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Największy zarządzający aktywami w obszarze 
niebankowego finansowania przedsiębiorstw 

w Polsce

Największe Towarzystwo
Funduszy Inwestycyjnych w Polsce
pod względem aktywów

AktywaDoświadczenie Silny zespół

o Fundusz prowadzony w ramach szerokiej oferty funduszy inwestycyjnych pod kontrolą Ipopema TFI

o Inwestycje indywidualnie negocjowane z emitentami przez zespół CVI Dom Maklerski

o Wysokiej jakości zdywersyfikowane zabezpieczenia i szczegółowa dokumentacja inwestycji w portfelu funduszu



 Jesteśmy największym Towarzystwem
Funduszy Inwestycyjnych w Polsce
pod względem zarządzanych aktywów

 Zarządzając inwestycjami
chcemy zarabiać dla naszych Klientów 
długoterminowo, a nie tylko wykorzystywać
pojedyncze okazje na rynku

 Wielokrotnie nagradzane fundusze

Partnerów

biznesowych

oferujących produkty

IPOPEMA TFI

r.



Całkowita wartość 
inwestycji

>12 mld zł

Nagroda PDI

Lower Mid-Market 
Lender of  the Year, 

Europe

Początek 
inwestowania

2012

Współpraca z EIF

W obszarze gwarancji 
finansowania 

przedsiębiorstw

AUM

ok. 4 mld zł

Inwestycje w 
różnych krajach

9

Silny zespół

25 specjalistów

Sygnatariusz

Zasad Odpowiedzialnego 
Inwestowania (UN PRI)

 Lider w pozabankowym

finansowaniu przedsiębiorstw

w Polsce i regionie Europy 

Środkowo-Wschodniej 

 Od rozpoczęcia działalności

w 2012 roku CVI zainwestował

ponad 12 mld PLN  

 Dobierając inwestycje do portfeli 

funduszy CVI opiera się na 

własnych wszechstronnych 

analizach wszystkich 

finansowanych przedsiębiorstw



Faktoring

o faktoring zapewnia płynność finansową zamieniając 

należności firm na gotówkę.

o jako źródło finansowania jest usługą z roku na rok 

coraz bardziej powszechną wśród polskich 

przedsiębiorców.

o stanowi istotną formę zabezpieczenia na wypadek 

ryzyka braku zapłaty ze strony odbiorców. 

o uzyskanie finansowania opiera się

na wystawionych fakturach i przy braku obowiązku 

przedstawienia bardziej skomplikowanych 

zabezpieczeń jest stosunkowo łatwo dostępne. 

o działające na polskim rynku podmioty oferujące 

faktoring sukcesywnie stają się coraz ważniejszymi 

partnerami biznesowymi rodzimych przedsiębiorców.

o wskaźnik pozytywnego nastawienia do faktoringu 

wśród potencjalnych Klientów wynosi 32,1%, to 

niemal tyle samo co w 2020 roku.



 Obroty to 1.976,2 mld EUR

 Udział Europy w światowym rynku

to 67,7%

 Udział w PKB – 11,3%

 Dynamika wzrostu obrotów – 8%

 Obroty to 66,1 mld EUR (281,7 mld PLN)

 Udział Polski w europejskim rynku to 3,3%

(8 miejsce wśród krajów Europy)

 Udział w PKB – 13,0%

 Dynamika wzrostu obrotów – 16%



Najważniejsze dane 
dotyczące

polskich faktorów



Pandemia a działalność 

firm faktoringowych

o Wykresy pokazują brak znaczącego negatywnego 

wpływu COVID- 19 na rynek faktoringu w Polsce

o Faktoring to nadal jedna z najlepszych form 

poprawiających płynność polskich przedsiębiorstw 

po kredycie obrotowym i ubezpieczeniu należności 

o Faktorzy, w odróżnieniu od innych instytucji 

finansowych, skupiają się głównie na ocenie ryzyka 

handlowego pomiędzy klientem a kontrahentem.

