
OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU 

MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 

z dnia 11 października 2017 r. 

 

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

ogłasza o zmianie Statutu funduszu MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego 

Zamkniętego. Zmiany są następujące: 

 

1) W Art. 49 ust 1 po pkt 14) dodaje się pkt 15) w następującym brzmieniu: 

 „15) koszty emisji obligacji oraz ich dopuszczenia lub wprowadzenia do obrotu i utrzymania 

na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu, w tym koszty związane z 

rejestracją oraz utrzymaniem obligacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym 

przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. , koszty związane z obrotem 

obligacjami na rynku regulowanym albo w alternatywnym systemie obrotu, ponoszone na 

rzecz podmiotu prowadzącego rynek regulowany albo organizującego alternatywny system 

obrotu, w zależności od tego, gdzie będzie prowadzony obrót obligacjami, a także koszty 

sponsora emisji oraz koszty doradztwa prawnego związanego z emisją obligacji.”; 

 

2) W Art. 49 po ust. 11 dodaje się ust. 11a w następującym brzmieniu:  

,,11a. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 15) stanowią koszty limitowane Subfunduszu i 

mogą być pokrywane przez Subfundusz, w każdym roku obrotowym, do wysokości 0,5 % 

Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w każdym roku obrotowym.”; 

 

3) Art. 49 ust. 12 otrzymuje nowe, następujące brzemiennie:  

,,12. Koszty inne niż te, o których mowa w ust. 1 pkt 1) – 15), pokrywa Towarzystwo.”; 

 

4) Art. 49 ust. 13 otrzymuje nowe, następujące brzemiennie:  

,,13. Sposób obliczania kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 1) - 3), 4) – 11), 13), 15) oraz 

terminy ich ponoszenia (w tym terminy, w których najwcześniej może nastąpić ich pokrycie) 

określają:   

1) umowy, na podstawie których Fundusz zobowiązany jest do ponoszenia kosztów 

wskazanych w ust. 1 pkt 1) – 3), 6) – 11), 13), 15),   

2) przepisy prawa na podstawie których Fundusz zobowiązany jest do ponoszenia 

kosztów wskazanych w ust. 1 pkt 4),   

decyzje organów państwowych i samorządowych, na podstawie których Fundusz jest 

zobowiązany do ponoszenia kosztów, wskazanych w ust. 1 pkt 5).”; 

 

5) Art. 49 ust. 15 otrzymuje nowe, następujące brzemiennie: 

,,15. Towarzystwo, na podstawie uchwały zarządu, może zdecydować o pokryciu, 

w danym okresie, części lub całości kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 1) -15) lub o nie 

pobieraniu przez określony czas wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie 

Subfunduszem.”; 

 

 

 

 



6) W Art. 58 ust 1 po pkt 14) dodaje się pkt 15) w następującym brzmieniu: 

,,15) koszty emisji obligacji oraz ich dopuszczenia lub wprowadzenia do obrotu i utrzymania 

na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu, w tym koszty związane z 

rejestracją oraz utrzymaniem obligacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym 

przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. , koszty związane z obrotem 

obligacjami na rynku regulowanym albo w alternatywnym systemie obrotu, ponoszone na 

rzecz podmiotu prowadzącego rynek regulowany albo organizującego alternatywny system 

obrotu, w zależności od tego, gdzie będzie prowadzony obrót obligacjami, a także koszty 

sponsora emisji oraz koszty doradztwa prawnego związanego z emisją obligacji.”; 

 

7) W Art. 58 po ust. 11 dodaje się ust. 11a w następującym brzmieniu:  

,,11a. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 15) stanowią koszty limitowane Subfunduszu i 

mogą być pokrywane przez Subfundusz, w każdym roku obrotowym, do wysokości 0,5 % 

Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w każdym roku obrotowym.” 

 

8) Art. 58 ust. 12 otrzymuje nowe, następujące brzemiennie:  

,,12.Koszty inne niż te, o których mowa w ust. 1 pkt 1) – 15), pokrywa Towarzystwo.” 

 

9) Art. 58 ust. 13 otrzymuje nowe, następujące brzemiennie:  

,,13. Sposób obliczania kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 1) - 3), 4) – 11), 13), 15) oraz 

terminy ich ponoszenia (w tym terminy, w których najwcześniej może nastąpić ich pokrycie) 

określają:   

1) umowy, na podstawie których Fundusz zobowiązany jest do ponoszenia kosztów 

wskazanych w ust. 1 pkt 1) – 3), 6) – 11), 13), 15)  

2) przepisy prawa na podstawie których Fundusz zobowiązany jest do ponoszenia 

kosztów wskazanych w ust. 1 pkt 4),   

3) decyzje organów państwowych i samorządowych, na podstawie których Fundusz jest 

zobowiązany do ponoszenia kosztów, wskazanych w ust. 1 pkt 5).”  

 

10) Art. 58 ust. 15 otrzymuje nowe, następujące brzemiennie:  

,,15. Towarzystwo, na podstawie uchwały zarządu, może zdecydować o pokryciu, w danym 

okresie, części lub całości kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 1)-15) lub o nie pobieraniu 

przez określony czas wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem.” 

 

Pozostałe postanowienia statutu MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego 

Zamkniętego pozostają bez zmian. 

Zmiany w statucie funduszu MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego 

Zamkniętego wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. 


