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Informacje o funduszu

Konstrukcja funduszu:

Typ funduszu:
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Subfundusz: D

Funduszsekurytyzacyjny: D

Funduszpodstawowy: Q

Fundusz portfelowy: D

Funduszpowiązany: D

Funduszaktywówniepublicznych: Q

Waluta sprawozdaniafinansowego:

(nazwafunduszu podstawowego)
Funduse powiązane:
(nazwyfunduszy powiązanych)
Fundusz z
wydzielonymi
subfunduszami:

(nazwafunduszu)

lik

pis

ROWADZENIEDOSPRAWOZDANIAFINANSOWEGO

prowadzenie do sprawozdania finansowego opublikowano w złączonym pliku.

Plik

Opis

rowadzenie do sprawozdania.pdf
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ISMOPREZESAZARZĄDUTOWARZYSTWA

ismoPrezesaZarząduTowarzystwaopublikowanow załączonym pliku.

lik

Opis

Pismo Prezesa.pdf

PRAWOZDANIEZARZĄDU(SPRAWOZDANIEZDZIAŁALNOŚCIFUNDUSZU)

prawozdaniez działalności Funduszuopublikowanow zdączonympliku.
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Opis

018-03-31_Sprawozdaniez działalności. pdf

rtość na
nieć

rtość na

YBRANE DANEFINANSOWE

oprzedniego
kresu

zień bilansowy

tyś.

rawozdawczeg
w tyś.

l. Przychodyz lokat

1 976

4508

II. Kosztyfunduszu netto

2844

3788

-868

720

-12793

-7013

V. NiezrealizowanezysM (straty) z wyceny lokat

6292

-12827

VI.W^nikzoperacji

-7369

-19120

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

992

12169

49559

79457

48567

67288

VII.Zobowiązania

VIII.Aktywa
. Aktywa netto
<. Liczbazarejestrowanych certyfilatówInwestycyjnych
l. W&rtość aktywównetto na certyflkat inwestycyjny
l. Wynikzoperacji na certyfilat inwestycyjny

47695

57067

1 018, 28

1 179, 11

-154, 51

-335, 05

ZESTAWIENIELOKAT

2017 rok

2016 rok

KŁADNIKILOKAT
artość

artość

artość
edlug ceny
abyciaw tyś.

edhjg

rocentowy

yceny na

dział w

zleń

edług ceny
abyciaw tyś.

ktywach
gotem

ilansowy w

artość

ys.

1.Akcje

edług

rocentowy

yceny na

dział w

zień

ktywach
gotem

ilansowyw

ys.
47446

59, 71

2. Wfarranty subskrypcyjne
3. Prawa do akcji

o

o

0, 00

o

o

0, 00

o

o

0,00

o

o

0,00

4. Praw a poboru

o

o

0, 00

o

o

0,00

5. Kwity depozytów e

o

o

0, 00

o

o

0,00

6. Listy zastawne

o

o

0, 00

o

o

0,00

7. Hużne papiery wartościowe

o

o

0, 00

o

o

0, 00

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

o

o

0, 00

o

o

0, 00

4754

777

1, 57

30032

15804

19, 89

10. Jednostki uczestnictwa

o

o

0, 00

o

o

0, 00

11. Certyfikaty inwestycyjne
12. Tytuły uczestnfctwa emitowane przez
instytucje w spólnego inw estow ania
mające siedzibę za granicą

o

o

0, 00

o

o

0, 00

13. Werzytelności
14.Weksle

62873

46742

94, 31

59621

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. Waluty

o

o

0, 00

o

o

0, 00

17. Nieruchomości

o

o

0, 00

o

o

0, 00

18. Statki morskie

o

o

0,00

o

o

0, 00

19. hne

o

o

0,00

o

o

0,00
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CJE

azwa rynku

odzaj rynku

1. CBS. A.

Nienotowane na rynku aktywnym

ie dotyczy

2. STONE MASTER S.A.

Nienotowane na rynku aktywnym

ie dotyczy
IEŁDA

rtość według

raj siedziby

iczba

rtość według

eny nabycia w

mitenta

ceny na dzień

ya

ilansowywtys.

442 477 olska

12000

21 823

ol Aa

5998

4379

594 675 olska

11 537

10324

1 960 olsta

14263

o

19075

10216

1 035 450

APIERÓW
3. VOXEL S.A. (PLVOXEL00014)

4. SYGNAZS.A.

ktywny rynek-rynekregulowany

Nienotowane na rynku aktywnym

5. KUŹNIA JAWOR S.A.

USTf ZASTAWNE

ARTOŚCIOYW
HW
ARSZAWIE
ie dotyczy

4 998 675

le

odzaj rynku

azwa rynku

mitent

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE odzaj rynku

azwa rynku

mitent

olsta

raj siedziby
mitenta

ermln wykupu

raj siedziby
mitenta

aruntó

procentowania

eimin

amnki

procentowania

kupu

1. 0 term inie wykupu do 1 roku:
a) Obligacje

b) Bony s karbowe
c) Bony pieniężne
d) Inne
2. 0terminie wykupu powyżej 1 roku:

a) Obligacje
b) Bony skarbowe
c) Bony pieniężne
d) Inne

INSTRUMENTYPOCHODNE

odzaj rynku

raj siedziby

mitent

azwa rynku

nstrument

mltenta

wystawca)

azowy

wystawcy)

I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
II.

Niewystandaryzowane instrumenty
pochodne

DZIAŁYW SPÓŁKACH Z
GRANICZONĄ

DPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ENERGOSYNERGIA TECHNOLOGIE SP Z

'. 0.0.

EDNOSTKI UCZESTNICTWA l
ERTTFIKATf INWEST/CYJNE

rtość według
eny nabycia w

iedzibaąiółki ^siedziby iczba

azwa spółki

rtość według
ceny na dzień

&

NERGOSYNER
IA
ECHNOLOGIE
P. Z 0. 0.

odzaj rynku

IKOŁÓW

olska

azwa rynku

26843

azwa i rodzaj
unduszu

ilansowywtys.

4754

777

rtość według
iczba

eny nabycia w

ya

l. Jednostki uczestnictwa

0, 0000

o

II. Certyfikaty inwestycyjne

o

o

Komisja Nadzoru Finansowego

FIRSTPRIYATE EQUIT>fFIZAN

FIZ-R-E_20120101 2017

rocentowy udział
atóywach
gółem
44, 03
8, 84

20, 83

0, 00
20, 61

odzaj listu

artość

iczba

ominalna

iczba

rtość według

artoSć

odstawa emiąi

eny nabyciaw

rtość według

ominalna

iczba

rtość według
cny nabycia w
ys.

rtość według
rocentowy udział
ceny na dzień atóywach
ilansowfywtys. gółem

y&

ilansowywtya

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

o

o

o

0,00

o

o

o

0, 00

o

o

o

0,00

rtość według
eny nabycia w
ys

rocentowy udział

cenyna dzień aktywach
gotem

rtość według
rocentowy udział
ceny na dzień aktywach
ilansowywtya
gotem

0, 00

0, 00

o

0, 00

rocentowy udział

aktywach
gółem

1, 57

rtość według
nocentowy udział
ceny na dzień aktywach
ilansowywtys. gółem
0, 00
0, 00
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azwa i rodzaj

raj siedziby

odmiotu

odmiotu

artość

odzaj

enmin

'adczenia

magalnoścl

rtość według
eny nabycia w
ys

'adczenia w iczba

ys

rtość według
ceny na dzień
ilansowywtys.

1. SYNGAZ S.A.

P04361

olska

2018-01-31

OŻYCZKA

300

1

300

322

2. SYGNAZS.A.

P03272

ciska

2018-01-04

OŻYCZKA

190

1

190

199

3. SYNGAZ S.A.

P04361

2018-02-10

OŻYCZKA

60

1

60

62

4. SYNGAZ S.A.

P04361

olska
olsta

2018-03-07

OŻYCZKA

60

1

60

62

5. SYNGAZ S.A.

P04361

olska

2018-04-10

OŻYCZKA

218

1

218

223

6. SYNGA2 S.A.

P04361

olska

2018-05-14

OŻYCZKA

88

1

88

89

7. SYNGAZS.A.

P04361

ciska

2018-06-14

OŻYCZKA

83

1

83

83

EKSLE

stawca

ata płatności

rtość według
eny nabycia w
ys.

POŻYTO

zwą banku

raj siedziby
anku

rtość według
rocentowy udział
ceny na dzień aMywach
ilansowywtys.

aluta

gotem

runki
procentowania

rtość według
rtość według
eny nabycia w -eny nabycia w
anej walucie

y&

l. W walutach państw należących do OBCD

II. Wwalutach państw nienateżących do OECD

ALUTT

rtość według
sny nabycia w
ys.

aństwo

rtość na dzień rtość według rocentowy udział
ilansowyw
ceny na dzień aktywach
anej walucie
ilansowywtys.
golem

l.W walutach państw należącychdo OBCD

0, 00

II. W walutach państw nienależących do

0,00

OECD

okoddania do

IERUCHOMOŚCI

żyttaj

ata nabycia

umer księgi

ieczystej

l. Prawa własności nieruchomości:

1. Budynki
2. Lokale
3. Grunty
4. Inne

II. Prawa współwłasności

nieruchomości:

1. Budynki
2. Lokale
3. Grunty
4. Inne
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rocentowy udział
aktywach

gotem
0, 65

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

rtość według

ceny na dzień
ilansowyw
anej walucie

rtość według rocentowy udział
ceny na dzień aktywach
ilansowywtys.
cłem

0, 00

0, 00

bciążenia

łużebności

rtość według
eny nabycia w
ya

rtość według
rocentowy udział
ceny na dzień aktywach
ilansowywtys, gółem

0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0,00

0,00
0, 00
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III. Użytkowanie wieczyste:

1. Budynki
2. Lokale
3. Grunty
4. Inne

TABELBODATKOWE

NSTRUMENTY RYNKU

IENIĘŻNEGO

mitent

ermin wykupu

ILANS

artość

amnki
procentowania

49559

79457

996

15836

2. Należności

4

371

3. Transakcje przy zobowiązaniu się dmglej strony do odkupu

o

o

10324

12649

4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, wtym:

-dłużne papiery wartościowe
5. StóadniM lokat nienotowane na aktywnym rynku, wtym:
-dłużne papiery wartościowe
6. Nieruchomości

7. Pozostałe aktywa

o

o

38235

50601

o

o

o

o

o

o

II.Zobowiązania
III. Aktywa netto (1-11)

992

12169

48567

67288

IV. Kapitał funduszu

63811

75163

1. Kapitał wpłacony

161 226

161 226

2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)

-97415

-86063

V. Dochody zatrzymane
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychodyz lokat netto
2. Zakumulowany, nierozdysponowanyzrealizowanyzysk(strata) ze
zbycia lokat

YI. Wfcrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny
nabycia
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji

(IV+V+/-VI)
iczba zarejestrowanych certyfikatówinwestycyjnych
rtość aktywównetto na certyfikat inwestycyjny

rtość według
eny nabycia w
ys

rtość według
ceny na dzień
ilansowywtys.

2016 rok

2017 rok

l.Aktywa
1. Środki pieniężne i ich elwiwalenty

iczba

ominalna

4866

18527

-11 668

-10800

16534

29327

-20110

-26 402

48567

67288

47695

57067

1 018, 28

1 179, 11

47695

rzewidywanaliczba certyfikatówinwestycyjnych

1 018,28

ozwodnionawartość aktywównetto na certyfikat inwestycyjny
Liczba certyfikatówinwestycyjnych w podziale na sene certyfikatów:

LINVLBOCD47 :
7695

rtość aktywów netto na poaczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Ln>JVLBOfl047 :
018, 28
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o

o

0, 00

o

o

0, 00

o

o

0, 00

o

o

0,00

o

o

0,00

2017

rocentowy udział
aktywach

gółem
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od 2017-01-01

od 2016-01-01

do2017. 12.31

do 2016-12-31

l. Przychody z lokat

1 976

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

4508

1878

621

90

3887

3. Przychodyzwiązanez posiadaniem nieruchomości

o

o

4. Dodatnie saldo różnic kursowych

8

o

5. Pozostałe

o

o

II. Koszty funduszu

2844

3788

1. ^nagrodzenie dla towarzystwa

1 842

2870

2. wynagrodzeniadla podmiotówprowadzącychdystiybucję
3. Opłaty dla depozytariusza

4. Opłaty związanez prowadzeniem rejestni aktywów
funduszu
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne
6. Usługi w zakresie rachunkowości

7. Usługi w zakresie zarządzaniaaktywami funduszu
8. Usługi prawne

o

o

78

78

18

22

o

o

193

201

o

o

294

556

9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

o

1

10. Koszty odsetkowe

o

o

11. Kosztyzwiązanez posiadaniem niemchomości

o

o

12. Ujemne saldo różnic kursowych

o

o

13. Pozostałe

419

60

a) Odpisyaktualizujące przeterminowane należności

370

o

o

o

IV.Koszty funduszu netto (11-111)
V. Przychody z lokat netto (1-IV)

2844

3788

-868

720

VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)

-6501

-19840

-12 793

-7013

326

o

6292

-12 827

-752
-7369

296
-19 120

-154, 51

-335, 05

-154, 51

-335, 05

l. Koszty pokrywane przez towarzystwo

1. Zrealizowanyzysk(strata) ze zbycia lokat, w tym:
-z tytułu różnic kursowych
2. Wfcrost (spadek niezrealizowanegozysku (straty) z wyceny
lokat, w tym:
-z tytułu różnic kursowych

VII.Wtynik z operacji
nikz operacji na pizypadającyna certyfikat inwestycyjny
ozwodnionywynikz operacji przypadającyna certyfikat
nwestycyjny

ESTAWIEMEZMIANWAKTYWACHNETTO

od 2017-01-01

od 2016-01-01

do 2017-12-31

do 2016-12-31

1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu
sprawozdawczego

67288

110361

2. V^nikzoperacji za okressprawozdawczy(razem), w tym:

-7369

-19120

a)pizychodyz lokat netto

-868

720

-12793
6292

-7013
-12827

-7369

-19120

o

o

a)z przychodówz lokat netto

o

o

b)ze zrealizowanegozysku ze zbycia lokat

o

o

c)z przychodówze zbycia lokat

o

o

-11 352

-23 953

o

o

-11 352

-23 953

-18721

-43073

48567

67288

b)zrealizowanyzysk(strata) ze zbycia lokat
cjwzrost (spadek) niezrealizowanegozysku (straty) z wyceny lokat
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wynihu z operacji
4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)

5. Zmianyw kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:
a)zmiana kapitału wpłaconego (powięksenie kapitału z tytułu
wydanych certyfikatów inwestycyjnych)

b)zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu
wykupionych certyfikatówinwestycyjnych)
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym

7. Wfartość aktywównetto na koniec okresu sprawozdawczego

Komisja Nadzoru Finansowego
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8.Średniawartośćaktywównettow okresiesprawozdawczym

FI2-R-E 20120101 2017
62310

a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych
b) liczba wykupionych certyfitetów inwestycyjnych
c)saldo zmian

95531

0, 00

0, 00

9 372, 00

18 798, 00

-9 372, 00

-18 798, 00

116881,00

116881,00

e)liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

69186, 00

59814, 00

f) saldo zmian

47 695, 00

57 067, 00

47 695, 00

57 067, 00

1179, 11

1454, 70

1 018, 28

1 179, 11

-13, 64

-18, 94

d)liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych

9. Przewidywana liczba certyfikatów Inwestycyjnych
10. wartość aktywów netto na certyflhat inwestycyjny na koniec
popizedniegookresu sprawozdawczego

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

-data wyceny
14. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie
sprawozdawczym
-data wyceny

1 018, 28
017-12-31
1 218, 55
017-06-30

15. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej
wycenyw okresie sprawozdawczym
-data wyceny

16. Rozwodnionawartośćaktywównetto na certyfikat inwestycyjny

1 179, 11
016-12-31
1 405, 46
016-03-31
1

1 018, 28

017-12-31

179, 11

016-12-31

1 018,28

l. Procentowy udział kosztówfunduszu w średniejwartości
aktywównetto, w tym:

179, 11

1

4,56

3, 97

1. procentowy udział wynagrodzenia dla towaizyshra
2. procentowy udział wynagrodzeniadla podmiotówprowadzących
dystrybucję

2, 96

3, 00

0, 00

0, 00

3. procentowy udział opłat dla depozytariusza
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów

0, 13

0, 08

0, 03

0,02

0, 31

0,21

0,00

0, 00

funduau

5. procentowy udział opłat za usługi wzakresie rachunkDwości
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami
funduszu

CHUNE RZEPŁYWÓWIENIĘŻNYCH
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

od2017-01-01

od2016. 01.01

do 2017-12-31

do 2016-12-31

7964

17399

11 622

21 642

1. Z tytułu posiadanych lokat

1 927

2. 2 tytułu zbycia sUadników lokat

727
20915

3. Pozostałe

9679
16

II. Wydatki

3658

4243

o

o

l. Wpływy

1.Z tytułu posiadanych lohał
2. Z tytułu nabycia stadnikówlokat
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzeniadla towarzystwa
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotówprowadzących
dystrybucję
5. 2 tytułu opłat dla depozytariusza
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
7. 2 tytułu opłat za zezwolenia onaz opłat rejestracyjnych
8. Z tytułu usług w zakresie rachuntowości
9. Z tytułu ustug w zakresie zaiządzaniaaktywami fundusu
10. Z tytułu usług prawnych

11. Z tytułu posiadania niemchomości

o

999

o

2081

3309

o

o

65

79

15

23

o

o

181

206

o

o

267

566

o

o

50
-22 804

60
-47003

o

o

1. Z tytułu wydania certyfikatówinwestycyjnych

o

o

2. Z tytułu zaciągniętych kredytów

o

o

3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek

o

o

4. 2 tytułu spłaty udzielonych pożyczek

o

o

5. Odsetki

o

o

12. Pozostałe

B.Przepływy środków pieniężnychz działalności finansowej
l. Wpływy

6. Pozostałe

II. Wydatki

o

o

22804

47003

Komisja Nadzoru Finansowego
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22804

1. Z tytułu wykupienia certyfikatówinwestycyjnych
2. Z tytułu spłat zaciągniętychkredytów

47003

o

o

3. Z tytułu spłat zaciągniętychpożyczek

o

o

4. Z tytułu wyemitowanych obligacji

o

o

5. Z tytułu wypłaty przychodów

o

o

6. Z tytułu udzielonych pożyczek
7. Odsetki

o

o

o

o

8. Pozostałe

o

o

o

o

-14840

-29 604

15836

45440

996

15836

C. Skutki zmian kursówwymianyśrodków pieniężnych i
ekwiwalentówśrodków pieniężnych
D.Zmianastanu środków pieniężnychnetto (A+/-B)
E rodki pieniężnei ekwhwalentyśrodków pieniężnychna
początek okresu sprawozdawczego

F. rodki pieniężne i ekwiwalentyśrodków pieniężnychna
koniec okresu sprawozdawczego (&/-D)

NOTY

OTA-1POLITYKARACHUNKOWOŚCI

otę -l opublikowano w załączonym pliku.

Plik

Opis

polityka rachunkowości.pdf

OTA-2NALEŻNOŚCIFUNDUSZU

2017 rok

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

Komisja Nadzoru Finansowego
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6. Z tytułu poaadanych niemchomości, wtym czynszów

o

7. Z tytułu udzielonych pożyczek

o

8. Pozostałe

o

a)

o

OTA-3ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU

2017 rok

1. Z tytułu nabytych aktywów

o

2.

o

Ztytułutransateji

przy

zobowiązaniu się funduszu do odtaj pu

3. Z tytułu instmmentówpochodnych

o

4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne

o

5. Z tytułu wykupionych certyfikatów Inwestycyjnych

o

6. Z tytułu wypłaty dochodówfundusu

o

7. Z tytułu wypłaty przychodówfunduau

o

8. Z tytułu wyemitowanych obligacji

o

9. Z tytułu króttotenni nowych pożyczeki Iredytów

o

10. Z tytułu długoterminowych pożyczek! kredytów

o

11. Z tytułu gwaiancji lub poręczeń

o

12. Z tytułu rezerw

533

13. Pozostałe zobowiązania

459

OTA-4ŚRODKIPIENIĘŹNEIICHEKWIWALENTY

.

STRUKTURAŚRODKÓWPIENIĘŻNYCHNA
CHUNKACHBANKOWYCH

aluta

rtość na dzień
rtość na dzień ilansowyw
ilansowyw
alucie
anej walucie w rawozdania

ys

inansowego w
s

l. Banki:
1. ING BANKŚLĄSKIS.A.