Dzięki takiemu spojrzeniu, zmniejsza się ryzyko 

finansowania Klienta, gdyż w przeciwieństwie do 

kredytu bankowego jest ono rozproszone na wielu 

jego odbiorców.

o pomimo sytuacji pandemicznej Międzynarodowy 

Fundusz Walutowy podniósł w lipcu 2021 roku 

prognozę wzrostu PKB Polski do 4,6% z 3,5%, a w 

2022 do 5,2% z 4,5%, co powinno pozytywnie 

wpłynąć na zwiększenie skali finansowania 

przedsiębiorstw.

Liczba klientów firm zrzeszonych w PZF (w tys.)
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Branża faktoringowa 

w mediach

FAKTORING W POLSCE NOTUJE DWUCYFROWE WZROSTY OD POCZĄTKU 2021 ROKU
Pierwszy kwartał 2021 r. przyniósł zdecydowany wzrost obrotów branży faktoringowej w Polsce. Firmy zrzeszone w Polskim Związku Faktorów nabyły w tym okresie

wierzytelności o łącznej wartości 79,6 mld zł. To prawie 12 proc. więcej niż rok wcześniej, kiedy wynik ten sięgał 71,2 mld zł – poinformował PZF.

Źródło: https://alebank.pl/faktoring-w-polsce-notuje-dwucyfrowe-wzrosty-od-poczatku-2021-roku/?id=366868&catid=22872

FAKTORING WCHODZI NA NOWE TORY
Jeszcze nigdy polskie przedsiębiorstwa nie były tak płynne. W ostatnich miesiącach firmy zostały zalane pieniędzmi, ale mimo to są ostrożne i szukają pomysłów

na dodatkową poprawę płynności. Widzą ją w faktoringu.

Źródło: https://mycompanypolska.pl/artykul/faktoring-wchodzi-na-nowe-tory/6081

FAKTORING FINANSUJE BIZNES W PANDEMII
Biznes w pandemii potrzebuje dopływu gotówki, ale to nie bank, a usługi faktoringowe leczyły i utrzymywały przy życiu firmy dotknięte Covidem.

W tym roku będzie podobnie.

Źródło: https://mojafirma.infor.pl/kredyty/5195398,Faktoring-finansuje-biznes-w-pandemii.html

OBLIGACJE PRZESTAŁY ZARABIAĆ. CZY INWESTOWANIE W FAKTORING MA SENS?
Najpierw przestały zarabiać bankowe lokaty, a teraz fundusze obligacji. ”To może potrwać kilka lat”. Co robić? Złoto? Bitcoiny? Pożyczki dla firm? Faktury?

Źródło: https://subiektywnieofinansach.pl/fundusze-obligacji-przestaly-zarabiac-inwestowanie-w-faktoring/

FAKTORING WYBRONIŁ SIĘ PRZED PANDEMIĄ
Koronawirus sprawił, że wzrost rynku faktoringu był w 2020 r. znacznie mniejszy niż w poprzednich latach. Bieżący rok zapowiada się znacznie lepiej.

Firmy zrzeszone w Polskim Związku Faktorów (PZF)  w minionym roku odnotowały 3-procentowy wzrost. To niewiele, biorąc pod uwagę fakt, że wcześniej branża

co roku chwaliła się dwucyfrową dynamiką. Jednak sam wzrost pokazuje, że faktoring, który zawsze wykazywał się dużą odpornością na kryzysy, wybronił się też

w czasie koronawirusa.

Źródło: https://www.pb.pl/faktoring-wybronil-sie-przed-pandemia-1108781

https://alebank.pl/faktoring-w-polsce-notuje-dwucyfrowe-wzrosty-od-poczatku-2021-roku/?id=366868&catid=22872
https://mycompanypolska.pl/artykul/faktoring-wchodzi-na-nowe-tory/6081
https://mojafirma.infor.pl/kredyty/5195398,Faktoring-finansuje-biznes-w-pandemii.html
https://subiektywnieofinansach.pl/fundusze-obligacji-przestaly-zarabiac-inwestowanie-w-faktoring/
https://www.pb.pl/faktoring-wybronil-sie-przed-pandemia-1108781


Warunki udzielania pożyczek

Pożyczka pozabankowa jest atrakcyjnym rozwiązaniem dla małych firm szukających relatywnie niedużego finansowania.

Okres spłaty ustalany jest indywidualnie i może wynosić nawet do 24 miesięcy.

