
OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU 

MCI.PRIVATEVENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY 

Z DNIA 03 LISTOPADA 2017 ROKU 

 

Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna       

z siedzibą w Warszawie, ogłasza o zmianach w statucie funduszu    

MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w ten sposób, że: 

 

1) po art. 23zzzu dodaje się art. 23zzzw w następującym brzmieniu:  

,,Art. 23 zzzw  

Czterdziesta emisja Certyfikatów Inwestycyjnych związanych z Subfunduszem 

MCI.EuroVentures 1.0. 

1. W ramach czterdziestej emisji Certyfikatów Inwestycyjnych związanych z Subfunduszem 

MCI.EuroVentures 1.0. przedmiotem zapisów będzie nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej 

niż 191 (sto dziewięćdziesiąt jeden) Certyfikatów Inwestycyjnych serii P1 związanych z 

Subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0. 

2. Zapis może obejmować minimalnie jeden i maksymalnie wszystkie oferowane Certyfikaty,  

z zastrzeżeniem, że osoby fizyczne mogą nabyć Certyfikaty Inwestycyjne serii P1 

związane z Subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0., jeżeli dokonają jednorazowo zapisu 

na Certyfikaty Inwestycyjne związane z MCI.EuroVentures 1.0. o wartości nie mniejszej 

niż równowartość w złotych 40.000 EUR (czterdzieści tysięcy), ustalonej przy 

zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu 

dokonywania zapisu. W przypadku, gdy zapis opiewa na większą niż maksymalna liczbę 

Certyfikatów, przyjmuje się, że zapis został złożony na maksymalną liczbę Certyfikatów. 

3. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii 

P1 związanych z Subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0. nie może być niższa niż 

52.288,74 zł (pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy 74/100) oraz 

wyższa niż 9.987.149,34 zł (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy 

sto czterdzieści dziewięć złotych 34/100). 

4. Terminy rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne 

serii P1 związane z Subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0. określone zostaną w 

Warunkach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii P1 związanych z Subfunduszem 

MCI.EuroVentures 1.0. O zmianie terminów przeprowadzania zapisów Towarzystwo 

poinformuje niezwłocznie po podjęciu decyzji w tym przedmiocie, nie później jednak niż w 

terminie 24 godzin od chwili jej podjęcia i nie później niż na jeden dzień przed terminem, 



który ma ulec zmianie. Informacja o zmianie terminów przeprowadzania zapisów zostanie 

zamieszczona w stronach internetowych www.mci.pl. 

5. Certyfikaty Inwestycyjne serii P1 związane z Subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0. są 

certyfikatami, których emisja nie jest związana z obowiązkiem sporządzenia lub 

zatwierdzenia prospektu emisyjnego lub złożenia zawiadomienia zgodnie z przepisami 

rozdziału 2 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych (Dz.U. 2005 nr 184 poz. 1539) i które nie podlegają dopuszczeniu do obrotu 

na rynku regulowanym lub wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu.  

6. Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii P1 związanych z Subfunduszem 

MCI.EuroVentures 1.0. nastąpi poprzez proponowanie nabycia Certyfikatów 

Inwestycyjnych, skierowane do mniej niż 150 osób oraz zostanie przeprowadzona w 

sposób, który nie będzie powodować uznania proponowania nabycia Certyfikatów 

Inwestycyjnych serii P1 związanych z Subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0. za ofertę 

publiczną, w tym w szczególności proponowanie nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych 

serii P1 związanych z Subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0. odbywać będzie się bez 

wykorzystania środków masowego przekazu. 

7. Wpłaty do Funduszu na Certyfikaty Inwestycyjne serii P1 związane z Subfunduszem 

MCI.EuroVentures 1.0. są dokonywane w środkach pieniężnych, na wskazany w 

Warunkach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii P1 związanych z Subfunduszem 

MCI.EuroVentures 1.0. rachunek bankowy Funduszu prowadzony przez Depozytariusza. 

8. Wpłat na Certyfikaty Inwestycyjne serii P1 związane z Subfunduszem MCI.EuroVentures 

1.0. można dokonywać wyłącznie w formie przelewu bankowego. Przelew winien 

zawierać adnotację: „Wpłata na certyfikaty inwestycyjne serii P1 związane z 

Subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0.’’ 

