodyz lokat netto
b)zrea:izowanyzysk(strata) ze zbycia lokat

-19120

-868

720

-12793

-7013
-12827
-19120

c)wzros( (spadek) niezrealizowanegozysku (straty) z wyceny lokat
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji

6292
-7369

4. Dystrybucja dochodów(przychodów)funduszu (razem)
a) z przychodów z lokat netto

o

o

o

o

b)ze zrealizowanegozysku ze zbycia lokat

o

o

c) z przychodówze zbycia lokat

o

o

-11 352

-23 953

o

o

5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:
a)zmiana kapitału wpłaconego (powiększeniekapitału z tytułu
wydanych certyfikatówinwestycyjnych)
b)zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu
wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)

-11 352

-23 953

6. Łączna zmiana aktywównetto w okresie sprawozdawczym

-18721

-43073

7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego

48567

67288

8. Średniawartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym

62310

95531

a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych
c)sa[do zmian

0, 00

0, 00

9 372, 00

18798, 00

-9 372, 00

-18798, 00

116881,00

116881,00

e) liczba wykLpionych certyfikatówinwestycyjnych

69 186, 00

59814,00

f) saldo zmian

47 695,00

57 067,00

47 695,00

57 067,00

1 179, 11

1 454, 70

1 018,28

1 179, 11

-13, 64

-18,94

d) liczba wydanych certyfikatówinwestycyjnych

9. Przewidywanaliczba certyfikatówinwestycyjnych
10. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec
poprzedniego okresu sprawozdawczego

11. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego
okresu sprawozdawczego
12. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
w oheae sprawozdawczym
13. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie
sprawozdawczym

1 018,28

017-12-31

-data wyceny

14. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okreae
sprawozdawczym

1 218, 55
017-06-30

-data wyceny

15. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej
wyceny w okresie sprawozdawczym
-data wyceny
16. Rozwodniona wartość aktyv;ów netto na certyfikat Inwestycyjny

1

1 018,28
017-12-31

405, 46

1

179, 11

016-12-31

1 018, 28

aktywów netto, w tym:
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących
dystrybucję
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów
funduszu

5. procento'wy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości
6. procentowy udział opłat za ustugi w zakresie zarządzania aktywami
funduszu

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

179, 11

016-03-31

l. Procentowy udział kosztówfunduszu w średniej wartości

CHUNEWRZEPŁYWÓWIENIĘŻNYCH

1

016-12-31

1

179, 11

4, 56

3, 97

2, 96

3, 00

0, 00

0, 00

0, 13

0,08

0, 03

0,02

0, 31

0, 21

0, 00

0, 00

od 2017-01-01

od 2016-01-01

do 2017. 12-31

do 2016-12-31

7964
11 622

17399
21 642
727
20915

3, Pozostałe

1 927
9679
16

II. WydatM

3658

4243

o

o

l. Wpływy

1. 2 tytułu posiadanych lokat
2. 2 tytułu zbycia sktadnitów lokat

1. 2 tytułu posiadanych lokat
2. 2 tytułu nabycia składników lokat
3. Z tytułu wfypłaconego wynagrodzenia dla lowarzystwa
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących
dystrybucję
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza

o

999

o

2081

3309

o

o

65

79
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6. Z tytułu opłat związanychz prowadzeniem rejestru aktywówfunduszu

15

7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych
8. Z tytułu usrug w zakresie rachunkowości
9. Z tytułu uaug w zakresie zaiządzania aktywami funduszu
10. Z tytuiu usług prawnych

11. Z tytułu posiadania nieruchomości

23

o

o

181

206

o

o

267

566

o

o

50
-22 804

60
-47003

o

o

o

o

2. Z tytułu zaciągniętychkredytów

o

o

3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek

o

o

4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek

o

o

5. Odsetki

o

o

12. Pozostałe

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
l. Wpływy
1. Z tytułu

wydania certyfikatów inwestycyjnych

6. Pozostałe

o

o

22804
22804

47003

2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów

o

o

3. Z tytułu spłat zaciągniętychpożyczek

o

o

4. Z tytułu wyemitowanych obligacji

o

o

5. Z tytułu wypłaty przychodów

o

o

6. 2 tytułu udzielonych pożyczek

o

o

7. Odsetki

o

o

8. Pozostałe

o

o

o

o

14840

-29 604

15836

45440

996

15836

II.Wydatki
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych

C.Skutki zmian kursówwymianyśrodków pieniężnych i
ekwiwalentów środków pieniężnych
D. Zmianastanu środków pieniężnych netto (A+/-B)

.

E Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na
początek okresu sprawozdawczego
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na
koniec okresu s

rawozdawcze

o &/-D

47003

NOTY

OTA-1POLITYKARACHUNKOWOŚCI

otę -l opublikowano w załączonym pliku.
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Opis

Polityka rachunkowości. pdf

OTA-2NALEŻNOŚCUNDUSZU

2017 rok

1. 2 tytułu zbytych lokat
2. Z tytułu instrumentów pochodnych
3. Z tytułu wydanych certyfikatówinwestycyjnych
4. Z tytułu dywidendy
5. Z tytułu odsetek

6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów
7. Z tytułu udzielonych pożyczek
8. Pozostałe

a)

OTA-3ZOBOWIĄZAMA FUNDUSZU

2017 rok

1. Z tytułu nabytych aktywów

459

2. Z tytułu transakcji pizy zobowiązaniu się funduszu do odkupu
3. Z tytułu instrumentówpochodnych

o

4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne

o

o

5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

o

6. Z tytułu \vypłaty dochodówfunduszu

o

7. Z tytułu '.vypfaty przychodówfunduszu

o

8. Z tytułu ivyemitowanych obligacji

o

9. Z tytułu króttoterminowych pożyczek] kredytów

o

10. Z tytułu długoterminowych pożyczeki kredytów

o

11. 2 tytułu gwarancji lub poręczeń

o

12. Z tytułu rezerw

533

obowiązaniez tyt. nabytych aktywówwynikaz nieopłaconego
odwyższeniao 110000BURkapitału WindfarmHoldingLimited,
ędącegoczęściątransakcjisprzedażypakietuudziałów za l 000
'UR napodstawieumowyz dnia22 grudnia2017r.. Zobowiązanie
ostało rozliczone w dniu 8 stycznia 2018 r.

OTA-4ŚRODKIPIENIĘŻNEIICHEKWIWALENTY

artość na dzień

. STRUKTURAŚRODKÓWPIENIĘŻNYCHNA
CHUNKACHBANKOWYCH

artość na dzień ilansowyw
luta

ilansowyw
anej walucie w
ys.

alucie
rawozdanla
inansowego w
ys.
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l. Banki:

1. ING BANKŚLĄSKIS.A.

996

996

rtość na dzień

artość na dzień ilansowyw

I. ŚREDNIW OKRESIESPRAWOZDAWCZYMPOZIOM
luta

'RODKÓWPIEN1ĘŻNYCHUTRZYMYWANYCHWCELU
ASPOKOJENIABIEŻĄCYCHZOBOWIĄZAŃ

ilansowyw
anej walucie w
ys.

alucie
rawozdania
inansowego w

ys.

II. Średniw okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:
1.

3882

zł

3882

3882

artość na dzień

II.EKWIWALENTYŚRODKÓWPIENIĘŻNYCH

ilansowyw
alucie
rawozdania

inansowego w

ys.

II. Ekwiwalentyśrodków pieniężnychw podziale na ich rodzaje;

OTA-5 RYZYKA

otę -5 opublikowanow załączonym pliku.

Plik

Opis

Ryzyka. pdf

NOTA-6 INSTRUMENTY' POCHODNE

yp zajętej pozycji Rodzaj instrumenty pochodnego

el otwarcia pozycji

artość otwartej
ozycji
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artość

rzyszfych
rumieni
ieniężnych

erminy
rzyszłych
rumieni

pieniężnych

wota będąca
odstawą
rzyszfych
latności

FIZ-R-E_20120101 2017

emnin
apadalności
wygaśnięcia)
nstrumentu

ochodnego

ermin

konania
instrumentu

pochodnego
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OTA-7TRANSAKCJEPRZYZOBOWIĄZANIUSIĘ

rtość na dzień
ilansowywtys. zł

UNDUSZU LUB DRUGIEJSTRONY DO ODKUPU
l. Transakcje przy zobowiązaniusię drugiejstronydo odkupu, w tym:
1. Transakcje, w wyniku Móiych następuje pizeniesienie na fundusz praw własności
i ryzyk

2. Transataje, w wyniku któiych nie następuje przeniesienie na fundusz praw
własności i ryzyk

II.Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:
1. Transakcje, wwynihj których następuje przeniesienie na drugą stronę praw
własności i ryzyk
2. Transakcje, v; wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw
własności i ryzyk

III.Należnościz tytułu papierówwartościowych pożyczonych od
funduszu w trybie przepisów rozporządzeniao pożyczkach papierów
wartościowych

IV.Zobowiązaniaz tytułu papierówwartościowych pożyczonych przez
fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów
wartościow ch

OTA-8KREDYTYIPOŻYCZKI

l.ZACIĄGNIĘTEl WYKOFiZYSTANE PRZEZ RJNDUSZ KREDYTl' l POŻYCZKIPIENIĘŻNEW KWOCIESTANOWIĄCEJ, NA DZIEŃICHWYKORZYS
RJNDUSZU
wota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia
azwa podmiotu udzie;ającego
edytu (pożyczki)

iedziba

rocentowy

ota w

ys.

wota kredytu/pożyczki pozosiafa do spłaty

'ednostka

alucie

aluta

dział w

ys.

ktywach

ota w
alucie

'ednostka

II. UDZIELONEPRZEZFUNDUSZPOŻYCZKIPIENIĘŻNE
W KWOCIESTANOWIĄCEJ,NADZIEŃICHUDZIELENIA,WIĘCEJNIŻ1 % WARTOŚCI
AKTWÓWRJNDUSZU
wota kredyiu/pożyczki w chwili udzielenia
azwa podmiotu

iedziba

ota w

ys.

ednostka

lucie

aluta

rocentowy procentowania
a^__ ermin
spłaty abezpieczenia
'"""" ~v""'

dział w

klywach
rodki trwale

1. SYNGAZS. A.

olska

300

300 w tyś.

zł

0, 6510%

2018-01-31

1. SYGNAZS.A.

olska

190

190

tyś.

zł

0,4010%

-- S^T

1. SYNGAZS. A.

olsha

60

60

1ys.

zł

0, 1310%

2018-02-10 ^a^Ae

1. SYNGAZS.A.

olska

60

60 w tyś.

zł

0, 1210%

2018-03-07

218

218 w tyś.

zł

0,4510%

2018-04-10

88 w tyś.

zł

0. 1810%

2018-05-14

83 w tyś.

zł

0, 1710%

2018-06-14

1. SYNGAZS.A.

1. SYNGAZS. A.

1. SYNGAZS. A.

olska

olska

ciska

83

yngaz S.A.

rodki trwałe

yngaz S. A.

rod kl trwałe

yngazS. A.

rodki trwałe
yngaz S. A.

rodki trwale

yngaz S.A.

OTA-9WALUTYIRÓŻNICEKURSOWE
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TANIA,WIĘCEJNIŻ1 %WARTOŚCIAKPiWÓW

aainki

aluta

procentowania

ermln spłaty

abezpieczenia
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jednostka

WALUTOWASTRUKTLRAPOZYCJIBILANSU

.

l. (Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego)
II. 1) rocki pieniężne i ich ekwiwalenty
III. 2) Należności

w tyś.

IV. 4) Stadniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:

w tyś.

V.

w tyś.

5) Składni ki lokat nlenotowane

na

aktywnym rynku,

w

w tyś.

zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł

w tyś.

EUR

4

w tyś.

EUR

459

w tyś.
w tyś.

tym:

VI. 11. Zobowiązania
A)1) rodki pieniężne i ich elwiwalenty
B) 2) Należności
C)4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynłu, wtym:
D) 5) Składnitó lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:
E) II. Zobowiązania
F) 2) Należności

w tyś.
w tyś.
w tyś.
w tyś.
w tyś.

G) ii. Zobowiązania
a)2) Należności
b) II. Zobow:ązania

2017 rok

v/a!uta

896
4

10324
38235
932
996
o

10324
38235
533

w tyś.

EUR

1

w tyś.

EUR

110

zł
zł
zł
zł
zł

996

b)1. 1) Środkipieniężnei ich ekwiwalenty

w tyś.

b)2. 2) Należności
b)3. 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:
b)4. 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:

w tyś.
w tyś.

b)5. II. Zobowiązania

w tyś.

w tyś.

4

10324
38235
992
48567

w tyś.