Elastyczne procedury

Firmy pożyczkowe cechuje większa elastyczność w zakresie wymaganych dokumentów i stosowanych procedur.

Pozabankowi pożyczkodawcy akceptują krótszy staż działalności, jak i znacznie niższy minimalny BIK niż banki.

Transparentny proces

Przedsiębiorca już na etapie składania wniosku ma transparentnie podane wszystkie koszty związane z udzieleniem finansowania.

Coraz częściej cały proces przeprowadzany jest online, a środki z tytułu pożyczki znajdują się na rachunku pożyczkobiorcy

znaczniej szybciej niż w przypadku kredytu bankowego.

Wg danych GUS, 99% wszystkich przedsiębiorców to małe i średnie firmy, z czego 96% to mikroprzedsiębiorcy.

Jeszcze przed wybuchem pandemii aż 23% mikroprzedsiębiorców nie mogło skorzystać z oferty kredytu w banku.

W okresie od stycznia do lipca 2020 roku przyznano aż o 32,6 proc. mniej kredytów dla firm niż miało to miejsce w analogicznym okresie w 2019 r.

W pierwszych sześciu miesiącach 2021 r roku ogłoszono upadłość 201 firm. To o 9 mniej niż w drugiej połowie ubiegłego roku i o 85 mniej niż w

pierwszym półroczu 2020 roku. (Dane według Krajowego Rejestru Długu)



 rynek pożyczek pozabankowych będzie wspierany przez rosnący popyt na finansowanie

bieżących potrzeb konsumpcyjnych

 wygaśnięcie z końcem czerwca przepisów obniżających górny pułap możliwych do

osiągnięcia przychodów przez firmy pożyczkowe, zwiększy rentowność transakcji co

będzie pozytywnie stymulowało ten rynek

 jednym z kluczowy czynników determinujący obecną oraz przyszłą sytuację na rynku

pożyczkowym będzie możliwość pozyskiwania finansowania przez firmy pożyczkowe.

Odbudowa sentymentu do sektora pożyczkowego powinna skutkować większą

dostępnością do finansowania

Źródło: BIK, Główny Analityka Biura Informacji Kredytowej

 w 2021 roku rynek leasingu odrobi straty poniesione w ciągu dwóch ostatnich lat.

 dynamika branży leasingowej w 2021 r. na poziomie 20,2% będzie zgodna z prognozo-

wanym wzrostem inwestycji prywatnych i scenariuszem rozwoju gospodarczego w Polsce.

 do końca 2021 roku branża leasingowa możne udzielić łącznego finansowania o wartości

przekraczającej 84,3 mld zł. Tym samym rynek leasingu w 2021 r. może przekroczyć
wartości osiągnięte w 2018r.

 Szansa na znaczne przyśpieszenie rozwoju elektromobilności w firmach (a także wśród

osób prywatnych) – uruchomienie dopłat publicznych do aut EV w leasingu

i wynajmie

Źródło: Związek Polskiego Leasingu

Pożyczki pozabankowe dla osób indywidualnych Leasing

Udzielono pożyczek w 

ujęciu liczbowym r/r

06.2021/06.2020

+88,6%

Udzielono pożyczek w 

ujęciu wartościowym r/r

06.2021/06.2020

+119,9%

W pierwszej połowie 2021 r.

branża leasingowa udzieliła

łącznego finansowania

40,5 mld zł

Dynamika rynku

na poziomie

36,2% (r/r)



Instytucja faktoringowa/

pożyczkowa

Fundusz inwestycyjny

Nabycie obligacji

pojedyncze 

faktury

pożyczki

o zabezpieczeniem obejmowanych przez Fundusz obligacji, będzie 

zastaw rejestrowy na zbiorze wierzytelności,

o wartość przyjętych, zdywersyfikowanych zabezpieczeń znacząco 

przewyższa wartość finansowania – Fundusz dodatkowo korzysta 

m.in. z poręczeń majątkowych oraz oświadczeń

o poddaniu się egzekucji,

o każdy emitent obligacji, ubiegający się o finansowanie ze środków 

Funduszu przechodzi audyt prawny i finansowy, 

o miesięczna wycena spółek oraz  portfela zabezpieczeń,   

o tygodniowa analiza portfela należności spółek m.in terminowość 

płatności, rotacja faktur, poziom przeterminowań i koncentracji

o rozproszenie ryzyka od wielu kontrahentów (odbiorców)