996
996

I. ŚREDNIWOKRESIESPRAWOZDAWCZYMPOZIOM

RODKÓWPIENIĘŻNYCHUTRZYMYWANYCHWCELU
ASPOKOJENIABIEŻĄCYCHZOBOWIĄZAŃ

aluta

996

rtość na dzień
rtość na dzień ilansowyw
alucie
ilansowy w
rawozdania
anej walucie w

ya

inansowego w
s

II.Średniw okresie sprawozdawczympoziom środkówpieniężnych:
1.

3882

zł

3882

3882

rtość na dzień

ilansowyw

II.EKWIWALENTYŚRODKÓWPIENIĘŻNYCH

alucie
rawozdania

inansowego w
ys.

II. Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:

OTA-5 RYZYKA

otę -5 opublikowano w załączonym pliku.
Komisja Nadzoru Finansowego
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Opis

yka. pdf

NOTA-6 INSTRUM ENTY POCHODNE

yp zajętej pozycji

odzaj instrumenty pochodnego

OTA-7TRANSAKCJEPRZYZOBOWI/^ANIUSIĘ
UNDUSZULUB DRUGIEJSTRONY DO ODKUPU

el otwarcia pozycji

rtość otwartej
ożyćj i

rtość na dzień
ilansowywtyS L zł

l. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym:
1. Tnansal<cje, wwynihu Uórych następuje pizeniesienie na fundusz prawwłasności
l ryzyk
2. Transakcje, wwyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw
własności i ryzyk

II.Transakcje przy zobowiązaniusię funduszu do odkupu, w tym:
1. Transakcje, wwyniku których następuje przeniesienie na dmgą stronę praw
własności i ryzyk

2. Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw
własności i ryzyk

III.Należnościz tytułu papierówwartościowych pożyczonychod
funduszu w trybie przepisów rozporządzeniao pożyczkach papierów
wartościowych
IV. Zobowiązania z tytuhi papierów wartościowych pożyczonych przez
fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów
wartościow

ch

OTA-8KREDYTYIPOŻYCZKI

l.ZACIĄGNIĘTEl WYKORZYSTANE PRZEZRJNDUSZ KREDYTfl POŻYCZKIPIENIĘŻNEW KWOCIESTANOWIĄCEJ,NA DZIEŃICHWYKORZYE
RJNDUSZU
Komisja Nadzoru Finansowego
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artość
izyszłych

rzyszłych

umieni

mmieni

wota będąca
odstawą
rzyszfych

ieniężnych

fatności

ieniężnych

.

erminy

FIZ-R-E 20120101 2017

enmin

padalności
wygaśnięcia)
nstrumentu

ochodnego

enmm
konania

instmmentu

pochodnego

TANIA, WIĘCEJNIŻ1 %WARTOŚCIAKTYWÓW
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wota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia

azwa podmiotu udzielającego
dytu (pożyczki)

iedziba

otaw ... . .

y&

ednostka

alucie

aluta

".--

--

wota kredytu/pożycztó pozostała do spłaty

rocentONy

dział w

^^

^01:

ys

ednostte

II. UDZIELONEPRZEZFUNDUSZPOŻYCZKIPIENIĘŻNEWKWOCIESTANOWIĄCEJ,NADZIEŃICHUDZIELENIAWIĘCEJNIŻ1 %WARTOŚCI
AKTYWÓWRJNDUSZU
wota kredytu/pożyczki wchwili udzielenia
azwa podmiotu

iedziba

^

ys

puentowania ^'"^'Y abezpieczenia

ednodka

tóywach

1. SYNGAZS. A.

olsta

300

300

tyś.

0,65 0%

20- y^r

1. SYGNAZS. A.

ol sta

190

190

tyś

0, 40 0%

2- s^e

1. SYNGAZS. A.

olska

60

60

tyś.

zł

0, 13 0%

2018-°2-10 s^e

1. SYNGAZS. A.

olska

60

60

tyś.

zł

0, 12 0%

2018-°3W y?a^e

1. SYNGAZ S.A.

olste

218

218

tyś.

zł

0,45 0%

2018-°4-10 y^a^6

1. SYNGAZS. A.

olsta

88

88

tyś.

zł

0, 18 0%

--14 ^T

1. SYNGAZS. A.

olska

83

83

tyś

zł

0, 17 0%

2018-°6-14

;se

OTA-9WALUTYIRÓŻNICEKURSOWE

.

WALUTOWASTRUKTURAPOZYCJIBILANSU

jednostka

waluta

2017 rok

l. (Pozycja bilansu po pizeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego)

w tyś.

11. 1) nodki pieniężne i ich ekwiwalenty

w tyś.
w tyś.

zt
zł

996

III. 2) Należności
IV. 4)SldadniM lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:
V. 5) Stóadnita' lokat nienotowane na ałtywnym rynlu, wtym:

wtya

zt

w tyś.

VI. II. Zobowiązania

wty&

w tyś.

zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł

10324
38235
992
996

wtya

EUR

4

459

B) 1)Środkipieniężnei ich etamwalenty
C)2) Należności

w tyś.
w tyś.

D)4) Stadniki lohat notowane na atóywnym rynlii, wtym:
E)5)S14adnil<i lokat nienotowane na aktywnym rynku, wtym:
F)ll. Zobowiązania
H)2) Należności

w tyś.
w tyś.

1)11. Zobowiązania

4

o

10324
38235
533

w tyś.

EUR

b) 2) Należności

w tyś

EUR

1

c) II. Zobowiązania

wty&

EUR

110

w tyś.

zł
zł
zł
zł
zł

996

c)2. 1)

rodtó pieniężne i ich elwiwalenty

c)3. 2) Należności

wtya

c>4. 4) Stadniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:
c)5. 5)Stóadnil<i lokat nienotowane na aktywnym rynlu, w tym:
c)6. II. Zobowiązania

w tyś.
w tyś.
w tyś.

4

10324
38235
992

azem

w tyś.

48567
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II. DODATNIEl UJEMNERÓŻNICEKURSOWEW PRZEKROJULOKATFUNDUSZU
Dodatnie różnice kursowe

kładniki lokat

Zrealizowane

Ujemne różnice kursowe
allzowane

Niezrealizowane

Niezrealizowane

1. Aleje

o

o

o

o

2. W&rranty subskrypcyjne

o

o

o

o

3. Prawa do akcji

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

-752

9. Udziały w spółkach z ograniczonąodpowiedzialnością

326

o

o

10. Jednostki uczestnictwa

o

o

o

o

11. Certyfikaty inwestycyjne

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

14. Wekde

o

o

o

o

15. Depozyty

o

o

o

o

16. Waluty

o

o

o

o

17. Nieruchomości

o

o

o

o

18. Statki morskie

o

o

o

o

19. Inne

o

o

o

o

12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego
inwestowania mające siedzibęza granicą
13. Wierzytelności

II. REDNI KURS WALUTf SPRAWOZDANIA
INANSOWEGO WYUCZANY PRZEZ NBP, Z DNIA

PORZĄDZENIASPRAWOZDANIAFINANSOWEGO

urs w stosunku

o zł

aluta

1. (nazwa)

OTA-10DOCHODYI ICHDYSTRYBUCJA

REALIZOWANYINIEZREALIZOWANYZYSK
STRATA)ZEZBYCIALOKAT

artość
realizowanego

rost (spadel^
iezrealizowanego

ysku (straty) ze

ysku z wyceny

bycia lokat w tyś. ktywóww tya

1. Stadniki lokat notowane na aktywnym rynku
2. SUadniki lokat nienotowane na aUywnym [ynlu

-282

-865

-12511

7157

3. Nieruchomości

o

o

4. Pozostałe

o

o

rtość w okresie

ŁACONEDOCHODYFUNDUSZU

rawozdawczym

tyś.
l. Wypłacone przychody z lokat:

o

1. Dywidendyi inne udziały w zyskach

o

2. Pizychodyodsetkowe

o

3. Pizychodyzwiązanez posiadaniem nieruchomości

o

4. Dodatnie saldo różnic kursowych

o

5. Pozostałe:

o

a)

o

II.Wypłacony zrealizowanyzysk ze zbycia lokat

o

YPŁACONEPRZYCHODYZEZBYCIALOKAT

rtość w okresie rocentowy udział
nawozdawczym aktywach w dniu
tya
płaty

rocentowy udział w
pfyw na
l<ly\Aiach netto w dniu rtość aktywów
płaty
tyś
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20

FIRSTPRIYATEEQUITYF12AŃ

FI2-R-E_20120101 2017

pływna
rtość aktywów
etto w tyś
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OTA-11KOSZTYFUNDUSZU

.

KOSZTYPOKRYWANEPRZEZTOWARZYSTWO

rtoić w okresie

rawozdawczym

tyś
1. ^nagrodzenie dla podmiotówprowadzącychdystiybucję

o

2. Opłaty dla depozytariusza

o

3. Opłaty związanez prowadzeniem rejestu aktywówfunduszu

o

4. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

o

5. Usługi w zakresie rachunkowości

o

6. Usługi w zakresie zarządzaniaatóywami funduszy

o

7. Ustugi prawne

o

8. Usługi wydawnicze w tym poligraficzne

o

9. Koszty związane z posiadaniem nieuchomości

o

10. Pozostałe:

o

LWYNAGRODZENIEDLATOWARZYSTWA

rtośćwokresie

rawozdawczym

tyś
1. Część stała wynagrodzenia

2. Częśćwynagrodzenia uzależniona od wynikówfunduszu

1 842
o

II.KOSZTYFUNDUSZUAKTYWÓWNIEPUBLICZNYCHZWIĄZANE

rtość w okresie
rawozdawczym

EZPOŚREDNIOZEZBYTYMILOKATAMI

tyś

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

NFORMACJA DODATKOWA

nformację dodatkową do sprawozdania fmansowego opublikowano w załączonym pliku.
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lik

Opis

informacja dodatkowa.pdf

ŚWIADCZENIEOPOFRAWNOŚCIROCZNEGOSPRAWOZDANIAFINANSOWEGO

świadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego opublikowano w załączonym pliku.

Plik

Opis

świadczenieZaiząd.pdf

ŚWIADCZENIDEPOZYTARIUSZA

świadczenieDepozytariuszado sprawozdaniafinansowegoopublikowanow załączonym pliku.

Komisja Nadzoru Finansowego
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Opis

lik
Depozytariusz.pdf

OŚWIADCZENIEZARZĄDUWSPRAWIEPODMIOTUUPRAWNIONEGODOBADANIA
SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

świadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
publikowano w załączonym pliku.

Plik

Opis

świadczenie Zarządu badanie 2017. pdf

PINIAPODMIOTUUPRAWNIONEGODOBADANIASPRAWOZDANFINANSOWYCH

pinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań fmansowych zamieszczono wraz z raportem
badania
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FIZ-R-E_20120101 2017

FIZ AŃ

lik

Opis

PORTPODMIOTUUPRAWNIONEGODOBADANIASPRAWOZDAŃFINANSOWYCH

aport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych opublikowano w załączonym

liku.

Plik

Opis

prawozdaniez badania.pdf
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STANOWISKOZARZĄDUORAZOPINIAORGANUNADZORUJĄCEGOWSPRAWIE
OPINIIPODMIOTUUPRAWNIONEGODOBADANIASPRAWOZDAŃFUtANSOWYCH

ie dotyczy

Plik

Opis

PODPISY

ODPISYWSZYSTKICHCZŁONKÓWZARZĄDUTOWARZYSTWA
ata

mię i nazwisko

018-04-09

rzysztof Mędrala

018-04-09

adostaw Butryn

tanowisko/Funtoja

odpis

^

rezesZa rządu

ceprezes Zarządu

^J^OJ-i^}

ODPISOSOBY,KTÓREJPOWIERZONOPROWADZENIEKSIĄGRACHUNKOWYCH
ata
018-04-09

mię i nazwisko
iotrWudarczyk

tanowisto/Funkcja

odpis

złonekZarządu YISTRA Fund
ervicesPoland Sp. z o. o.
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Warszawa, dnia 5 kwietnia 2018 r.

PismoPrezesaZarząduOriginTowarzystwaFunduszyInwestycyjnychS.A. doUczestnikówFirstPrlvateEquity
Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Szanowni Państwo,

Prezentujemy Państwu roczne sprawozdanie finansowe First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów
Niepublicznych (Fundusz) za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Na 31 grudnia 2017 r., aktywa Funduszu wynosiły 49. 559 tyś. zt, 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 od 1
stycznia2017r. do31 grudnia2017r. stopazwrotuw ujęciurocznymwynosiła -13,64%.
W roku 2017 Funduszprzeprowadził dwawykupycertyfikatówinwestycyjnych(na dzień31 marca2017roku, 30czerwca2017
roku) na łączną kwotę 1 1.352 tyś. złotych.

Opisnajważniejszychczynnikówi wydarzeń,którewpłynęły naosiągniętąstopęzwrotuprezentujemyPaństwuw Sprawozdaniu
z działalności Funduszu.

Zachęcamdozapoznaniasięz przygotowanymsprawozdaniem,pozostającz poważaniem,

Krzyś ofl^^rala
P ezes Zarządu

FIRSTPRIYATEEOUITrFUNDUSZINWESPi/CYJNYZAMKNIĘPi'AKTtWÓWNIEPUBLICZNYCH
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ZA OKRES
OD 1 STYCZNIA 2017 ROKU DO 31 GRUDNIA 2017 ROKU

FIRSTPRIYATEEQUITYFUNDUSZINWESTYCYJNYZAMKNIĘFi'AKTWÓW
NIEPUBLICZNYCH

WPROWADZENIE
1)

PODSTAWOWE INFORMACJE O FUNDUSZU

FirstPrivateEquityFunduszInwestycyjnyZamkniętyAktywówNiepublicznych.

W dniu 11 października2007 r. Sąd Okręgowyw WarszawieVII Wydział Cywilny i Rejestrowy dokonał wpisu lnvestor
LevaragedBuyOutFunduszuInwestycyjnegoZamkniętegoAktywówNiepublicznychdoRejestru FunduszyInwestycyjnych pod
numerem RFI327. Funduszrozpoczął działalność dnia17.10.2007r. Od15grudnia2010r. do9 lipca2015r. Funduszdziałał
podnazwąInyestorPriyateEquityFunduszInwestycyjnyZamkniętyAktywówNiepublicznych,w skrócielnvestorPEFIZ.Od10

lipca 2015 r. Fundusz działa pod nazwą First Priyate Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, w
skrócieFirstPrivateEquityFIZAktywówNiepublicznych.CzastrwaniafunduszuJestnieograniczony.FunduszjestFunduszem
Inwestycyjnym Zamkniętym emitującym publiczne certyfikaty inwestycyjne.
2) CEL INWESTYCYJNY, SPECJALIZACJA FUNDUSZU l STOSOWANE OGRANICZENIA
INWESTYCYJNE

Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat Funduszu

dokonywanychw papierywartościowei inneprawamajątkowe. Funduszniegwarantuje osiągnięciaceluinwestycyjnego.
Ograniczeniainwestycyjne:
l. Polityka inwestycyjna i kryteria doboru lokat:

1. Funduszmożeinwestowaćw lokatyprzewidzianew Statucie,w tym:
a) akcjei obligacjespółek akcyjnychi komandytowaakcyjnych,

b) udziały i obligacje spółek z ograniczoną odpowiedzialnością- podwarunkiem, żesązbywalne.
2. Funduszmożeponadtoinwestowaćw następującerodzajelokat:
a) wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności wobec osóbfizycznych,
b) waluty,

c) wystandaryzowane instrumenty pochodne, których bazęstanowią kursy walut,

d) papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski, państwa
należące do OECD albo międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub, co najmniej
jedno z państwnależącychdo OECD,

e) instrumenty rynku pieniężnego - pod wanjnkiem, że sązbywalne.

3. Funduszmoże lokować aktywa w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych lubw tytuły
uczestnictwaemitowaneprzezinstytucjewspólnegoinwestowania,mającesiedzibęzagranicą.

4. Funduszmożelokowaćaktywaw depozytyw bankachkrajowych, bankachzagranicznychlubw instytucjach kredytowych.
5. Funduszmożezaciągaćpożyczki i kredytyw bankachkrajowych, instytucjach kredytowych lubbankachzagranicznych, oraz
dokonywać emisji obligacji.

6. Funduszmożeudzielaćpożyczekpieniężnych,poręczeńlubgwarancji.

7. Podstawądoboru do portfela lokat, o których mowa w ust. 1,jest analizafundamentalna oraz ocena trendówrynkowych.
Funduszbędzieposzukiwał lokat, które rokują średnio lub długoterminowy wzrostwartości. W ocenie istotne znaczenie będą
miały analizyhistorycznych i prognozowanych sprawozdańfinansowych z uwzględnieniem potencjału wzrostu wartości danej
spółki lubposiadanych przezspółkę aktywów.Wśródelementówanalizyistotnebędąocenyproduktuoferowanego przezdaną
spółkę, jejkadryzarządzającej,aktywów,pozycjirynkowej, siecidystrybucji, ogólnychperspektywrozwoju,możliwościprzejęcia
lubrestrukturyzacji, a takżeryzykopłynności i ryzykoniewypłacalności spółki.

8. Fundusz może lokować aktywa w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa i

Narodowy Bank Polski, państwa należące do OECD albo międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest
Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno z państwnależących do OECD, instrumenty rynku pieniężnego, depozyty w
bankach krajowych, bankach zagranicznych lub w instytucjach kredytowych, oraz waluty, w celu zapewnienia płynności i
sprawnego zarządzania portfelem Funduszu.

9. Fundusz może lokować aktywa w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych lub tytuły
uczestnictwaemitowaneprzezinstytucjewspólnegoinwestowaniamającesiedzibęzagranicąw celuzwiększeniastopyzwrotu
i dywersyfikacjilokat dziękiuzyskaniudostępudo specyficznychklas aktywów.Podstawądoborujednostek uczestnictwa lub
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certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego
inwestowania mające siedzibę za granicą będązasady i cel polityki inwestycyjnej, rodzaje i kryteria doboru lokat oraz wyniki
osiąganeprzezdanyfundusz inwestycyjnylub instytucjęwspólnegoinwestowania.

10. W przypadku instrumentów pochodnych, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny rynkowej walut obcych

Funduszbędziebrat pod uwagęw jakiej walucie denominowanesąAktywa Funduszu. Funduszmożezajmowaćpozycje w
instrumentach pochodnych, których cena zależy bezpośredniolub pośrednio od ceny rynkowej walut obcych, umożliwiające
zabezpieczenieryzyka kursowegoAktywówFunduszu.

11. W przypadkuinstrumentówpochodnych, którychbazęstanowiąuznaneindeksy Funduszbędziebrał pod uwagęryzyko
systematyczne Aktywów Funduszu związane z sytuacją rynkową. Fundusz może zajmować pozycje w instrumentach

pochodnych, których bazę stanowią uznane indeksy, umożliwiające zabezpieczenie ryzyka systematycznego Aktywów
Funduszuzwiązanegoz sytuacją rynkową.

12. Funduszmoże zaciągaćpożyczki i kredyty w bankachkrajowych, instytucjach kredytowych lub bankachzagranicznych,
oraz dokonywać emisji obligacji, w celu zwiększenia stopy zwrotu z realizowanych projektów inwestycyjnych i zapewnienia
płynności oraz sprawnegozarządzaniaportfelem Funduszu.

13. Funduszmoże lokowaćaktywa w wierzytelności oraz udzielaćpożyczek pieniężnych,poręczeńlub gwarancji. Fundusz
może udzielać pożyczek, poręczeń j gwarancji podmiotom biorącym udział w transakcjach, których celem jest dokonywanie

lokat, o których mowa w ust. 1, w związkuz dokonywaniem tych lokat. Fundusz udziela pożyczek, poręczeńi gwarancji przy
uwzględnieniu celu inwestycyjnego Funduszu. Fundusz może udzielać pożyczek, poręczeń i gwarancji wyłącznie podmiotom,

które nie znajdują sięw stanie upadłości lub likwidacji. Zasady spłaty udzielanych pożyczek wynikają ze stmktury transakcji,
których celem jest dokonywanie lokat, o których mowa w ust. 1. Pożyczki, poręczenia i gwarancje mogą zostać udzielone na
okres nie dłuższy niż okres posiadania przez Fundusz lokaty, o której mowa w ust. 1, w związku z którą zostały udzielone.

