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Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
osoby zarządzającej portfelem inwestycyjnym
Funduszu Trigon Polskie Perły FIZ

Przemysław Szortyka
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
W latach 2007-2010 pracował jako Asystent w Dziale Analiz Domu Maklerskiego BZ WBK
S.A., gdzie brał udział w procesie sporządzania rekomendacji dla akcji spółek notowanych na
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, analizach oraz monitoringu rynku akcyjnego
oraz rynku funduszy emerytalnych i inwestycyjnych w Polsce, jak również w analizie i
szacowaniu zmian w krajowych i zagranicznych indeksach giełdowych.
W latach 2009-2010 pracował jako Analityk w Dziale Analiz Domu Maklerskiego BZ WBK
S.A., gdzie współtworzył rekomendacje dla akcji spółek notowanych na GPW, analizował i
monitorował rynek akcyjny oraz rynek funduszy emerytalnych i inwestycyjnych w Polsce,
analizował i szacował zmiany w krajowych i zagranicznych indeksach giełdowych,
współtworzył rekomendowane strategie dla polskich klas aktywów, jak również uczestniczył
od strony analitycznej w procesie IPO spółki ABC Data S.A.
W latach 2010-2012 pracował jako Starszy analityk w Dziale Analiz Domu Maklerskiego
UniCredit CAIB Poland S.A., gdzie współtworzył rekomendowane strategie akcyjne dla
głównych rynków akcji w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (CEE), analizował oraz
monitorował rynki akcyjne w regionie CEE, analizował rynki funduszy emerytalnych i
inwestycyjnych w Polsce, analizował i szacował zmiany w krajowych i zagranicznych
indeksach giełdowych, tworzył rekomendacje dla akcji spółek sektora chemicznego
notowanych na GPW.
W okresie IX 2012- III 2014 pracował jako Zarządzający Portfelem w dziale Asset Management
Trigon Dom Maklerski S.A., gdzie był współodpowiedzialnym za zarządzanie portfelem
inwestycyjnym funduszy inwestycyjnych zamkniętych oraz prowadził analizę i monitoring rynku
akcyjnego w Polsce, jak również sporządzał analizy inwestycyjne w oparciu o metody
statystyczne.
Od III 2014 roku zatrudniony w Trigon Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. na
stanowisku Zarządzającego Portfelem.
Poza Towarzystwem nie pełni jakichkolwiek funkcji, które mogłyby mieć znaczenie dla
Uczestników.