z możliwym regresem do Klienta

o fundusz ma dużą dywersyfikację  zaangażowań faktoringowych

i pożyczkowych – niska wartość finansowanej, pojedynczej transakcji 

- średnia wartość faktur stanowiących zabezpieczenie na dzień 

25.12.2020r. to 29,5 tys. PLN

o w ramach dotychczasowych działań, Fundusz umożliwił 

sfinansowanie ponad 20.000 faktur 

Instytucja faktoringowa/

pożyczkowa

Instytucja faktoringowa/

pożyczkowa

pojedyncze 

faktury

pożyczki

pojedyncze 

faktury

pożyczki

FIRMA FIRMA FIRMA

FIRMA FIRMA

FIRMA FIRMA FIRMA

FIRMA FIRMA

FIRMA FIRMA FIRMA

FIRMA FIRMA

Fundusz ma zabezpieczenie na zbiorze zdywersyfikowanych                        wierzytelności faktoringowych lub pożyczkowych



Ustalenie
warunków

współpracy
z faktorami
i firmami

pożyczkowymi

(TFI + CVI )

Audyt prawny
i finansowy faktora

lub spółki 
pożyczkowej

(CVI, kancelarie 
prawne

i  podmioty 
zewnętrzne)

Analiza 
dokonywana
w ramach TFI 

(na podstawie 
raportów, 

dokumentacji, 
analiz)

Decyzja 
inwestycyjna 

(zarządzający 
Funduszem –

CVI)

Przygotowanie 
dokumentacji 

prawnej obligacji
i zabezpieczeń 

(kancelarie prawne
we współpracy

z TFI/CVI )

Objęcie obligacji 
wyemitowanych 

przez faktora
i firmę 

pożyczkową

Monitorowanie 
sytuacji finansowej 

faktora, firmy 
pożyczkowej oraz 

portfela 
wierzytelności

(CVI  oraz podmioty 
zewnętrzne)



1 2 3 4

Fundusz przejmie zastawiony portfel wierzytelności. Do momentu sprzedaży wierzytelności, środki ze spłacanych faktur/pożyczek trafiają

do Funduszu. Następnie Fundusz sprzeda je w drodze przetargu firmie zewnętrznej. Środki uzyskane ze zbycia portfela zostaną przekazane

na wypłaty Uczestnikom Funduszu. Administratorem zabezpieczeń Funduszu będzie kancelaria prawna, przeprowadzająca prawną analizę faktora.

Fundusz charakteryzuje się niskim wskaźnikiem szkodowości na poziomie 0,4% rozumianym jako wartość odpisu dzielona przez Wartość Aktywów

Netto Funduszu z miesiąca dokonania odpisu.

Minimalizowanie ryzyka w przypadku niewykupienia obligacji:



Zarządzający 
będzie dążył 

do osiągnięcia 
stopy zwrotu 
na poziomie 

4% – 6% *





 Data emisji: od 7 września – do 28 października 2021 r.

 Cena emisyjna: 120,53 zł

 Wartość Zapisu: Min. zapis: 3 013,25 zł (25 CI) Max. zapis: 36 159 000 zł (300 000 CI)

 Wartość emisji: 5 182 790 zł (Min. wartość emisji), 36 159 000 zł (Max. wartość emisji)

 Wycena certyfikatów: miesięczna

 Wykup certyfikatów: 2 x w roku na koniec czerwca (dyspozycja umorzenia złożona w marcu)

i grudnia (dyspozycja umorzenia złożona we wrześniu)

po upływie 18 miesięcy od dnia przydziału CI danej serii.

 Opłata za wydanie certyfikatu: do 4% ceny emisyjnej

 Opłata za wykupienie certyfikatów: brak*

 Opłata za zarządzanie: 3,25%

* Towarzystwo zrezygnowało z pobierania opłaty manipulacyjnej za wykup Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu w stosunku do Certyfikatów Inwestycyjnych serii 

A, E, H, K,L, M, N, O, P, Q, R, S, T oraz U.



Forma prawna:  Fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów niepublicznych, emitujący Certyfikaty Inwestycyjne w drodze oferty publicznej. 