9. Cena emisyjna każdego Certyfikatu Inwestycyjnego serii P1 związanego z Subfunduszem 

MCI.EuroVentures 1.0. będzie równa Wartości Aktywów Netto Subfunduszu 

MCI.EuroVentures 1.0. na Certyfikat Inwestycyjny serii M1 związany z Subfunduszem 

MCI.EuroVentures 1.0. według wyceny Aktywów dokonanej na 7 dni przed dniem 

rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii P1 związane z 

Subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0. Cena emisyjna Certyfikatów Inwestycyjnych serii 

P1 związanych z Subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0. wskazana zostanie w Warunkach 

emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii P1 związanych z Subfunduszem 

MCI.EuroVentures 1.0. 



10. Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii P1 związanych z Subfunduszem 

MCI.EuroVentures 1.0. przeprowadzona zostanie na zasadach określonych w Warunkach 

emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii P1 związanych z Subfunduszem 

MCI.EuroVentures 1.0. 

11. Fundusz dokona przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych serii P1 związanych z 

Subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0.  w terminie 14 dni od dnia zakończenia 

przyjmowania zapisów. Do dnia przydziału, wpłaty nie powiększają wartości Aktywów 

Subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0. 

12. Towarzystwo pobiera opłatę manipulacyjną za wydawanie Certyfikatów Inwestycyjnych 

serii P1 związanych z Subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0. w wysokości nie większej 

niż 3 % iloczynu liczby Certyfikatów Inwestycyjnych serii P1 związanych z Subfunduszem 

MCI.EuroVentures 1.0., na które składany jest zapis i ceny emisyjnej Certyfikatu. 

Szczegółowe zasady naliczania opłaty manipulacyjnej zostaną określone w Warunkach 

Emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii P1 związanych z Subfunduszem 

MCI.EuroVentures 1.0. 

13. Niedokonanie wpłaty w oznaczonym terminie lub niedokonanie pełnej wpłaty skutkuje 

nieważnością złożonego zapisu na Certyfikaty. Przez niedokonanie pełnej wpłaty rozumie 

się niedokonanie wpłaty lub dokonanie wpłaty w wysokości niższej niż wynika z liczby 

Certyfikatów Inwestycyjnych serii P1 związanych z Subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0. 

wskazanej w zapisie. 

14. Osoba zapisująca się na Certyfikaty Inwestycyjne serii P1 związane z Subfunduszem 

MCI.EuroVentures 1.0. otrzyma pisemne potwierdzenie wpłaty.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2) po art. 23zzzw dodaje się art. 23zzzz następującym brzmieniu:  

,,Art. 23zzzz 

Pięćdziesiąta siódma emisja Certyfikatów Inwestycyjnych związanych z Subfunduszem 

MCI.TechVentures 1.0. 

1.  W ramach pięćdziesiątej siódmej emisji Certyfikatów Inwestycyjnych związanych 

z Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. przedmiotem zapisów będzie nie mniej niż 

1 (jeden) i nie więcej niż 37.482 (trzydzieści siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa) 

Certyfikaty Inwestycyjne serii K2 związanych z Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0.  

2.  Zapis może obejmować minimalnie jeden i maksymalnie wszystkie oferowane Certyfikaty, 

z zastrzeżeniem, że osoby fizyczne mogą nabyć Certyfikaty Inwestycyjne serii K2 

związane z Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0., jeżeli dokonają jednorazowo zapisu 

na Certyfikaty Inwestycyjne związane z MCI.TechVentures 1.0. o wartości nie mniejszej 

niż równowartość w złotych 40.000 EUR (czterdzieści tysięcy), ustalonej przy 

zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu 

dokonywania zapisu. W przypadku, gdy zapis opiewa na większą niż maksymalna liczbę 

Certyfikatów, przyjmuje się, że zapis został złożony na maksymalną liczbę Certyfikatów. 

3.  Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii 

K2 związanych z Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. nie może być niższa niż 

266,79 zł (dwieście sześćdziesiąt sześć złotych i siedemdziesiąt dziewięć groszy) oraz 

wyższa niż 9.999.822,78 zł (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć 

tysięcy osiemset dwadzieścia dwa złote 78/100). 

4.  Terminy rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne 

serii K2 związane z Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. określone zostaną w 

Warunkach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii K2 związanych z Subfunduszem 

MCI.TechVentures 1.0. O zmianie terminów przeprowadzania zapisów Towarzystwo 

poinformuje niezwłocznie po podjęciu decyzji w tym przedmiocie, nie później jednak niż w 

terminie 24 godzin od chwili jej podjęcia i nie później niż na jeden dzień przed terminem, 

który ma ulec zmianie. Informacja o zmianie terminów przeprowadzania zapisów zostanie 

zamieszczona w stronach internetowych www.mci.pl. 

