
1

EQUES Akcji Sektora 

Prywatnego FIZ 

marzec 2022



2

Przedstawiane informacje mają charakter reklamowy. Materiał nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na

mocy przepisów prawa, nie zawiera także informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie może być również traktowany jako

oferta, usługa doradztwa finansowego lub inwestycyjnego ani udzielanie rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich

emitentów; materiał nie stanowi także porady prawnej.

Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się ze statutem, prospektem, informacją dla klienta alternatywnego

funduszu inwestycyjnego oraz z dokumentem zawierającym kluczowe informacje – w szczególności w zakresie prowadzonej polityki

inwestycyjnej, ryzyk oraz pobieranych opłat i ponoszonych kosztów. Zatwierdzenia prospektu nie należy rozumieć jako poparcia dla papierów

wartościowych oferowanych lub dopuszczanych na rynku regulowanym.

Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez EQUES Akcji Sektora Prywatnego FIZ są produktem, który jest skomplikowany i może być trudny do

zrozumienia. Aby uzyskać więcej informacji, należy zadzwonić pod numer telefonu (+48) 22 379 46 00.

Sklasyfikowaliśmy ten produkt jako 6 na 7, co stanowi drugą najwyższą klasę ryzyka. Fundusz został zaklasyfikowany do klasy ryzyka 6 na

podstawie Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/653 z dnia 8 marca 2017 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014, przy uwzględnieniu krótkiego okresu istnienia skutkującego brakiem wystarczającej historii Funduszu.

Oznacza to, że potencjalne straty wskutek przyszłych wyników oceniane są jako duże, a złe warunki rynkowe najprawdopodobniej wpłyną na

naszą zdolność do wypłacenia pieniędzy.

Wskaźnik ryzyka uwzględnia założenie utrzymywania inwestycji przez 3 lata. W razie spieniężenia inwestycji na wcześniejszym etapie,

faktyczne ryzyko może się różnić, a zwrot może być niższy. Ryzyko stwarzane przez Fundusz może być znacznie wyższe niż przedstawiane za

pomocą ogólnego wskaźnika ryzyka, w przypadku wystąpienia czynników ryzyka, które z uwagi na swój charakter nie mogły i nie zostały

uwzględnione przy obliczaniu ogólnego wskaźnika ryzyka.

Certyfikaty inwestycyjne funduszu charakteryzuje ryzyko płynności o istotnym znaczeniu.

Prezentowane dane są oparte na opracowaniach własnych EQUES Investment TFI S.A., chyba że wprost wskazano inaczej.

Spółki przedstawione w prezentacji znajdowały się w portfelu inwestycyjnym Funduszu na 30 września 2021 roku i zostały wskazane jako

przykładowa inwestycja w celu przedstawienie filozofii inwestycyjnej Funduszu. Wskazanie to nie stanowi porady inwestycyjnej, reklamy

emitenta ani żadnej rekomendacji w zakresie jakichkolwiek instrumentów finansowych. Zwracamy Państwa uwagę, że nie zapewniamy ani nie

informujemy, iż instrumenty finansowe emitowane przez którąkolwiek z tych spółek nadal stanowią przedmiot inwestycji Funduszu.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia określonych wyników inwestycyjnych, wartość jego

aktywów może podlegać istotnym zmianom i nie można wykluczyć, że inwestycja w certyfikaty inwestycyjne przyniesie stratę części albo nawet

całości zainwestowanych środków. Przyszłe wyniki podlegają opodatkowaniu, które zależy od sytuacji osobistej każdego inwestora i które może

ulec zmianie w przyszłości.

Nota prawna
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Różne priorytety spółek prywatnych

i z udziałem Skarbu Państwa

• Zapewnienie dobrobytu AKCJONARIUSZOM

• Poprawa zysków

• Wypłata dywidendy

• Rozwój

• Zapewnienie dobrobytu OBYWATELOM

• Bezpieczeństwo energetyczne

• Inwestycje kosztem dywidendy

• Ochrona miejsc pracy

• Czy decyzja uzyska poparcie społeczne?