Pożyczki, poręczenia i gwarancje mogą zostać udzielone jeżeli wartość zabezpieczenia będzie równa, co najmniej 20%
wartościpożyczonychśrodkówlub poręczonejalbogwarantowanejsumy. Zabezpieczeniemmożebyćkażdeprawo,z którego
Fundusz może się zaspokoić, przy uwzględnieniu polityki inwestycyjnej Funduszu oraz dopuszczalnych lokat Funduszu.

Pożyczkobiorcajest obowiązanyumożliwić Funduszowi podejmowanie czynności związanychz oceną sytuacji finansowej i
gospodarczej pożyczkobiorcy oraz kontrolę wykorzystania i spłaty pożyczki.

14. Fundusz nie może nabywać certyfikatów inwestycyjnych, które wyemitował, z wyjątkiem wykupu certyfikatów
inwestycyjnych.
Rodzaje i dywersyfikacja lokat Funduszu:

1. Fundusz jako fundusz zamknięty aktywów niepublicznych lokuje co najmniej 80% wartości swoich Aktywów w aktywa inne
niż:

1) papiery wartościowe będące przedmiotem publicznej oferty lub papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku
regulowanym, chyba że papiery wartościowe stały się przedmiotem publicznej oferty lub zostały dopuszczone do obrotu na
rynku regulowanym po ich nabyciu przez Fundusz,

2) instrumentyrynkupieniężnego,chybażezostały wyemitowaneprzezspółki niepubliczne,którychakcjelub udziały wchodzą
w skład portfela inwestycyjnego Funduszu.

2. Papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnegowyemitowane przez jeden podmiot, wierzytelności wobec tego
podmiotui udziały w tym podmiocieniemogąstanowićłącznie więcejniż20%wartościAktywówFunduszu.Ograniczeniatego
nie stosuje siędo papierówwartościowychemitowanych, poręczonychlub gwarantowanychprzez Skarb Państwa,Narodowy
Bank Polski, państwanależącedo OECDalbo międzynarodoweinstytucje finansowe, którychczłonkiem Jest Rzeczpospolita
Polskalubco najmniejjednoz państwnależącychdoOECD.Fundusz,obejmującpapierywartościowew wykonaniuumowy o
subemisjęinwestycyjną,niemożenaruszyćograniczeń,o którychmowaw zdaniupierwszym.
3. Waluta obca jednego państwa lub euro nie może stanowić więcej niż 20% wartości AktywówFunduszu, z zastrzeżeniem, że
przy stosowaniu powyższego limitu Fundusz jest obowiązany uwzględniać wartość walut stanowiących bazę instrumentów
pochodnych.

4, Funduszmożelokowaćniewięcejniż20%wartościAktywówFunduszuw jednostkiuczestnictwalubcertyfikatyinwestycyjne
funduszy inwestycyjnych lub tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibęza
granicą.

5. Depozyty w jednym banku krajowym, banku zagranicznym lub instytucji kredytowej nie mogą stanowićwięcej niż 20%
wartości AktywówFunduszu.
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6. Fundusz może zaciągać,wyłącznie w bankach krajowych, instytucjach kredytowych lub bankach zagranicznych, pożyczki i
kredyty o łącznej wysokości nieprzekraczającej 75% wartości Aktywów Netto Funduszu w chwili zawarcia umowy pożyczki lub
kredytu. Fundusz może dokonywać emisji obligacji w wysokości nieprzekraczającej 15% wartości Aktywów Netto Funduszu na
dzieńpoprzedzającydzieńpodjęcia przez Zgromadzenie Inwestorów

uchwały o emisji obligacji. W przypadku wyemitowania przez Fundusz obligacji łączna wartość pożyczek, kredytów oraz emisji
obligacji nie może przekraczać 75% wartości Aktywów Netto Funduszu. Emisja obligacji przez Fundusz może nastąpić
wyłącznie w trybie przewidzianym w Ustawie o ofercie publicznej.

7. Fundusz może udzielać pożyczek pieniężnych do wysokości nie wyższej niż 50% wartości Aktywów Funduszu, z tym że
wysokośćpożyczki pieniężnejudzielonejjednemu podmiotowi nie może przekroczyć20%wartościAktywówFunduszu.
8. Fundusz może udzielać poręczeń lub gwarancji do wysokości nie wyższej niż 50% wartości AktywówFunduszu, z tym że
wysokość poręczenia lub gwarancji udzielanych za zobowiązania jednego podmiotu nie może przekroczyć 20% wartości
AktywówFunduszu.

9. Wartość pozycji wynikających ze wszystkich nabytych lub sprzedanych instrumentów pochodnych, których cena zależy
bezpośredniolub pośrednio od ceny rynkowej walut obcychstanowi nie więcejniż 100%AktywówFunduszu.
10. Wartość pozycji wynikającychze wszystkich nabytych lub sprzedanych instrumentówpochodnych, których bazęstanowią
uznane indeksy, stanowi nie więcej niż 100% Aktywów Funduszu.
11. Wartość pozycji wynikających z nabytych lub sprzedanych instrumentów pochodnych, których cena zależy bezpośrednio lub
pośrednio od ceny rynkowej walut obcych, lub których bazę stanowią uznane indeksy, obliczana jest jako suma wartości

bezwzględnych pozycji w poszczególnych instrumentach pochodnych, określonych w ten sposób, że od wartości zajętych
pozycji długich odejmuje się wartość zajmowanych pozycji krótkich w danym

instrumencie pochodnym. Do określenia maksymalnego poziomu zaangażowaniawartość pozycji wynikającychz nabytych lub
sprzedanych instrumentówpochodnychuwzględnianajest w wysokościz chwili ich nabycia.
12. Rodzajeryzykzwiązanychz instrumentami pochodnymi:
a) ryzyko rynkowe związaneze zmiennością notowań instrumentów pochodnych - zaangażowanie Funduszu w instrumenty
pochodne powoduje, że ryzyko to występuje, a Fundusz podejmuje je w celu zabezpieczenia ryzyka,

b) ryzyko rozliczenia transakcji - Fundusz będzie inwestował wyłącznie w wystandaryzowane instrumenty pochodne, gdzie
rozliczenie transakcji jest gwarantowane przez izby rozrachunkowe poszczególnych rynków,

c) ryzyko płynności instrumentów pochodnych - Fundusz ogranicza ryzyko płynności poprzez lokowanie Aktywów przede
wszystkim na rynkach instrumentów pochodnych charakteryzujących się dużą płynnością,

d) ryzyko niedopasowania wyceny instrumentu bazowego i pochodnego - występuje głównie w przypadku niedopasowania
instrumentu bazowego i pochodnego, Fundusz ogranicza je poprzez jak najlepsze dopasowanie instrumentu bazowego i
pochodnego.
3)

FIRMA, SIEDZIBA l ADRES TOWARZYSTWA

Firma:

Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S. A.

Siedziba:

Warszawa

Adres:

ul. Zielna 37
00-108 Warszawa

Origin TFI S.A. zarejestrowane jest w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000294964.
Żaden z akcjonariuszy Towarzystwa nie posiada co najmniej 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Towarzystwa

lub co najmniej 10% udziału w kapitale zakładowym Towarzystwa, a Towarzystwo nie wchodzi w skład grupy kapitałowej w
rozumieniu przepisówustawyo funduszachinwestycyjnych i zarządzaniualternatywnymi funduszamiinwestycyjnymi.
Do 19 października2016TFI działało pod nazwąWarsawEquityTowarzystwoFunduszyInwestycyjnychS.A.
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4)

OKRES SPRAWOZDAWCZY l DZIEŃBILANSOWY

Prezentowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres sprawozdawczyod 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
Dniem bilansowym jest dzień 31 grudnia 2017 roku. Dane porównywalne obejmują okres roczny od 1 stycznia 2016 roku do 31
grudnia 2016 roku.

5)

KONTYNUACJADZIAŁALNOŚCI

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundusz w dającej się
przewidziećprzyszłości tzn. przez okres nie krótszyniż 12 miesięcyod dnia bilansowego. ZdaniemZarząduOrigin TFI S.A. nie
występują okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności Funduszu. Na dzień sporządzenia sprawozdania
finansowego nie wystąpiły przesłanki rozwiązania Funduszu, określone przepisami o funduszach inwestycyjnych.
6)

PODMIOT, KTÓRYPRZEPROWADZIŁ BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Podmiotem uprawnionym do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego First Private Equity Fundusz Inwestycyjny
Zamknięty Aktywów Niepublicznych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku jest Ernst & Young Audyt Polska
spółka z ograniczonąodpowiedzialnościąspółka komandytowaz siedzibąw Warszawie,Rondo ONZ 1.
7) WSKAZANIE SERII CERTYFIKATÓW INWESFrCYJNYCH, CECH ICH RÓŻNIĄCYCH,EMISJI ORAZ WSKAZANIE

RYNKUNAKTÓRYMNOTOWANESĄCERTfFIKATfINWESTfCYJNE
cunduszwyemitował do dnia 31. 12.2017 dziewięćserii certyfikatówinwestycyjnych, którajest przedmiotem obrotu na Giełdzie
Papierów Wartościowych w Warszawie pod numerem ISIN - PLINVLB00047.

Wszystkie Certyfikaty Inwestycyjne reprezentująjednakoweprawa majątkowe.

Seria

Jednostkowa cena emisyjna

data emisji

seria A

1 000,00

11. 10.2007

seria B

1 141,69

30. 01.2009

seria C

1 208, 03

21. 10. 2009

seria D

1 456, 10

08. 02. 2011

seria E

1491, 16

01. 04. 2011

seria F

1 524, 58

25. 05. 2011

seria G

1 585, 12

16. 08. 2011

seria 1-1

1 490, 06

08. 11.2011

seria l

1 478,41

07. 02. 2012

'-dzień wpisu do rejestru funduszy inwestycyjnych
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2017-12. 31

WYBRANEDANEFINANSOWE
l. Prz chód z lokat
II. Koszt funduszu netto

III. Prz chód z lokat netto
IV. Zrealizowane z ski strat ze zb cia lokat
V. Niezrealizowane z ski strat z w cen lokat

Vi. W nik z o erac'i
VII. Zabawi zania

VIII. Akt a
IX. Akt a netto
X. Liczbazarejestrowanych certyfikatów

Wartość

Wartośćwyrażona

w EURO

1 976
2844
-868
-12793
6292
-7369
992
49559
48567

466
670
-204
-3014
1482
-1 736
238
11 882
11 644

2016-12.31
Wartośćwyrażona
w EURO
4508
1030
3788
866
720
165
-7013
-1603
-12827
-2931
-19120
-4370
12 169
2751
79457
17960
67288
15210

Wartość

inwest c 'n ch
A

47695

XI. Wartość akt ów netto na cert ikat inwest c 'n
Cert ikat inwest c 'n bez odziafu na serie
XII. W nik z o erac'i na cert ikat
Cert ikat inwest c 'n bez odziafu na serie

EURO NBP 251/A/NBP/2017z dnia 2017-12-29

ŚREDNIKURSEURONBP od 2017-01-01 do 2017-12-31
EURO NBP 252/A/NBP/2016z dnia 2016-12-30

ŚREDNIKURSEURONBP od 2016-01-01 do 2016-12-31

57067

1 018, 28

244, 14

1 179, 11

266, 53

154, 51

-36, 40

-335, 05

-76, 57

4, 1709
4, 2447
4, 4240
4, 3757
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TABELA GŁÓWNA

SKŁADNIKILOKAT
Akce
Warrant

subsk

Wartośćwg ceny
nabycia w tyś.

2017-12-31
Wartość wg wyceny
na dzień bilansowy
w

Procentowy
w aktywach

siał
tem

Wartośćwg ceny
nabycia w tyś.

2016-12-31
Wartość wg wyceny

na dzieńbilansowy
w

Procentowy udział
w aktywach ogółem

62873

46742

94, 31%

59621

47446

59, 71%

4754

777

1, 57%

30032

15804

19,83%

999

1 040

2, 10%

68626

48 559

97, 98%

89653

63250

79, 60%

c 'ne

Prawa da akc i
Prawa oboru
Kwit de oz owe
List zastawne
Dhjżne a ie wartościowe
Instrument ochodne
Udzia w s ótkach z o raniczon
Jednostki uczestnictwa
Cert ikat inwest c 'ne

od owiedzialności

Tytuły uczestnictwaemitowane przezinstytucje wspólnegoinwestowaniamające
siedzib za rani
Wierz elności

Weksle
De oz

Walut
Nieruchomości
Statki morskie
Inne

Suma:

Tabelagłówna ZestawienialokatmożenieuzgadniaćsiędoBilansuw częściSkładnikówlokatnotowanychi nienotowanychw odniesieniudoinstrumentówpochodnych.PozycjaInstrumenty
pochodnew Tabeligłównej Zestawienialokatprzedstawiainstrumentypochodnektórenadzieńbilansowymiały dodatniąlubujemnąwycenę.Instrumentypochodne'którena'dzieńbilansowamiały
ujemną wycenę są w Bilansie ujmowane w części Zobowiązania.

W przypadkugdyokreślonepoletabelinieznajdujezastosowaniaodnośniedodanegoskładnika lokat, przyjmujeonosymbol "-" i oznaczatosamocowyrażenie"niedotyczy"
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TABELA UZUPEŁNIAJĄCA

Rodzq rynku

AKCJE
Akl

n

r nek niere ulowan

Akt

n

nek re ulowan
Aktywny rynek
regulowany

VOXELS.A. (PLVOXEL00014)
Nienotowane na akt

n m

Kraj siedziby

Liczba

Nazwarynku

emitenta

Wartośćwgceny w^^^^
na dzień bilansowy Procentowyudział >
nabycia w tyś.

11537

10324

20, 83%

594 675 Polska

11537

10324

20, 83%

51 336

36418

73,48%

442477

Polska

12000

21 823

44, 03%

Nie dotyczy

1 035 450 Polska

5998

4379

8,84%

Nie dotyczy

1 960 Polska

14263

Nie dotyczy

4 996 675 Polska

19075

10216

20, 61%

62873

46742

94, 31%

GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE
Nie dotyczy

nku
Nienotowane na

C B SA. (-)

akt n m nku
Nienotowane na
akt n m nku
Nienotowane na
akt n m nku
Nienotowane na
akt n m nku

STONEMASTERS.A. (-)
SYGNAZSA. (-)
KUŹNIA JAWOR S.A. (-)
Suma:

TABELAUZUPEŁNIAJĄCA
Nazwaspółki

Udziały w spółkach z ograniczoną

Siedziba spółki

Kraj siedzibyspółki

Wartoścwgce. y

Liczba

nabyciaw tyś.

od owiedzialności

ENERGOSYNERGIATECHNOLOGIESP. Z 0.0.

ENERGOSYNERGIA
TECHNOLOGIE SP.
Z 0. 0.

aktywach ogółem

w

MIKOŁÓW

Polska

W;^^Z^ P^centowy u^iat>
"a"""^u'^"suwy

26843

Suma:

4754

aktywachogółem

777

1,57%

777

1,57%

Wartość wg

TABELAUZUPEŁNIAJĄCA
WIERZYTELNOŚCI
SYNGAZS.A.
SYGNAZ S.A.
SYNGA2S.A.
SYNGAZ S.A.
SYNGAZ SA.
SYNGAZS.A.
SYNGAZS.A.
Suma:

Nazwai rodzaj
podmiotu

Kraj siedziby
podmiotu

Termin

Rodzaj

Wartość świadczenia w

wymagalności

świadczenia

tyś.

Liczba

Wartośćwg

wyceny na

ceny nabycia w

dzień
bilansowy w

tyś.

s.

SYNGAZS.A.
SYGNAZ SA.
SYNGAZ SA.
SYNGAZ S.A.
SYNGAZ S.A.
SYNGAZ S.A.
SYNGA2S.A.

Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska

2018-01-31
2018-01-04
2018-02-10
2018-03-07
2018-04-10
2018-05-14
2018..06-14

PO CZKA
POŻYCZKA
POŻYCZKA
POŻYCZKA
POŻYCZKA
POŻYCZKA
POŻYCZKA

300.00000000000000000
190.00000000000000000
60.00000000000000000
60.000000000000DDOOO
218.00000000000000000

1

88. 00000000000000000

1

83. 00000000000000000

1

1
1
1
1

Procentowy
udział w

aktywach
ogółem

300
190
60
60
218
88
83

322
199
62
62
223
89
83

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

999

1040

2, 10%

>
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l. Ak a
1 rodki ieni inę i ich ekwiwalent
2 Należności
3 Transakc'e rz zobowi zaniu si dru ie' stron do odku u
4 Składniki lokat notowane na akt n m nku. w t m:
-dłużne a ie wartościowe
5 Składniki lokat nienotowane na akt n m r nku, w t m:
-dłużne a ier wartościowe
6 Nieruchomośd
7 Pozostałe akt a
II. Zobowi zania

III. A
a netto 1-11
IV. Ka itał funduszu
1 Ka itałw acon
2 Ka itał w
acon wielkość u emna
V. Dochód zatrz mane
1 Zakumulowane, nierozd s onowane rz chód z lokat netto
2 Zakumulowan , nierozd s onowan zrealizowan z sk strata ze zb da lokat
VI. Wzrost s adek wartości lokat w odniesieniu do cen nab cia

VII.Kapitał funduszu i zakumulowan
Liczba zare'estrowa n ch ce

nik z o erac'i IV+V+/-VI

ikatówinwes

c "n ch w

A

Wartość ak
ów netto na ce
ikat inwes c 'n
Cert ikat inwest c 'n bez odziału na serie
Przewid
ana liczba ce
ikatów inwest c "n ch
A

Rozwodniona wartość ak* wów netto na cert
Cert ikat inwest
be2 odziatu na serie

odziale na serie

2017-12-31
49559
996
4

2016-12. 31
79457
15836
371

10324

12649

38235

50601

992
48567
63811
161 226
-97415
4866
-11 668
16534
20110
48567
47695
47695
1 018, 28
1 018, 28
47695

67288
75163
161 226
-86 063
18527
-10 800
29327
-26402
67288
57067
57067
1 179, 11
1 179, 11
57067

47695

57067

1 018, 28

1 179. 11

.