Czas trwania funduszu: Nieokreślony.

Polityka inwestycyjna: Fundusz będzie obejmował instrumenty dłużne emitowane przez wyselekcjonowane spółki z sektora usług faktoringowych i pożyczkowych.

Lokaty Funduszu:
Portfel Inwestycji Docelowych będą stanowić lokaty następującego rodzaju (nie mniej niż 80% WAN):

1. Dłużne Papiery Wartościowe emitowane przez spółki, których przedmiotem przeważającej działalności jest:

• świadczenie usług faktoringu lub nabywanie niewymagalnych wierzytelności handlowych, 

• udzielanie pożyczek pieniężnych (zabezpieczonych co najmniej na poziomie 50%)

• nabywanie na własny rachunek lub zarządzanie na rzecz osób trzecich portfelami niewymagalnych wierzytelności handlowych

• świadczenie usług leasingu

2. Akcje lub udziały w spółkach, 

3. Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane przez te spółki, 

4. Wierzytelności względem spółek, o których mowa powyżej.

Portfel Inwestycji Płynnych mogą stanowić:

1. Papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez:Narodowy Bank Polski, lub Skarb Państwa,

2. Listy zastawne emitowane przez instytucje posiadające rating na poziomie inwestycyjnym 

3. Instrumenty Rynku Pieniężnego, emitowane przez podmioty, o których mowa w pkt 1) lub 2) powyżej pod warunkiem, że są zbywalne

4. Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, a także tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą,

5. Depozyty w bankach krajowych, bankach zagranicznych lub instytucjach kredytowych.

Zarządzający portfelem funduszu: CVI Dom Maklerski.

Bank Depozytariusz: BNP Paribas Bank Polska S.A.

Animator emitenta: NWAI Dom Maklerski S.A. będzie świadczył usługi animatora emisji.



*szczegółowy opis ryzyk znajduje się w Prospekcie Funduszu



Informacje i dane zawarte w tym materiale są udostępniane tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i reklamowych i nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie

należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego, jak również jako oferty zawarcia umowy w rozumieniu

Kodeksu cywilnego, nie stanowią także usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy

o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie są formą świadczenia doradztwa podatkowego, ani pomocy prawnej. Informacje o IPOPEMA Benefit 3 FIZAN („Fundusz”)

zarządzanym przez IPOPEMA TFI S.A. oraz o jego ryzyku inwestycyjnym zawarte są w prospekcie dostępnym w siedzibie IPOPEMA TFI S.A. oraz na stronie internetowej

www.ipopematfi.pl. Przed nabyciem certyfikatów inwestycyjnych należy zapoznać się z prospektem, ze statutem Funduszu oraz z treścią kluczowych informacji dla inwestorów, które

zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji oraz wskazują ryzyka, koszty i opłaty. Inwestycje w Fundusz obarczone są ryzykiem inwestycyjnym, a uczestnik musi liczyć się

z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi Funduszu i jest uzależniona od

wartości certyfikatu inwestycyjnego w momencie jego nabycia i umorzenia oraz od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych i zapłaconego podatku bezpośrednio obciążającego

dochód z inwestycji w Fundusz, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych.

Towarzystwo nie może zagwarantować poprawności i kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Dane zawarte w dokumencie mogą podlegać zmianie w każdym

momencie, bez uprzedniego powiadomienia. IPOPEMA TFI S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku jego wykorzystania niezgodnie z jej przeznaczeniem.

Przedstawione w dokumencie informacje odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości. Towarzystwo nie gwarantuje osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników

inwestycyjnych w przyszłości w związku z nabyciem certyfikatów inwestycyjnych Funduszu.

Jakiekolwiek utrwalanie, powielanie (zwielokrotnianie), redystrybuowanie (wprowadzanie do obrotu) lub rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób niniejszego dokumentu lub informacji

w nim zawartych na rzecz osób trzecich, w tym publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie, także w drodze publikacji elektronicznej, wymaga uprzedniej zgody IPOPEMA TFI S.A.

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Próżnej 9, 00-107 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000278264, REGON

140903771, NIP 1080003069. IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z 13 września 2007 roku.