5.  Certyfikaty Inwestycyjne serii K2 związane z Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. są 

certyfikatami, których emisja nie jest związana z obowiązkiem sporządzenia lub 

zatwierdzenia prospektu emisyjnego lub złożenia zawiadomienia zgodnie z przepisami 

rozdziału 2 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

http://www.mci.pl/


publicznych (Dz.U. 2005 nr 184 poz. 1539) i które nie podlegają dopuszczeniu do obrotu 

na rynku regulowanym lub wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu.  

6. Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii K2 związanych z Subfunduszem 

MCI.TechVentures 1.0. nastąpi poprzez proponowanie nabycia Certyfikatów 

Inwestycyjnych, skierowane do mniej niż 150 osób oraz zostanie przeprowadzona w 

sposób, który nie będzie powodować uznania proponowania nabycia Certyfikatów 

Inwestycyjnych serii K2 związanych z Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. za ofertę 

publiczną, w tym w szczególności proponowanie nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych 

serii K2 związanych z Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. odbywać będzie się bez 

wykorzystania środków masowego przekazu. 

7. Wpłaty do Funduszu na Certyfikaty Inwestycyjne serii K2 związane z Subfunduszem 

MCI.TechVentures 1.0. są dokonywane w środkach pieniężnych. 

8.  Wpłaty na Certyfikaty Inwestycyjne serii K2 związane z Subfunduszem MCI.TechVentures 

1.0. są dokonywane na wydzielony rachunek bankowy Funduszu prowadzony przez 

Depozytariusza.  

9.  Wpłat na Certyfikaty Inwestycyjne serii K2 związane z Subfunduszem MCI.TechVentures 

1.0., można dokonywać wyłącznie w formie przelewu bankowego. Przelew winien 

zawierać adnotację: „Wpłata na certyfikaty inwestycyjne serii K2 związane z 

Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0’’. 

10.  Cena emisyjna każdego Certyfikatu Inwestycyjnego serii K2 związanego z Subfunduszem 

MCI.TechVentures 1.0. będzie równa Wartości Aktywów Netto Subfunduszu 

MCI.TechVentures 1.0. na Certyfikat Inwestycyjny serii J2 związany z Subfunduszem 

MCI.TechVentures 1.0. według wyceny Aktywów dokonanej na 7 dni przed dniem 

rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii K2 związane z 

Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. Cena emisyjna Certyfikatów Inwestycyjnych serii 

K2 związanych z Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. wskazana zostanie w 

Warunkach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii K2 związanych z Subfunduszem 

MCI.TechVentures 1.0.    

11.  Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii K2 związanych z Subfunduszem 

MCI.TechVentures 1.0. przeprowadzona zostanie na zasadach określonych w Warunkach 

emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii K2 związanych z Subfunduszem 

MCI.TechVentures 1.0.  

12. Fundusz dokona przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych serii K2 związanych z 

Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. w terminie 14 dni od dnia zakończenia 



przyjmowania zapisów. Do dnia przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych, wpłaty nie 

powiększają wartości Aktywów Funduszu. 

13.  Towarzystwo pobiera opłatę manipulacyjną za wydawanie Certyfikatów Inwestycyjnych 

serii K2 związanych z Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. w wysokości nie większej 

niż 3% iloczynu liczby Certyfikatów Inwestycyjnych serii K2 związanych z Subfunduszem 

MCI.TechVentures 1.0., na które składany jest zapis i ceny emisyjnej Certyfikatu. 

Szczegółowe zasady naliczania opłaty manipulacyjnej zostaną określone w Warunkach 

Emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii K2 związanych z Subfunduszem 

MCI.TechVentures 1.0.  

14.  Niedokonanie wpłaty w oznaczonym terminie lub niedokonanie pełnej wpłaty skutkuje 

nieważnością złożonego zapisu na Certyfikaty. Przez niedokonanie pełnej wpłaty rozumie 

się niedokonanie wpłaty lub dokonanie wpłaty w wysokości niższej niż wynika z liczby 

Certyfikatów Inwestycyjnych serii K2 związanych z Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. 

wskazanej w zapisie. 

15.  Osoba zapisująca się na Certyfikaty Inwestycyjne serii K2 związane z Subfunduszem 

MCI.TechVentures 1.0. otrzyma pisemne potwierdzenie wpłaty.” 

 

Pozostałe postanowienia statutu funduszu pozostają bez zmian. 

Wyżej wymienione zmiany w statucie funduszu MCI.PrivateVentures Funduszu 

Inwestycyjnego Zamkniętego wchodzą w życie z dniem ukazania się niniejszego 

ogłoszenia. 

 