II. DODATNIEl UJEMNERÓŻNICEKURSOWEW PRZEKROJULOKATFUNDUSZU
Dodatnie różnice kursowe

Składniki lokat

Zrealizowane

Ujemne różnice kursowe

Niezrealizowane

Zrealizowane

Niezrealizowane

1. Akcje

o

o

o

o

2. Warranty subsluypcyjne
3. Prawa do akcji

Q

o

o

o

o

o

o

o

4. Prawa poboru

o

o

o

o

5. Kwity depozytowe

o

o

o

o

6. Listy zastawne

o

o

o

o

7. Dłużne papiery wartościowe

o

o

o

o

8. Instrumenty pochodne

o

o

o

o

326

o

o

-752

10. Jednostki uczesinictwa

o

o

o

o

11. Certyfikaty inwestycyjne

o

o

o

o

12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego
inwestowania mające siedzibę za granicą

o

o

o

o

13. Wierzytelności

o

o

o

o

'4. Weksle

o

o

o

o

9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

15. Depozyty
16. Waluty

o

o

o

o

o

o

o

o

17. Nieruchomości

o

o

o

o

18. Statki morskie

o

o

o

o

19. Inne

o

o

o

o

II. ŚREDNIKURS WALUT/ SPRAWOZDANIA

INANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA
PORZĄDZENIASPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

urs w stosunku

o zł

aluta

1. (nazwa)

OTA-10DOCHODYI ICHDYSTRYBUCJA
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rtość
realizowanego
ysku (straty) ze

REALIZOWANYINIEZREALIZOWANYZYSK
STRATA)ZEZBYCIALOKAT

rost (spadek)

iezrealizowanego
ysku z wyceny

bycia lokat w tyś. ktywóww tyś.

1. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku
2. Skladn:tó lokat nienotowane na aktywnym rynku

-282

-865

-12511

7157

3. Niemchomości

o

o

4. Pozostałe

o

o

rtosć w okresie

YPŁACONEDOCHODYFUNDUSZU

rawozdawczym

tyś.
l. Wypłacone przychody z lokat;

o

1. Dywidendyi inne udziały w zyskach

o

2. Przychody odsetkowe

o

3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

o

4. Dodatnie saldo różnic kursowych

o

5. Pozostałe:

o

a)

o

II. Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat

o

artość w okresie Procentowy udział
rawozdawczym aktywach w dniu

WPŁACONEPRZYCHODYZEZBYCIALOKAT

tyś.

płaty

rocentowy udział w
pfywna
ktywach netto w dniu artość aktywów
płaty
tyś.

OTA-11KOSZTYFUNDUSZU

.

KOSZTYPOKRYWANEPRZEZTOWARZYSTWO

artość w okresie
rawozdawczym

tyś.
1. Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję

o

2. Opłaty dla depozytariusza

o

3. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

o

4. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

o

5. Usługi w zakresie rachunkowości

o

6. Usługi w zakresie zarządzaniaahlywami funduszy

o

7. Usługi prawne

o

8. Usługi wydawnicze wtym poligraficzne

o

9. Kosztyzwiązanez posiadaniem niemchomości

o

10. Pozostałe:

o

I. WYNAGRODZENIEDLATOWARZYSTWA

artość w okresie
rawozdawczym

tyś.
1. Część stalą y/ynagrodzenia
2. Częśćwynagrodzenia uzależniona od wynikówfunduszu

1 842
o

II.KOSZTYFUNDUSZUAKTYWÓWNIEPUBLICZNYCHZWIĄZANE

rtość w okresie
rawozdawczym

EZPOŚREDMOZEZBYTYMILOKATAMI

tyś.

1. (zbyty składnik lokat)
a)(koszty związaneze zbytym składnikiem lokat)

INFORMACJA DODATKOWA
Komisja Nadzoru Finansowego

21

FIRST PRIYATE EQUITY FIZ AŃ

FIZ-R-E_20120101 2017

fywna

artość aktywów
etto w tyś.
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FIRST PRIYATE EQUITY FIZ AŃ

FIZ-R-E_20120101 2017

ntbrmację dodatkową do sprawozdania finansowego opublikowano w załączonym pliku.

Plik

Opis

Informacja docatkowa.pdf

ŚWIADCZENIEOPOPRAWNOŚCIROCZNEGOSPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO

świadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego opublikowano w załączonym pliku

Plik

Opis

Komisja Nadzoru Finansowego
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FIRST PRIYATE EQUIT|' FIZ AŃ

FIZ-R-E_20120101 2017

OświadczenieZarządu o poprawnoa;! sprawozdania.

ŚWIADCZENIDEPOZYTARIUSZA

świadczenieDepozytariuszado sprawozdaniafinansowegoopublikowanow załączonym pliku.

Plik

Opis

Oświadczeniedepozytariusza.pdf

OŚWIADCZENIEZARZĄDUWSPRAWIEPODMIOTUUPRAWNIONEGODOBADANIA
SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

świadczenieZarząduw sprawie podmiotu uprawnionego do badaniasprawozdańfinansowych
publikowanow załączonym pliku.

Komisja Nadzoru Finansowego
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FIZ-R-E_20120101 2017

FIRST PRIYATE EQUITY FIZ AŃ

Plik

Opis

OświadczenieZarządu wybórbiegłego. pdf

PINIAPODMIOTUUPRAWNIONEGODOBADANIASPRAWOZDANFINANSOWYCH

piniępodmiotu uprawnionegodo badaniasprawozdańfinansowychzamieszczonowrazz raportem
badania

Piik

Opis

PORTPODM10TUUPRAWNIONEGODOBADANIASPRAWOZDAŃFINANSOWYCH

aport podmiotu uprawnionegodo badaniasprawozdańfinansowychopublikowanow załączonym
liku
Komisja Nadzoru Finansowego
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FIZ-R-E_20120101 2017

FIRST PRIYATE EQUITY FIZ AŃ

Plik

Opis

Sprawozdaniebiegłego rewidenta_23.04. 2018.pdf

STANOWISKOZARZĄDUORAZOPINIAORGANUNADZORUJĄCEGOWSPRAW1E
OPINIIPODMIOTUUPRAWNIONEGODOBADANIASPRAWOZDANFINANSOWYCH

ie dotyczy

Komisja Nadzoru Finansowego
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FIRST PRIYATE EQUITY FIZ AŃ
P!ik

FIZ-R-E_20120101 2017
Opis

PODPISY

ODPISYWSZYSTKICHCZŁONKÓWZARZĄDUTOWARZYSTWA
ata

Imię i nazwisko

tanowisto/Funkcja

018-04-24

rzysztofMędrala

rezes Zarządu

018-04-24

adostaw Butryn

iceprezesZarządu

odpis

c~y\)l\^

J?(^7^) .

ODP1SOSOBY,KTÓREJPOWIERZONOPROWADZENIEKSIĄGRACHUNKOWYCH
ala
018-04-24

mię i nazwisto
iotrYUudarczyk

tanowlsto/Funteja

odpis

zlonekZarząduYISTRA Fund
en/jces Poland Sp. z o. o.

Komisja Nadzoru Finansowego
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Warszawa, dnia 17 kwietnia 2018 r.

PismoPrezesaZarząduOriginTowarzystwaFunduszyInwestycyjnychS.A.do UczestnikówFirstPrjyateEquity
FunduszuInwestycyjnegoZamkniętegoAktywówNiepublicznych

Szanowni Państwo,

Prezentujemy PaństwurocznesprawozdaniefinansoweFirst Prjyate Equity FunduszuInwestycyjnegoZamkniętegoAktywów
Niepublicznych (Fundusz) za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

W dniu 11 kwietnia 2018 roku Towarzystwo otrzymało informację od Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie uaktualnienia
sprawozdania finansowego poprzez wyróżnienie z czego wynikają pozostałe zobowiązania zaprezentowane w nocie 3 do

sprawozdania finansowego. W związku z otrzymaną komunikacją Towarzystwo postanowiło o przekwalifikowaniu tych

zobowiązańdo pozycji "Z tytułu nabytych aktywów" oraz dodaniu opisu z czego te zobowiązaniawynikają, jak również
uaktualnienie opisu zdarzeń mających miejsce po dacie bilansowej. Korekta wynikała z niewłaściwego zaklasyfikowania

zobowiązania w nocie do sprawozdania finansowego na dzień zatwierdzenia do publikacji sprawozdania finansowego
Funduszuza2017rokw dniu9 kwietnia2018roku. Mającna uwadzewytyczneKomisjiNadzoruFinansowegoorazbiorącpod
uwagę istotność korekty, sprawozdanie finansowe Funduszu za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku z dnia 9 kwietnia

2018 roku zostało skorygowane, uwzględniającwyżej wymienione okoliczności i ponowniezatwierdzonedo publikacji przez
ZarządTowarzystwaw dniu 17 kwietnia 2018 roku.

Na 31 grudnia 2017 r., aktywa Funduszu wynosiły 49. 559 tyś. zł, a liczba certyfikatów inwestycyjnych wszystkich serii 47 695. W
dniu 31 grudnia 2017 r. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny Funduszu wynosiła 1 018, 28 zł. W okresie
sprawozdawczym zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny Funduszu wyniosła -13, 64%.
W roku 2017 Fundusz przeprowadził dwa wykupy certyfikatów inwestycyjnych (na dzień 31 marca 2017 roku, 30 czerwca 2017
roku) na łączną kwotę11. 352 tyś. złotych.

W kolejnychkwartałach Funduszbędzienadalprowadził działania zmierzającedoupłynnienia składnikówaktywówFunduszu i
przeznaczenia pozyskanych w ten sposób środków na wykup certyfikatów inwestycyjnych Funduszu celem ich umorzenia.

Opisnajważniejszychczynnikówi wydarzeń,którewpłynęły naosiągniętąstopęzwrotuprezentujemyPaństwuw Sprawozdaniu
z działalności Funduszu.

Zachęcam do zapoznania sięz przygotowanym sprawozdaniem, pozostając z poważaniem,

Krzy tof Mę/rala
rezes

arządu
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Katowice, 17 kwietnia2018 r.

OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

Dzi^tając stosownie do dyspozycji § 37 ust. l pkt. 2) rozporządzenia Ministra Finansów
z 24 gmdnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy
inwestycyjnych - ING Bank Śląski S.A. jako Depozytariusz dla First Private Equity Funduszu
Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (zwanego dalej Funduszem)
oświadcza, że dane dotyczące stanów aktywów, w tym w szczególności aktywów zapisanych
na rachunkach pieniężnych i rachunkach papierów wartościowych oraz pożytków z tych
aktywów przedstawionych w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Funduszu za okres
od l stycznia 2017 r. do 31 gmdnia 2017 r., sporządzonego 17 kwietnia 2018 r., są zgodne ze
stanem faktycznym,

DY Krop

Ma,

w's^? ^'^.
ateg'C2nych
Wyszło

_yfy

Sławomir Trapszo

nusiewicz

INO BANK ŚLĄSKISpółka Akcyjna
Centrum WsparciaKlientówStrategicznych
ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa

^r-2ar2qdzan,e

N1P634-013-54-75
KRS 5459
Sąd Rejonowy w Katowicach

Kapitał zakładowy - 130 100 000,00 zl
Kapitał wpłacony 130 100 000, 00 zł

Warszawa, 17 kwietnia 2018 roku

OŚWIADCZENIEZARZĄDU

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. 2018 roku póz. 395 z

późniejszymizmianami)orazrozporządzeniemMinistraFinansówz dnia24grudnia2007rokuw sprawieszczególnych
zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 roku, nr 249, póz. 1859) Zarząd Origin Towarzystwa
Funduszy Inwestycyjnych S.A. przedstawia roczne sprawozdanie finansowe First Private Equity Funduszu
Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (Fundusz), sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., które
obejmuje:

1.

Wprowadzeniedo sprawozdaniafinansowego,

2.

Zestawienie lokat Funduszu według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. wykazujące lokaty w wysokości
48 559tyś. zł,

3.

4.

Bilans Funduszu sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r. wykazujący aktywa netto i kapitały w wysokości
48 567 tyś. zł,
Rachunek wyniku z operacji Funduszu za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujący
ujemny wynik z operacji w kwocie 7 369 tyś. zł,

5.

Zestawienie zmian w aktywach netto Funduszu za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
wykazującezmniejszenieaktywównetto w okresie sprawozdawczymw wysokości 18 721 tyś. zł,

6.

Rachunek przepływów pieniężnych Funduszu za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
wykazującyzmniejszeniestanu środkówpieniężnychw kwocie 14 840tyś. zł,

7.

Noty objaśniające,

8.

Informacjędodatkową.