SEKTOR SPÓŁEK Z UDZIAŁEM 

SKARBU PAŃSTWA

SEKTOR SPÓŁEK PRYWATNYCH
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EQUES Akcji Sektora Prywatnego FIZ

Prywatne spółki często są bardziej atrakcyjne inwestycyjnie 

od spółek państwowych, 

ponieważ koncentrują się na rozwoju i pomnażaniu majątku właścicieli, a także 

dzieleniu się zyskiem z pozostałymi akcjonariuszami. 

Przychody na akcję (suma 12M) 

Wzrost wypracowanych przez firmy przychodów (obrazują ich rozwój) 

według 3 głównych indeksów.
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EQUES Akcji Sektora Prywatnego FIZ

Aktywa funduszu 

są lokowane 

jedynie w akcjach 

spółek z sektora 

prywatnego 

(niekontrolowanych 

przez Skarb 

Państwa). Interes 

głównego 

akcjonariusza 

powiązany z 

mniejszościowymi. 

Stale utrzymywany 

w Funduszu  

wysoki poziom 

zaangażowania na 

rynku akcji (min. 

70%). Oczekiwane

średnie 

zaangażowanie w 

przedziale 90-100%.

Dominujący udział 

mWIG40 i sWIG80.

Sprawdzone kryteria 

doboru spółek do 

portfela. Selekcja 

spółek o trwałych 

strukturalnych 

przewagach 

rynkowych. 

Koncentracja na 

selekcji ze 

szczególnym 

uwzględnieniem 

spółek z mWIG40.

Zdywersyfikowana 

struktura portfela 

(min. 30 spółek). 

Nie będziemy 

„zakładnikami” 

jednej spółki. 

EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FIZ

Dla Inwestorów zainteresowanych  

• szansą na atrakcyjne stopy zwrotu z inwestycji w spółki prywatne 

(max. 5% Skarbu Państwa w akcjonariacie) 

• akceptujących wysoki poziom ryzyka 

proponujemy:
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Charakterystyka 

portfela
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EQUES Akcji Sektora Prywatnego FIZ 
kluczowe kryteria doboru spółek do portfela

Zmotywowany i doświadczony 

Zarząd 

szansa na efektywną strategię 

firmy, wykorzystywanie okazji 

Atrakcyjny i konkurencyjny 

produkt/usługa firmy 

wyższe prawdopodobieństwo 

sukcesu rynkowego

Stabilna pozycja rynkowa 

niższe ryzyko wahań 

rynkowych

Zdolność do generacji 

gotówki - dodatnie 

historyczne/prognozowane 

przepływy pieniężne
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Zasady budowy portfela

100%

Optymalna struktura aktywów

Gotówka / depozyty

Akcje krajowe

30%

70%

Defensywna struktura aktywów

Optymalna struktura aktywów – brak większych  niezdyskontowanych ryzyk na rynku akcji

Defensywna struktura aktywów – występują materialne ryzyka na rynku akcji
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Charakterystyka portfela

Akcje 95,2%

● Kontrakty 5,4%

● Gotówka -0,5%

Struktura aktywów

Zaangażowanie: akcje, gotówka

Dane na 31.12.2021, w odniesieniu do wartości aktywów (WA)
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Struktura portfela 

w podziale na branże

Banki i finanse 7,1%

Budownictwo i deweloperzy 14,6%

Handel i usługi 26,6%

Przemysł 27,6%

Technologia, media, telekomunikacja 19,2%

Pozostałe (gotówka, depozyty, kontrakty 

terminowe na indeksy/surowce, kontrakty 

zabezpieczające pozycję walutową, fundusze 

obligacyjne)

4,8%

Charakterystyka portfela 

Dane na 31.12.2021, w odniesieniu do wartości aktywów netto (WAN)

Akcje (51 spółek w portfelu) 95,2%

● Kontrakty terminowe 5,5%

● Gotówka -0,6%

Kontrakty

Struktura portfela
51 spółek w części akcyjnej

Akcje 

(51 spółek w portfelu)