12169

t inwest

FIRSTPRIYATEEQUIT>'FUNDUSZINWESTYCYJNYZAMKNIĘPi'AKTYWÓWNIEPUBLICZNYCH
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od 2017-01-0
do 2017-12-31
1976
1 878
90

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
l. Prz chód z lokat
D 'dend i inne udział w z skach
Prz chód odsetkowe
Prz chód zwi zane z osiadaniem nieruchomości
Dodatnie saldo różnic kurso ch

od 2016-01 .01

dp2016.12.31
4508
621
3887

8

Pozostałe
II. Kosz funduszu
W na rodzenie dla Towarz stwa
W na rodzenie dla odmiotów rowadz c ch d st buc
O at dla de oz ariusza
O at zwi zane z rowadzeniem re'estru akt ów
O at za zezwolenia oraz reestrac 'ne
Usłu i w zakresie rachunkowości
Usłu i w zakresie żarz dzania akt ami funduszu
Usłu i rawne
Usłu i w dawnicze. w t m oli raficzne
Koszt odsetkowe
Koszt zwi zane z osiadaniem nieruchomości
U'emne saldo różnic kursów ch
Pozostałe
Od is aktualizu' ce rzeterminowane należności
III. Kosz
ok
ane rzeź towar stwo

2844
1 842

3788
2870

78
18

78
22

193

201

294

556
1

419
370

60

3788
720
-19 840
-7013

VII. W', -nik z -. eracli IV+.

2844
-868
-6501
-12 793
325
6292
-752
-7369

-12 827
296
-19120

Wynik z .. leracii za okres "l^vi. ada'pcv na cert 'f Kat inwestvcvin
Certyfikat inwesti c i^v bez podziału na serie

-154, 51

-335, 05

-154,51

-335, 05

IV. Kos funduszu netto 11-111
V. Prz chód z lokat netto I.IV
VI. Zrealizowan j niezrealizowan
sk strata
1, Zrealizowan zysk lst<itdl ze zbycia lokat, w tym:
- z tutułu różnic kursowych
2. Wzrost (spadek) niezrealizowane o zysku
- z tyi ulu rśżnic kursowych

-

lokat, w t m:

Rozwodnion w nik z o eraci rz ada' c na cert ikat inwesł c n
Cert ikat inwest c 'n bez odziału na serie
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ZESTAWIENIE ZMIAN W AKmnfACH NETTO
l, Zmiana wartości akt

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

od 2016-01.01 do 2016-12-31

ów netto

1. Wartośćaktywównetto na koniec poprzedniegookresu
s rawozdawcze o
2. W nik z o eraci za okres s rawozdawcz
a rz chód z lokat netto
b zrealizowan z sk strata ze zb da lokat
c wzrost s adek niezrealizowane o z sku strat z w cen lokat
3. Zmiana w akt ach netto z t ulu w niku z o erac'i
4. D st buca dochodów rz chodów funduszu razem
a z rz chodów z lokat netto
b ze zrealizowane o z sku ze zb cia lokat
c z rz chodów ze zb cia lokat
5. Zmian w ka itale w okresie s rawozdawcz m razem
a zmiana ka italu w acone o owi kszenie ka itału
b zmiana ka itału w acone o zmnie'szenie ka itafu
6. Ł czna zmiana akt ów netto w okresie s rawozdawcz m 3-4+-5
7. Wartość akt ów netto na koniec okresu s rawozdawcze o
8. Średnia wartość akt ów netto w okresie s rawozdawcz m
II. Zmiana liczb ce
katów inwes c "n ch

67288

110361

-7389
-868
-12793
6292
-7369

-19120
720
-7013
-12 827
-19120

-11 352

-23 953

-11 352
-18721
48567
62310

-23 953
-43 073
67288
95531

9372
-9372

18798
-18798

116881
69186
47695

116881
59814
57067

1. Zmianaliczbycertyfikatówinwestycyjnychw okresie sprawozdawczym
w odziale na serie
Ce-1 ikat inwest c 'n bez odziału na serie
Liczba w dań ch cert ikatów inwest c n ch
Liczba
ku ion ch cert ikatów inwest c 'n ch
Saldo zmian

2. Liczbacertyfikatówinwestycyjnych narastającood początku
działalności funduszu w . iod?ia!e na serie
Certvtikat inwest/?vin" bez "odziału na serie
Liczba w"dan"ch cert. ^katów inwest'/cv;n"ch
Liczba u'vku':'ionuch certy. Katów inwest"c"invch
Saldo zmian
3. Przewidm/ana

liczba certvri<atów inwestv<:yinvch
Certvf<at inwest'^cv;nv bez nodziatu na serie
III. Zmiana wartości ak
ów netto na ce
ikatinwes

47695
c'n

Wartość

Data w cen

57067
Wartość

Data

cen

1. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec
c rzednie o okresu s rawozdawcze o *
Cert ikat inwest c 'n bez odziafu na serie

1 179, 11

2016-12-31

1 454, 70

2015-12-31

1 018, 28

2017-12-31

1 179, 11

2016-12-31

2. Wartośćaktywównetto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego
okresu s rawozdawcze o
Cert ikat inwest c 'n bez odziału na serie

3. Procentowazmianawartośd aktywównetto na certyfikat inwestycyjny
w okresie s rawozdawcz m **
Cert ikat inwest c 'n bez odziafu na serie

-13,64

-18. 94

4. Minimalnawartośćaktywównetto na certyfikatinwestycyjnyw okresie
s -awozdawcz

m i data w cen

Cert ikat inwest c 'n bez odziału na serie

1 018.28

2017-12-31

1 179, 11

2016-12-31

1 218, 55

2017-06-30

1 406, 46

2016-03-31

1

018, 28

2017-12-31

1

179, 11

2016-12-31

1

018, 28

1

179, 11

5. MaksymalnawartośćaktywówneHo na certyfikat inwestycyjny w
okresie s rawozdawcz

m i data w cen

Cert ikat inwest c 'n bez odziatu na serie

6. Wartośćaktywównetto na certyfikat inwestycyjnywg ostatniej wyceny
w okresie s rawozdawcz m i data w cen
Cert ikat inwest c n bez odzialu na serie
Rozwodniona wartość akt ównettonacert ikatinwestc n
Gert ikat inwest c 'n bez odzialu na serie

IV,Procentowyudział kosztówfunduszuw średniej wartości
akt wów netto, w t m ** :
W na rodzenie dla Towarz stwa
W a rodzenie dla odmlotów rowadz c ch d st buc
O at dla de oz ariusza
O at zwi zane z rowadzeniem re'estru akt ów
Usfu i w zakresie rachunkawośd
Usfu i w zakresie żarz dzania akt ami funduszu

4, 56%

3, 97%

2, 96%

3, 00%

0, 13%
0, 03%

0, 08%
0, 02%

0, 31%

0. 21%

(*) Dlafunduszyrozpoczynającychdziałalność w okresiebieżącymlub porównywalnympieiwsząwartościąodniesieniajestwartość
nominalna.

(**) Dane prezentowane w ujęciu rocznym.
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Od 2017 01-01

RACHUNEK PRZEPŁYWÓWPIENIĘŻNYCH
A. Prze

środków

.

do 2017 -12-31
7964
11 622
1 927
9S79

ienj zn ch z działalności o erac 'ne' 1-11

l. W
21 uhj osiadań ch lokat
Z t ułu zb cia składników lokat
Pozostałe
Z t ulu okr cia rzeź towarz stwo kosztów onadlimito
Z t ulu odsetek

od 2016-01-01
do 2016-12-31
17399
21 642
727
20915

16
ch

Zt ułu orozumieniatró'stronne o z dnia 31 ma'a 2012 raku
Zł ułu w ku u obli ad
Z t utu zwrotu
dnie obrane'z rachunku funduszu kwot

II. W datki

3658

Z t ułu osiadań ch lokat
Z t ulu nab cia składników lokat
Zt ulu
acone o w na rodzenia dla towarz stwa
Zt uhi w acone o w na rodzenia dla odmiotów rowadz c ch d st buc
Zt ulu o at dla de oz ariusza
Zt ulu o at zwi zań ch z rowadzeniem re'estru akt ów funduszu
Zt ulu o at za zezwolenia oraz o at reestrac 'n ch
Zt ulu usłu w zakresie rachunkowośd
Zt ułu usłu w zakresie żarz dzania akt ami
21 ułu ustu rawn ch
Zt utu osiadania nieruchomości
Pozostałe
B. Prze
środków ieni zn ch z działalności finansowe' 1-11

4243

999

2081

3309

65
15

79
23

181

206

267

566

50
-22 804

-47 003

22804
22804

47003
47003

-14 840

-29 604

15836

45440

996

15836

60

l. W
Z tv;ułu zbycia ednostek uczestnictwa albo
Zt- :ułu zad'- .ii ."ch kredrów
ZtyrLiluzad- .ini.-i'"ch i^oż"czek
Z-v;Jhis . 'at udzielonych -,oż';czek

dania cert

katów inwest

ch

Odsetki
Pozostałe

II. W datki
Z t ufuodku ienia'ednostek uczestnictwa albo w ku ienja cert ikatówinwest c n ch
Z t ułu s at zad ni ł ch kred ów
Z t ułu s at zad ni t ch oż czek
21 ułu w emitowan ch obli ac'i
Z t ułu w at rz chodów
Z t ułu udzieleń ch oż czek
Odsetki
Pozostałe

C. Skutki zmian kursów w mian środków ieni zn ch i ekwiwalentów środków leni zn ch
D. Zmiana stanu środków

ieni zn ch netto A+-B

E. rodki pieniężne l ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu
s rawozdawcze o

F. Środkipieniężnei ekwiwalentyśrodkówpieniężnychna koniec okresu sprawozdawczego
E+/-D
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NOTA NR 1 - POLIWKA RACHUNKOWOŚCI

l.

PROWADZENIE KSIĄG
1.

Zasadyogólne

1. 1. Podstawowe zasady ewidencji

1. 1. 1. Ewidencjaoraz wycena aktywówi pasywówFunduszu prowadzonajest w oparciu o obowiązujące
ustawy i rozporządzeniaa w szczególności:

1. 1. 1. 1. Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 (Dz. U. 2018 roku póz. 395 z póżn. zm.)

1. 1. 1.2. Rozporządzenie Min. Finansów z dn. 24. 12.2007 roku w sprawie szczególnych zasad
rachunkowościfunduszyinwestycyjnych (Dz. U. 2007, Nr249, póz. 1859).
1. 1.2. Księgi prowadzone są wjęzyku i walucie polskiej, chyba że co innego określa Statut Funduszu.
1. 1. 3. 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
pobiera sięostatnie dostępnekursyw dniu wyceny.
1.2. Ujęcie w księgach

1.2. 1. Nabytepapierywartościowei nabytejednostkiuczestnictwaujmuje sięw księgachw cenienabycia.
1.2. 2. Nabyte papiery wartościowe oraz jednostki uczestnictwa ujmuje się w księgach na podstawie

potwierdzenia zawarcia transakcji wystawionego przez kontrpartnera, w dacie zawarcia umowy, z
wyjątkiem nieterminowego otrzymania potwierdzenia przez Księgowość i Depozytariusza.

1.2.3. W przypadkuzgodnościdokumentówtransakcjaksięgowanajest zgodniez warunkamiokreślonymi 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).

1.2.4. Pozostałe zapisyw księgachz dowodówksięgowychujmowanesą niezwłocznie po uzyskaniu,chyba
że zasady wyceny poszczególnych typów instrumentów finansowych określają moment ujęcia
zdarzenia inaczej.

1.2, 5. W przypadku, gdyjednego dnia wprowadzonezostajądo ksiąg transakcje zbycia i nabyciadanego
składnika lokat, ujmuje sięw pierwszej kolejności nabycieposiadanegoskładnika.

1.2.6. Dłużne papiery wartościowedenominowanew walutachobcych ujmuje sięw księgachw walucie, w
której są notowane na rynku głównym oraz przelicza się na walutę, w której wycenianesą aktywa,
według ostatniego dostępnego kursu średniego NBP dla danej waluty z dnia wyceny. Do celówujęcia
transakcji w księgachstosowanyjest średni kurs NBPogłaszany przez NBP.
1. 3. Zasady wyceny składników lokat notowanych na aktywnym rynku:

1. 3. 1. Wartośćgodziwąskładnikówlokatnotowanychna aktywnymrynku,jeżeli DzieńWycenyjestzwykłym
dniem dokonywania transakcji na danym rynku, wyznacza się według ostatniego dostępnego w
momencie dokonywania wyceny kursu ustalonego na aktywnym rynku w Dniu Wyceny.

1.3.2. Jeżeli w Dniu Wyceny na aktywnym rynku (głównym) organizowanajest sesja fixingowa, to do
wycenyskładnika lokat Funduszkorzysta z kursu ostatniegofixinguw danym dniu.
1. 3. 3. W przypadku składników lokat będących przedmiotem obrotu na więcej niż jednym aktywnym rynku,
wartością godziwą jest kurs ustalony na rynku głównym, ustalanym zgodnie z zapisami Statutu.
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1. 3.4. W przypadku, gdy przez badany miesiąc kalendarzowy na aktywnym rynku nie byt dostępny kurs
transakcyjny (lub fixingowy) lub niedostępna była regularnie informacja o ofertach kupna sprzedaży,
to uznaje się, że dla danego składnika lokat dany rynek przestał być aktywny, oraz w przypadku

dłużnych papierówwartościowych zaczyna stosować się zasady jak dla papierówwartościowych
nienotowanych na aktywnym rynku, a za cenę nabycia przyjmuje się wartość wynikającą z ksiąg
rachunkowych, tj. ostatnią cenę rynkową tego papieru.

1. 3. 5. Wyceny instrumentów pochodnych dokonuje się jedynie na kontach finansowych. W przypadku
wystawienia potwierdzenia zawarcia transakcji przez Dom Maklerski z ceną zamknięcia, różnica
pomiędzy ceną ustaloną na godzinę 23:00 czasu polskiego a ceną zamknięcia weryfikowana jest
przez Księgowego Funduszu oraz księgowana jest poprzez Notę Uznaniową na kontach finansowych.
1.4. Zasadywycenyskładników lokat nienotowanych na aktywnym rynku:
1. 4. 1. Dłużne papiery wartościowe nienotowane na rynku aktywnym

1.4. 1. 1

Dłużne papiery wartościowenienotowane na rynku aktyiAmym wycenia sięw oparciu o
wartość godziwą składnika lokat, wyznaczoną w skorygowanej cenie nabycia
wyliczonej przy użyciu funkcji XNPV, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy
procentowej obliczonej przy wykorzystaniu funkcji XIRR, narzędzi dostępnych
w arkuszu kalkulacyjnym MS Excel; Skutek korekty ceny nabycia przy zastosowaniu
efektywnej stopy zwrotuzaliczasiędo przychodów/kosztówodsetkowych.

1.4. 1. 2

Odsetki od depozytów, obligacji oraz innych dłużnych papierów wartościowych, sald
dodatnich na rachunkach bankowych ujmuje się w księgach memoriafowo,
proporcjonalnie do częstotliwościdokonywaniawycenyaktywówfunduszu.

1.4. 2. Pozostałe lokaty nienotowanena akty^M)ym rynku

1.4.2. 1. Dłużne papierywartościowez wbudowanyminstrumentem pochodnymwyceniasięwg
wartości godziwej.

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

1) oszacowanie wartości składnika lokat przez wyspecjalizowaną, nie2ależnąjednostkę świadczącątego rodzaju
usługi, o ile możliwe jest rzetelne oszacowanie przez tę jednostkę przepływów pieniężnych związanychz tym
składnikiem;

2) zastosowaniewłaściwego modelu wyceny składnika lokat, o ile wprowadzonedo tego modelu dane wejściowe
pochodząz aktywnego rynku;

3) oszacowanie wartości składnika lokat za pomocą powszechnie uznanych metod estymacji;

4) oszacowaniewartościskładnika lokat, dla któregonie istnieje aktywnyrynek, na podstawiepublicznieogłoszonej
na aktywnymrynku cenynieróżniącegosięistotnieskładnika, w szczególnościo podobnejkonstrukcjiprawneji celu
ekonomicznym.

Modele i metody wyceny składników, o których mowa powyżej podlegają uzgodnieniu z Depozytariuszem. Za
powszechnie uznane metody estymacji przyjmuje się m. in.:

1) ostatniodostępnecenytransakcyjne dotyczącedanegoskładnika lokat ustalonepomiędzyniezależnymiod siebie
i nie powiązanymi ze sobą stronami;
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2) metody rynkowe, a w szczególnościmetodę porównywalnychspółek giełdowych oraz metodę porównywalnych
transakcji;

3) metody dochodowe, a szczególności metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych;
4) metody księgowe, a w szczególności metodę skorygowanej wartości aktywów netto.
1. 4. 3. Pożyczki udzielone

Pożyczki udzielone są wyceniane 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 procentowej dla każdej pożyczki podlega uzgodnieniu z Depozytariuszem.
Odpisy aktualizujące wartość składnika aktywów finansowych lub portfela podobnych składników aktywów

finansowychustala sięw przypadkuudzielonychpożyczekjako różnicęmiędzywartościątychaktywówwynikającą z
ksiąg rachunkowych na dzieńwyceny i możliwą do odzyskania kwotą. Kwotęmożliwą do odzyskania stanowi bieżąca
wartośćprzyszłych przepływów pieniężnychoczekiwanychprzezjednostkę, zdyskontowanaza pomocą efektywnej
stopy procentowej, którą Fundusz stosował dotychczas, wyceniając udzieloną pożyczkę.
Odpisy aktualizacyjne ustala się w wysokości:

.

25% wartości różnicy, o której mowa powyżej w przypadku opóźnieniaspłaty przekraczającego30
dni, a nieprzekraczającego 60 dni,

.

50% wartości różnicy, o której mowa powyżej w przypadku opóźnieniaspłaty przekraczającego60
dni, a nieprzekraczającego90 dni,

.

100%wartościróżnicy,o którejmowa powyżej w przypadku opóźnieniaspłaty przekraczającego90
dni.

Jeśli w następnym okresie strata z tytułu utraty wartości zmniejszyła się, a zmniejszenie to można w obiektywny
sposóbpowiązaćzezdarzeniemnastępującympo ujęciuutratywartości(np. poprawaocenykredytowej dłużnika), to
uprzednioujętąstratęz tegotytułu odwracasię.Odwrócenienie możespowodowaćzwiększeniawartościbilansowej
składnika aktywówfinansowychponad kwotę,którastanowiłaby skorygowanącenęnabyciatego składnika na dzień
odwrócenia w sytuacji, gdyby ujęcie utraty wartości w ogóle nie miało miejsca.
1. 4. 4. Instrumenty pochodne.

Jeśli nie ma możliwości uzyskiwania kursów z rynków aktywnych, 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
zdyskontowanychprzepływów pieniężnych.W przypadku,gdyzewzględuna charakterinstrumentu pochodnegonie
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 Towarzystwo i uzgadniane z
Depozytariuszem.
1. 4. 5. Depozyty

W przypadku depozytów - ich wartość stanowi wartość nominalna powiększona o odsetki naliczone przy
zastosowaniuefektywnej stopy procentowej.
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1. 4. 6. Waluty nie będące depozytami

W przypadku walut nie będących depozytami - ich wartość wyznacza się po przeliczeniu według
ostatniego dostępnego średniego kursu wyliczonego na Dzień Wyceny dla danej waluty przez Narodowy Bank
Polski.

1.5

Kosztyfunduszuobejmują w szczególności:

a. Kosztyzarządzaniafunduszem przezTowarzystwo, określone Statutem Funduszu.
b. KosztywynagrodzeniaDepozytariusza.
c. Koszty prowadzenia księgowości Funduszu.
d. Koszty wynagrodzenia likwidatora.

e. Kosztyprzeglądui badaniasprawozdańfinansowychFunduszu.

f. Opłaty zatransakcjeportfelowe, opłaty zawykonywanieczynnościbankowychw związku2 aktywamibądź
zobowiązaniamiFunduszu,w tymw szczególności:opłaty i prowizjemaklerskie,opłaty i prowizjebankowe,prowizje i
opłaty narzeczinstytucjidepozytowychorazrozliczeniowych,w tym opłaty transakcyjne;
g. Koszty opłat sądowych.
h. Koszty taksy notarialnej.

i. Kosztydokonywaniaogłoszeń wymaganychprzepisami prawai Statutu.

j. Podatkiorazinneopłaty wymaganeprzezorganypaństwowew związkuz działalnością Funduszu,w tym w
szczególnościopłaty za decyzje i zezwoleniaKomisji.
k. opłaty KDPW i GRft/.

l. kosztytłumaczenia przysięgłego dokumentówFunduszu
m. koszty wynagrodzenia firm inwestycyjnych za oferowanie Certyfikatów Funduszu.
n. koszty doradztwa podatkowego i obsługi rozliczeń podatkowych Funduszu.

o. koszty doradztwa prawnego, finansowego, środowiskowego lub branżowego związanych z lokatami

Funduszu, nie stanowiącychwynagrodzeniaTowarzystwa,ani podmiotu, któremuTowarzystwozleciło zarządzanie
częścią portfela inwestycyjnego Funduszu.

p. kosztyfinansowaniaFunduszukapitałem obcym,w tymw szczególnościkosztówodsetek,dyskonta,prowizji
i gwarancjiodzaciągniętychprzezFunduszkredytówi pożyczekorazwyemitowanychobligacji

2)

ZMIANY STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI

W okresiesprawozdawczymFundusznie dokonał zmianw stosowanychzasadachrachunkowości.
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NOTA-2 NALE NOSCI FUNDUSZU
Należności
Z t ulu zb
Zt

2017-12-31

2016-12-31
371

ch lokat

ułu instrumentów

ochodn ch

Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów
inwes

c 'n ch

Z t ułud

idend

102
269

21 ulu odsetek

Z t ułu osiadań ch nieruchomości, w t m cz nszów
Z t utu udzieleń ch oż czek w odziale na odmio udziela'ce oż czek
Pozostałe
21 ulu

ok

cia kosztów

rzeź Towarz stwo

NOTA-3 ZOBOWI ZANIA FUNDUSZU
Zobowi zania
Z t ułu nab

ch akt

2017-12-31

2016-12-31
992

ów

12169

Z t ułu transakci rz zobowi zaniu si funduszu do odku u
Z t uhi instrumentów ochodn ch

Z t ułuw at na ednostki uczestnictwa albo cert ikat inwest c'ne

Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów
inwest c

11451

n ch

Z t ułu w
at dochodów funduszu
Z t ufu w
at rz chodów funduszu
Z t ułu w emitowan ch obli ac i
Z t ułu krótkoterminow ch oż czek i kred ów
Z t ułu dłu oterminow ch oż czek i kred ów
21 ułu waranc'i lub or czeń
Z tytułu rezenw
Pozostałe składniki zobowl zań

533
459
2017-12. 31

Wartośćna

NOTA^l. STRUKTURAŚRODKÓW
PIENIĘŻNYCHNA
RACHUNKACH BANKOWYCH

Wartość na
dziert bilansowy
w danej walucie

d2ień bilansowy

w tyś,

finansowego w

w walucie
sprawozdania

718

2016-12. 31
Wartośćna
Wartość na
dzlert bilansowy
w walucie
dzlań bilansowy
w danej walucie
sprawozdania
w tyś,
finansowego w

s.

s.