Wedle najlepszej wiedzyZarządu Origin Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. roczne sprawozdaniefinansowe
oraz dane porównywalne zaprezentowane w sprawozdaniu finansowym Funduszu za rok 2017 r. zostały sporządzone
zgodnie z obowązującymi zasadami rachunkowości i odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację
majątkową i finansową oraz osiągnięty wynik z operacji Funduszu. Sprawozdanie z działalności zawiera prawdziwy
obraz rozwoju, osiągnięć oraz sytuacji Funduszu w roku 2017 r., w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.
Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania sprawozdania finansowego Funduszu
za rok 2017 r. został wybrany zgodnie z przepisami prawa. Podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący badania
rocznego sprawozdania finansowego Funduszu spełnili warunki konieczne do wydania bezstronnego i niezależnego
sprawozdaniaz badania,zgodniez właściwymi przepisami prawaoraz standardamizawodowymi.
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TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH

Warszawa,dnia 17 kwietnia 2018 r.

OświadczenieZarząduTowarzystwa dotyczące podmiotu uprawnionego do badania rocznegosprawozdania
finansowego

Zarządspółki OriginTowarzystwoFunduszyInwestycyjnych S.A.("Towarzystwo")oświadcza,żepodmiotuprawniony
dobadaniasprawozdańfinansowych,dokonującybadaniarocznegosprawozdaniafinansowegoFirstPrivateEquity
Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (zarządzanego przez Towarzystwo) za rok 2017
roku,został wybranyzgodniez przepisami prawaorazżepodmiottenorazbieglirewidenci,dokonującytegobadania
spełnili warunki do wydania bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania
finansowego, zgodniez obowiązującymi przepisami i standardami zawodowymi.

/
Krzysztof Mędrala - Prezes Zarządu

Radosław Butryn - Wiceprezes Zarządu

OriglnTuwai

Funduszy lnwwtycx|nych S. A.
ul. Zielna 37, budynek B, IV piętro, 00-108 Warszawa
tel. : +48 22 395 73 40, fax; +48 22 395 73 59
e-mall: tilurolBoriglntfl. com, www. origlntfl. com

NIP108-00-04-198,REGONU1U6082, KRS294964

Kapitał zakładowy 2 850000zł opłacony w całości

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIIWydział Gospodarczy KRS

Krzysztof Mędrala - Prezes Zarządu
Radosław Butiyn - Wiceprezes Zarządu

Sprawozdanie z działalności First Prlvate Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów
Niepublicznych w okresie od l stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. oraz zasad sporządzenia rocznego
sprawozdaniafinansowego

l.

Podstawowedane o Funduszu

FirstPrivateEquityFunduszInwestycyjnyZamkniętyAktywówNiepublicznych (Fundusz)działa napodstawieustawy z
dnia27 maja 2004 r.o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz.U.

z 2018,. póz.56 ze zm. dalej: Ustawa). Organem Funduszu jest Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z
siedzibą w Warszawie, (dalej: Towarzystwo). Fundusz został wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych
prowadzonegoprzezSądOkręgowyw Warszawie, VIIWydział CywilnyRejestrowypod numerem RFi327 w dniu 11
października 2007 r. Fundusz rozpoczął działalność dnia 17 października 2007 r. Czas trwania funduszu jest
nieograniczony.

2.

Polityka Rachunkowości Funduszu
Podstawowe zasady ewidencji

o

Ewidencja oraz wycena aktywów i pasywów Funduszu prowadzona jest w oparciu o
obowiązujące ustawy i rozporządzenia a w szczególności:

o
o

a) Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 (t.j. DZ. U. 2018, póz.395 zezm)
b) Rozporządzenie Min. Finansów z dn. 24. 12. 2007 r. w sprawie szczególnych zasad
rachunkowościfunduszyinwestycyjnych(Dz.U. 2007, Nr249, póz.1859).
Księgiprowadzonesąw językui waluciepolskiej, chybażeco innegookreślaStatut Funduszu.
W dniu wyceny aktywa wycenia się a zobowiązania ustala się według stanów aktywów,
zobowiązań, kursów, cen i wartości z dnia wyceny. Statut Funduszu określa godzinę, na którą
pobierasięostatnie dostępnekursyw dniu wyceny.

.

Ujęcie w księgach

o

Nabyte papiery wartościowe i nabyte jednostki uczestnictwa ujmuje się w księgach w cenie
nabycia.

o
o

Nabyte papiery wartościowe orazjednostki uczestnictwa ujmuje się w księgach na podstawie
potwierdzenia zawarciatransakcji wystawionego przezkontrpartnera, w daciezawarcia umowy,
z wyjątkiemnieterminowegootrzymania potwierdzeniaprzezKsięgowośći Depozytariusza.
W przypadku zgodności dokumentów transakcja księgowana jest zgodnie z warunkami
określonymi w punktach powyższych, przy czym decyduje data i godzina otrzymania kompletu
prawidłowo wystawionych dokumentów (potwierdzenie zawarcia transakcji oraz zlecenie
wystawione przez Towarzystwo, o ile Towarzystwo, zgodnie z ustaleniami dostarcza zlecenia dla
określonego typu transakcji).

o

Pozostałe zapisyw księgach z dowodów księgowych ujmowane są niezwłocznie po uzyskaniu,
chyba że zasady wyceny poszczególnych typów instrumentów finansowych określają moment
ujęciazdarzenia inaczej.

o
o

W przypadku, gdy jednego dnia wprowadzone zostają do ksiąg transakcje zbycia i nabycia
danego składnika lokat, ujmuje sięw pierwszej kolejności nabycie posiadanego składnika.
Dłużne papiery wartościowe denominowane w walutach obcych ujmuje się w księgach w
walucie, w której są notowane na rynku głównym oraz przelicza się na walutę, w której
wyceniane są aktywa, według ostatniego dostępnego kursu średniego NBPdla danej waluty z
dnia wyceny. Do celów ujęcia transakcji w księgach stosowany jest średni kurs NBP ogłaszany
przez NBP.

^^

Zasadywycenyskładników lokat notowanych na aktywnym rynku:
o
Wartość godziwą składników lokat notowanych na aktywnym rynku, jeżeli Dzień Wyceny jest
zwykłym dniem dokonywania transakcji na danym rynku, wyznacza się według ostatniego
dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu ustalonego na aktywnym rynku w Dniu
Wyceny.

o

Jeżeli w Dniu Wyceny na aktywnym rynku (głównym) organizowana jest sesja fixingowa, to do
wyceny składnika lokat Fundusz korzysta z kursu ostatniego fixingu w danym dniu.

o

W przypadku składników lokat będących przedmiotem obrotu na więcej niżjednym aktywnym
rynku, wartościągodziwąjest kurs ustalonyna rynku głównym, ustalanym zgodniez zapisami
Statutu.

o

W przypadku, gdy przez badany miesiąc kalendarzowy na aktywnym rynku nie był dostępny kurs
transakcyjny (lub fixingowy) lub niedostępna była regularnie informacja o ofertach kupna
sprzedaży, to uznajesię,żedla danegoskładnika lokat danyrynek przestał byćaktywny, oraz w
przypadku dłużnych papierówwartościowych zaczyna stosować się zasadyjak dla papierów
wartościowych nienotowanych na aktywnym rynku, a za cenę nabycia przyjmuje się wartość
wynikającą z ksiąg rachunkowych, tj. ostatnią cenę rynkową tego papieru.

o

Wyceny instrumentów pochodnych dokonuje sięjedynie na kontach finansowych. W przypadku
wystawieniapotwierdzeniazawarciatransakcjiprzezDomMaklerskiz cenązamknięcia,różnica
pomiędzyceną ustaloną na godzinę23:00 czasu polskiego a cenązamknięciaweryfikowana
jest przez Księgowego Funduszu oraz księgowana jest poprzez Notę Uznaniową na kontach
finansowych.

.

Zasadywycenyskładników lokat nienotowanychna aktywnym rynku:
o

Dłużne papiery wartościowe nienotowane na rynku aktywnym

a)

Dłużne papiery wartościowe nienotowane na rynku aktywnym wycenia sięw oparciu o
wartośćgodziwąskładnika lokat, wyznaczonąw skorygowanej cenie nabyciawyliczonej
przyużyciufunkcjiXNPV,oszacowanejprzyzastosowaniuefektywnejstopyprocentowej
obliczonej przy wykorzystaniu funkcji XIRR, narzędzi dostępnych w arkuszu
kalkulacyjnym MS Excel; Skutek korekty ceny nabycia przy zastosowaniu efektywnej
stopyzwrotu zaliczasiędo przychodów/kosztówodsetkowych.

b)
o

Odsetki od depozytów, obligacji oraz innych dłużnych papierów wartościowych, sald
dodatnich na rachunkach bankowych ujmuje się w księgach memoriałowa,

proporcjonalniedo częstotliwościdokonywaniawycenyaktywówfunduszu.
Pozostałe lokaty nienotowanena aktywnym rynku

a)

Dłużne papiery wartościowe z wbudowanym instrumentem pochodnym wycenia sięwg
wartości godziwej.

b)

Akcje i udziały nienotowane na rynku aktywnym wycenia się według wiarygodnie
oszacowanej wartości godziwej. Za wiarygodnie oszacowaną wartość godziwą uznaję
sięwartośćwyznaczonąpoprzez:

- oszacowaniewartościskładnika lokat przezwyspecjalizowaną,niezależnąjednostkę

świadczącątego rodzaju usługi, o ile możliwejest rzetelne oszacowanie przeztę
jednostkę przepływów pieniężnychzwiązanychz tym składnikiem;

- zastosowaniewłaściwego modeluwycenyskładnika lokat,o ilewprowadzonedotego
modelu danewejściowepochodząz aktywnego rynku;
oszacowaniewartości składnika lokat za pomocą powszechnieuznanych metod
estymacji;

oszacowanie wartości składnika lokat, dla którego nie istnieje aktywny rynek, na

podstawie publicznie ogłoszonej na aktywnym rynku ceny nieróżniącego się
istotnie składnika, w szczególności o podobnej konstrukcji prawnej i celu
ekonomicznym.

c)

Modelei metodywycenyskładników, o którychmowa powyżejpodlegająuzgodnieniu z
Depozytariuszem. Za powszechnie uznane metody estymacji przyjmuje się m. in:

// lv

ostatnio dostępne ceny transakcyjne dotyczące danego składnika lokat ustalone
pomiędzy niezależnymi od siebie i nie powiązanymi zesobą stronami;

metody rynkowe, a w szczególności metodę porównywalnych spółek giełdowych
oraz metodę porównywalnych transakcji;

metody dochodowe, a szczególności metodę zdyskontowanych przepływów
pieniężnych;

metody księgowe, a w szczególności metodę skorygowanej wartości aktywów
netto.

o

Pożyczki udzielone

a)

Pożyczki udzielone sąwyceniane według skorygowanej ceny nabycia (efektywnej stopy
procentowej oszacowanej na podstawie przewidywanych przepływów pieniężnych).
Przychody z odsetek obejmują naliczone odsetki wyliczone za pomocą efektywnej stopy
procentowej. Preliminarz przepływów pieniężnych i kalkulacja efektywnej stopy

b)

Odpisy aktualizujące wartość składnika aktywów finansowych lub portfela podobnych
składników aktywów finansowych ustala się w przypadku udzielonych pożyczek jako
różnicęmiędzywartościątych aktywówwynikającąz ksiąg rachunkowych na dzień
wycenyi możliwądoodzyskaniakwotą.Kwotęmożliwądoodzyskaniastanowibieżąca
wartość przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych przez jednostkę,
zdyskontowana za pomocą efektywnej stopy procentowej, którą Fundusz stosował

procentowej dla każdej pożyczki podlega uzgodnieniuz Depozytariuszem.

c)

dotychczas,wyceniającudzielonąpożyczkę.
Odpisyaktualizacyjneustala sięw wysokości:

25% wartości różnicy, o której mowa powyżej w przypadku opóźnienia
spłaty przekraczającego 30 dni, a nieprzekraczającego 60 dni,

50% wartości różnicy, o której mowa powyżej w przypadku opóźnienia
spłaty przekraczającego 60 dni, a nieprzekraczającego 90 dni,
100% wartości różnicy, o której mowa powyżej w przypadku opóźnienia
spłaty przekraczającego90 dni.

d)

Jeśliw następnym okresiestrata z tytułu utratywartości zmniejszyła się,a zmniejszenie
to można w obiektywny sposób powiązaćzezdarzeniem następującym po ujęciu utraty
wartości (np. poprawa oceny kredytowej dłużnika), to uprzednio ujętą stratę z tego
tytułu odwracasię.Odwrócenieniemożespowodowaćzwiększeniawartości bilansowej
składnika aktywów finansowych ponad kwotę, która stanowiłaby skorygowaną cenę
nabycia tego składnika na dzieńodwrócenia w sytuacji, gdyby ujęcie utraty wartości w
ogóle nie miało miejsca.

o Instrumenty pochodne.

a)

Jeśli nie ma możliwości uzyskiwania kursów z rynkówaktywnych, wykorzystywane będą
powszechnie stosowane metody estymacji, przy czym są to modele: kontrakty
terminowe: model zdyskontowanych przepływów pieniężnych; opcje: model Blacka-

Scholesa; transakcje wymiany walut lub stóp procentowych: model zdyskontowanych
przepływów pieniężnych. W przypadku, gdy ze względu na charakter instrumentu

pochodnego nie będzie możliwe zastosowanie żadnego z powyższych modeli,
instrument pochodny będzie wyceniany zgodnie z kwotowaniem jego wartości
podanym przez serwis Bloomberg (fair value). Zastosowanie serwisu Bloomberg
uzgadniane jest z Depozytariuszem. Modele wyceny przygotowywane są przez
Towarzystwoi uzgadnianez Depozytariuszem.
o

Depozyty

W przypadku depozytów - ich wartość stanowi wartość nominalna powiększona o odsetki
naliczone przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
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3 Waluty nie będącedepozytami

W przypadku walut nie będącychdepozytami - ichwartość wyznaczasiępo przeliczeniu według
ostatniego dostępnegośredniego kursu wyliczonegona DzieńWycenydla danej waluty przez
Narodowy Bank Polski.

