
Opis sposobów zapobiegania powstawaniu konfliktów interesów pomiędzy IB Towarzystwem 

Funduszy Inwestycyjnych S.A. a IB 8 Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów 

Niepublicznych oraz Zespołem Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A.  

  

W związku z pośrednim nabyciem przez IB 8 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 

(dalej: „Fundusz”) 13.395.868 akcji spółki Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. z siedzibą w 

Koninie, Polska (dalej: „Spółka”), reprezentujących łącznie ok. 26,36% kapitału zakładowego Spółki 

oraz uprawniających do 13.395.868  głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 26,36% 

ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w wyniku czego Zawiadamiający przekroczył 

próg 50% ogólnej liczby głosów w Spółce, skutkujący przejęciem kontroli nad Spółką przez Fundusz 

jako podmiot dominujący posiadający pośrednio przez podmiot zależny, tj. Argumenol Investment 

Company Limited większość głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, IB Towarzystwo 

Funduszy Inwestycyjnych S.A., informuje jak poniżej.  

W celu zapobiegania powstawaniu konfliktów interesów pomiędzy IB Towarzystwem Funduszy 

Inwestycyjnych S.A. a IB 8 Funduszem Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych oraz 

Zespołem Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. stosowane będą środki i mechanizmy wynikające  

z obowiązującego w  Towarzystwie „Regulaminu zarządzania konfliktami interesów w IB Towarzystwie  

funduszy Inwestycyjnych S.A.” (dalej: „Regulamin”).  

Regulamin określa sposoby zapobiegania występowaniu konfliktów interesów, w tym zasady zawierania 

transakcji przez pracowników, członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Towarzystwa albo przez inne 

osoby fizyczne pozostające z Towarzystwem w stosunku zlecenia albo w innym stosunku o podobnym 

charakterze (dalej łącznie: „Osoby obowiązane”), które mają dostęp do informacji dotyczących 

obecnych i planowanych lokat Funduszy. Konflikt interesów został zdefiniowany w Regulaminie jako 

znane Towarzystwu okoliczności, które mogą doprowadzić do powstania sprzeczności między 

interesem Towarzystwa lub Osoby Obowiązanej a obowiązkiem działania przez Towarzystwo w sposób 

rzetelny, z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu uczestników Funduszu.  

Do określonych w Regulaminie okoliczności powodujących lub mogących powodować powstanie 

konfliktu interesów, związanego z istotnym ryzykiem naruszenia interesów uczestników Funduszu 

zalicza się m.in. wykonywanie praw właścicielskich z akcji lub udziałów spółek będących lokatami 

Funduszy. Do wskazanych okoliczności zalicza się również potencjalne konflikty związane z 

możliwością wykorzystania przez Towarzystwo lub Osoby obowiązane informacji poufnych lub 

stanowiących tajemnicę zawodową. W Regulaminie wprowadzono szereg mechanizmów mających na 

celu zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi w przypadku ich powstania. Do wskazanych 

mechanizmów należą: obowiązek zgłaszania konfliktów interesów, zakaz działalności konkurencyjnej w 

stosunku do Towarzystwa, wprowadzenie zasad wynagradzania Osób obowiązanych ograniczający 

możliwość działania generującego powstawanie konfliktów interesów. Do rozwiązań organizacyjnych 

zapobiegających konfliktom interesów stosuje się m.in. zasadę zapewnienia adekwatnego poziomu 

niezależności, poprzez bariery informacyjne i regulację dostępu do informacji poufnych i stanowiących 

tajemnicę zawodową.  

W  celu zapobiegania konfliktom interesów w Regulaminie określono również zasady i ograniczenia w 

wykonywaniu transakcji własnych (w tym zakaz ich wykonywania albo wymóg uzyskania uprzedniej 

zgody) i transakcji wzajemnych (tj. min. pomiędzy Towarzystwem a zarządzanymi funduszami 

inwestycyjnymi).   

W Towarzystwie jest prowadzony i regularnie aktualizowany rejestr zawierający typy działań podjętych 

przez Towarzystwo lub w jego imieniu, w odniesieniu do których zaistniał lub – w przypadku działań 

będących w toku – może zaistnieć konflikt interesów prowadzący do istotnego zagrożenia interesów 

uczestników Funduszu lub Funduszy. Wymieniony rejestr będzie aktualizowany o zidentyfikowane 

potencjalne konflikty interesów oraz zaistniałe konflikty interesów związane z pośrednim przejęciem 

kontroli nad Spółką przez Fundusz.  

 