Banki / walut

996
996

INGBANKSL SKI S.A.
PLN

996

15836

pd 2017-01.01 do 2017.12-31

OTA-4 II. ŚREDNIW OKRESIE SPRAWOZDAWC2YNI

POZIOMŚRODKÓW
PIENIĘŻNYCHUTRZYMYWANYCH W
CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCHZOBOWIĄZAŃ

Wartośćna
dzień bilansowy
w danej walucie
w tyś.

15836
15836
15836

Wartośćna
dzień bilansowy
w walucie
sprawozdania

finansowego w

od 2016-OK1 dp 2016-12-31
Wartość na
Wartość na
dzień bilansowy
w walucie
dzień bilansowy
w danej walucie
sprawozdania
w tyś.
finansowego w
s.

II. Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków

3882

leni zn ch

PLN

3882

NOTA-4 III. EKWIWALENTY ŚRODKÓWPIENIĘŻNYCH
III. Ekwiwalent

środków ieni zn ch w

3882

8985
8985

8985

2017-12. 31
Wartość na dzień
bilansowyw walucie

2016. 12.31
Wartość na dzień
bilansowyw walucie

sprawozdania
finansowe o w s.

sprawozdania
finansowe ów s.

odzialenaichrodzae

FIRSTPRIYATEEQUITYFUNDUSZINWESTYCYJNYZAMKNIĘWAKTYWÓWNIEPUBLICZNYCH

17

^

fc, x

2017-12.31
Wartość na
dzień bilansowy
Procentowy

NOTA-5l. RYZYKOSTOPYPROCENTOWEJ- RYZYKO
WARTOŚCI GODZIWEJ (*)

w walucie
sprawozdania

udział w

finansowego w

aktywach (w
tyś.) ogółem

s.

Środki ieni inę i ekwiwalent
Składniki lokat notowane na akt n m r nku
Składniki lokat nienotowane na akt n m r nku
Wierz elności
Suma:

2016-12 -31

Wartośćna
dzień bilansowy
w walucie
sprawozdania

finansowego w

Procentowy
udział w

aktywach (w
tyś.) ogółem

s.

996

2, 01%

15836

19, 92

1 040
1 040
2036

2, 10%
2, 10%
4, 11%

15836

19. 93

(*)Jakoaktywaobciążoneryzykiemwartościgodziwejwynikającymzestopy procentowejtraktuje sięśrodkipieniężne,depozytyoraz

stafokuponowe i zerokuponowe dłużne instrumenty finansowe.

NOTA-6 II. RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ - RYZYKO

PRZEPŁYWUŚRODKÓW
PIENIĘŻNYCH(") ("*)

2017-12-31
Wartość na
dzień bilansowy
Procentowy
w walucie
sprawozdania

udział w

aktywach (w
tyś.) ogółem

finansowego w

2016-12-31
Wartość na
dzień bilansowy
Procentowy
w walucie
sprawozdania

finansowego w

udział w

aktywach (w
tyś.) ogółem

s.

Składniki lokat notowane na akt n m r nku
Składniki lokat nienotowane na akt n m r nku
Zębowi zania
Suma:

(**) Jakoaktywaobciążoneryzykiem przepływów środkówpieniężnychwynikającymzestopy procentowejtraktuje się
zmiennokuponowedłużne instrumentyfinansoweorazinstrumenty pochodnena stopęprocentowąktórychwycenanadzieńbilansowy

jest dodatnia.

(***) Jakozobowiązaniaobciążoneryzykiem przepływów środkówpieniężnychwynikającymze stopy procentowejtraktujesię
instrumenty pochodne na stopę procentową których wycena na dzień bilansowy jest ujemna, oraz inne zobowiązania o zmiennym
oprocentowaniu.

NOTA-5III.RYZYKOKREDYTOWE .RYZYKO

NIEDOTRZYMANIAZOBOWIĄZAŃ
PRZE2DRUGĄSTRONĘ
TRANSAKCJI

2017-12-31
Wartość na
dzień bilansowy
Procentowy

2016-12-31

Wartośćna
dzień bilansowy

Procentowy

w walucia

udział w

w walucie

udział w

sprawozdania
finansowegow

aktywach (w
tyś.) ogółem

sprawozdania
finansowego w

aktywach (w
tyś. ) ogółem

s.

Kwoty odzwierciedlające maksymalne obciążenie ryzykiem

kredytowym w przypadku gdyby stronytransakcji nie wypełniały
swcich obowiązków, przy czym nie uwzględnia się wartości
odziw ch dodatków ch zabez leczeń

Środki na rachunkach bańko

ch

Należności
Składniki lokat nienotowane na akt

2040

4, 12%

16207

20, 40%

996

2, 01%

4

0, 01%
2, 10%

15836
371

19, 93%
0, 47%

****

n m r nku

1 040

Przypadki znaczącej koncentracji ryzyka kredytowego w
poszczególnych kategoriach lokat w podziale na kategorie

996

2, 01%

15836

19, 93%

996
996

2, 01%
2, 01%

15836
15836

19, 93%

bilansowe *****

ING BANK

SKI S.A.

Środki na rachunkach banków ch

19, 93%

(. *.. ) Za maksymalne obciążenie ryzykiem kredytowym traktuje się poziom 100% wartości bilansowej brutto środków pieniężnych,
depozytów, należności, dłużnych instrumentów finansowych i niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych których wycena na
dzieńbilansowyjest dodatniaoraz transakcji typu buy-sell-back.

(*****)Zaznaczącąkoncentracjęryzykakredytowegotraktuje siępoziom 10%udziału lokatw/udanegoemitentaw aktywachogółem.
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Wartośćna
NOTA-5 IV. RYZYKO WALUTOWE ("*".)

dzień
bilansowy
w walucie
składnika w

tyś.

2017-12.31
Wartość na
dzień
bilansowy w

Procentowy
udział w

walucie

aktywach

sprawozdania
finansowego

ogółem

w

(w tyś.)

s.

Wartość na
dzień
bilansowy
w walucie
składnika w

tyś.

2016-12.31
Wartość na

dzień

Procentowy

bilansowy w

udział w

walucie
sprawozdania

aktywach

finansowego

ogółem

w

(wtyś.)

s.

Przypadki znaczącej koncentracji ryzyka
walutowego w poszczególnych kategoriach lokat
w odziale na kate one bilansowe ******
Suma;

Ryzyko inwestora

Składniki lokat Funduszu sąnarażone naryzyko konkurencji, zmiantechnologicznych i innych zmian mogących niekorzystnie wpłynąć
nawyniki Funduszu. Dodatkowo spółki portfelowe mogąpotrzebować dokapitalizowania w celu wzrostu Fosiągnięciapozycji
konkurencyjnej na rynku. Kapitał taki może nie być oferowany na atrakcyjnych warunkach.
Ryzyko płynności

Składniki lokat Funduszuzawierająlokaty niepłynne, nienotowane naaktywnym rynku. Zewzględunato, powstaje ryzyko, żeFundusz
możeniezrealizowaćceluinwestycyjnegopoprzezsprzedażlubinneupłynnienie składnikówlokatpoichbieżącejwartości.
Dodatkowo, składniki któresąuznawanezałatwo zbywalne, zewzględunawysoki udział posiadany przezFundusz, mogąniebyć
zbywalnebezwystarczającegopopytualbosprzedażw znacznymstopniubędziewpływać nacenę.Zewzględunato Funduszmoże

zrealizowaćstratęna niektórychlub wszystkichinwestycjach.

Zewzględunapowyższe,informacjezawartew SprawozdaniuFinansowymniepowinnybyćtraktowanejakoobietnicalubzapewnienie
dotycząceprzyszłych wynikówFunduszu.Danezaprezentowanew SprawozdaniuFinansowymniemogąstanowićo wartości^która
będziezrealizowanaw przyszłości, pomimonajlepszychintencjizastosowanychdozałożeń przyjętychprzezZarząddowyceny
składników lokat.

("*"*)Zaznaczącąkoncentracjęryzykawalutowegotraktujesiępoziom10%udziału lokatw danejwaluciew aktywachogółem.
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2017-13-31
Rodzaj

Typ zajętej

NOTA-6 INSTRUMENTC POCHODNE

pozycji

instrumentu

pochodnego

Cel otwarcia

Wartość

pozycji

otwartej
pozycji

Wartość
przyszłych

Terminy

strumieni

przyszłych
strumieni

pieniężnych

pieniężnych

Kwota będąca
podstawą
przyszłych
płatności

Termin
zapadalności

(wygaśnięcia)
instrumentu

ochodne o

Termin
wykonania

instrumentu
pochodnego

2016-12-31

Typ zajętej

NOTA^ INSTRUMENTf POCHODNE

pozycji

Rodzaj
instrumentu

Cel otwarcia

pochodnego

pozycji

Wartość
otwartej
pozycji

Wartość
przyszłych

Terminy
przyszłych

strumieni

strumieni

pieniężnych

podstawą
przyszłych

pieniężnych

płatności

NOTA-7TRANSAKCJEPRZYZOBOWI2ANIUSIĘFUNDUSZULUBDRUGIEJSTRONYDOODKUPU

ransakc'e rz zobowi zaniu si dru ie" strondo odku u. w

niku kto ch nie nast u e rzeniesienie nafundusz rawwłasności i r z k
niku kto ch nast ue rzeniesienie nafundusz rawwłasności i z k

Jransakce, w
Transakce. w

niku kto ch nienasi u e rzeniesienie nadru stron rawwłasności i r z k
niku kto ch nast u e rzeniesienie nadru stron 'rawwiasnosa~i~'z k'

II. Transakc"e pr zobowi zaniu si funduszu do odku u, w

2017-12. 31

m:

Transakce, w
T^ransakce. w

Kwotabędąca

Termin
zapadalności

Termin

wykonania
instrumentu
pochodnego

(wygaśnięcia)
instrumentu

ochodne o

20te-12. 31

m:

"^Nea^n^<:rto^outu cphapierówwartościowychPojonych od-funduszuw''tryUe'przepis6w rozporządzeniao pożyczkach
lva z^wwSc tetytucłt;papierów

wartościowych

p°ży"°"ych przez fundusz >trybie przepisów rozporządzenia

Kwota

Kwota

kredytu/pożyczkiw

Procentowy

w walucie

w walucie

sprawozdania

kredytu/pożyczki

aktywach
ogółem

Kwota

Kwota

kredytu/pożyczki w

kredytu/pożyczki w

Procentowy

w walucie

w walucie

sprawozdania

kredytu/pożyczki

aktywach
ogółem

Siedziba kredytu/pożyczkiw

"spółki" chwilizaciągnięcia chwilizaciągnięcia Waluta

POŻYCZKI
PIENI ŻNE

NOTA-8 l.
ZACIĄGNIĘTE l
WYKORZYSTANE
PRZEZ FUNDUSZ
KREDYT/1
POŻYCZKI
PIENI ŻNE

pożyczkach

2047-12-31

NOTA-8 t.

ZACIĄGNIĘTE l
WYKORZYSTANE
PRZEZ FUNDUSZ
KREDYTY!

o

udział w

Kwota
kredytu/pożyczki

Kwota
kredytu/pożyczki

pozostała do spłaty

pozostała do spłaty

w walucie
sprawozdania

w walucie

Waluta

Warunki

Termin

oprocentowania

spłaty

Warunki

Termin

oprocentowania

spłaty

Zabezpieczenia

kredytu/pożyczki

20-I6-12-31

Siedziba

"spółki" chwilizaciągnięcia chwilizaciągnięcia Waluta

Kwota

kredytu/pożyczki
pozostała do spłaty

udział w

w walucie
sprawozdania

Kwota
kredytu/pożyczki

pozostała do spłaty
w walucie

Waluta

Zabezpieczenia

kredytu/pożyczki

k
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2017-T2-31

NOTA-8II.UDZIELONEPRZEZFUNDUSZPOŻYCZKI

Siedziba

PIENIĘŻNE

spółki

SYNGAZS.A.
SYGNAZS. A.
SYNGAZS.A.
SYNGAZS.A.
SYNGAZS. A.
SYNGAZS. A.
SYNGAZS.A.

polska
polska
polska
polska
polska
polska
polska

Kwota pożyczki w

Kwota pożyczki

chwili udzielenia w
walucie
s rawozdania

udzielenia w
walucie oż czki

w chwil!

300
190
BO
60
218
88
83

300
190
60

60
218
88
83

Waluta Procentowyudział w
aktywach ogółem

PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN

Warunki

Termin

oprocentowania

spłaty

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

10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%

2018-01-31
2018-01-04
2018-02-10
2018-03-07
2018-04-10
2018-05-14
2018-06-14

Zabezpieizenia
rodki trwałe S
rodki trwale S
Środki trwałe S
Środki trwale S
rodki trwałe S
Środki trwałe S
Środki trwałe S

n
n
n
n
n
n
n

aż S.A.
aż S.A.
aż S. A.
aż S.A.
aż S.A.
azS. A.
azS. A.

2016-12-31
Kwota pożyczki
NOTA-8 II. UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI

PIENIĘŻNE

Siedziba spółki

w chwili
udzielenia w

Kwota pożyczki
w chwili

Procentowy
Waluta

udzierenia w
walucie
oż czki

walucie

s rawozdanla

udział w

oprocentowania Terminspłaty

aktywach

2017-12-31
NOTA-9 l. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU

Wartość na dzień

bilansowy w danej walucie
w tyś.

l. Akt a

2 Należności

2016-12-31

Wartość na dzień
bilansowyw walucie

Wartośćnadzień

^Wartośćnadzień

bilansowy w danej walucie

sprawozdania
finans
ów

w tyś.

996

49S59
996
996

1

4

1 Środki ieni żne i ich ekwiwalent

PLN

3 Transakc'e rz zobowi zaniusi
4 Sktedniki lokat notowane na akt

dru ie' stron do odku u
n m nku, w t m:

PLN
-dhiżne a ie wartościowe
5 Sktedniki lokat nienotowane na akt

n m

- dłużne a ie wartościowe
6 Nieruchomości

sprawozdania
finansowe ów .

15836

371

371

10324

10324
10324

12649

12649
12649

38235

38235
38235

50601

50601
50601

110
533

992
459
533

12169

nku, w t m:

PLN

bilansowy w walucie
79457
15836
15836
371

4

EUR
PLN

Zabezpieczenia

ogółem

7 Pozostałe akt a
II. Zobow

ania

EUR
PLN

12169
12169
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NOTA-9II.DODATNIEl UJEMNERÓŻNICEKURSOWE W
PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

u'e^^i- , ^^,

^SITd=^ice

u'emn!^ii? ^s:: °~s'" . S-ss^ ^^ ^'.' S^
^

sp.=:.a. sp^=. > ,^, , ^^, ",^" ^^^ ;^^^ ^^n;

Akce
Warrant subsk
Prawa do akc'i

-^we ^x^^ul^re

c 'ne

Prawa obom
Kwit de oz owe
List zastawne

Dfażne a ie wartościowe
Instrument ochodne

Udzia w s ółkachzo raniczon od owiedzialnośd
Jednostki uczestnictwa
Cert ikat inwest c 'ne

326

752

296

Tytuły uczestnictwaemitowaneprzezinstytucjeWSDÓI
inwestowania ma' ce siedzib za ranie
Wierz elności

Weksle
De 02

Walut
Nieruchomości
Statki morskie
Inne

^
x"
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.

22

od 2D17.01-01 do 2017^1 31

NOTA-10l. ZREAUZOWANYl NIEZREALIZOWANYZYSK(STRATA) Z T/TUŁU LOKAT
Składniki lokat notowane na akt n
Akce
Składniki lokat nienotowane na akt

m

Wartość zrealfcsowanego'
zysku (straty) ze zbycia
lokat w

nku

n m

nku

Akc'e
Wierz elności

Udziały w s Olkachz ograniczon

od owiedzialności

Nieruchomości
Pozostałe
Suma:

s.

Wzrost(spadek)
niezrealizowanego zysku z

-282
-282
-12511
15

ów w

s.
-865
-865
7157
-3093

-12 526

10250

-12 793

6292

zysku (straty) ze zbycia
lokat w

s.

cen

a

w ,

w

s.

-461

-333
-333
-12 494
-16 527
13037
-9004

-7013

-12 827

-7113

Wartość w okresie sprawozdawczym

łacone prz chód z lokat
'dend i inne udzi wz skach

nlezfealizowanegozysku z

-589
-589
-6424
1 150

od2017<1-01 do 2017-12-31

NOTA. 10 II.WYPŁACONE BOCHODY FUNDUSZU
l. W
D

od 2016-01-01 do 201Ę-12-31

Wartośćzrealizowanego

od 2016-0141 do 2016-12-3-I

Wartośćw okresiesprawozdawczym
w

s,

Prz chód odsetkowe

Prz chód zwi zane z osiadaniem nieruchomości
Dodatnie saldo różnic kurso

ch

Pozostałe

II.W łacon zrealizowan z sk ze zb cia lokat
Suma:

NOTA-10III.WYPŁACONEPRZYCHODYZE
ZBYCIA LOKAT

Wartość w

od 2017-01-01 do 2017-12-31
Udział w
Wpływ na
aktywach
wartość
netto w dniu
aktywów w

Udział w
sprawozdawczym aktywach w
dniu wypłaty
w
okresie

s.

l. Przychodyzezbycialokatfunduszuaktywów
nie ubliczn ch

Wpływ na

Wartość w

wartość

okresie

aktywów

sprawozdawczym

netto w

w

s.

od 2016-01-01 do 2016-12-31
Udział w
Wpływ na

Udział w
aktywach w

dniuwypłaty

aktywach
netto w dniu

wartość
aktywów w

Wpływ na
wartość
aktywów
nettom

'^
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NOTA. 111. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO

od 2017<1. 01 do 2017.
12. 31
Wartość w okresie
sprawozdawczym w

od 2016-01-01 do 2016.
12.31
Wartośćw okresie
sprawozdawczym w
s.

W na rodzenie dla Towarz stwa

W na rodzenie dla odmiotów rowadz c ch d st buc'
O at dla de 02 ariusza

O at zwj zane z rowadzeniem re estru akt ów
O at za zezwoleniaoraz re'estrac ne
Usłu i w zakresie rachunkowości

Usłu j w zakresieżarz dzaniaakt ami funduszu
Usłu i rawne

Usłu i w dawnicze, w l m oli raficzne
Koszt odsetkowe
Koszt zwi zane z osiadaniem nieruchomośd
Uemne saldo różnic kursów ch

Pozostałe
W t m ozoslate składniki kosztów

od 2017-01-01 do 2017.
12-31

NOTA. 11 II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA
zł ułuw na rodzenia stałe o
z ;v;ułu n odzenia za w niki za

Wartość w okresie

sprawozdawczym w
s,

s.

1842

2870

1 842

2870

od 2017-01-01 do 2017-

od 2016-01-01 do 2016.
12-31

dzania

Suma:

12-31
NOTA. 11I

BEZPOŚREDNIOZEZBYTYMILOKATAMI

od 2016-01-01 do 201612.34
Wartośćw okresie
sprawozdawczym w

Wartość w okresie

Wartość w okresie

sprawozdawczym w

sprawozdawczym w
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INFORMACJA DODATKOWA

1) INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH, UJĘTYCH W
SPRAWOZDANIUFINANSOWYMZABIEŻĄCYOKRESSPRAWOZDAWCZY

W okresiesprawozdawczymniewystąpiły znaczącezdarzeniadotyczącelat ubiegłych ujętew sprawozdaniu
finansowym za bieżącyokres sprawozdawczy,

2) INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH, JAKIE NASTĄPIŁY PO DNIU BILANSOWYM. A
NIEUW2GLĘDNIONYCHW SPRAWOZDANIUFINANSOWYM
Nie dotyczy.

3) ZESTAWIENIEORAZOBJAŚNIENIERÓŻNIC,POMIĘDZYDANYMIUJAWNIONYMIW SPRAWOZDANIU
FINANSOWYM l W PORÓWNYWALNYCHDANYCHFINANSOWYCHA UPRZEDNIOSPORZĄDZONYMI l
OPUBLIKOWANYMISPRAWOZDANIAMIFINANSOWYMI
Niedotyczy.