Koszty funduszu obejmują w szczególności:
o

Kosztyzarządzaniafunduszem przezTowarzystwo,określoneStatutem Funduszu.

o

Kosztywynagrodzenia Depozytariusza.
Koszty prowadzeniaksięgowościFunduszu.

o
o

Koszty wynagrodzenia likwidatora.

o

Kosztyprzeglądu i badaniasprawozdańfinansowychFunduszu.

o

Opłaty za transakcje portfelowe, opłaty za wykonywanie czynności bankowych w związku z
aktywamibądźzobowiązaniamiFunduszu,w tym w szczególności:opłaty i prowizjemaklerskie,
opłaty i prowizje bankowe, prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych oraz

o
o

rozliczeniowych, w tym opłaty transakcyjne;
Kosztyopłat sądowych.
Kosztytaksy notarialnej.

o

Koszty dokonywania ogłoszeń wymaganych przepisami prawa i Statutu.

o

Podatki oraz inne opłaty wymagane przez organy państwowe w związku z działalnością

o

opłaty KDPW i GPW.
kosztytłumaczenia przysięgłego dokumentówFunduszu.

Funduszu, w tym w szczególności opłaty za decyzje i zezwolenia Komisji.
o
o
o
o

kosztywynagrodzeniafirm inwestycyjnych za oferowanieCertyfikatówFunduszu.
kosztydoradztwa podatkowegoi obsługi rozliczeńpodatkowych Funduszu.

koszty doradztwa prawnego, finansowego, środowiskowego lub branżowego związanych z
lokatami Funduszu, nie stanowiących wynagrodzenia Towarzystwa, ani podmiotu, któremu
Towarzystwo zleciło zarządzanie częścią portfela inwestycyjnego Funduszu.

koszty finansowania Funduszu kapitałem obcym, w tym w szczególności kosztów odsetek,
dyskonta, prowizji i gwarancji od zaciągniętych przez Fundusz kredytów i pożyczek oraz
wyemitowanych obligacji.

.

Zmiany stosowanych Zasad Rachunkowości

o

W okresie sprawozdawczym Fundusz nie dokonał zmian w stosowanych zasadach
rachunkowości.

3.

Cel InwestycyjnyFunduszu

Celem Inwestycyjnym Funduszujest wzrostwartościAktywówFunduszuw wynikuwzrostuwartościlokat Funduszu
dokonywanych w papiery wartościowe i inne prawa majątków, przy czym Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu
inwestycyjnego.W celu realizacjicelu inwestycyjnegoFunduszlokujeaktywaw:

akcje i obligacje spółek akcyjnych i spółek komandytowo-akcyjnych oraz udziały i obligacje spółek z ograniczoną
odpowiedzialnością,
.

wierzytelności,

.

waluty,

wystandaryzowaneinstrumentypochodne,którychcenazależybezpośredniolubpośrednioodcenyrynkowejwalut
obcych, lub których bazęstanową uznane indeksy,

.

papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski,
państwanależącedo OECDalbo międzynarodoweinstytucjefinansowe, któiychczłonkiem jest Rzeczpospolita

.

Instrumentyrynku pieniężnego,

Polskalubconajmniejjednoz państwnależącychdoOECD,
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jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne funduszy Inwestycyjnych lub w tytuły uczestnictwa emitowane
przez Instytucje wspólnego inwestowania, mające siedzibęza granicą,

depozytyw bankachkrajowych,bankachzagranicznychlubw instytucjachkredytowych.
Fundusz może równieżzaciągaćpożyczki i kredyty w bankach krajowych, instytucjach kredytowych lub bankach
zagranicznych, dokonywać emisji obligacji orazudzielać pożyczek pieniężnych, poręczeń lubgwarancji.

Przy lokowaniu aktywóww sposóbopisany powyżej, stosuje się ograniczenia inwestycyjne określone w Ustawie i
Statucie Funduszu.

4. Omówienie podstawowych wielkości ekonomlczno-finansowych ujawnionych w Jednostkowym
sprawozdaniufinansowym, w szczególnościopis czynnikówi zdarzeń,w tym o nietypowym charakterze,
mających znaczącywpływ na działalność Funduszu i osiągnięte przez niego zyski lub poniesione straty w
okresie sprawozdawczym, a także omówienie perspektyw w rozwoju działalności Funduszu

Nadzień31 grudnia2017 r. wartośćaktywównetto na certyflkat inwestycyjnyFunduszuwyniosła 1.018,28 zł., co
oznaczaspadeko 13,64%w porównaniuz wartościąnadzień31grudnia2016roku.Poniżejzawartoopisczynników
wpływających nazmianęwartości wycenycertyHkatów Funduszu nadzień31grudnia 2017 roku w stosunku dowyceny
na dzień31 grudnia2016 roku.

Czynnikiwpływające nawycenęcertyfikatówinwestycyjnychFunduszu

Istotny spadek wartości na 31. 12.2017 r. w porównaniu do 31. 12.2016 r. odnotowano w spółce Energosynergia
Techonologie Sp.z o.o.("EST").Spadekwycenytejspółki o 85%od początku zeszłego rokuwynika w istotnym stopniu
z postępowania restrukturyzacyjnego dotyczącego EST, które będzieskutkowało rozwodnienie m udziału Funduszu w

ESTz 34% do ok. 2,61%, o czym Fundusz informował w Raporcie bieżącym nr 35/2017 z dnia 18 grudnia 2017
r. Uprawomocnienie układu w ramach przyśpieszonego postępowania restrukturyzacyjnego ESTnastąpitow styczniu
2018 r., o czym informowano w Raporcie bieżącym nr 8/2018 z dnia 23 lutego 2018 r. Do dnia sporządzenia
niniejszego sprawozdania nie nastąpiło wykonanie układu skutkujące wyżej opisanym rozwodnieniem udziału
Funduszuw EST.

W III kwartale 2017 r. Fundusz zaangażował eksperta branżowego w spółce Syngazw celu potwierdzenia możliwości

komercjalizacji produktówspółki. Wyniki badaniaspółki potwierdziły innowacyjnycharakter produktówspółki oraz
potencjał do pozyskania pierwszych kontraktówpo zakończeniuprac badawczo-rozwojowych.W toku prac, zarząd
spółki Syngazwewspółpracy z ekspertem, przedstawił zaktualizowane prognozyfinansowe, którezostały dostosowane
do aktualnego stanu zaawansowania prac badawczo-rozwojowych, a oczekiwany docelowy poziom sprzedaży
produktów - odsuniętyw czasie. W związkuz aktualizacją prognozspółki podjęto decyzjęo całkowitym odpisie
inwestycji w tę lokatę.

Spadekwartości wystąpił równieżw spółce VoxelSA Cenajednej akcjiVoxelS.A.w dniu 31. 12.2017 r. była niższa o
8% niż na dzień31. 12.2016 r.

Jednocześnie nastąpił wzrost wyceny spółki CBS.A. na dzień31 grudnia 2017 r. o 39% w porównaniu do wyceny na
dzień31grudnia 2016 r.WzrostwycenyCBSA wynika z poprawywynikówfinansowych spółki, lepszych oczekiwanych
wynikóww kolejnych latachGrupyKapitałowej CBS.A.a takżedziękiożywieniuw branżymateriałów budowlanych oraz
wzrostowi mnożników do wyceny porównawczej.

W kolejnych kwartałach Funduszbędzienadal prowadził działania zmierzającedo upfynnieniaskładników aktywów
Funduszu i przeznaczenia pozyskanych w ten sposóbśrodkówna wykup certyfikatów inwestycyjnych Funduszu celem
ich umorzenia,a następniedoprowadzeniadolikwidacjiFunduszu.
5.

Aktualna l przewidywanasytuacjafinansowa

ObecnasytuacjafinansowaFunduszuzapewniamuodpowiedniąpłynność. Funduszposiadaśrodkiwystarczającedo
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regulowania bieżących zobowiązań oraz prowadzi procesy dezinwestycji, a środki pozyskane z dezinwestycji zgodnie
zestatutem przeznacza na wykup certyfikatów inwestycyjnych Funduszu. Na przyszłą sytuację Funduszu największy
wptyw będzie miało kształtowanie się sytuacji na krajowym rynku kapitałowym i na rynkach zagranicznych, w
szczególnościnarynkufuzjii przejęćoraznagiełdzie papierówwartościowych
6.

Nabycie certyfikatów własnych, cel ich nabycia, liczba i wartość nominalna, ze wskazaniem jaką część
kapitału wpłaconego reprezentują i ceny nabycia oraz cenie sprzedaży w przypadku ich zbycia
Funduszdokonał wykupu i umorzenia 3 169 certyfikatów inwestycyjnych Funduszu w dniu 31 marca 2017 roku.
Zmiana kapitału wpłaconego: O tyś. zł

Zmianakapitału wypłaconego: 3 793tyś.zł.
Funduszdokonał wykupu i umorzenia 6 203 certyfikatów inwestycyjnych Funduszu w dniu 30 czerwca 2017 roku.
Zmiana kapitału wpłaconego: O tyś. zł
Zmiana kapitału wypłaconego: 7 559 tyś. zł.
7.

Instrumentyfinansowew zakresie:

a) ryzyka: zmiany cen, kredytowego, Istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty
płynności finansowej,naJakienarażonyjest Fundusz

Funduszwykorzystuje kontraktyterminowedozabezpieczeniazmiancenniektórych instrumentówfinansowych, w
tymw szczególnościwalutowekontraktyterminowedozabezpieczeniaprzedryzykiemzmianykursówwalutoraz
indeksowe kontrakty terminowe dozabezpieczenia ryzyka systematycznego portfela.

b) przyjętych przez Fundusz celach i metodach zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z metodami
zabezpieczeniaistotnych rodzajówplanowanychtransakcji,dla którychstosowanaJestrachunkowość
zabezpieczeń

Do zarządzania ryzykiem finansowym za pomocą Instrumentów, o których mowa w pkt a), Fundusz nie stosuje
rachunkowościzabezpieczeń.

8.

Podstawowe czynniki ryzyka i zagrożenia na które Fundusz Jest narażony
Funduszjest narażony prcede wszystkim na:

. Ryzyko Inwestycyjne, w tym na ryzyko związanez polityką inwestycyjną oraz z inwestowaniem w
poszczególne Instrumenty finansowe.