Banki i Finanse

Budownictwo i 
Deweloperzy

Handel i 
usługiPrzemysł

Technologia, 
media, 

telekomunikacja

Pozostałe

Dane na 31.12.2021, w odniesieniu do wartości aktywów (WA)
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Charakterystyka portfela – płynność

Fundusz dąży do utrzymania jak najwyższej płynności 

portfela poprzez:

• Wysoką dywersyfikację portfela (min. 30 spółek 

w portfelu) 

• Niską koncentrację – maksymalne zaangażowanie 

w 1 walor nie może przekroczyć 5% aktywów 

Funduszu (średnio jest to 2,1%).

• Ograniczonej wielkości Funduszu – maksymalna 

wysokość aktywów nie może przekroczyć  150 

mln PLN. 

Ponad 90% pozycji może zostać upłynnione 

w przeciągu jednej sesji giełdowej, bez 

istotnego wpływu na kurs giełdowy. 

Liczba sesji potrzebna 

na upłynnienie pozycji

● 1 sesja 93,70%

● 2-3 sesje 5,60%

● 4-7 sesji

● 8-10 sesji

● 11-20 sesji

● Ponad 20 sesji 0,70%

93,7%

5,6% 0,7%

Dane na 31.12.2021.
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EQUES Akcji Sektora Prywatnego FIZ

Przewaga nad ETF

Fundusz jest bardziej zdywersyfikowany od indeksów 
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Wyniki inwestycyjne
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Wyniki inwestycyjne

• Start funduszu po bessie małych i średnich spółek w 2018 roku 

(SWIG80 -28%, MWIG40 -19%). 

• Dwucyfrowe stopy zwrotu w 2019, 2020 i 2021 roku. 

• Strategia selekcji spółek przetestowana przez największego czarnego łabędzia ostatnich lat – Covid19.

Fundusz nie posiada benchmarku. Jest to fundusz akcji, inwestujący do 100% aktywów w akcje spółek z sektora 

prywatnego, stąd wyniki na tle mWIG40 oraz szerokiego rynku (WIG).

-0,03%

1,75%

33,07%

-13,27%

0,25%

-1,40%

21,52%

-11,77%

12,02% 13,01%

23,77%

-11,83%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

2019 2020 2021 2022

EQUES Akcji Sektora Prywatnego FIZ vs. WIG i mWIG40 roczne stopy zwrotu

 mWIG40 WIG EQUES Akcji Sektora Prywatnego FIZ

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych lub podobnych wyników w przyszłości 

i istnieje ryzyko utraty części lub całości inwestycji. 

Dane na 28.02.2022 r.
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Wynik inwestycyjne na tle mWIG40 i WIG

+4,12%

+14,71%

+38,16%

Strategia selekcji spółek pozwalała generować wyższe stopy zwrotu od indeksu MWIG40.

-40%

-20%
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80%

luty 00

EQUES Akcji Sektora Prywatnego FIZ na tle indeksów mWIG40 i 
WIG

Eques Akcji Sektora Prywatnego FIZ mWIG40 WIG

Fundusz nie posiada benchmarku. Jest to fundusz akcji, inwestujący do 100% aktywów w akcje spółek z sektora prywatnego,

stąd wyniki na tle mWIG40 oraz szerokiego rynku (WIG).

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych lub podobnych wyników w przyszłości

i istnieje ryzyko utraty części lub całości inwestycji.
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Wykres przedstawiający relację zysku do ryzyka od początku 2019 roku na wszystkich najważniejszych klasach funduszy 

rynkowych dostępnych polskiemu inwestorowi. 

Na osi pionowej widzimy narastającą stopę zwrotu od 2019 roku, poniżej na poziomej osi widzimy średnią kwartalną stratę. 

Fundusz EQUES Akcji Sektora Prywatnego FIZ wyróżnia się pod względem relacji zysku do ryzyka.