4) DOKONANE KOREKTY BŁĘDÓWPODSTAWOWYCH, ICH PRZYCZYNY, mUŁY ORAZ WPŁYW
WYWOŁANYCHTYMSKUTKÓWFINANSOWYCHNASYTUACJĘMAJĄTKOWĄl FINANSOWĄ,PŁYNNOŚĆ
ORAZWYNIK2 OPERACJIl RENTOWNOŚĆFUNDUSZU.

a) W okresiesprawozdawczymniedokonanokorektywycenyaktywównettonacertyfikatinwestycyjny.
b) W okresiesprawozdawczymniewystąpiłyp^ypadkizawieszeniaw dokonywaniuwycenyaktywównetto
na certyfikat inwestycyjny Funduszu.

c) W okresiesprawozdawczym niewystąpiły przypadki nierozliczeniasiętransakcji zav.eranychprzez
Fundusz.

5)

KONTYNUACJA DZIAŁALNOŚCI

Sprawozdaniefinansowezostało sporządzoneprzyzałożeniu kontynuowaniadziałalności p^ezFunduszw dającej
s,ę prze^dziec przyszłości tzn. przez okres nie krótszy n,z 12 n.iesięcy od dnia bilansowego. Na dzień
sprawozdawczy nieistniejąokoliczności wskazującenazagrożeniekontynuowania działalności Funduszu. Nadzień

sporządzenia sprawozdania finansowego niewystąpiły przestanki rozkazania Funduszu, określone przepisami o

funduszach inwestycyjnych.

FIRST PRIYATE EOUIPi'
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6) INNE INFORMACJE NIŻWSKAZANE W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM. KTÓREMOGŁYBY W ISTOTNY

SPOSÓBWPŁYNĄĆNA OCENĘ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ, WYNIKU Z OPERACJI
FUNDUSZU l ICH ZMIAN.

Wycena certyfikatów Funduszu spoi2ądzana jest na podstawę wyceny poszczególnych składników aktywów
dokonywanej przezniezależnąfirmędokonującąwycen. Proceswycenynadzorowanyjestprzezdepozytariusza.

Certyfikaty Funduszu sądopuszczone doobrotu publicznego i notowane sąnarynku regulowanym prowadzonym
przezGiełdę PapierówWartościowychw WarszawęS.A. (GPW).Giełdowy kurscertyfikatówFunduszuzależniony
Jest od podaży i popytu zgłaszanego przez inwestorów. Płynność tego instrumentu, podobnie jak większości
notowanychnaGPWcertyfikatówfunduszyinwestycyjnych,jestniska,cowpływa nawdocznew giełdowym kursie
dyskonto w stosunku do wyceny Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny (WANCI). Dodatkowym
czynnikiem z^M.ększaJącym dyskonto kursu certyfikatów First Priyate Equity FIZ Aktywów Niepublicznych jest
specyfika Funduszuzwiązanaz jegostrategiąinwestycyjną. FirstPrivateEquityFIZAktywówNiepublicznychjest

funduszemtypuprivateequity,cooznacza,zejegoinwestycjeportfelowecharaktei^zująsięniskąpłynnością.2 tego
teżwzględu w statucie Funduszu nie przewdziano regularnych umorzeń certyfikatów, a ich termin uzależniono od
terminów dezinwestycji. Funduszu dokonał wykupów w grudniu 2010 r, w czerwcu 2011 r., w marcu, czerwcu.

wrześniu2014r, w grudniu2015, orazw marcu, czerwcu, grudniu2016r., marcu i czerwcu2017r.. Wysokość
środkówpieniężnych przeznaczanych nawykup orazterminy wykupówmają wpływ na ksztaHowanie siękursu
certyfikatów Funduszu oraz na kształtowanie się rozbieżności między kursem certyfikatów Funduszu na GPW. a
wyceną WANCI.

DodniasporządzenianiniejszegosprawozdaniaFundusznieotrzymał odGwarantGrupaKapitałowa S.A.kwoty
stano^ącejwerzytelnośćz tyt. wykonaniaopcjiputnaakcjachKuźniJaworS.A.,zatemz upływem dnia23marca

2018rokuwie^ytelność FunduszuwobecGwarantGrupa Kapitałowa S.A.z tytułu wykonania opcjipulnaakcjach
KuźniJaworS.A. stała sięwymagalna.

Funduszpodejmie wszelkieprawem przewidziane krokiw celuuzyskaniazapłaty powyższej wierzytelności.
Warszawa, dnia 5 kwietnia 2018r.

Krzy^qfMędrala

(adijibtaty B(

Pj^Ses Zarządu

^^-L

'icepreżeśTZai saij
,

fh^s7A
Anna Kasicka

Yistra Fund Sen/ices Poland Sp. z o. o. S. K.A.

Główna KsięgowaVISTRA Fund Sen/ices Poland Sp. z o. o.
Podmiot, któremu powierzono

prowadzenieksiągrachunkowych

FIRSTPRIYATEEQUITYFUNDUSZINWESTYCYJNYZAMKNIĘTYAKTYWÓWNIEPUBLICZNYCH
.

26.

jr^
Katowice, 5 kwietnia2018 r.

OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

Działając stosownie do dyspozycji § 37 ust. l pkt. 2) rozporządzenia Ministra Finansów
z 24 gmdnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy

inwestycyjnych - INGBank ŚląskiS.A.jako Depozytariusz dlaFirst Private Equity Funduszu
Inwestycyjnego Zainlmiętego Aktywów Niepublicznych (zwanego dalej Funduszem)
oświadcza,że dane dotyczące stanówaktywów,w tym w szczególnościaktywówzapisanych
na rachunkach pieniężnych i rachunkach papierów wartościowych oraz pożytków z tych
aktywów przedstawionych w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Funduszu za okres
od l stycznia2017 r. do 31 gmdnia2017 r., sporządzonego5 kwietnia2018 r., są zgodne ze
stanemfaktycznym.

o%ot^ . MLUOMO^

^ek^

.

9.'u^bz, Dz:^'DUO^y

1NGBANKŚLĄSKISpółka Akcyjna
Centrum Wsparcia IClientów Sb^ategicznych
ul. Puławska 2. 02-566 Warszawa

N1P 634-013-54-75
KRS 5459
SądRejonowyw Katowicach
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Kapitał zakładowy- 130 100 000,00 zł
Kapitat wpłacony - 130 100 000, 00 zł

Warszawa, 5 kwetnia 2018 roku

OŚWIADCZENIEZARZĄDU

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowościz dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. 2018 roku póz. 395 z
późniejszymi zmianami) orazrozporządzeniem Ministra Finansówz dnia 24grudnia 2007 rokuw sprawieszczególnych

zasad rachunkowościfunduszyinwestycyjnych (Dz.U. z 2007 roku, nr 249, poz. 1859) ZarządOrigin 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. Wprowadzeniedosprawozdaniafinansowego,

2. ZestawienielokatFunduszuwedług stanunadzień31 grudnia2017 r. wykazującelokatyw wysokości
48 559 tyś. zł,

3. Bilans Funduszu sporządzony na dzień31 grudnia 2017 r. wykazujący aktywa netto i kapitały w wysokości
48 567 tyś. zł,

4. Rachunekwynikuz operacji Funduszuza okres od 1 stycznia2017r. do 31 grudnia2017 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.
wykazującezmniejszenieaktywównettow okresiesprawozdawczymw wysokości18721 tyś.zł,
6. Rachunek przepływów pieniężnych Funduszu za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
wykazującyzmniejszenie stanu środkówpieniężnych w kwocie 14 840tyś, zł,
7.

Noty objaśniające,

8.

Informacjędodatkową.

Wedle najlepszej wiedzyZarządu Origin Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. roczne sprawozdanie finansowe

orazdaneporównywalnezaprezentowanew sprawozdaniufinansowymFunduszuzarok2017r. zostały sporządzone
zgodniez obowiązującymizasadamirachunkowościi odzwierciedlająw sposóbprawdziwy,rzetelnyi jasnysytuację
majątkowąi finansowąorazosiągniętywynikz operacji Funduszu. Sprawozdaniez działalności zawieraprawdziwy
obrazrozwoju,osiągnięćorazsytuacjiFunduszuw roku2017r.,w tym opispodstawo\A^ch ryzyki 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 przepisamiprawapolskiego.

Krzy

^l^rala

rezes Zarządu

FIRST PRIYATE EQUITY FUNDUSZ INWESPi'CYJNYZAMKNIĘF/AKFtWÓWNIEPUBLICZNYCH

ORIGI

TOWARZYSTWO FUNDUSZY

INWESTYCYJNYCH

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2018 r.

OświadczenieZarząduTowarzystwadotyczącepodmiotu uprawnionegodo badaniarocznegosprawozdania
finansowego

Zarządspółki OriginTowarzystwo FunduszyInwestycyjnych S.A. ("Towarzystwo") oświadcza,że podmiot uprawniony
dobadaniasprawozdańfinansowych,dokonującybadaniarocznegosprawozdaniafinansowegoFirstPrivateEquity
Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (zarządzanego przez Towarzystwo) za rok 2017

roku, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonującytego
przegląduspełnili warunkido wydania bezstronnegoi niezależnegoraportu z przeglądupółrocznego skróconego
sprawozdania finansowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami zawodowymi.
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NIP10&0004-198,REGON141186082,KRS294964
Sąd Rejonowydla m. st Warszawyw Warszawie

e-mail: bluro@origlntfi.com, www.origintfi.com

XIIWydział GospodarczyKRS

Kapitał zakładowy 2 850000 zł opłacony w cahBci
KrzysztofMędrala- PrezesZarządu
Radosław Butryn - WiceprezesZarządu

Sprawozdaniez działalności FlrstPrivateEquityFunduszuInwestycyjnego ZamkniętegoAktywówNiepublicznych w
okresieodl stycznia2017r.do31grudnia2017r.orazzasadsporządzeniarocznegosprawozdaniafinansowego
l.

Podstawowedaneo Funduszu

FirstPnvateEquityFunduszInwestycyjnyZamkniętyAktywówNiepublicznych(Fundusz)działa napodstawieustawy z
dnia27maja2004r.o funduszach inwestycM"nych i zarządzaniualternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz.U.

z 2018,.póz.56zezm.dalej:Ustawa).OrganemFunduszujestOriginTowacystwoFunduszyInwestycyjnychSA z
siedzibą w Warszawie, (dalej: Towarzystwo). Fundusz został wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych
prowadzonego przezSądOkręgowyw Warszawie, VIIWydział CywilnyRejestrowy pod numerem RFi327 w dniu'11

października 2007 r. Fundusz rozpoczął działalność dnia 17 października 2007 r. Czastrwania funduszu jest
nieograniczony.

2.

PolitykaRachunkowościFunduszu
Podstawowe zasady ewidencji

o

Ewidencja oraz wycena aktywów i pasywów Funduszu prowadzona jest w oparciu o
obowiązująceustawyi rozporządzeniaa w szczególności:

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
o

o

rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. 2007, Nr249, póz. 1859).
Księgi prowadzone są w języku i walucie polskiej, chyba że co innego określa Statut 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
pobiera sięostatnie dostępne kursy w dniu wyceny.

Ujęciew księgach

o

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

o
o

Nabyte papiery wartościowe orazjednostki uczestnictwa ujmuje sięw księgach na podstawie
potwierdzenia zawarcia transakcji wystawionego przez kontrpartnera, w daciezawarcia umowy,
z wyjątkiem nieterminowego otrzymania potwierdzenia przezKsięgowośći Depozytariusza.
W przypadku zgodności dokumentów transakcja księgowana jest zgodnie z warunkami

określonymi w punktach powyższych, przyczym decyduje data i godzina otrzymania kompletu
prawidłowo wystawionych dokumentów (potwierdzenie zawarcia transakcji oraz zlecenie
wystawione przezTowarzystwo, o ileTowarzystwo, zgodniez ustaleniami dostarcza zlecenia dla
określonegotypu transakcji).

o

Pozostałe zapisyw księgachz dowodówksięgowych ujmowanesąniezwłocznie po uzyskaniu,
chyba że zasady wyceny poszczególnych typów instrumentów finansowych określają moment
ujęciazdarzenia inaczej.

o

W przypadku, gdyjednego dnia wprowadzone zostają do ksiąg transakcje zbycia i nabycia
danego składnika lokat, ujmuje sięw pierwszej kolejności nabycie posiadanego składnika.

o

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

dniawyceny. Docelówujęciatransakcji w księgach stosowany jest średni kurs NBPogłaszany
przez NBP.

Zasady wyceny składników lokat notowanych na aktywnym rynku:

o

Wartość godziwą składników lokat notowanych na aktywnym rynku, jeżeli DzieńWycenyjest
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

Jeżeliw DniuWycenyna aktywnym rynku (głównym) organizowanajest sesja fixingowa,to do
wycenyskładnika lokat Funduszkorzysta z kursu ostatniegofixinguw danym dniu.

o

W przypadku składników lokat będących przedmiotem obrotu nawięcej niżjednym aktywnym
rynku, wartościągodziwąjest kurs ustalony na rynku głównym, ustalanym zgodniez zapisami

Statutu.

o

W przypadku, gdyprzezbadanymiesiąc kalendarzowy naaktywnym rynku niebył dostępny kurs
transakcyjny (lub fixingowy) lub niedostępna była regularnie informacja o ofertach kupna
sprzedaży, to uznaje się,żedla danego składnika lokat dany rynek przestał byćaktywny, oraz w
przypadku dłużnych papierów wartościowych zaczyna stosować się zasady jak 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

Wycenyinstrumentów pochodnych dokonuje sięjedynie na kontach finansowych. W przypadku
wystawienia potwierdzenia zawarcia transakcji przez Dom Maklerski z cenązamknięcia, różnica

pomiędzy ceną ustaloną na godzinę 23:00 czasu polskiego a ceną zamknięcia weryrfikowana
jest przez Księgowego Funduszu oraz księgowana jest poprzez Notę Uznaniową na kontach
finansowych.

Zasady wyceny składników lokat nlenotowanych na aktywnym rynku:
o
Dłużne papiery wartościowe nienotowane na rynku aktywnym

a)

Dłużne papierywartościowe nienotowane na rynku aktywnym wyceniasięw oparciu o
wartośćgodziwąskładnika lokat,wyznaczonąw skorygowanejcenienabyciawyliczonej
przyużyciufunkcji XNPV,oszacowanej przyzastosowaniu efektywnej stopy procentowej
obliczonej przy wykorzystaniu funkcji XIRR, narzędzi dostępnych w arkuszu

kalkulacyjnym MS Excel;Skutek korekty ceny nabycia przyzastosowaniu efektywnej
stopyzwrotuzaliczasiędo przychodów/kosztówodsetkowych.
b)

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

proporcjonalniedoczęstotliwościdokonywaniawycenyaktywówfunduszu.
Pozostałe lokatynienotowanenaaktywnym rynku

a)

Dłużne papierywartościowe 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
się wartość wyznaczoną poprzez:

- oszacowaniewartościskładnika lokat przezwyspecjalizowaną, niezależnąjednostkę

świadczącątego rodzaju usługi, o ilemożliwejest rzetelne oszacowanieprzeztę
jednostkęprzepływów pieniężnychzwiązanychz tym składnikiem;

- zastosowaniewłaściwego modelu wycenyskładnika lokat, o ilewprowadzonedotego
modeludanewejściowepochodząz aktywnegorynku;
oszacowanie wartości składnika lokat za pomocą powszechnie uznanych 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)

Modele i metody wyceny składników, o których mowa powyżej podlegają uzgodnieniu z
Depozytariuszem. Za powszechnie uznane metody estymacji przyjmuje się m. in:

ostatnio dostępne ceny transakcyjne dotyczące danego składnika lokat ustalone

pomiędzyniezależnymiodsiebiei nie powiązanymizesobąstronami;

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 zapomocą efektywnej stopy
procentowej. Preliminarz przepływów pieniężnych i kalkulacja efektywnej stopy
procentowejdla każdejpożyczkipodlega uzgodnieniuz Depozytariuszem.

b)

Odpisy aktualizujące wartość składnika aktywów finansowych lub portfela podobnych
składników aktywów finansowych ustala się w przypadku udzielonych pożyczek jako
różnicę między wartością tych aktywów wynikającą z ksiąg rachunkowych na dzień
wyceny i możliwą do odzyskania kwotą. Kwotę możliwą do odzyskania stanowi bieżąca
wartość przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych przez jednostkę,
zdyskontowana za pomocą efektywnej stopy procentowej, którą Fundusz stosował
dotychczas,wyceniającudzielonąpożyczkę.

c)

Odpisyaktualizacyjneustalasięw wysokości:
25% wartości różnicy, o której mowa powyżej w przypadku opóźnienia
spłaty przekraczającego30 dni,a nieprzekraczającego60dni,
50% wartości różnicy, o której mowa powyżej w przypadku opóźnienia
spłaty przekraczającego60dni,a nieprzekraczającego90 dni,
100% wartości różnicy, o której mowa powyżej w przypadku opóźnienia
spłaty przekraczającego90 dni.

d)

Jeśliw następnym okresie strata z tytułu utratywartości zmniejszyła się,a zmniejszenie
to można w obiektywny sposób powiązać zezdarzeniem następującym po ujęciu utraty
wartości (np. poprawa oceny kredytowej dłużnika), to uprzednio ujętą stratę z tego
tytułu odwraca się.Odwrócenie niemożespowodować zwiększenia wartości bilansowej
składnika aktywów finansowych ponad kwotę, która stanowiłaby skorygowaną cenę
nabycia tego składnika na dzień odwrócenia w sytuacji, gdyby ujęcie utraty wartości w

ogóle nie miało miejsca.
o Instrumenty pochodne.

a)

Jeśliniemamożliwościuzyskiwaniakursówz rynkówaktywnych,wykorzystywanebędą
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
naliczoneprzyzastosowaniuefektywnejstopyprocentowej.

(
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3 Waluty nie będącedepozytami

W przypadku walutniebędącychdepozytami - ichwartośćwyznaczasiępoprzeliczeniu według
ostatniego dostępnego średniego kursu wyliczonego na DzieńWyceny dla danej waluty przez
NarodowyBank Polski.

Koszty funduszu obejmują w szczególności:
o

Koszty zarządzania funduszem przez Towarzystwo, określone Statutem Funduszu.

o

KosztywynagrodzeniaDepozytariusza.
KosztyprowadzeniaksięgowościFunduszu.

o
o

Kosztywynagrodzenia likwidatora.

o

Koszty przeglądu i badania sprawozdań finansowych Funduszu.

Opłaty za transakcje portfelowe, opłaty za wykonywanie czynności bankowych w związku z

o

aktywami bądźzobowiązaniami Funduszu, w tym w szczególności: opłaty i prowizje maklerskie.

opłaty! prowizje bankowe, prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych oraz
rozliczeniowych,w tym opłaty transakcyjne;
Koszty opłat sądowych.
Koszty taksy notarialnej.

o
o

Koszty dokonywania ogłoszeń wymaganych przepisami prawa i Statutu.

o

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

o

Funduszu, w tym w szczególności opłaty zadecyzje i zezwolenia Komisji.
o

opłaty KDPW i GPW.

o

kosztytłumaczenia przysięgłego dokumentówFunduszu.

o

koszty wynagrodzenia firm inwestycyjnych za oferowanie Certyfikatów Funduszu.

o

kosztydoradztwa podatkowego i obsługi rozliczeń podatkowych Funduszu.

koszty doradztwa prawnego, finansowego, środowiskowego lub branżowego związanych z

o

lokatami Funduszu, nie stanowiących wynagrodzenia Towarzystwa, ani podmiotu, któremu
Towarzystwo zleciło zarządzanieczęściąportfela 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
wyemitowanychobligacji.

.

Zmiany stosowanych Zasad Rachunkowości

o

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

3.

Cellnwesty<yjnyFunduszu

Celem Inwestycyjnym Funduszujest wzrostwartości AktywówFunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat Funduszu

dokonywanychw papierywartościowei inneprawamajątków,przyczym Funduszniegwarantujeosiągnięciacelu
inwestycyjnego. W celu realizacji celu inwestycyjnego Fundusz lokuje aktywa w:

. akcjei obligacjespółek akcyjnych i spółek komandytowo-akcyjnych orazudziały i obligacjespółek z ograniczoną
odpowiedzialnością,

.
.

wierzytelności,
waluty,

. wystandaiyzowane instrumenty pochodne, którychcenazależybezpośrednio lubpośrednioodcenyrynkowejwalut
obcych,lubktórychbazęstanowąuznaneindeksy,

. papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przezSkarb Państwa i Narodowy Bank Polski,

państwanależącedoOECDalbomiędzynarodoweinstytucjefinansowe, któiychczłonkiem jest Rzeczpospolita
Polskalubconajmniejjednoz państwnależącychdoOECD,
.