W przypadku niekorzystnego kształtowania się cen instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu
Funduszu. Fundusz może ponieść straty na inwestycjach w przedmiotowe Instrumenty. Inwestowanie w
instrumentyudziałowe wiążesięz następującymirodzajamiryzyk:

a)

ko otoczenia makroekonomiczne o: na poziom ryzyka inwestycji w instrumenty udziatowe wpływ mają
czynniki makroekonomiczne takie jak: tempo wzrostu gospodarczego, stopień nierównowagi
makroekonomicznej, deficyt budżetowy, handlowy i obrotów bieżących, wielkość popytu konsumpcyjnego,
poziom inwestycji, wysokośćstóp procentowych, kształtowanie się poziomu depozytówi kredytówsektora
bankowego, wielkość zadłużenia krajowego, sytuacja na rynku pracy, wielkość i kształtowanie się poziomu
inflacji, wielkość i kształtowanie się poziomu cen surowców, sytuacja geopolityczna. Osłabienie sytuacji
makroekonomicznej może mieć negatywny wptyw na wyceny instrumentów udziałowych, będących
przedmiotem lokatFunduszu.Funduszprzypodejmowaniu decyzjio poziomiealokacjiw instrumenty udziałowe
bierze pod uwagęobecną i prognozowaną sytuację makroekonomiczną kraju i świata.

b) ryzykobranży:instrumenty finansowe, któresąprzedmiotem lokat Funduszu, podlegają ryzyku branży,w której

działają, główne ryzyka to: konkurencyjność, zmiany popytu na produkty oferowane przez podmioty z branży,
nowetechnologie.RyzykobranżoweFunduszograniczapoprzezlokowanieaktywówFunduszuw Instrumenty
finansowezwiązanez różnymibranżami.

c) ryzyko specyficzne spółki: akcje i udziały spółek, które są przedmiotem lokat Funduszu, podlegają ryzyku
specyficznemu danejspółki, główne ry^kato:jakośćproduktu i biznesu,skaladziałania i wielkośćspółki,jakość
zarządu, struktura wteścicielska, polityka dywidendowa, regulacje prawne, przejrzystość działania, zdarzenia
losowe. Ryzykospecyficzne dla spółki ograniczanejest poprzezdywersyfikację portfela Funduszu.

d) ryzyko płynności - polega na braku możliwości sprzedaży w krótkim okresie instrumentów udziałowych po
cenach odzwierciedlających ich realną wartość. Fundusz dokłada starań aby ograniczyć ryzyko płynności
poprzez odpowiedni dobór lokat, biorąc pod uwagędzienne obroty danym Instrumentem w stosunku do
zajmowanejpozycji inwestycyjnej.

Inwestowanie w jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych lubtytuty uczestnictwa
emitowaneprzezinstytucjewspólnegoinwestowaniawiążesięz ryzykiem płynności orazz ryzykiemaktywów, w
któreinwestujedanaInstytucja orazsposobem orazefektywnościązarządzanianimi.Funduszstarasięograniczać
to ryzyko poprzez dobór Instytucji zbiorowego Inwestowania posiadających wysoki poziom aktywów, właściwe

zasady i cele Inwestycyjne, rodzaje i kryteria doboru lokat oraz pozytywne wyniki inwestycyjne. W przypadku
lokowania środkóww depozyty. Fundusz ponosi ryzyko niewypłacalności banku lub instytucji kredytowej, której
powierza sięśrodki. Fundusz stara się ograniczać to ryzyko przez lokowanie środków w kilku różnych bankach.

Inwestycje w Instrumenty pochodne wiążą się ze stosowaniem dźwigni finansowej, co powoduje możliwość
osiągnięciawysokichzysków,alemożeteżłączyć sięz poniesieniem dużychstratw wynikuzmiancen instrumentów

bazowych.W instrumentypochodnemożebyćwkomponowanymechanizmkredytowy,to znaczyFunduszwnosi
depozytzabezpieczającyw wysokościniższąniżwartośćInstrumentu bazowego.Istniejew związkuz tym możliwość
poniesienia przez Funduszstraty przewyższającejwartość depozytu zabezpieczającego.Funduszwykorzystuje
kontraktyterminowe dozabezpieczenia zmian cen niektórych instrumentów finansowych, w tym w szczegółnaści
walutowe kontraktyterminowe dozabezpieczenia przed ryzykiem zmianykursówwalut orazindeksowe kontrakty
terminowe do zabezpieczenia ryzyka systematycznego portfela.

Należy brać pod uwagę, że rzeczywiste zachowania rynku mogą odbiegać od przewidywań zarządzających
Funduszem.

Ryzyko walutowe

W przypadku, gdyFunduszInwestujew Instrumentyfinansowedenominowane w walucieobcej.Aktywa Funduszu
są narażone na ryzykowalutowe. Istnieje możliwość obniżenia rentowności lokat w instrumenty denominowane w

walutach obcych przy wzroście waluty krajowej wobec waluty obcej. Ponadto, Fundusz nabywa waluty w celu
zapewnienia płynności i sprawnego zarządzania portfelem Funduszu. Fundusz stara się zabezpieczać ryzyko
walutowe instrumentów finansowych denominowanych w walucie obcej oraz posiadanych walut.
Ryzyko prawne i podatkowe

Stabilność regulacji prawnych jest istotna dla działalności Funduszu. Zmiany obowiązujących przepisów
dotyczących w szczególności działalności funduszy inwestycyjnych zamkniętych oraz zmian w systemie
podatkowym mogą negatywnie wpfynąć na opłacalność lokat Funduszu oraz zwiększyć koszty działalności
Funduszu, obniżając tym samym wyniki osiągane przez Fundusz. Zmiany podatkowe mogą również dotyczyć
Uczestników Funduszu zmniejszając opłacalność inwestycji w Certyfikaty. Rozwiązania podatkowe stosowane na

rynkach zagranicznych niejednokrotnie są skomplikowane, co powoduje, że istnieje ryzyko błędnej interpretacji
zobowiązań podatkowych Funduszu, które mogą powstać w związku z inwestycjami Funduszu na wyżej
wymienionych rynkach. Towarzystwo dopełnia starań aby ograniczyć ryzyko z tym związane,w szczególności
poprzezkorzystaniez usług podmiotówzawodowotrudniącychsiędoradztwemprawnymi podatkowym.
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Ryzyko operacyjne

Istnieje ryzyko możliwości poniesienia strat w wyniku nieadekwatnych procesówwewnętrznych, błędów ludzkich,
czybłędów systemów. W szczególności, zawodnyproces lub błąd ludzki możespowodować błędne lubopóźnione
rozliczenietransakcji. Błędne działanie systemów może przejawiaćsięzawieszeniem systemów komputerowych,
istniejetakże ryzykow postaci możliwości poniesienia stratw wynikuzajścianiekorzystnych zdarzeńzewnętrznych,
takichjak klęski żywiołowe czyataki terrorystyczne. Towarzystwo stara sięograniczać ryzyko operacyjne poprzez
stosowanie odpowiednich systemów i procedur wewnętrznych.
.

Ryzyko braku wpływu Uczestników na zarządzanie Funduszem

Zgodniez Ustawąo funduszachinwestycyjnych,Funduszjesttworzony,zarządzanyi reprezentowanywobecosób
trzecich przezTowarzystwo.Zgodniez ograniczeniamiustawowymii statutowymi UczestnicyFunduszuniemają
wpływu nazasądzanieAktywamii reprezentowanieFunduszu.Niezależnieodfaktu,żew Funduszufunkcjonuje
Zgromadzenie Inwestorów,podmiotem zarządzającym FunduszemjestTowarzystwo które na podstawie zawartej
umowy,zleciło zarządzanieportfelem FunduszuYestorDomMaklerskiS.A., którazarządzała portfelem Funduszu
również przed przejęciem zarządzania Funduszem przezTowarzystwo. Natomiast Fundusz udostępnia ogłoszenia
i informacjezgodniez prawemi StatutemFunduszu,coumożliwiaUczestnikomocenędziałalności Funduszu.
.

Ryzyko zmian Statutu Funduszu

Statut Funduszu może ulec zmianie w szczególności ze względu na konieczność dostosowania Statutu do

zmieniającychsię przepisówprawa, praktyki rynkowej, polityki inwestycyjnej, kosztów,czy zasadwykupywania
Certyfikatów. Towarzystwo podejmuje działania, aby ewentualne zmiany Statutu były zgodne z interesem
Uczestników Funduszu.

.

Ryzykozwiązanez kosztami nlellmltowanymi

Część kosztów i wydatków związanych z działalnością Funduszu stanowią koszty nielimitowane, które będą
pokrywanez AktywówFunduszu.Towarzystwodopełnia starańabykosztynielimitowane byfyjaknajniższe.Naczęść
kosztównielimitowanych TowarTystwo nie ma wpływu. Koszty nielimitowane wpływają na zmniejszenie Aktywów
Funduszu.

. RyzykorozwiązaniaFunduszuw trakciejego trwania

Zgodnie z Ustawą i Statutem Fundusz może być rozwiązany w trakcie jego trwania decyzją Zgromadzenia
Inwestorów. Decyzja taka będzie miała wpływ na realizację polityki inwestycyjnej Funduszu i osiągnięcie celu
inwestycyjnego i może być podjęta,jeżeli "za"rozwiązaniem Funduszu będągłosowali Uczestnicy reprezentujący
łącznie co najmniej 2/3 ogólnej liczby certynkatów inwestycyjnych Funduszu. Rozwiązanie Funduszu następuje
takżew przypadku,gdy:a)zarządzanieFunduszemniezostało przejęteprzezinnetowarzystwow terminietrzech
miesięcyod dnia wydaniadecyzji o cofnięciuzezwolenia lub od dnia wygaśnięciazezwoleniana wykonywanie
działalności przezTowarzystwo, b)Depozytariuszzaprzestał wykonywaniaswoichobowiązkówi niezawartoz innym
bankiem umowyo prowadzenie rejestru aktywówfunduszu, c)wartośćAktywówNetto Funduszuspadnie poniżej
2.000.000zł. RozwiązanieFunduszumożespowodować,żeFundusznieosiągnieceluinwestycyjnego.
.

RyzykozmianykluczowychpracownikówTowarzystwa

Towarzystwo zarządzające Funduszem do wykonywania swoich obowiązków zatrudnia pracowników. Istnieje
możliwość zmiany kluczowych pracowników Towarzystwa, co może mieć wpływ na działanie Towarzystwa i
Funduszu.

Ryzyko kontrahentów Funduszu

Fundusz prowadząc działalność korzysta z usług różnych kontrahentów, m.in. depozytariusza, brokerów,
księgowości,biegłych rewidentów,czyzarządzających.Istniejeryzykoniewywiązaniasięlubniepełnego wywiązania
siękontrahentówz podjętychzobowiązań.Funduszstarasięograniczaćprcedmiotoweryzykopoprzezdobórdo
współpracy wiaiygodnych kontrahentóworazustalanie odpowiednich sposobówwspółpracy z kontrahentami.
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Dozarządzaniaryzykiem finansowymza pomocą Instrumentów,o których mowa powyżej, Funduszniestosuje
rachunkowości zabezpieczeń.

9. Stosowaniezasadładu korporacyjnegodla Instytucji nadzorowanych.

Fundusz i Towarzystwo stosują "Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych" przyjęte na 222.

PosiedzeniuKomisji NadzoruFinansowegow dniu22 lipca 2014 r. Funduszniedokonał odrębnegowdrożeniaww.
zasad,jednakzgodniez pismem KNFz dnia 12 luty2015r. ichpostanowieniaznajdująodpowiedniezastosowaniedo

funduszyinwestycyjnych,w zakresie,w jakimorganizacjai funkcjonowaniefunduszyinwestycyjnych,określoneUstawą
o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycM'nymi pozwalają na ich wdrożenie w
odniesieniu do tych podmiotów.

Należy zauważyć, że Yestor Dom Maklerski S.A., któremu Towarzystwo zleciło na podstawie umowy o zarządzanie

portfelem inwestycyjnym równieżwdrożył Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych. Szczegóły
dostępne są na stronie internetowej www. vestor. pl.

W niniejszym punkciesprawozdaniazostały przedstawioneinformacjedotycząceTowarzystwa, będącegoorganem
Emitenta.

9.1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega emltent, oraz miejsca, gdzie tekst zbioru
zasadJestpubliczniedostępnylubzbioruzasadładu korporacyjnego,na któregostosowanieemltent mógł
się zdecydować dobrowolnie, oraz miejsce, gdzie tekst zbioru Jest publicznie dostępny lub wszelkich
odpowiednich informacji dotyczących stosowanych przezemltenta praktyk w zakresie ładu korporacyjnego,

wykraczających poza wymogi przewidziane prawem krajowym wraz z przedstawieniem Informacji o
stosowanych przezniego praktykachw zakresieładu korporacyjnego

Oddnia12grudnia2014r.w zakresiekompetencjiZarząduorazoddnia18grudnia2014r.w zakresiekompetencji
Rady Nadzorczej oraz od dnia 23 grudnia 2014 r. w zakresie kompetencji Walnego Zgromadzenia, Towarzystwo

dobrowolniestosujesiędozasadlądukorporacyjnegookreślonychw dokumencie"ZasadyŁaduKorporacyjnegoDla
Instytucji Nadzorowanych" wydanym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r. Informacja o
prTyjęciu ww. zasad została zamieszczona na stronie internetowęj Towarzystwa www. ori intfi. com w zakładce
Aktualności.

Zbiórzasadładu korporacyjnego,o którymmowapowyżejjestdostępnynastronieinternetowejwww.ori intfi.comoraz
na stronie www. knf. ov. l

Emitentnie przyjął dostosowaniainnychpraktykw zakresieładu korporacyjnego.

9.2. Wskazanie postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego, od których Emitent odstąpił w sposób trwały
oraz wyjaśnienie przyczyn tego odstąpienia

Fundusz i Towarzystwo stosują się do "Zasad Ładu Korporacyjnego Dla Instytucji Nadzorowanych" wydanych przez
KomisjęNadzoruFinansowegow dniu22 lipca2014 r.w pełnym zakresie.

93. Opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwa emitenta systemów kontroli wewnętrznej l
zarządzaniaryzykiemw odniesieniudo procesusporządzaniasprawozdańfinansowychi skonsolidowanych
sprawozdań finansowych

W Funduszu i Towarzystwie funkcjonuje system kontroli wewnętrznej w odniesieniu do procesu sporządzania
sprawozdańfinansowych oparty na regulacjach zawartych w procedurach wewnętrznych i polityce rachunkowości.
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System kontroli wewnętrznej zapewnia:

kompletność ujęciaw sprawozdaniu finansowym kosztówi przychodów,
kontrolę wydatków,

kontrolę przygotowywanych sprawozdańfinansowych Funduszu i Towarzystwa,
ochronęinformacji poufnych.

Towarzystwo stosuje mechanizmy mitygujące ryzyko błędu i służące utrzymaniu jakości zarządzania procesem
sporządzaniasprawozdańfinansowychm. in.:
podział obowiązków pomiędzy poszczególne osoby odpowiedzialne,

system praw dostępu do bankowości elektronicznej zapobiegający nieautoryzowane dostępowi do zasobów
finansowych,

polityka rachunkowości, która określa zasadysporządzania sprawozdańfinansowych oparte na przepisach
ustawyz dnia29września1994r.o rachunkowości(tekstjednolityDZ.U.z 2013roku,póz.330,z późn.zm.)
oraz wydanymi na jej podstawie przepisami, w tym z RozporTądzeniem Ministra Finansów z dnia 18

października 2005 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i
skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emiterrtów z

siedzibąnaterytorium RzeczypospolitejPolskiej,dla którychwłaściwe sąpolskiezasadyrachunkowości(Dz.
U. Nr209, póz.1743z późn.zm.),

systemweryfikacjibieżącychraportówfinansowychograniczającychryzykowystąpieniabłędu, umożliwiający
sprawnąweryfikacjęi wprowadzaniekorekt.

9.4. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji wraz ze
wskazaniem liczbyposiadanych przezte podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym,
liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym
zgromadzeniu

Emitent z uwagi na swojąformę prawną nie emituje akcji i nie posiada akcjonariatu dysponującego pakietami akcji
Emitenta.

9.5. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne,
wrazz opisem tych uprawnień
Nie istnieją papiery wartościowe, które dająspecjalne uprawnienia kontrolne w stosunku do Emitenta.

9.6. Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu, takich jak ograniczenie
wykonywania prawa głosu przez posiadaczyokreślonej części lub liczby głosów, ograniczenia czasowe
dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy spółki, prawa
kapitałowe związanez papierami wartościowymi sąoddzielone od posiadania papierówwartościowych
Nie istnieją takie ograniczenia.

9.7. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych
emltenta

Nieistniejątakie ograniczenia.

9.8. Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w
szczególnościprawodo podjęciadecyzjio emisji lub wykupieakcji

Organem bezpośrednio nadzorującym Emitenta jest Zarząd TowarTystwa. Członkowie Zarządu są powoływani i
odwoływani przez RadęNadzorcząTowarzystwa. Rada Nadzorczaustalatakżefunkcje Członków Zarządu(Prezes,
WiceprezeslubCzłonek Zarządu).KadencjaCzłonkówZarządutrwapięćlat.CzłonkowieZarząduniesąpowoływani na
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okreswspólnejkadencji.WynagrodzenieCzłonkówZarząduRadaNadzorcza.

Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji innych organów Towarzystwa.
Uchwały Zarządu zapadają jednogłośnie. Do sktedania oświadczeń woli w imieniu Emitenta uprawnieni są dwaj

Członkowie Zarządu działający łącznie albo Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. Organizację prac
Zarządui trybjegofunkcjonowaniaokreślaregulaminZarządu.
9.9. Opis zasad zmiany statutu lub umowy spółki emitenta

ZmianyStatutu Emitenta następujązgodniez zasadamiokreślonymi w Kodeksiespółek handlowych. ZmianaStatutu
wymaga uchwatyZgromadzenia Inwestorów i wpisu do rejestru.

9. 10. Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i
sposobu ich wykonywania, w szczególności zasady wynikające z regulaminu walnego zgromadzenia, jeżeli
taki regulamin został uchwalony, o ile Informacje w tym zakresie niewynikająwprost z przepisówprawa
W Funduszu działa Zgromadzenie Inwestorów. Sposóbfunkcjonowania Zgromadzenia Inwestorów określa Ustawa w

art. 142-144 oraz art. 4 Statutu. Zgromadzenie Inwestorówjest organem Funduszu. Do uprawnień Zgromadzenia
Inwestorów należy podejmowanie uchwał w sprawie:
rozwiązaniaFunduszu,

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu,
Wyrażeniazgodyna:
a) zmianęDepozytariusza,
b) emisję nowych Certyfikatów Inwestycyjnych.

Decyzje inwestycyjne nie wymagają dla swej ważności zgody Zgromadzenia Inwestorów niezależnie od wartości

Aktywów Funduszu, których dotyczą. Zgromadzenie Inwestorów zwoływane jest przezTowarzystwo poprzez ogłoszenie
niepóźniejniżna21dniprzedterminem Zgromadzenia Inwestorów.Ogłoszenie, o którym mowaw zdaniu poprzednim,
powinno określać miejsce, datę i godzinę Zgromadzenia Inwestorów oraz porządek obrad. Uczestnicy posiadający co
najmniej 10%ogólnej liczbywyemitowanych Certyfikatów Inwestycyjnych mogądomagaćsięzwołania Zgromadzenia
Inwestorów,sktedająctakie żądanie na piśmie zarządowiTowarzystwa. Żądaniezwołania Zgromadzenia Inwestorów
powinnozawieraćw szczególności proponowany posadekobrad.JeżeliZarządTowarzystwa niezwoła Zgromadzenia
Inwestoróww terminie 14dnioddniazgłoszenia żądaniajegozwołania, sądrejestrowy może upoważnić Uczestników
występującychz żądaniemdozwotaniaZgromadzeniaInwestorówna kosztTowarzystwa.Towarzystwozobowiązane
jest zwołać w terminie 4 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego Zgromadzenie Inwestorów, którego
przedmiotem będzie rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za ubiegły rok
obrotowy. Uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Inwestorówsą Uczestnicy, którzynie później niż na 7 dni przed
dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów złożą Spóteeświadectwo depozytowe wydane zgodnie z przepisami Ustawy
o Obrocie. KażdyCertyfikat Inwestycyjny daje prawo dojednego głosu na Zgromadzeniu Inwestorów. Uczestnik może

braćudział w Zgromadzeniu Inwestorówosobiścielubprzezpełnomocnika. Pełnomocnictwo powinnobyćsporządzone
w formie pisemnej pod rygorem nieważnościorazdołączone do protokołu z posiedzeniaZgromadzeniaInwestorów.
Wnioseko zwotanieZgromadzeniaInwestoróworazwnioskio charakterzeporządkowymmogąbyćuchwalone,mimo
że nie były umieszczone w porządku obrad. Uchwały Zgromadzenia Inwestorówpodejmowane sązwykłą większością
głosów, chyba że Ustawa wymaga innej większości. Uchwały Zgromadzenia Inwestorówwymagają zaprotokołowania
przez notariusza.

9.11. Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego, oraz opis działania
organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących emitenta oraz ich komitetów

Zgodniez art. 4 ust. l Ustawy,TowarzystwotworzyFundusz,zarządzanim i reprezentuje Funduszw stosunkach z
osobami trzecimi. Ze względu na powyższe, poniżej przedstawiono informacje dotyczące osóbzarządzających oraz
nadzorujących Towarzystwo.
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Rada Nadzorcza

W okresie obrotowym 2017 tj. od l stycznia 2017 roku do 31grudnia 2017 roku, Członkami RadyNadzorczej
Spółki były następujące osoby:

Paweł Wojciechowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej Towarzystwa

01. 01. 2017 r. - 31. 12. 2017 r.

Michał Handzlik - Członek Rady Nadzorczej Towarzystwa

01. 01. 2017 r. - 27. 04. 2017 r.

GrzegorzPiotrowski- Członek RadyNadzorczejTowarzystwa

01.01.2017 r. - 31. 12.2017 r.

Piotr Raźniewski - Członek Rady Nadzorczej Towarzystwa

01. 01. 2017 r. - 30. 03. 2017 r.

GrzegorzGoryszewski - Członek RadyNadzorczejTowarzystwa

01.01.2017 r. - 27.07.2017 r.

Paweł Dobrowolski - Członek Rady Nadzorczej Towarzystwa

27. 04. 2017 r. - 31. 12. 2017 r.

Radosław Ostrowski - Członek RadyNadzorczejTowarzystwa
MariuszBanaszuk- Członek RadyNadzorczejTowarzystwa

27.04.2017 r. - 31. 12.2017 r.
07. 12.2017 r. - 31.12.2017 r.

Kompetencjei zasadypracyRadyNadzorczejregulują: Kodeksspółek handlowych, ustawaz dnia11 maja2017r.
o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. nr 2017, póz. 1089), Statut
Towarzystwa (dostępny nastronie internetowęj Towarzystwa), Regulamin RadyNadzorczej.

Zgodniez art. 15 Statutu Towarzystwa Rada Nadzorczaskłada sięz 4 (czterech) lub 5 (pięciu)członków. Liczbę
członków RadyNadzorczej danej kadencji określa WalneZgromadzenie w formie uchwały. Kadencja Członków Rady
Nadzorczejtrwa 5 (słownie: pięć)lat. Członkowie RadyNadzorczejsąpowoływani nawspólnąkadencję.Wynagrodzenie

Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenia. Zgodnie z art. 15 ust. l Statutu organizację pracy Rady
Nadzorczej i tryb jej funkcjonowania określa regulamin Rady Nadzorczej uchwalany przez Walne Zgromadzenie.
Uchwały RadyNadzorczejzapadająbezwględnąwiększościągłosów w obecnościco najmniejtrzechczłonków Rady
Nadzorczej.
Zarząd

W okresieobrotowym2017tj. od l stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, Członkami ZarząduSpółki
były następująceosoby
Jerzy Krok - Prezes Zarządu Towarzystwa w okresie:
Krzysztof Mędrala- PrezesZarząduTowarzystwaw okresie:
Jacek Legutko - WiceprezesZarząduTowarzystwaw okresie:
Maciej Owczarewicz - Wiceprezes Zarządu Towarzystwa w okresie:

1.01. 2017 r. - 14. 02. 2017 r.
16.02.2017 r. - 31. 12.2017 r.
01.01.2017 r. - 15.05.2017 r.
16.05.2017 r. - 31. 12.2017 r.

Kompetencjei zasadypracyZarząduregulują: Kodeksspółek handlowychi StatutuTowarzystwa(dostępnynastronie
internetowej Towarzystwa).

Zgodniez art. 16 ust. l SatutuZarządskłada sięz dwóchczłonków, w tym PrezesaZarządui WiceprezesaZarządu
powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Kadencja Członków Zarządutrwa 5 (pięć) lat. Członkowie
Zarząduniesąpowoływani nawspólnąkadencję.WynagrodzenieCztonkówZarządu ustalaRadaNadzorcza.

Zgodniez art.16ust. 10Statutudosktedaniaoświadczeńwoliw imieniuTowarzystwai Funduszuuprawnienisądwaj
Członkowie Zarcądu działający łącznie albo Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. Uchwały Zarządu
zapadają jednogłośnie.

10. Zdarzenia Istotnie wpływające na działalność Funduszu, jakie nastąpiły w okresie sprawozdawczym, a
także po Jegozakończeniu

Zgodnie z ogłoszeniem Funduszu nr 40/2017 opublikowanym w dniu 11 października 2017 r" zarządzający
Funduszemkoncentrująw dalszymciągudziałania na procesiedezinwestycji.
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Zgodnie z ogłoszeniem nr 18/2018 opublikowanym w dniu 12 kwietnia 2018 r. tj po zakończonym okresie
sprawozdawczym została przekazana informacja o zawarciu umowy sprzedaży akcji Spółki Syngaz S.A. pomięd2y
Funduszem a Panem JerzyWożniak ("Kupujący"). Akcje zostały sprzedane za cenę51, 10 zajedną akcję,tj. łącznie
100156 zł zawszystkie Akcje. Jeżelizapłata cenynienastąpi dodnia31lipca 2018 r. Funduszowi przysługiwać będzie
odstąpienie od umowy, a w tym przypadku kupujący będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości
500 000 zł.

