
OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU 

MCI.PRIVATEVENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY 

Z DNIA 23 STYCZNIA 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) przyjmuje się nowe następujące brzmienie art. 49 ust. 1 pkt 14): 

„14) wszelkie koszty związane z pozyskiwaniem finansowania inne niż koszty, o których 

mowa w pkt 10) i 15), w tym w szczególności koszty odsetek od zaciągniętych kredytów i 

pożyczek, koszty poręczeń oraz gwarancji,”; 

2) przyjmuje się nowe następujące brzmienie art. 50 ust. 1: 

„1. Towarzystwo jest uprawnione do pobierania wynagrodzenia stałego za zarządzanie 

Funduszem w wysokości określonej w ust. 2. Wynagrodzenie stałe za zarządzanie 

Funduszem jest obliczane w dniu następującym po każdym (bieżącym) Dniu Wyceny w 

odniesieniu do każdej serii Certyfikatów Inwestycyjnych poprzez pomnożenie stawki 

wynagrodzenia stałego przez Wartość Aktywów Netto Funduszu przypadającą na daną serię 

Certyfikatów Inwestycyjnych ustaloną na poprzedni Dzień Wyceny i liczbę dni od 

poprzedniego do bieżącego Dnia Wyceny oraz podzielenie przez liczbę dni w danym roku 

kalendarzowym.”; 

3) w art. 50 po ust. 1 dodaje się nowy ust. 1a. w następującym brzmieniu: 

„1a. W przypadku Certyfikatów Inwestycyjnych przydzielonych w okresie pomiędzy 

poprzednim a bieżącym Dniem Wyceny, wynagrodzenie stałe w odniesieniu do tej serii 

Certyfikatów Inwestycyjnych jest obliczane poprzez pomnożenie stawki wynagrodzenia 

stałego przez łączną cenę emisyjną tej serii Certyfikatów Inwestycyjnych i liczbę dni od dnia 

przydziału tej serii Certyfikatów Inwestycyjnych do bieżącego Dnia Wyceny oraz podzielenie 

przez liczbę dni w danym roku kalendarzowym.”; 

4) przyjmuje się nowe następujące brzmienie art. 58 ust. 1 pkt 14): 

„14) wszelkie koszty związane z pozyskiwaniem finansowania inne niż koszty, o których 

mowa w pkt 10) i 15), w tym w szczególności koszty odsetek od zaciągniętych kredytów i 

pożyczek, koszty poręczeń oraz gwarancji,”; 

5) przyjmuje się nowe następujące brzmienie art. 59 ust. 1: 

„1. Towarzystwo jest uprawnione do pobierania wynagrodzenia stałego za zarządzanie 

Funduszem w wysokości określonej w ust. 2. Wynagrodzenie stałe za zarządzanie 

Funduszem jest obliczane w dniu następującym po każdym (bieżącym) Dniu Wyceny w 

odniesieniu do każdej serii Certyfikatów Inwestycyjnych poprzez pomnożenie stawki 



wynagrodzenia stałego przez Wartość Aktywów Netto Funduszu przypadającą na daną serię 

Certyfikatów Inwestycyjnych ustaloną na poprzedni Dzień Wyceny i liczbę dni od 

poprzedniego do bieżącego Dnia Wyceny oraz podzielenie przez liczbę dni w danym roku 

kalendarzowym.”; 

6) w art. 59 po ust. 1 dodaje się nowy ust. 1a. w następującym brzmieniu: 

„1a. W przypadku Certyfikatów Inwestycyjnych przydzielonych w okresie pomiędzy 

poprzednim a bieżącym Dniem Wyceny, wynagrodzenie stałe w odniesieniu do tej serii 

Certyfikatów Inwestycyjnych jest obliczane poprzez pomnożenie stawki wynagrodzenia 

stałego przez łączną cenę emisyjną tej serii Certyfikatów Inwestycyjnych i liczbę dni od dnia 

przydziału tej serii Certyfikatów Inwestycyjnych do bieżącego Dnia Wyceny oraz podzielenie 

przez liczbę dni w danym roku kalendarzowym.”; 

7) przyjmuje się nowe następujące brzmienie art. 23 ust. 6: 

,, 6. Kolejne emisje Certyfikatów Inwestycyjnych oznaczane będą kolejnymi literami alfabetu, 

a w przypadku emisji następujących po emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii Z, kolejne 

emisje Certyfikatów Inwestycyjnych będą oznaczane kolejnymi literami alfabetu począwszy 

od litery A uzupełnionymi o cyfrę 1. W przypadku emisji następujących po emisji Certyfikatów 

Inwestycyjnych serii Z1, kolejne emisje Certyfikatów Inwestycyjnych będą oznaczane 

kolejnymi literami alfabetu począwszy od litery A uzupełnionymi o cyfrę 2.” 

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. 


