
Ogłoszenie Nr 3 z dnia 6 lutego 2014 r. 

o otwarciu likwidacji 

MCI.CreditVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 

MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. 

Emilii Plater 53, działając na mocy art. 248 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach 

inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm. – dalej „Ustawa”)) oraz art. 

43 ust. 5 i art. 44a ust. 3 statutu MCI.CreditVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 

(dalej zwanego „Funduszem”), działając jako likwidator Funduszu, niniejszym ogłasza o 

otwarciu likwidacji Funduszu.  

I. Klasyfikacja Funduszu zgodnie z Ustawą: 

1) rodzaj – fundusz inwestycyjny zamknięty; 

2) konstrukcja – Fundusz nie jest funduszem inwestycyjnym o szczególnej konstrukcji; 

3) typ – fundusz aktywów niepublicznych. 

 

II. Przesłanka rozwiązania Funduszu: 

Przesłanką rozwiązania Funduszu jest zgodnie z art. 246 ust. 1 pkt 1) Ustawy oraz art. 2 ust. 1 

statutu Funduszu, upływ okresu, na który, zgodnie ze statutem Funduszu, Fundusz został 

utworzony. Art. 2 ust. 2 statutu Funduszu wskazuje, że Fundusz został utworzony na czas 

określony do dnia 29 grudnia 2013 r. Zgodnie z art. 2 ust. 2 statutu Funduszu dniem 

rozpoczęcia likwidacji Funduszu jest dzień 30 grudnia 2013 r. 

III. Data otwarcia i planowanego zakończenia likwidacji Funduszu: 

Zgodnie z danymi zawartymi w pkt II otwarcie likwidacji Funduszu nastąpiło w dniu 30 

grudnia 2013 r., a jej zakończenie jest planowane do dnia 30 kwietnia 2014 r. 

IV. Firma oraz adres siedziby likwidatora Funduszu: 

Likwidatorem Funduszu jest MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z 

siedzibą w Warszawie, przy ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa.  

V. Wezwanie wierzycieli oraz inne informacje: 

Likwidator wzywa wierzycieli Funduszu, których roszczenia nie wynikają z tytułu 

uczestnictwa w Funduszu, do zgłaszania likwidatorowi roszczeń w terminie jednego miesiąca 

od dnia opublikowania ostatniego, trzeciego, ogłoszenia o rozpoczęciu likwidacji Funduszu.  

Jeżeli wierzyciele nie zgłoszą roszczeń we wskazanym w poprzednim zdaniu terminie, 

wypłaty uczestnikom Funduszu zostaną dokonane na podstawie danych znanych 

Likwidatorowi. 

Wysokość wypłat dla uczestników Funduszu zostanie ustalona proporcjonalnie do liczby 

posiadanych przez nich certyfikatów inwestycyjnych Funduszu, w oparciu o wartość środków 

pieniężnych pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli Funduszu, których roszczenia nie 

wynikają z certyfikatów inwestycyjnych Funduszu oraz kosztów likwidacji Funduszu. 



Wartość wypłat dla uczestników Funduszu zostanie określona nie później niż dnia 10 marca 

2014 r. W dniu 12 marca 2014 r. planowane jest umorzenie certyfikatów inwestycyjnych 

Funduszu. Tym samym zakłada się, że wypłaty kwoty świadczeń z tytułu umorzenia 

certyfikatów inwestycyjnych Funduszu zostaną dokonane w dniu 14 marca 2014 r. 

przelewami na rachunki bankowe uczestników Funduszu. 

Niniejsze ogłoszenie jest trzecim ogłoszeniem przewidzianym statutem Funduszu. Wszystkie 

ogłoszenia, od momentu publikacji, są również dostępne w siedzibie Funduszu. 

Adres właściwy do korespondencji z Likwidatorem: 

MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. 

Emilii Plater 53 

 

 

 