Działania związanez procesem dezlnwestycjiaktywówFunduszu

W dniu 23 marca 2017 r. Funduszzawarł porozumieniedo umowy restrukturyzacji z dnia 23 września2016 r. z
Gwarant Grupa Kapitałowa S.A" Andoria-Mot Sp. z o.o., Kuźnia JaworS.A. opisane szczegótowo w raporcie bieżącym
Funduszu 12/2017 opublikowanym w dniu 23 marca 2017 r. nastronie internetowej OriginTFISA., na mocy którego
Fundusz zbył na rzecz Gwarant Grupa Kapitałowa S.A. posiadane udziały w Andoria-Mot Sp. z 0.0. za cenę
8.500.000,00zł, zostało przeniesione naFundusz4,9%dodatkowych akcjiKuźniJaworS.A,została zwiększonacena
opcjiputnaakcjeKuźniJaworS.A.o kwotę1.500.000,00zł, a takżezostały przeniesionezabezpieczeniaopcjiputna
udziały Andoria-Mot Sp. z o.o. wynikające z umowy restruktuiyzacji z dnia 23 września 2016 r. na wierzytelność
wynikającąz opcjiputnaakcjeKuźniaJaworS.A.JednocześnieFunduszwykonał opcjęputnaakcjeKuźniJaworS.A.
(łącznie z akcjami przeniesionymi), dla której dłużnikiem jest Gwarant Grupa Kapitałowa SA a termin spłaty opcji
przypada na 23 marca 2018 r. Szczegótowyopis wyżej wymienionego porozumienia zawarto w raporcie bieżącym
Funduszu12/2017opublikowanymw dniu 23 marca 2017 r.

W dniu 28 kwietnia 2017 r. Fundusz wyraził zgodę na zbycie przez Gwarant Grupa Kapitałowa S.A. nieruchomości

położonej w Rybniku przy ul. Chrobrego, działki 5436/145 o numerze księgi wieczystej GL1Y/00114099/4,
prowadzonej przezSądRejonowyw Rybniku ("Nieruchomość") narzeczspółki Huta Małapanew Sp.z o.o.z siedzibą w
Ozimku, ul. Kolejowa l, 4&040 Ozimek wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przezSądRejonowy w Opolu, VIIIWydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 733 ("HM"). Zgoda ta została udzielona m. in. pod warunkiem, złożenia przez HM oświadczeń i zapewnień
złożonych przezGwarantGrupa KapitatowaS.A.w Umowiereorganizacjiz dnia23 września2016r. w odniesieniudo

Nieruchomościw dniuzawarciaprzyrzeczonejumowysprzedażyNieruchomości,a takżepodwarunkiemponoszenia
przezHModpowiedzialnościzaztożoneoświadczeniai zapewnieniadotycząceNieruchomości.

Nieruchomość stanowijeden z przedmiotów zabezpieczenia wierzytelności z tyt. wykonania opcji put na akcje Kuźni
Jawor S.A.

Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania Fundusz nie otrTymał od Gwarant Grupa Kapitałowa S.A. kwoty
stanowiącejwierzytelnośćz tyt. wykonaniaopcji put na akcjach KuźniJaworSA., zatemz upływem dnia23 marca
2018 roku wierzytelność Funduszu wobec Gwarant Grupa Kapitatowa S.A. z tytułu wykonania opcji put na akcjach
KuźniJaworS.A.stała sięwymagalna.

Funduszpodejmiewszelkieprawemprzewidzianekrokiw celu uzyskaniazapłaty powyższejwierzytelności.
W dniu 22 grudnia 2017 roku została zawartaumowasprzedażywszystkich posiadanychprzezFunduszudziałów
spółki prawa cypryjskiego Windfarm Holding Ltd z siedzibą w Nikozji ("Windfarm"). Warunkiem sprzedaży byto
dekapitalizowanieprzez FunduszSpółki kwotą 110.000 EUR, na poczet 100 nowo emitowanych przezWindfarm
udziałów o wartości nominalnej l EUR każdy, co było konieczne do pokrycia zobowiązań publiczno-prawnych oraz
zaległych zobowiązańSpółki wobec podmiotu świadczącego najej rzecz usługi związanez obsługą korporacyjną. Na
pokryciewskazanychw zdaniupoprzedzającym zobowiązań,Funduszuprzednio utworzył celowąrezerwęw wysokości
156.944,43EUR.WwynikusprzedażyWindfarm,Funduszuzyskaśrodkipieniężnerówne1.000EUR,a takżezostanie
zwolnionyz zobowiązańwobec podmiotu świadczącego na rzeczWindfarm usługi związanez obsługą korporacyjną.
Ponadto, zgodnie z odrębną umową regulującą dodatkowe rozliczenia związaneze zbyciem udziałów Spółki, w
przypadku odzyskania przez Spółkę lubjej następców prawnych jakichkolwiek kwot związanych z wierzytelnością z
tytułu pożyczki udzielonej spótee Dumiso lnvestments Limited, Fundusz będzie uprawniony do otrzymania 20%
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przedmiotowychkwot. Podokonaniusprzedaży,FundusznieposiadajakichkolwiekudziałówWindfarm.

W okresieod l stycznia2017r.do31grudnia2017r. Funduszdokonał zbycia75.325akcjispółki VoxelS^\.
Uprawomocnienie układu w ramach przyśpieszonego postępowania restrukturyzacyjnego EST nastąpiło w styczniu
2018 r., o czym informowano w Raporcie bieżącym nr 8/2018 z dnia 23 lutego 2018 r. Do dnia sporządzenia
niniejszego sprawozdania nie nastąpiło wykonanie układu skutkujące wyżej opisanym rozwodnieniem udziału
Funduszu w EST.

Działania związanez przygotowaniemaktywówFunduszudoprocesudezinwestycjl
W roku 2017 r. Fundusz prowadził proces sprzedażyspółki CBSA z siedzibąw Chrząstowicach ("Proces"). Proces
obejmował:

.

przygotowanie dokumentacji transakcyjnej, tj. m. in. teasera, umów o zachowaniu poufności, memorandum

informacyjnego;

.

przygotowanie długiej listy inwestorów, z wykorzystaniem której zawarto umowy o zachowaniu poufności z 12

potencjalnymi inwestorami;

.
.
.

spotkaniaz potencjalnymi inwestoramiw trakcie Procesu;
nadzórnad procesem due diligence;
komunikację z kadrą zarządzającąCBS.A. w trakcie Procesu;

Na podstawie informacji zawartych w memorandum inwestycyjnym i odbytych spotkaniach w kwietniu 2017 r., w tym
w siedzibie CB S.A. dwóch potencjalnych inwestorów złożyło oferty wstępne zakupu spółki CB S.A.. Inwestorów tych
zaproszonodoudziału w procesieduediligence,którytrwał w okresiemaj - lipiec2017r. W trakcietrwaniaprocesu
due diligence, tj. w czerwcu 2017 r.jeden z dwóchpotencjalnych inwestorówwycofał sięz procesu sprzedażyspółki
CBSA Pozostały w Procesie potencjalny inwestor ("Pozostały Inwestor") prowadził rozmowyw sprawiesprzedażyCB
S.A.dopaździernika 2017 r., kiedyto ogłosił rezygnację z dalszego udziału w Procesie. Za powód rezygnacji z dalszego
udziału w Procesie, Pozostały Inwestor podał wysokie nakłady inwestycyjne związane z równolegle prowadzonymi i
sfinalizowanymiprzezPozostałego Inwestoraprocesamiprzejęć.

W pierwszej połowie 2017 roku prowadzone były rozmowy z funduszem private equity w sprawie sprzedaży Stone
MasterSA. z siedzibąw Łodzi("SM"),jednak niedoprowadziły onedo uzyskania satysfakcjonującej wycenySM przy
transakcji, co wynikało m.in. z wątpliwości potencjalnego kupującego związanych z niekorzystnymi trendami,
obserwowanymi napolskim rynku producentówsztucznego kamienia.Zaliczyćmożnadonichagresywnąkonkurencję
cenowązestrony mniejszych producentów, jak równieżzmiany w polityce sieci handlowych, które rozszerzają ofertę,

negocjującdużeupustycenowe.Słone Masterpodjął krokizmierzającedoodbudowaniapoziomówsprzedażyw kraju
i zagranicą, obejmujące podpisanie umów dystrybucyjnych w tradycyjnym kanale sprzedaży, w któiym nie był
dotychczasobecny(hurt),jak równieżrozwójnowych kierunkówzbytu (wtym do USA,gdziewzrostsprzedażypoprzez
dystrybutora złagodził spadkinarynku krajowym w 2016r.) orazplanywprowadzenia nowejkolekcjiw innowacyjnej na
rynku technologii.

Funduszw celu przygotowania spółki SyngazSA. z siedzibąw Świętochłowicach ("Syngaz")do procesu dezinwestycji
w dniu 31 marca 2017 r. zawarł z Syngaz umowę zabezpieczonej pożyczki w kwocie 300 tyś. zł ("Pożyczka l")
zmienionąaneksem nr l z dnia 10 października 2017 r. orazaneksem nr2 z dnia31stycznia 2018 r. Pożyczka l
oprocentowana jest wgstopy procentowej w wysokości 10%w skali roku a termin jej spłaty przypada na 30 czerwca

2018 r.. Ponadto, Funduszw dniu 28 czerwca 2017 r. zawarł umowęzabezpieczonej pożyczkispółce SyngazSA w
kwocie do 700tyś. zł ("Pożyczka 2") zmienioną aneksem nr l z dnia 5 stycznia 2018 r. orazaneksem nr2 z dnia 31

stycznia2018 r. (podwyższającym kwotępożyczkido880tyś.zł). Wgpostanowień umowyPożyczki2, kwota Pożyczki
2 wypłacana jest w transzach, z których pierwszaw kwocie190tyś.zł została wypłacona w ciągu5 dniu roboczych od
dnia zawarcia umowy Pożyczki 2, a kolejne transze są wypłacane po podjęciu decyzji przez Komitet Inwestycyjny
Funduszu. Nadzieńsporządzenia sprawozdania z działalności Funduszu łączna wypłacona kwota Pożyczki 2 wynosi
854, 8 tyś. zł. Pożyczka 2 oprocentowana jest wgstopy procentowej w wysokości 10%w skali roku. Całkowita spłata
Pożyczki 2 nastąpi nie później niż 30 czerwca 2018 r.

Dnia11kwietnia2018r. Funduszzawarł umowęsprzedażyakcjispółki SyngazS.A"akcjezostały sprzedane zacenę
51,10zajednąakcję,tj. łącznie 100156zł zawszystkieakcje.
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W kolejnych kwartałach Fundusz będzie nadal prowadził działania zmierzające do upłynnienia składników aktywów
Funduszu i przeznaczenia pozyskanych w ten sposóbśrodkównawykupcertyfikatówinwestycyjnych Funduszucelem
ich umorzenia.

11. Postępowania toczące sięprzed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem
administracji publicznej,w których Funduszpozostajestroną

W dniu l lutego 2018 r. Funduszzłożył wniosek o zawezwaniedo próbyugodowej spółki ESTInwestycje Sp.z o.o. z
siedzibąw DąbrowieGórniczej("Dłużnik") o zapłatę należnościw kwocie268. 174,42zł wrazz odsetkami ustawowymi
zaopóźnienieliczonymi oddnia18maja 2016 r. z tytułu umowyrestrukturyzacji zawartejw dniu 29 kwietnia2016 r.,
o której Fundusz informował w raporcie bieżącym 16/2016 opublikowanym w dniu 29 kwietnia 2016 r.

Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej Wydział V Gospodarczy prowadzący sprawę wyznaczył posiedzenie w
przedmiotowej sprawie na dzień21 maja 2018 r.

12. Znacząceumowy, mającewpływ na działalność Funduszu

Opróczumówzwiązanychz inwestycjami, w tymwymienionychw pkt.10,doistotnych umówFunduszumożnazaliczyć
umowyz depozytariuszemFunduszu,z bankamiw zakresieprowadzeniarachunkówbankowychFunduszu,z firmami
inwestycyjnymi w zakresie pośredniczenia w zawieraniu transakcji zawieranych przez Fundusz, z podmiotem
uprawnionym do badaniasprawozdańfinansowych Funduszu, z biurem rachunkowym świadczącym usługi księgowe
na rzeczFunduszu, z oferującymi, z KDPWorazz GPW, przyczym w/wumowysą umowami zawartymi w normalnym
toku działalności Funduszu.

13. Informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych Funduszu z innymi podmiotami oraz
określenie Jego głównych Inwestycji krajowych l zagranicznych (papiery wartościowe, Instrumenty
finansowe,wartościniematerialnei prawneoraznieruchomości),orazopismetod ichfinansowania
Zgodnie z art. 4 ust. 4 Ustawy Fundusz nie jest podmiotem zależnym od Towarzystwa, ani od osoby posiadającej
bezpośrednio lub pośrednio większośćgłosów na zgromadzeniu inwestorów Funduszu. Towarzystwo natomiast nie
posiada udziatówani akcji w innych podmiotach, w tym spółkach prawa handlowego zarówno podmiotach krajowych
jak i zagranicznych.