Źródło: Analizy.pl

Wyniki Funduszu 

EQUES Akcji Sektora Prywatnego FIZ
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Stopy zwrotu narastająco i średnie kwartalne straty w latach 2019-2021 (stan na 31.12.2021). EASP FIZ bez rozwodnienia. Źródło: 
Analizy.pl akcji polskich uniwersalnych

akcji amerykańskich

mieszanych polskich zrównoważonych

mieszanych polskich aktywnej alokacji

dłużnych polskich uniwersalnych

dłużnych polskich korporacyjnych

dłużnych globalnych uniwersalnych

WIG

absolutnej stopy zwrotu mediana

akcji polskich małych i średnich spółek

akcji globalnych rynków wschodzących

akcji europejskich rynków rozwiniętych

akcji globalnych rynków rozwiniętych

akcji azjatyckich bez Japonii

mieszanych polskich stabilnego wzrostu

mieszanych zagranicznych stabilnego wzrostu

mieszanych zagranicznych zrównoważonych

mieszanych zagranicznych aktywnej alokacji

dłużnych polskich papierów skarbowych

dłużnych globalnych korporacyjnych

EQUES Akcji Sektora Prywatnego FIZ

Stopa zwrotu narastająco

Liniowa (Stopa zwrotu narastająco)

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych lub podobnych wyników w przyszłości 

i istnieje ryzyko utraty części lub całości inwestycji. 
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Fundusze małych i średnich spółek - wyniki od 2019 
(stan na 28.02.2022)
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Wyniki Funduszu na tle grupy porównawczej 

38,16 % EQUES Akcji Sektora Prywatnego FIZ

Fundusze inwestycyjne otwarte i fundusze inwestycyjne zamknięte realizują różne polityki inwestycyjne, w tym: stosują inne

ustawowe limity inwestycyjne oraz różnią się zasadami umorzeń jednostek uczestnictwa lub wykupów certyfikatów

inwestycyjnych. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych lub podobnych

wyników w przyszłości i istnieje ryzyko utraty części lub całości inwestycji.

Źródło: Analizy.pl
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Jak analizujemy spółki i dokonujemy selekcji 

Wzrost kursu +66% w 3 lata

Produkcja i dystrybucja alkoholu (głównie 

wina) w regionie Europy Śr. Wsch.

ProduktWyniki

Od wielu lat spółka regularnie wypłaca 

sowitą dywidendę w wysokości 

od 5 do 7%

0
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Przychody + prognozy

Średni wzrost przychodów +6% rocznie

Spółka AMBRA SA - znajdowała się w portfelu na 31.12.2021 r. – wskazana jako przykładowa inwestycja w celu przedstawienie filozofii

inwestycyjnej Funduszu. Wskazanie to nie stanowi porady inwestycyjnej, reklamy emitenta ani żadnej rekomendacji w zakresie

jakichkolwiek instrumentów finansowych. Zwracamy uwagę, że nie zapewniamy ani nie informujemy, iż instrumenty finansowe emitowane

przez którąkolwiek z tych spółek nadal stanowią przedmiot inwestycji Funduszu.
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Jak analizujemy spółki i dokonujemy selekcji 

Wzrost kursu +29% w 3 lat. 

Koniec wzrostów na rynku mieszkaniowym 

wieszczono już w 2016 roku, popyt w dalszym 

ciągu jest bardzo mocny, maleje podaż 

gruntów.

ProduktWyniki

Od lat spółka regularnie wypłaca sowitą 

dywidendę w wysokości od 8 do 12%

Spółka ma bezpieczne zaplecze gruntów.

Bank ziemi jest stabilny i wystarcza na 4 lata 

zakładając bieżący poziom sprzedaży.