Instrumenty rynku pieniężnego,

^

. jednostki uczestnictwa lubcertyfikatyinwestycyjnefunduszyInwestycyjnych lubw tytuły uczestnictwaemitowane
przez Instytucje wspólnego inwestowania, mające siedzibęzagranicą,

. depozytyw bankachkrajowych,bankachzagranicznychlubw instytucjachkredytowych.
Fundusz może również zaciągać pożyczki i kredyty w bankach krajowych, instytucjach kredytowych lub bankach
zagranicznych,dokonywaćemisjiobligacjiorazudzielaćpożyczekpieniężnych,poręczeńlubgwarancji.
Przylokowaniu aktywóww sposóbopisany powyżej, stosuje sięograniczenia inwestycyjne określone w Ustawie i
Statucie Funduszu.

4. Omówienie podstawowych wielkości ekonomlczno-finansowych ujawnionych w Jednostkowym sprawozdaniu

finansowym,w szczególnościopisczynnikówi zdarzeń,w tymo nietypowymcharakteize,mającychznaczący
wptywnadziałalność Funduszui osiągnięteprzezniegozyskilubponiesionestratyw okresiesprawozdawczym, a

także omówienie perspektyw w rozwoju działalności Funduszu

Nadzień31grudnia 2017 r. wartość aktywównetto na certynkat inwestycyjny Funduszu wyniosła 1.018, 28zł., co
oznaczaspadeko 13,64%w porównaniu z wartościąnadzień31grudnia2016roku. Poniżejzawartoopisczynników

wpływających nazmianęwartościwycenycertyfikatówFunduszunadzieńSlgrudnia2017rokuwstosunkudowyceny
na dzień31grudnia 2016 roku.

Czynniki wpływające nawycenęcertyfikatów inwestycyjnych Funduszu

Istotnyspadekwartościna31.12.2017r.w porównaniudo31.12.2016r.odnotowanow spółce Energosynergia

TechonologieSp.z o.o.("EST").Spadekwycenytejspółkio 85%odpoczątkuzeszłego rokuwynika w istotnymstopniu
z postępowania restrukturyzacyjnego dotyczącego EST,którebędzieskutkowało rozwodnienie m udziału Funduszu w

ESTz 34%dook.2,61%,o czym Funduszinformował w Raporciebieżącymnr35/2017z dnia18grudnia2017
^Uprawomocnienieukładu w ramachprzyśpieszonegopostępowaniarestrukturyzacyjnego ESTnastąpiło w styczniu
2018 r., o czym informowano w Raporcie bieżącym nr8/2018z dnia23 lutego2018 r. Dodnia"sporządzenia
niniejszego sprawozdania nie nastąpiło wykonanie układu skutkujące wyżej opisanym rozwodnieniem udziału
Funduszuw EST.

W IIIkwartale2017r. Funduszzaangażował eksperta branżowegow spółce Syngazw celupotwierdzeniamożliwości

komercjalizacji produktówspółki. Wynikibadaniaspółki potwierdziły innowacyjnycharakterproduktówspółki oraz
potencjał dopozyskania pierwszychkontraktówpozakończeniupracbadawczo-rozwojowych. W toku prac,zarząd
spółkiSyngazwewspółpracyz ekspertem,przedstawiłzaktualizowaneprognozyfinansowe,którezostałydostosowane
do aktualnego stanu zaawansowania prac badawczorozwojowych, a oczekiwany docelowy poziom sprzedaży
produktów - odsunięty w czasie. W związku z aktualizacją prognoz spółki podjęto decyzję o całkowitym odpisie

inwestycji w tę lokatę.

Spadekwartościwystąpił równieżw spółceVoxelS.A.CenajednejakcjiVoxelS.A.w dniu31.12.2017r.była niższa o

8% niż na dzień 31. 12. 2016 r.

Jednocześnienastąpił wzrostwycenyspółki CBS.A.nadzień31grudnia2017r. o 39%w porównaniudowycenyna
dzień31grudnia2016r.WzrostwycenyCBS.A.wynikaz poprawywynikówfinansowychspółki, lepszychoczekiwanych
wynikóww kolejnychlatachGrupyKaptotowejGBS.A.a takżedziękiożywieniuw branżymateriałówbudowlanychoraz

wzrostowimnożnikówdowycenyporównawczej.

W kolejnych kwartałach Funduszbędzienadal prowadził działania zmierzające doupłynnienia składników aktywów
Funduszui przeznaczeniapozyskanychw tensposóbśrodkównawykupcertyfikatówinwestycyjnych Funduszucelem

ichumorcenia,a następniedoprowadzeniadolikwidacjiFunduszu.
5.

Aktualna i przewidywanasytuacja finansowa

ObecnasytuacjafinansowaFunduszuzapewniamuodpowiedniąpfynność.Funduszposiadaśrodkiwystarczającedo
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regulowaniabieżącychzobowiązańorazprowadziprocesydezinwestycji,a środkipozyskanez dezinwestycjizgodnie
zestatutem przeznacza na wykup certyfikatów inwestycyjnych Funduszu. Na przyszłą sytuację Funduszu największy

wptyw będzie miało kształtowanie się sytuacji na krajowym rynku kapitatowym i na rynkach zagranicznych, w
szczególności na rynkufuzji i przejęćoraznagiełdzie papierówwartościowych
6.

Nabyciecertyfikatówwtasnych, celIchnabycia, liczbaf wartośćnominalna, zewskazaniem jakączęśćkapitahi
wpłaconego reprezentują l ceny nabycia orazcenie sprzedaży w przypadku ichzbycia
Fundusz dokonał wykupu i umorzenia 3 169 certyfikatów inwestycyjnych Funduszu w dniu 31 marca 2017 roku.
Zmianakapitału wpłaconego: O tyś.zł
Zmianakapitału wypłaconego: 3 793tyś.zł.

Fundusz dokonał wykupu i umorcenia 6 203 certynkatów inwestycyjnych Funduszu w dniu 30 czerwca 2017 roku.
Zmianakapitału wpłaconego: O tyś.zł
Zmiana kapitału wypłaconego: 7 559tyś. zł.
7.

Instrumenty finansowe w zakresie:

a) lyzyka:zmianycen, kredytowego, Istotnych zakłóceń pizeplywów środkówpieniężnych orazutraty płynności
finansowej,naJakienarażonyJestFundusz

Funduszwykorzystujekontraktyterminowedozabezpieczeniazmiancenniektórychinstrumentówfinansowych, w
tym w szczególności walutowe kontrakty terminowe dozabezpieczenia przed ryzykiem zmiany kureówwalutoraz
indeksowe kontrakty terminowe dozabezpieczenia ryzyka systematycznego portfela.

b) przyjętych przez Fundusz celach i metodach zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z metodami
zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla któiych stosowana Jest rachunkowość
zabezpieczeń

Dozarządzania ryzykiem finansowym za pomocą Instrumentów, o których mowa w pkt a), Fundusz niestosuje
rachunkowościzabezpieczeń.

8. Podstawoweczynnikiryzykal zagrożenianaktóreFunduszJestnarażony
Funduszjest narażony przede wszystkim na:

. Ryzyko Inwestycyjne, w tym na ryzyko związane z 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 udziałowe wpływ mają
czynniki makroekonomiczne takie jak: tempo wzrostu gospodarczego, stopień nierównowagi
makroekonomicznej, deficyt budżetowy, handlowy i obrotów bieżących, wielkość popytu konsumpcyjnego,
poziom inwestycji, wysokość stóp procentowych, kształtowanie się poziomu depozytów i kredytów sektora
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 wpływ na wyceny instrumentów udziałowych, będących
przedmiotem lokatFunduszu. Funduszprzypodejmowaniu decyzjio poziomie alokacji w instrumenty udziałowe
biercepod uwagęobecnąi prognozowanąsytuacjęmakroekonomiczną kraju i świata.

b) ryzykobranży:instrumentyfinansowe,któresąprzedmiotemlokatFunduszu,podlegająryzykubranży,w której
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działają, główne ryzykato: konkurencyjność, zmianypopytu na produktyoferowaneprzezpodmiotyz branży,
nowetechnologie. Ryzyko branżowe Fundusz ogranicza poprzez lokowanie aktywówFunduszu w Instrumenty
finansowe związanez różnymi branżami.

c) ryzykospecyficznespółki: akcje i udziały spółek, któresą prcedmiotem lokat Funduszu, podlegająryzyku
specyflcznemu danejspółki, główne ryzykato:jakośćproduktui biznesu,skaladziałania i wielkośćspółki,jakość
zarządu,struktura właścicielska, polityka dywidendowa, regulacje prawne, przejrzystość działania, zdarzenia
losowe. Ryzyko specyficzne d laspółki ograniczane jest poprzez dywersyfikację portfela Funduszu.

d) ryzyko pfynności- polega na braku możliwościsprzedażyw krótkimokresie instrumentówudziatowych po
cenach odzwierciedlających ich realną wartość. Fundusz dokłada starań aby ograniczyć ryzyko płynności
poprzez odpowiedni dobór lokat, biorąc pod uwagę dzienne obroty danym Instrumentem w stosunku do
zajmowanej pozycji inwestycyjnej.

Inwestowanie w jednostki uczestnictwa, certyńkaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych lub tytuły uczestnictwa
emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania wiążesięz ryzykiem płynności orazz ryzykiem aktywów, w

któreinwestujedanaInstytucjaorazsposobemorazefektywnościązarządzanianimi.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

lokowaniaśrodkóww depozyty, Funduszponosi lyzyko niewypłacalności banku lub instytucji kredytowej, której
powierzasięśrodki. Funduszstara sięograniczaćto lyzyko przezlokowanieśrodkóww kilku różnych bankach.
Inwestycje w Instrumenty pochodne wiążą się ze stosowaniem dźwigni finansowej, co powoduje możliwość
osiągnięciawysokich zysków,alemożeteżłączyć sięz poniesieniem dużychstratwwyniku zmiancen instrumentów

bazowych. W instrumenty pochodne może byćwkomponowany mechanizm kredytowy, to znaczy Fundusz wnosi

depozytzabezpieczającyw wysokościniższąniżwartośćInstrumentubazowego.Istniejew związkuz tymmożliwość
poniesienia przez Fundusz straty przewyższającej wartość depozytu zabezpieczającego. Fundusz wykorzystuje

kontraktyterminowedozabezpieczeniazmiancenniektórychinstrumentówfinansowych,w tymw szczególności
walutowekontraktyterminowedozabezpieczeniaprzedryzykiemzmianykureówwalutorazindeksowekontrakty
terminowedozabezpieczeniaryzykasystematycznegoportfela.

Należy brać pod uwagę, że rzeczywiste zachowania lynku mogą odbiegać od przewidywań zarządzających
Funduszem.
Ryzyko walutowe

W przypadku,gdyFunduszInwestujew Instrumentyfinansowedenominowanew walucieobcej.AktywaFunduszu
sąnarażonena ryzykowalutowe. Istniejemożliwośćobniżeniarentowności lokatw instrumentydenominowane 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.
Ryzykoprawnei 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, obniżająctym samym wyniki osiągane przez Fundusz. Zmiany podatkowe mogą równieżdotyczyć
Uczestników Funduszu zmniejszając opłacalność inwestycji w Certyfikaty. Rozwiązania podatkowe stosowane na

tynkach zagranicznych niejednokrotnie sąskomplikowane, 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
poprzez korTystanie z usług podmiotów zawodowotrudniących siędoradztwem prawnym i podatkowym.
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Ryzyko operacyjne

Istnieje ryzyko możliwości poniesienia strat w wyniku nieadekwatnych procesów wewnętrznych, błędów ludzkich,

czybłędówsystemów.W szczególności,zawodnyproceslubbłąd ludzkimożespowodowaćbłędne lubopóźnione
rozliczenietransakcji. Błędne działanie systemów może przejawiać sięzawieszeniem systemów komputerowych,
istniejetakżeryzykow postacimożliwościponiesieniastratw wynikuzajścianiekorzystnychzdarzeńzewnętrznych,
takichjak klęskiżywiołowe czyatakiterrorystyczne. Towarzystwo stara sięograniczać ryzykooperacyjne poprzez
stosowanieodpowiednichsystemówi procedurwewnętrznych.
. Ryzykobrakuwpływu UczestnikównazarządzanieFunduszem

Zgodniez Ustawąo funduszachinwestycyjnych, Funduszjesttworzony,zarządzanyi reprezentowanywobecosób
trzecich prcezTowarzystwo.Zgodniez ograniczeniami ustawowymi i statutowymi UczestnicyFunduszuniemają
wpływu nazarządzanieAktywami i reprezentowanie Funduszu. Niezależnie odfaktu, żew Funduszufunkcjonuje
Zgromadzenie Inwestorów,podmiotem zarTądzającym FunduszemjestTowarzystwo którenapodstawie zawartej
umowy,zleciło zarządzanieportfelem FunduszuYestorDomMaklerskiS.A., którazarządzała portfelem Funduszu

równieżprzed przejęciem zarządzania Funduszem przezTowarzystwo. Natomiast Funduszudostępniaogtoszenia
i informacje zgodnie z prawem i Statutem Funduszu, co umożliwia Uczestnikom ocenędziałalności Funduszu.
.

RyzykozmianStatutu Funduszu

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

zmieniających sięprzepisówprawa, praktyki rynkowej, polityki inwestycyjnej, kosztów,czyzasad wykupywania
Certyfikatów. Towarzystwo podejmuje działania, aby ewentualne zmiany Statutu były zgodne z interesem
UczestnikówFunduszu.

.

Ryzyko związanez kosztami nielimitowanyml

Część kosztów i wydatków związanych z działalnością Funduszu stanowią koszty nielimitowane, które będą
pokrywanezAktywówFunduszu.Towarzystwodopełnia starańabykosztynielimitowanebyfyjaknajniższe.Naczęść
kosztównielimitowanych Towarzystwo niema wpływu. Koszty nielimitowane wpływają nazmniejszenie Aktywów
Funduszu.

.

RyzykorozwiązaniaFunduszuw trakciejegotrwania

Zgodnie z Ustawą i Statutem Fundusz może być rozwiązanyw trakcie jego trwania decyzją Zgromadzenia
Inwestorów. Decyzja taka będziemiała wpływ na realizację polityki inwestycyjnej Funduszu i osiągnięciecelu
inwestycyjnego i możebyćpodjęta,jeżeli "za"rozwiązaniem Funduszu będągłosowali Uczestnicy reprezentujący
łącznie co najmniej 2/3 ogólnejliczbycertyfikatówinwestycyjnych Funduszu. RozwiązanieFunduszu następuje
także w przypadku, gdy:a)zarządzanie Funduszem niezostało przejęte przez innetowarzystwo w terminie trzech
miesięcy od dnia wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia lub od dnia wygaśnięcia zezwolenia na wykonywanie

działalności przezTowarzystwo, b)Depozytariuszzaprzestał wykonywaniaswoichobowiązkówi niezawartoz innym

bankiemumowyo prowadzenierejestruaktywówfunduszu,c)wartośćAktywówNettoFunduszuspadnieponiżej
2.000.000zł. RozwiązanieFunduszumożespowodować,żeFundusznieosiągnieceluinwestycyjnego.
.

Ryzyko zmiany kluczowych pracownikówTowaizystwa

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

Ryzyko kontrahentówFunduszu

Fundusz prowadząc działalność korzysta z usług różnych kontrahentów, m.in. depozytariusza, brokerów,
księgowości,biegłych rewidentów,czyzarządzających.Istniejeryzykoniewywiązaniasięlubniepełnego wywiązania
siękontrahentów z podjętych zobowiązań. Fundusz stara sięograniczać przedmiotowe ryzyko poprzez dobórdo
współpracy wiarygodnych kontrahentów orazustalanie odpowiednich sposobówwspółpracy z kontrahentami.

'.L
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Dozarządzania ryzykiem finansowym za pomocą Instrumentów, o których mowa powyżej. Fundusz nie stosuje
rachunkowościzabezpieczeń.

9. Stosowanie zasadładu korporacyjnego dla Instytucji nadzorowanych.

Fundusz i Towarzystwo stosują "Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych" przyjęte na 222.
Posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowegow dniu 22 lipca 2014 r. Funduszniedokonał odrębnegowdrożeniaww.
zasad,jednakzgodniez pismem KNFz dnia 12 luty2015 r. ichpostanowienia znajdująodpowiedniezastosowaniedo

funduszyinwestycyjnych,w zakresie,w jakimorganizacjai funkcjonowaniefunduszyinwestycyjnych,określoneUstawą
o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi 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 również wdrożył Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych. Szczegóły
dostępnesąna stronieinternetowejwww.vestor. pl.

W niniejszym punkciesprawozdania zostały przedstawione informacje dotycząceTowarzystwa, będącegoorganem
Emitenta.

9.1. Wskazanie zbioru zasadładu korporacyjnego, któremu podlega emitent, oraz miejsca, gdzietekst zbioru zasad

jest publicznie dostępny lub zbioru zasad tadu korporacyjnego, na którego stosowanie emrtent mógł się
zdecydowaćdobrowolnie, orazmiejsce, gdzietekst zbiorujest publiczniedostępnylubwszelkich odpowiednich
Informacji dotyczących stosowanych przez emitenta praktyk w zakresie ładu korporacyjnego, wykraczających
poza wymogi pizewldziane prawem krajowym wraz z przedstawieniem informacji o stosowanych przez niego
praktykach w zakresie ładu korporacyjnego

Oddnia12grudnia2014r.w zakresiekompetencjiZarząduorazoddnia18grudnia2014r.w zakresiekompetencji
Rady Nadzorczej oraz od dnia 23 grudnia 2014 r. w zakresie kompetencji Walnego Zgromadzenia, Towarzystwo
dobrowolnie stosuje siędozasadładu korporacyjnego określonych w dokumencie "ZasadyŁadu Korporacyjnego Dla
Instytucji Nadzorowanych" wydanym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r. Informacja o
przyjęciu ww. zasad została zamieszczona na stronie internetowej Towarzystwa www.ori intfi.com w zakładce
Aktualności.

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

Emitent nie przyjął dostosowania innych praktykw zakresietedu korporacyjnego.

9.2. Wskazanie postanowień zbioru zasadładu korporacyjnego, od których Emltent odstąpił w sposóbtrwały oraz
wyjaśnienie przyczyn tego odstąpienia

Funduszi Towarzystwo stosująsiędo "ZasadŁadu Korporacyjnego Dla Instytucji Nadzorowanych" wydanych przez
KomisjęNadzoruFinansowegow dniu22 lipca2014r.w pełnym zakresie.

93. Opisgłównych cech stosowanych w pizedsiębioistwa emitenta systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania
ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań flnansowych l skonsolidowanych sprawozdań
finansowych

W Funduszu i Towarzystwie funkcjonuje system kontroli wewnętrznej w odniesieniu do procesu sporządzania
sprawozdańfinansowychopartynaregulacjachzawartychw procedurachwewnętrznychi politycerachunkowości.

^

Systemkontroliwewnętrznejzapewnia:

kompletnośćujęciaw sprawozdaniufinansowymkosztówi przychodów,
kontrolę wydatków,

kontrolęprzygotowywanych sprawozdańfinansowych Funduszu i Towarzystwa,
ochronęinformacji poufnych.

Towarzystwostosuje mechanizmy mitygujące ryzyko błędu i służące utrzymaniujakościzasądzaniaprocesem
sporządzania sprawozdań finansowych m. in.:

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

polityka rachunkowości, która określa zasadysporządzania sprawozdań finansowych oparte na przepisach
ustawyz dnia29września 1994 r.o rachunkowości (tekstjednolity DZ.U.z 2013 roku, póz.330,z późn.zm.)
oraz wydanymi na jej podstawie przepisami, w tym z Rozporządzeniem Ministra Rnansów z dnia 18

października 2005 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i
skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z
siedzibą naterytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe sąpolskie zasadyrachunkowości (Dz.
U. Nr209, póz.1743z późn.zm.),

-

system weryńkacji bieżących raportówfinansowych ograniczających ryzykowystąpienia błędu, umożliwiający
sprawnąweryfikacjęi wprowadzaniekorekt.

9.4. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lubpośrednio znaczne pakiety akcjiwrazzewskazaniem
liczbyposiadanychprzeztepodmiotyakcji,ichprocentowegoudzlahiw kapitalezakładowym, liczbygłosówz nich
wynikającychi ichprocentowego udzlahiw ogólnejliczbiegtosównawalnymzgromadzeniu

Emitent z uwaginaswojąformę prawną nieemituje akcji i nieposiada akcjonariatu dysponującego pakietami akcji

Emitenta.