Nadzień31 grudnia 2017 r. głównymi inwestycjami krajowymi Funduszu były przede wszystkim lokatytypu private
equity, tzn. akcje spółek nienotowanych na aktywnym rynku oraz udziałów w spółkach z ograniczoną
odpowiedzialnością orazwierzytelności z tytułu udzielonych przez Fundusz pożyczek i odroczonych płatności należnych
zasprzedaneprcezFunduszaktywa.Funduszjestaktualniew procesiedezinwestycji,takwięcskład portfelaFunduszu
możepodlegaćzmianom. Przedmiotowe inwestycje zostały nabyte i finansowanesąz kapitału pozyskiwanegoz emisji
certyfikatów Funduszu orazwzrostu wartości aktywówz poszczególnych lokat.

14. Opistransakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli Jednorazowa lub łączna wartość transakcji zawartych
przez dany podmiot powiązany w okresie od początku r. obrotowego przekracza wyrażoną w złotych
równowartośćkwoty 500 tyś. Euro

Niedotyczy.W okresiesprawozdawczymFunduszniezawierałtakichtransakcji.

15. Informacje o zaciągniętych kredytach, umowach pożyczek, z uwzględnieniem terminów ich wymagalności
oraz o udzielonych poręczeniach l gwarancjach
Niedotyczy. Fundusz nie zaciągał kredytów, ani pożyczek.

16. Informacje o udzielonych pożyczkach, z uwzględnieniem terminówichwymagalności, a także udzielonych
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poręczeniach l gwarancjach, ze szczególnym uwzględnieniem pożyczek, poręczeń l gwarancji udzielonych
jednostkom powiązanymFunduszu

Fundusz w dniu 31 marca 2017 r. zawarł z Syngaz umowę zabezpieczonej pożyczki w kwocie 300 tyś. zł ("Pożyczka
l") zmienioną aneksem nr l z dnia 10 października 2017 r. orazaneksem nr2 z dnia 31stycznia 2018 r. Pożyczka
l oprocentowana jest wgstopyprocentowej w wysokości 10%w skali rokua terminjej spłaty przypada na30czerwca
2018 r..

Ponadto, Funduszw dniu28czerwca2017 r.zawarł z Syngazumowęzabezpieczonej pożyczkiw kwociedo700tyś.
zł ("Pożyczka 2") zmienioną aneksem nr l z dnia 5 stycznia 2018 r. orazaneksem nr2 z dnia 31stycznia 2018 r.
(podwyższającym kwotępożyczkido880tyś.zł). Wgpostanowień umowyPożyczki2, kwota Pożyczki2 wypłacana jest
w transzach,z którychpierwszaw kwocie190tyś.zł została wypłacona w ciągu5 dniu roboczychod dniazawarcia
umowyPożyczki2,a kolejnetransiesąwypłacane popodjęciudecyzjiprzezKomitetInwestycyjnyFunduszu.Nadzień
sporządzeniasprawozdaniaz działalności Funduszułączna wypłacona kwota Pożyczki2 wynosi854,8 tyś.zł. Pożyczka
2 oprocentowana jest wgstopy procentowej w wysokości 10%w skali roku. Całkowita spłata Pożyczki 2 nastąpi nie
późniejniż30 czerwca2018 roku.

W rokuobrotowym2017Fundusznieudzielał poręczeńi gwarancji.

17. Opiswykorzystania przez Fundusz wpływów z emisji przeprowadzonych w roku obrotowym 2017
W roku 2017 Fundusz nie przeprowadził emisji certyfikatów inwestycyjnych.

18. Objaśnienie różnicpomiędzywynikamifinansowymi wykazanymi w raporcie rocznym a wcześniej publikowanymi
prognozami wyników na dany rok
Niedotyc/y. Fundusz nie publikuje prognoz.

19. Ocena, wraz z uzasadnieniem, dotycząca zarządzania zasobami finansowymi, ze szczególnym
uwzględnieniem zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań oraz określenie ewentualnych
zagrożeńi działań, JakieFunduszpodjął lubzamierzapodjąćw celu przeciwdziałaniatym zagrożeniom
Zdolność Funduszu do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań nie jest zagrożona. Pfynne aktywa są
wystarczającedo regulowaniabieżącychzobowiązańFunduszu.

20. Ocena możliwości realizacji zamierzeń Inwestycyjnych, w tym inwestycji kapitałowych, w porównaniu do
wielkości posiadanych środków, z uwzględnieniem możliwych zmian w strukturze finansowania tej
działalności

Funduszjestw faziedezinwestycji, którejcelemjest zbyciewszystkich posiadanych aktywówi wykupieniecertynkatów
inwestycyjnych Funduszu.Fundusznie przewidujezmianw strukturzefinansowaniadziałalności.

21. Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ nawynikz działalności zaokres sprawozdawczy,
z określeniem stopnia wpływu tych czynników lub nietypowych zdarzeń na osiągnięty wynik
Nie wystąpiły czynniki, ani nietypowe zdarzenia mające wpływ na wynik z działalności Funduszu za okres
sprawozdawczy.

22. Charakterystyka zewnętrznych l wewnętrznych czynników Istotnych dla rozwoju przedsiębiorstwa Funduszu
orazopis perspektyw rozwoju działalności Funduszu co najmniej do końca roku obrotowego
Największy wpływ na przyszłą sytuację Funduszu będzie miało kształtowanie się sytuacji na krajowym rynku
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kapitałowym i na rynkach zagranicznych, w szczególności na rynku fuzji i przejęć oraz na giełdzie papierów
wartościowych. Ponadto istotnymi czynnikami mogącymi mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na działalność
operacyjnąFunduszusą:

. zmiany regulacji prawnych, w szczególności zmiany przepisów dotyczących funkcjonowania funduszy
Inwestycyjnychorazzmianyregulacji podatkowych,

. znaczne zmianyświatowej i krajowej sytuacji gospodarczej, w tym sytuacji makroekonomicznej orazsytuacji na
rynkachtowarowych,

. znacznezmiany polityki gospodarczej lub monetarnej w krajach, w których inwestuje Fundusz,

. znacznezmianysytuacji podmiotówspółek, w którychInstrumenty Funduszinwestujeznacznączęśćaktywów,
.

Fundusznie przewiduje istotnych zmian polityki inwestycyjnej.

W 2018r. ZarządzającyFunduszem będąprowadzićdalszedziałania mającenaceluwyjściez jaknajwiększejliczby
inwestycji znajdujących sięw portfelu Funduszuw celu zapewnieniaśrodkównawykupcertyfikatów. Dezinwestycje
poszczególnychskładników aktywówbędąrealizowanetak, by maksymalizowaćwartośćdla uczestnikówFunduszu.

W związkuz tym ostatecznytermin zawarciaposzczególnychtransakcji uzależnionybędziezarównoodtoczącychsię
negocjacji,jak i warunkówrynkowych.

23. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem Funduszu l Jego grupą
kapitałową

W roku2017 niewystąpiły zmianyw podstawowych zasadachzarządzaniaprzedsiębionstwem Funduszu i jegogrupa
kapitałową.

24. Wszelkie umowy zawarte międzyFunduszem a osobami zarządzającymi, przewidujące rekompensatę w
przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich
odwołanie lubzwolnienienastępujez powodupołączenia Funduszuprzezprzejęcie
Fundusz niezawierał tegotypu umówz osobami zarTądzającymi.

25. Informacje o znanych Funduszowi umowach (w tym równieżzawartych po dniu bilansowym), w wyniku
których mogąw przyszłości nastąpić zmianyw proporcjach certyfikatów inwestycyjnych posiadanych przez
dotychczasowych uczestników Funduszu

ZarównoTowarzystwojak i Fundusznie posiadająwiedzyo istnieniu umówtegotypu.
26. Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych
W Funduszu, aniTowarzystwie nie ma programu akcji pracowniczych.
27.

Informacja o dacie zawarcia przez Fundusz umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań
finansowych, o dokonanie badania sprawozdania finansowego oraz okresie, na Jaki została zawarta ta
umowa, łącznej wysokości wynagrodzenia, wynikającego z w/w umowy dotyczącego danego roku
obrotowego.

Podmiotem uprawnionymdobadaniasprawozdańfinansowychjest Ernst& YoungAudytPolskaspółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp. k. Umowę z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych na badanie i
przegląd sprawozdań finansowych Funduszu w 2017 r. zawarto w dniu 20 czerwca 2017 r. Łączna wartość

wynagrodzenia podmiotu uprawnionego do badaniesprawozdańfinansowych należnegoz tytułu badania rocznego
sprawozdania finansowego Funduszu za2017 r. wynosi 17. 000 zł netto. W ramach w/w umowy uprawniony podmiot

dokonał równieżprzeglądusprawozdaniafinansowego Funduszu23 pierwszepółrocze 2017 r. i pobrał z tegotytułu
wynagrodzenie w wysokości 13. 000 zł.

Koszt badania sprawozdania finansowego Funduszu za 2016 r. oraz koszt przeglądu sprawozdania finansowego

(
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Funduszuza pierwszepółrocze 2016 r. wynosiły odpowiednionetto 10.000zł i 7.000zł.

28. Omówienie podstawowych zmianw lokatach Funduszu, z opisem głównych Inwestycji dokonanych w danym
okresiesprawozdawczymorazzmianw strukturzeportfela(lokat)
W portfelu Funduszu nadzień31. t2. 2017 r.w porównaniudo31. 12.2016 r.zwiększył sięudział składników lokat w

aktywach ogółem Funduszu z 79,60%. do 97,98%. Akcje na 31. t2.2016 r. stanowiły 59, 71%. aktywówogółem,
natomiast na 31. 12. 2017 r., 94, 31%. Nadzień31. 12. 2016 r., udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
stanowiły 19,89% Aktywów Funduszu, podczas gdy na dzień 31. 12.2017 r., udziały w spółkach z ograniczoną

odpowiedzialnością stanowiły 1,57% aktywów Funduszu. Na dzień 31. 12.2016 r., wierzytelności stanowiły 0%
Aktywów Funduszu, podczas gdyna dzień31. 12. 2017 r.,wierzytelności stanowiły 2, 10%Aktywów Funduszu.

29. Omówienie polityki inwestycyjnej Funduszu w raportowanym okresie wraz z analizą działań związanych z
realizacją Jego celu

Zgodnie z zgodnie z ogtoszeniem Funduszu nr40/2017 opublikowanym w dniu 11 października 2017 r., Fundusz
będzieprowadził dalsze działania mające nacelu wyjście z jak największej liczbyinwestycji znajdujących sięw portfelu

Funduszu w celu zapewnieniaśrodkównawykupcertyfikatów. Dezinwestycje poszczególnych sktednikówaktywów
bytyrealizowanetak, bymaksymalizować wartośćaktywównetto FunduszudlauczestnikówFunduszu.Szczegótowe
informacjenatentematzawartesąw punktach3 i 10sprawozdania.

30. Skład osobowy Zarządu Towarzystwa oraz skład Rady Nadzorczej Towarzystwa
Nadzień31grudnia 2017 w skład ZarząduTowarzystwa wchodzili:
- Krzysztof Mędrala - Prezes Zarządu,
- Maciej Owczarewicz - Wiceprezes Zarządu.

Nadzień31grudnia 2017 w skład RadyNadzorczej Towarzystwa wchodzili:
- Paweł Wojciechowski- PrzewodniczącyRadyNadzorczej,
- Paweł Dobrowolski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- MariuszBanaszuk- Członek RadyNadzorczej,
-GrzegorzPiotrowski- Członek RadyNadzorczej,
- Radosław Ostrowski - Członek Rady Nadzorczej.

31. Określenie łącznej liczby i wartości nominalnej wszystkich certyfikatów Funduszu orazakcji l udziałów w
jednostkach powiązanychFunduszu, będącychw posiadaniuosóbzarządzającychi nadzorujących
Na dzień 31 grudnia 2017 r. osoby zarządzające i nadzorujące Towarzystwa nie byty w posiadaniu certyńkatów
Funduszu.

Zgodnie z otrzymanym od Vestor Dom Maklerski SA. oświadczeniem na dzień 31 grudnia 2017 r. pan Jakub
Bartkiewicz - Prezes Zarządu i Przewodniczący Komitetu Inwestycyjnego Funduszu posiadał 46 certyfikatów
inwestycyjnych Funduszu, a pan Michał Meller - Wiceprezes Zarządu i Członek Komitetu Inwestycyjnego Funduszu
posiadał 50 certyfikatówinwestycyjnychFunduszu.

Zarząd Origin TFI S.A.
Warszawa,dnia 17 kwietnia 2018 r.
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