Spółka ATAL SA - znajdowała się w portfelu na 31.12.2021 r. – wskazana jako przykładowa inwestycja w celu przedstawienie filozofii

inwestycyjnej Funduszu. Wskazanie to nie stanowi porady inwestycyjnej, reklamy emitenta ani żadnej rekomendacji w zakresie

jakichkolwiek instrumentów finansowych. Zwracamy uwagę, że nie zapewniamy ani nie informujemy, iż instrumenty finansowe emitowane

przez którąkolwiek z tych spółek nadal stanowią przedmiot inwestycji Funduszu.
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Jak analizujemy spółki i dokonujemy selekcji 

Globalne TOP 1 w kategorii fishing – gry 

mobilne. 5 nowych gier w fazie produkcyjnej.

Jeden z największych konkurentów został 

przejęty w styczniu 2022 roku z premią 60% do 

wyceny rynkowej. Wycena 12,5 mld USD.

Produkt

Na wirtualnym łowieniu ryb da się zarobić – gra 

generuje prawie 35 mln PLN przychodów 

miesięcznie, wyniki dalej rosną

5 mln

Średnia liczba graczy 

miesięcznie (MAU)

Średni przychód z 

gracza (ARPU)

Wyniki

Wzrost kursu +135% w 3 lata

Spółka TS GAMES SA - znajdowała się w portfelu na 31.12.2021 r. – wskazana jako przykładowa inwestycja w celu przedstawienie filozofii

inwestycyjnej Funduszu. Wskazanie to nie stanowi porady inwestycyjnej, reklamy emitenta ani żadnej rekomendacji w zakresie

jakichkolwiek instrumentów finansowych. Zwracamy uwagę, że nie zapewniamy ani nie informujemy, iż instrumenty finansowe emitowane

przez którąkolwiek z tych spółek nadal stanowią przedmiot inwestycji Funduszu.
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Stopa partycypacji – rośnie w czasie

Stopy partycypacji na wybranych rynkach rosły średnio o 3 p.p rocznie

+50 p.p w 40 lat +20 p.p w 8 lat

+4 p.p w 16 miesięcy
+50 p.p w 10 lat
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Makro w Polsce

Sytuacja finansowa polskich przedsiębiorstw jest nadal bardzo korzystna

Rekordowo ujemne saldo handlowe to efekt 

wysokiego (nominalnie) importu towarów i usług, na 

co złożyły się rosnące ceny surowców, dóbr 

pośrednich i usług transportowych
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Polski rynek kapitałowy

PPK – szacowany popyt na akcje

Miesięczne napływy stanowią obecnie ok 

450mln PLN. Trigon DM szacuje napływy w 

2022 roku na 5,7 mld, z czego 2,4 mld powinno 

trafić na polski rynek akcji. Napływy powinny 

rosnąć o 100 -150 mln rocznie

Obserwujemy trend stopniowego wzrostu liczby 

uczestników w PPK. W przypadku dużych firm ta 

partycypacja przekroczyła już 40 proc. Mamy 

ponad 7 mld aktywów w funduszach PPK. - Paweł 

Borys grudzień 2021
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Fiskalna bazooka UE

Europejscy liderzy na szczycie Rady Europejskiej ustalili

warunki pakietu stymulacyjnego opiewającego na kwotę 750

miliardów euro mający na celu wybudzenie gospodarek

europejskich z bezprecedensowej recesji. Na fundusz

pomocowy składają się 390 miliardów euro dotacji oraz 360

miliardów euro nisko oprocentowanych pożyczek.

W ciągu 3 lat Polska otrzyma 34 mld euro z europejskiego

funduszu odbudowy, w postaci kredytów (153 miliardy

złotych) i 23,1 miliarda euro (103 miliardy złotych) w postaci

bezzwrotnych dotacji.
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Podstawowe informacje 

o Funduszu
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Dynamiczna strategia akcyjna skoncentrowana na 

spółkach prywatnych (tylko do 5% udziałów Skarbu 

Państwa w akcjonariacie)

Oczekiwany wysoki poziom stóp zwrotu podczas hossy 

na rynku małych i średnich spółek

Kluczowe kryteria doboru spółek do portfela:

- Zmotywowany i doświadczony zarząd

- Atrakcyjny i konkurencyjny produkt

- Stabilna pozycja rynkowa

- Zdolność do generowania gotówki

Klucz do sukcesu: odpowiednia selekcja spółek o 

trwałych strukturalnych przewagach rynkowych

Wyróżniki EQUES Akcji Sektora Prywatnego FIZ
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CZYNNIKI RYZYKA 

CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO Z POLITYKĄ INWESTYCYJNĄ FUNDUSZU

• ryzyko rynku akcji, 

• ryzyko COVID-19,

• ryzyko rynku towarów,

• ryzyko stóp procentowych,

• ryzyko kursu walutowego,

• ryzyko dźwigni finansowej,

• ryzyko związane z zawieraniem umów, których 

przedmiotem są instrumenty pochodne,

• ryzyko związane z transakcjami krótkiej 

sprzedaży,

• ryzyko kredytowe

• ryzyko inwestowania w jednostki uczestnictwa, 

certyfikaty inwestycyjne i tytuły uczestnictwa,

• ryzyko związane ze zmianami prawnymi lub 

podatkowymi emitentów,

• ryzyko zmian w regulacjach prawnych 

dotyczących Funduszu, w szczególności w 

zakresie prawa podatkowego, 

• ryzyko siły nabywczej (inflacji), 

• ryzyko koncentracji aktywów lub rynków.

Fundusz prowadzi politykę inwestycyjną cechującą się wysokim ryzykiem. Należy przez to rozumieć, że

ostateczny wynik działania Funduszu nie jest znany i niesie dla Uczestników zarówno szansę na

osiągnięcie zakładanego efektu, jak i zagrożenie, że osiągnięty efekt może być istotnie gorszy od

pierwotnych założeń. Ze względu na stopień potencjalnego ryzyka Fundusz dedykowany jest grupie

inwestorów o wysokiej tolerancji na ryzyko, dopuszczających możliwość utraty części lub całości środków

finansowych ulokowanych w Funduszu.
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CZYNNIKI RYZYKA 

CZYNNIKI RYZYKA WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI CERTYFIKATU:

• ryzyko związane z inwestowaniem w papiery wartościowe oraz kursem certyfikatów inwestycyjnych, 

• ryzyko braku możliwości obrotu certyfikatami na skutek niedopuszczenia do obrotu giełdowego, jego 

zawieszenia albo wykluczenia certyfikatów z obrotu, 

• ryzyko niedojścia emisji oferowanych certyfikatów do skutku,

• ryzyko zmiany terminów/ odwołania emisji przez Fundusz,

• ryzyko skutków ekonomicznych przejęcia zarządzania Funduszem przez Depozytariusza.

Pełny opis ryzyk związanych z inwestycją dostępny jest w Rozdziale 2 Prospektu Emisyjnego z dnia 29

czerwca 2021 r. opublikowanego na stronie https://www.eitfi.pl/fundusz/eques-akcji-sektora-prywatnego-fiz.

W celu właściwej oceny ryzyka inwestycyjnego związanego z nabywaniem certyfikatów konieczne jest

zapoznanie się z treścią prospektu oraz załącznikami (statut Funduszu, informacja dla klienta Funduszu,

dokument zawierający kluczowe informacje dotyczące Funduszu). Wystąpienie jednego, kilku lub

wszystkich zagrożeń opisanych w punktach powyżej może skutkować obniżeniem stopy zwrotu z inwestycji

w certyfikaty w stosunku do oczekiwanej, a w skrajnym wypadku nawet do straty z inwestycji w certyfikaty

(spadku wartości certyfikatu poniżej początkowej wartości inwestycji). Każda osoba przed nabyciem

certyfikatów powinna zapoznać się z każdym ryzykiem i między innymi na podstawie własnej oceny

zadecydować o słuszności podejmowanej decyzji.



Zarządzający

Jakub Liebhart  - Członek Zarządu, Zarządzający Aktywami Funduszy
Posiada tytuł CFA (Chartered Financial Analyst), licencję doradcy inwestycyjnego nr 655 oraz 

licencję maklera papierów wartościowych nr 2700.