9.5. Wskazanieposiadaczywszelkichpapierówwartościowych,któredająspecjalneuprawnieniakontrolne,wraz z
opisemtych uprawnień

Nieistnieją papierywartościowe, któredająspecjalne uprawnienia kontrolne w stosunku doEmitenta.

9.6. Wskazaniewszelkichograniczeńodnośniedowykonywania prawagłosu, takichjakograniczenie wykonywania
prawagłosu pizezposiadaczy określonej częścilubliczbygłosów, ograniczenia czasowe dotyczącewykonywania
prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy spółki, prawa kapitałowe związane z papierami
wartościowymi sąoddzielone odposiadania papierówwartościowych
Nieistniejątakie ograniczenia.

9.7.Wskazaniewszelkichograniczeńdotyczącychprzenoszeniaprawawłasności papierówwartościowychemitenta
Nieistniejątakieograniczenia.

9.8.Opiszasaddotyczącychpowoływania l odwoływania osóbzaiządzającychorazIchuprawnień,w szczególności
prawodo podjęcia decyzji o emisji lubwykupie akcji

Organem bezpośrednio nadzorującym Emitenta jest Zarząd Towarzystwa. Cztonkowie Zarządu są powofywani i
odwoływani przezRadęNadzorcząTowarzystwa. Rada Nadzorcza ustalatakżefunkcje Członków Zarządu(Prezes,
Wiceprezes lubCzłonek Zajadu). KadencjaCzłonków Zarządutrwapięćlat.Członkowie Zarząduniesąpowoływani na
okreswspólnejkadencji.WynagrodzenieCzłonkówZarząduRadaNadzorcza.

/^ ^

Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji innych organówTowarzystwa.

Uchwały Zarząduzapadająjednogłośnie. Doskładania oświadczeńwoli w imieniu Emrtenta uprawnieni sądwaj
Członkowie Zarządu działający łącznie albo Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. Organizację prac
Zarządui trybjegofunkcjonowaniaokreślaregulaminZarządu.
9.9.Opiszasadzmianystatutulubumowyspółki emitenta

ZmianyStatutu Emitenta następujązgodniez zasadami określonymi w Kodeksiespółek handlowych. ZmianaStatutu
wymagauchwały ZgromadzeniaInwestorówi wpisudo rejestru.

9.10.Sposóbdziałania walnegozgromadzenia i jegozasadniczeuprawnienia orazopisprawakcjonariuszy l sposobu
Ichwykonywania, w szczególności zasadywynikającez regulaminu walnegozgromadzenia, jeżelitakiregulamin
został uchwalony, o ile Informacje w tym zakresie niewynikają wprost z pizepisów prawa

W Funduszudziała Zgromadzenie Inwestorów.Sposóbfunkcjonowania Zgromadzenia Inwestorówokreśla Ustawa w
art. 142-144 oraz art. 4 Statutu. Zgromadzenie Inwestorówjest organem Funduszu. Do uprawnień Zgromadzenia
Inwestorównależy podejmowanie uchwał w sprawie:
rozwiązaniaFunduszu,

rozpatrzeniai zatwierdzeniasprawozdaniafinansowegoFunduszu,
Wyrażenia zgody na:
a) zmianęDepozytariusza,

b) emisjęnowychCertyfikatówInwestycyjnych.

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

AktywówFunduszu,którychdotyczą.ZgromadzenieInwestorówzwoływanejestprzezTowarzystwopoprzezogłoszenie
niepóźniejniżna21dniprzedterminem Zgromadzenia Inwestorów.Ogłoszenie, o którymmowaw zdaniupoprzednim,
powinno określać miejsce, datęi godzinęZgromadzenia Inwestoróworaz porządek obrad. Uczestnicy posiadający co
najmniej 10%ogólnej liczbywyemitowanych Certyfikatów Inwestycyjnych mogądomagać sięzwołania Zgromadzenia
Inwestorów, składając takie żądanie na piśmie zarządowi Towarzystwa. Żądaniezwołania Zgromadzenia Inwestorów
powinnozawieraćw szczególnościproponowanyporządekobrad.JeżeliZarządTowarzystwa niezwoła Zgromadzenia
Inwestoróww terminie 14dnioddniazgłoszenia żądaniajegozwołania, sądrejestrowy może upoważnić Uczestników
występujących z żądaniem dozwołania Zgromadzenia Inwestorów na kosztTowaiTystwa. Towarzystwo zobowiązane

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. Uprawnionymidoudziału w ZgromadzeniuInwestorówsąUczestnicy, któr2yniepóźniejniżna7 dniprzed
dniem odbyciaZgromadzenia Inwestorówzłożą Spółce świadectwodepozytowe wydanezgodniez przepisami Ustawy
o Obrocie. KażdyCertyfikat Inwestycyjnydajeprawodojednegogłosu naZgromadzeniu Inwestorów.Uczestnikmoże

braćudziałw ZgromadzeniuInwestorówosobiścielubprzezpełnomocnika. Pełnomocnictwo powinnobyćsporządzone
w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz dołączone do protokołu z posiedzenia Zgromadzenia Inwestorów.
Wniosek o zwołanie Zgromadzenia Inwestorów orazwnioski o charakterze porządkowym mogąbyćuchwalone, mimo

żeniebyły umieszczonew porządkuobrad.Uchwały ZgromadzeniaInwestorówpodejmowanesązwykłą większością
głosów, chyba że Ustawa wymaga innej większości. UchwafyZgromadzenia Inwestorów wymagają zaprotokołowania
przez notariusza.

9.11.Skład osobowyi zmiany,którew nimzaszły w ciąguostatniego rokuobrotowego, orazopisdziałania organów
zarządzających,nadzorującychlubadministrującychemitentaorazIchkomitetów

Zgodniez art. 4 ust. l Ustawy, Towar2ystwo tworzy Fundusz, zarządzanim i reprezentuje Funduszw stosunkach z

osobamitrzecimi. Zewzględuna powyższe, poniżej przedstawiono informacje dotycząceosóbzarządzającychoraz
nadzorującychTowarzystwo.

^t ^

Rada Nadzorcza

W okresie obrotowym 2017tj. od l stycznia 2017 rokudo31grudnia 2017 roku, Członkami RadyNadzorczej

Spółki były następująceosoby:

Paweł Wojciechowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej Towarzystwa
Michał Handzlik - Członek Rady Nadzorczej Towarzystwa
Grzegorz Piotrowski - Członek Rady Nadzorczej Towarzystwa
Piotr Raźniewski - Członek Rady Nadzorczej Towarzystwa
Grzegorz Goryszewski - Członek RadyNadzorczej Towarzystwa
Paweł Dobrowolski - Członek Rady Nadzorczej Towarzystwa
Radosław Ostrowski - Członek Rady Nadzorczej Towarzystwa
Mariusz Banaszuk - Członek Rady Nadzorczej Towarzystwa

01. 01. 2017 r. 01. 01. 2017 r. 01. 01. 2017 r. 01. 01. 2017 r. 01.01.2017 r. 27.04. 2017 r. 27. 04. 2017 r. 07. 12. 2017 r. -

31. 12. 2017 r.
27. 04. 2017 r.
31. 12. 2017 r.
30. 03. 2017 r.
27.07. 2017 r.
31. 12. 2017 r.
31. 12. 2017 r.
31. 12. 2017 r.

Kompetencje i zasadypracyRadyNadzorczej regulują: Kodeks spółek handlowych, ustawa z dnia 11maja 2017 r.
o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. nr 2017, póz. 1089), Statut
Towarzystwa (dostępny nastronie internetowej Towarzystwa), Regulamin RadyNadzorczej.

Zgodniez art. 15 Statutu Towarzystwa Rada Nadzorczaskłada sięz 4 (czterech) lub 5 (pięciu)członków. Liczbę
członków RadyNadzorczejdanejkadencjiokreślaWalneZgromadzeniew formieuchwały. KadencjaCzłonków Rady
Nadzorczejtrwa5 (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 RadyNadzorczejzapadająbezwzględnąwiększościągtosóww obecnościconajmniejtrzechczłonków Rady
Nadzorczej.
Zaiząd

W okresieobrotowym 2017tj. od l stycznia 2017 rokudo31grudnia2017 roku, Członkami ZarząduSpółki
były następujące osoby

JerzyKrok - PrezesZarząduTowarzystwaw okresie:
KrzysztofMędrala- PrezesZarząduTowarzystwaw okresie:
Jacek Legutko - Wiceprezes Zarządu Towarzystwa w 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.

Kompetencje i zasadypracyZarządu regulują: Kodeksspółek handlowych i Statutu Towarzystwa (dostępny nastronie
internetowej Towarzystwa).

Zgodniez art. 16ust. l SatutuZarządskłada sięz dwóchczłonków, w tym PrezesaZarządui WiceprezesaZajadu
powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Kadencja Członków Zarządu trwa 5 (pięć) lat. Członkowie
Zarząduniesąpowofywani nawspólnąkadencję.WynagrodzenieCzłonków Zarząduustala RadaNadzorcza.

Zgodniez art. 16ust. 10Statutu doskładania oświadczeń woliw imieniu Towarzystwa i Funduszu uprawnieni sądwaj
Członkowie Zarządu działający łącznie albo Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. Uchwały Zarządu
zapadają jednogłośnie.

10. ZdaizenlaIstotniewpływające nadziałalność Funduszu,Jakienastąpiły w okresiesprawozdawczym,a takżepo
jego zakończeniu

Zgodniez zgodniez ogłoszeniem Funduszunr40/2017 opublikowanym w dniu11października 2017r.,zarządzający
Funduszem koncentrują w dalszym ciągudziałania na procesie dezinwestycji.

^L ^

Dzlataniazwiązanez procesemdezlnwestycjiaktywówFunduszu

W dniu 23 marca 2017 r. Funduszzawarł porozumienie do umowyrestrukturyzacji z dnia 23 września2016 r. z

GwarantGrupaKapitałowa S.A.,Andoria-MotSp.z o.o.,KuźniaJaworS.A.opisaneszczegółowo w raporciebieżącym
Funduszu12/2017opublikowanym w dniu23marca2017r.nastronieinternetowej OriginTFIS.A"namocyktórego
Fundusz zbył na rzecz Gwarant Grupa Kapitałowa S.A. posiadane udziały w Andoria-Mot Sp. z o.o.'za cenę
8.500. 000, 00zł, zostało przeniesione naFundusz4,9%dodatkowych akcjiKuźniJaworS.A.,zostatezwiększonacena
opcjiputnaakcjeKuźniJaworS.A.o kwotę1.500.000,00zł, a takżezostały przeniesionezabezpieczeniaopcjiputna

udziały Andoria-MotSp.z o.o. wynikającez umowyrestrukturyzacji z dnia23 września2016 r. na wierątelność
wynikającąz opcjiputnaakcjeKuźniaJaworS.A.JednocześnieFunduszwykonał opcjęputnaakcjeKuźniJaworS.A.

(łącznie z akcjami przeniesionymi), dla którejdłużnikiem jest GwarantGrupa Kapitałowa SA a termin spłaty opcji
przypadana23 marca2018r.Szczegółowy opiswyżejwymienionegoporozumieniazawartow raporciebieżącym
Funduszu 12/2017 opublikowanym w dniu 23 marca 2017 r.

W dniu 28 kwietnia2017 r. Funduszwyraził zgodęnazbycieprzezGwarantGrupa 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 HutaMałapanew Sp.z o.o.z siedzibą w

Ozimku, ul. Kolejowa l, 4&040 Ozimek wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonegoprzezSądRejonowyw Opolu,VIIIWydział GospodarczyKrajowegoRejestruSądowegopodnumerem

KRS733 ("HM").Zgodata została udzielona m.in. pod warunkiem, złożenia przezHM oświadczeńi zapewnień
złożonych przezGwarantGrupaKapitałowa S.A.w Umowiereorganizacjiz dnia23września2016r.w odniesieniudo
Nieruchomości w dniuzawarcia przyrzeczonej umowysprzedaży Nieruchomości, a takżepodwarunkiem ponoszenia
przez HM odpowiedzialności zazłożone oświadczenia i zapewnienia dotyczące Nieruchomości.

Nieruchomośćstanowijedenz przedmiotówzabezpieczeniawierzytelnościz tyt.wykonaniaopcjiputnaakcjeKuźni

JaworSA

Dodnia sporządzenia niniejszego sprawozdania Fundusz nieotrzymał od Gwarant Grupa Kapitałowa S.A. kwoty
stanowiącej wierzytelność z tyt. wykonania opcji put na akcjach KuźniJaworS.A., zatem z upływem dnia 23 marca

2018rokuwierzytelnośćFunduszuwobecGwarantGrupaKapitałowa S.A.z tytułu wykonaniaopcjiputnaakcjach
KuźniJaworS.A.stała sięwymagalna.

Fundusz podejmie wszelkie prawem przewidziane kroki w celu uzyskania zapłaty powyższej wierzytelności.
W dniu22grudnia2017 roku została zawarta umowasprzedażywszystkich posiadanych przezFunduszudziałów

spółki prawa cypryjskiego Windfarm Holding Ltd z siedzibąw Nikozji ("Windfarm"). Warunkiem sprcedaży było
dokapitalizowanie pi7ez Fundusz Spółki kwotą 110.000 EUR, na poczet 100 nowo emitowanych przez Windfarm

udziatówo wartościnominalnej l EURkażdy,cobyk)koniecznedopokiyciazobowiązańpubliczno-prawnych oraz
zaległych zobowiązańSpółki wobecpodmiotuświadczącegonajej rzeczusługi związanez obsługą korporacyjną.Na
pokryciewskazanych w zdaniupoprzedzającym zobowiązań,Funduszuprzednio utworzył celowąrezerwęw wysokości
156.944,43EUR.WwynikusprzedażyWindfarm,Funduszuzyskaśrodkipieniężnerówne1.000EUR,a takżezostanie

zwolnionyz zobowiązańwobecpodmiotuświadczącegonarzeczWindfarmusługi związanez obsługą korporacyjną.
Ponadto, zgodnie z odrębną umową regulującą dodatkowe rozliczenia związane ze zbyciem udziałów Spółki, w
przypadku odzyskania przezSpółkę lubjej następcówprawnych jakichkolwiek kwotzwiązanych z wierzytelnością z
tytułu pożyczki udzielonej spółce Dumiso lnvestments Limited, Fundusz będzie uprawniony do otrzymania 20%
przedmiotowych kwot. Podokonaniu sprzedaży, Fundusznieposiadajakichkolwiek udziałów Windfarm.

W okresie od l stycznia 2017 r.do31grudnia 2017 r.Funduszdokonał zbycia 75. 325akcjispółki VoxelS.A.

Uprawomocnienieukładu w ramachprzyśpieszonegopostępowaniarestrukturyzacyjnego ESTnastąpiło w styczniu
2018 r., o czym informowano w Raporcie bieżącym nr 8/2018 z dnia 23 lutego 2018 r. Dodnia sporządzenia
niniejszego sprawozdania nie nastąpiło wykonanie uktadu skutkujące wyżej opisanym rozwodnieniem udziału
Funduszu w EST.

(^

Działania związanez pizygotowaniem aktywów Funduszu do procesu dezinwestycjl

W roku 2017 r. Fundusz prowadził proces sprzedaży spółki CBS.A. z siedzibą w 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;

.
.

spotkania z potencjalnymi inwestorami w trakcie Procesu;
nadzór nad procesem due diligence;

.

komunikacjęz kadrązarządzającąCBS.A.w trakcieProcesu;

Napodstawie informacji zawartych w memorandum inwestycyjnym i odbytych spotkaniach w kwietniu 2017 r.,w tym
w siedzibie CBS.A. dwóch potencjalnych inwestorów złożyło oferty wstępne zakupu spółki CBSA. Inwestorów tych
zaproszonodoudziału w procesieduediligence, którytwał w okresiemaj - lipiec2017 r.W trakcietrwania procesu

duediligence,tj.w czerwcu2017r.jedenz dwóchpotencjalnych inwestorówwycofał sięz procesusprzedażyspółki
CBSA Pozostały w Procesie potencjalny inwestor ("Pozostały Inwestor") prowadził rozmowy w sprawiesprzedaży CB

S.A.dopaździernika2017r.,kiedytoogłosił rezygnacjęz dalszegoudziału w Procesie.Zapowódrezygnacjiz dalszego
udziału w Procesie, Pozostały Inwestor podał wysokie nakłady inwestycyjne związane z równolegle prowadzonymi i
sfinalizowanymiprzezPozostałego Inwestoraprocesamiprzejęć.

W pierwszej połowie 2017 roku prowadzonebyły rozmowyz funduszem privateequityw sprawiesprzedażyStone
MasterS.A.z siedzibąw Łodzi("SM"),jednakniedoprowadziły onedouzyskaniasatysfakcjonującej wycenySMprzy
transakcji, co wynikało m.in. z wątpliwości potencjalnego kupującego związanych z niekorTystnymi trendami,
obserwowanymi napolskim rynku producentów sztucznego kamienia. Zaliczyćmożnadonichagresywną konkurencję
cenową zestrony mniejs2ych producentów, jak również zmiany w polityce sieci handlowych, które rozszerzają ofertę,

negocjując dużeupustycenowe. Stone Master podjął krokizmierzające doodbudowania poziomówsprzedażyw kraju
i zagranicą, obejmujące podpisanie umów dystrybucyjnych w tradycyjnym kanale sprzedaży, w którym nie był
dotychczas obecny(hurt),jak równieżrozwójnowych kierunków zbytu (wtym doUSA,gdziewzrostsprzedaży poprzez
dystrybutora ztegodził spadki narynku krajowym w 2016 r.) orazplanywprowadzenia nowej kolekcji w innowacyjnej na
rynku technologii.

Fundusz w celu przygotowania spółki SyngazS.A.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 nrl z dnia10 października2017 r.orazaneksem nr2 z dnia31stycznia2018 r. Pożyczka l
oprocentowana jest wgstopy procentowej w wysokości 10% w skali roku a termin jej spłaty przypada na 30 czerwca

2018r..Ponadto,Funduszw dniu28czerwca2017r.zawarł umowęzabezpieczonejpożyczkispółce SyngazS.A. w
kwociedo700tyś.zł ("Pożyczka2")zmienionąaneksemnrl z dnia5 stycznia2018r. orazaneksemnr2 z dnia31

stycznia2018r.(podwyższającym kwotępożyczkido880tyś.zł). WgpostanowieńumowyPożyczki2, kwota Pożyczki
2 wypłacana jest w transzach, z których pierwsza w kwocie 190tyś.zł została wypłacona w ciągu5 dniu roboczych od

dnia zawarcia umowy Pożyczki2, a kolejnetranszesąwypłacane po podjęciudecyzji 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 niż30 czerwca 2018 r.

W kolejnych kwartałach Funduszbędzienadal prowadził działania zmierzającedoupfynnieniaskładników aktywów
Funduszu i przeznaczenia pozyskanych w ten sposób środków nawykup certyfikatów inwestycyjnych Funduszu celem
ich umorzenia.

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

W dniu l lutego 2018 r. Fundusz złożył wniosek o zawezwanie do próbyugodowej spółki ESTInwestycje Sp.z 0.0. z
siedzibąw DąbrowieGórniczej("Dłużnik") o zapłatę należności w kwocie268. 174, 42zł wrazz odsetkami ustawowymi
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ZarównoTowa^ystwojaki Fundusznieposiadająwiedzyo istnieniuumówtegotypu.
26.

Informacjeo systemiekontroliprogramówakcjipracowniczych
W Funduszu,aniTowarzystwieniemaprogramuakcjipracowniczych.
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SkładosobowyZajaduTowarzystwaorazskład RadyNadzorczejTowa^ystwa
Nadzień31grudnia2017w skład ZarząduTowarTystwa wchodzili:
-Krzysztof Mędrala - PrezesZarządu,

- MaciejOwczarewicz- WiceprezesZarządu.

Nadzień31grudnia2017w sktadRadyNadzorczejTowa^ystwawchodzili:

- PawełWojciechowski - Pr2ewodniczącyRadyNadzorczej,
-

Paweł Dobrowolski WicepR
ewodniczący Rady Nadzorczej,
-

- MariuszBanaszuk- CztonekRadyNadzorczej,
- GrzegorzPiotrowski- Członek RadyNadzorczej,
- Radosław Ostrowski- CztonekRadyNadzorczej.
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Warszawa,dnia5 kwietnia2018r.
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