Absolwent kierunków Finanse i Rachunkowość oraz Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Szkoły Głównej

Handlowej w Warszawie, studiował również na Université Paris-Est Créteil, kierunek International Master in

Business Management. W EQUES Investment TFI SA od 2013 roku na stanowisku Analityka w Departamencie

Zarządzania Aktywami, a od początku 2015 roku Zarządzającego Funduszami. Zajmował stanowiska Dyrektora

Departamentu Zarządzania Funduszami Aktywów Niepublicznych, Dyrektora Departamentu Zarządzania

Funduszami Rynku Kapitałowego i pełnił funkcję Prokurenta. Odpowiada za analizy nowych projektów

inwestycyjnych i jest Przewodniczącym Komitetu Inwestycyjnego.

Marek Olewiecki – Zarządzający Aktywami Funduszy
Posiada tytuł CFA (Chartered Financial Analyst) oraz licencję maklera papierów wartościowych 

nr 2812.

Absolwent kierunków Finanse i Rachunkowość Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od 6 lat związany z

rynkiem kapitałowym, w latach 2014-2015 pracował w Domu Maklerskim Banku BPS na stanowisku Młodszego

Analityka Akcji, gdzie odpowiadał za spółki z sektora przemysłowego i chemicznego. W EQUES Investment TFI

SA od 2016 roku na stanowisku Analityka w Departamencie Zarządzania Aktywami., od 2019 r. Zarządzający

Funduszami. Odpowiada za sporządzanie analiz finansowych i selekcję spółek publicznych oraz analizy nowych

projektów inwestycyjnych. Członek Komitetu Inwestycyjnego.
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EQUES Akcji Sektora Prywatnego FIZ
parametry emisji certyfikatów serii AC

Poziom ryzyka 6 z 7 (wysokie ryzyko)

Czas trwania funduszu nieograniczony

Charakter emisji publiczny

Czas trwania emisji AC od 7 do 29 marca 2022 r.

Minimalny zapis 1 certyfikat

Wartość emisji 41 469 600 PLN

Wycena
miesięczna - na ostatni dzień, w którym odbywa się regularna sesja na rynku podstawowym 

prowadzonym przez GPW w Warszawie S.A.

Wykup certyfikatów 

inwestycyjnych

nieograniczony - co miesiąc

(zgłoszenie żądania wykupu od 10 do 20 dnia miesiąca, w którym przypada dzień wykupu)

Depozytariusz ING Bank Śląski SA

Audytor Mac Auditor Sp. z o.o.

Opłata dystrybucyjna do 3,5% ceny emisyjnej certyfikatu 

Opłata stała 2,5% rocznie od aktywów

Opłata od zysku 

✓ jeśli zysk (stopa zwrotu) nie przekroczy 6% rocznie opłata nie jest pobierana

✓ 20% od zysku ponad 6%, 

✓ zasada ”high water mark” (opłata od zysku pobierana tylko w przypadku ustanowienia 

nowych rekordów wartości certyfikatów tzn. gdy wartość inwestycji uczestnika Funduszu 

osiąga nowe maksima, od przyrostu ponad poprzednie maksima)
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EQUES Investment TFI SA 
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EQUES Akcji Sektora Prywatnego FIZ 
zarządzany jest przez 

EQUES Investment TFI SA

Kontakt:

Plac Bankowy 1

00-139 Warszawa

tel.: (+ 48) 22 379 46 00

www.eitfi.pl

Lista dystrybutorów uczestniczących w emisji certyfikatów

EQUES Akcji Sektora Prywatnego FIZ dostępna jest na: 

www.eitfi.pl/fundusz/eques-akcji-sektora-prywatnego-fiz

https://www.eitfi.pl/fundusz/eques-akcji-sektora-prywatnego-fiz
https://www.eitfi.pl/kontakt#formularz-kontaktowy
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Dziękujemy 

za uwagę


