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Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwest ycyjnych S.A., na 
podstawie art. 24 ust.  8 pkt 2 ustawy z dnia 27 ma ja 2004 r. o funduszach 
inwestycyjnych (Dz.U.Nr 146, poz. 1546, ze zm.), og łasza o zmianie statutu 
funduszu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Z amkni ęty Fundusz 
Inwestycyjny Zamkni ęty w nast ępującym zakresie : 
1) art. 1 ust. 2 otrzymuje nowe, nast ępujące brzmienie: 

„Fundusz jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym aktywów niepublicznych w 

rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 

146 poz. 1546, ze zm.), zwanej dalej “Ustawą”,  emitującym wyłącznie certyfikaty 

inwestycyjne, które nie będą oferowane w drodze oferty publicznej ani dopuszczone 

do obrotu na rynku regulowanym, ani wprowadzone do alternatywnego systemu 

obrotu. Fundusz nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, o 

którym mowa w art. 2 pkt 39 Ustawy”.  

2) art. 3 pkt 6, otrzymuje nowe, nast ępujące brzmienie: 

„Certyfikaty Inwestycyjne, Certyfikaty – emitowane przez Fundusz papiery 

wartościowe imienne nie posiadające formy dokumentu, związane z danym 

Subfunduszem”  

3) art. 3 pkt 21 otrzymuje nowe, nast ępujące brzmienie: 

„Ustawa o ofercie - 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. Nr 185, poz. 1439, ze zm.)” 

4) art. 7 ust. 1 otrzymuje nowe, nast ępujące brzmienie: 

„Zgromadzenie Inwestorów wykonuje czynności określone poniżej w Statucie oraz w 

Ustawie”. 

5) art. 7 ust. 9 otrzymuje nowe, nast ępujące brzmienie:  

„W sprawach nieobjętych porządkiem obrad uchwały Zgromadzenia Inwestorów 

mogą być podjęte, jeżeli na Zgromadzeniu reprezentowane są wszystkie Certyfikaty 

Inwestycyjne Funduszu i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia 

uchwały w takiej sprawie. Wniosek o zwołanie Zgromadzenia Inwestorów oraz 

wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były 

umieszczone w porządku obrad.” 

6) art. 7 ust. 10 otrzymuje nowe, nast ępujące brzmienie: 



„Zgromadzenie Inwestorów może powziąć uchwały pomimo braku formalnego 

zwołania Zgromadzenia Inwestorów, jeżeli na zgromadzeniu reprezentowane są 

wszystkie certyfikaty inwestycyjne danego funduszu i nikt z obecnych nie zgłosił 

sprzeciwu co do odbycia zgromadzenia inwestorów lub wniesienia poszczególnych 

spraw do porządku obrad. „ 

7) art. 8 ust. 1 pkt. e) otrzymuje nowe, nast ępujące brzmienie: 

„wykupienie Certyfikatów Inwestycyjnych, w trybie o którym mowa w art. 24 ust. 4 i 5 

Statutu” 

8) do art. 8 ust. 1 dodaje si ę liter ę i) w nast ępującym brzmieniu:   

„przekształcenie Certyfikatów Inwestycyjnych imiennych w Certyfikaty Inwestycyjne 

na okaziciela;” 

9) do art. 8 ust. 1 dodaje si ę liter ę j) w nast ępującym brzmieniu:   

„zmianę Statutu, o której mowa w art. 117a ust. 1 Ustawy.” 

10) art. 13 zdanie pierwsze przyjmuje numeracj ę jako ust ęp 1,  do art. 13 dodaje 

się ustęp 2 o nast ępującym brzmieniu: 

„Osoby fizyczne mogą nabyć Certyfikaty Inwestycyjne, jeżeli dokonają jednorazowo 

zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne o wartości nie mniejszej niż równowartość w 

złotych 40 000 euro. Równowartość w złotych kwoty wyrażonej w euro ustala się przy 

zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w 

dniu dokonywania zapisu” 

11) art. 23 ust. 3 otrzymuje nowe, nast ępujące brzmienie: 

„Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na Certyfikaty kolejnych emisji nastąpi po 

zmianie Statutu Funduszu w zakresie wynikającym z przepisów Ustawy, jeżeli Statut 

nie zawiera tych danych w odniesieniu do kolejnych emisji Certyfikatów 

Inwestycyjnych”.  

12) dodaje si ę  art 23w  w nast ępującym brzmieniu  

Piętnasta emisja Certyfikatów Inwestycyjnych zwi ązanych z Subfunduszem 

MCI.TechVentures 1.0. 

1. W ramach piętnastej emisji Certyfikatów Inwestycyjnych związanych z 

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

7.234 (siedem tysięcy dwieście trzydzieści cztery) i nie więcej niż 108.500 (sto 

osiem tysięcy pięćset) Certyfikatów Inwestycyjnych serii O związanych z 

Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0.  

2. Zapis na Certyfikaty Inwestycyjne serii O związane z Subfunduszem 

MCI.TechVentures 1.0., dla swej ważności, powinien obejmować nie mniej niż 

równowartość w złotych 40.000 (czterdzieści tysięcy) euro, ustalonej się przy 



zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w 

dniu dokonywania zapisu. 

3. Zapis może obejmować maksymalnie wszystkie oferowane Certyfikaty. W 

przypadku złożenia przez osobę zapisującą się więcej niż jednego zapisu, limit o 

którym mowa w ust. 2 odnosi się łącznie do wszystkich złożonych przez tę osobę 

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

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

Certyfikatów.  

4. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów 

Inwestycyjnych serii O związanych z Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. nie 

może być niższa niż iloczyn 7.234 (siedem tysięcy dwieście trzydzieści cztery) i 

Wartości Aktywów Netto Subfunduszu MCI.TechVentures 1.0. na Certyfikat 

Inwestycyjny serii N według wyceny Aktywów dokonanej na 7 dni przed dniem 

rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii O oraz 

wyższa niż iloczyn 108.500 (sto osiem tysięcy pięćset) i Wartości Aktywów Netto 

Subfunduszu MCI.TechVentures 1.0. na Certyfikat Inwestycyjny serii N według 

wyceny Aktywów dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania 

zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii O.  

5. Terminy rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty 

Inwestycyjne serii O związane z Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. określone 

zostaną w Warunkach Emisji. 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. 

6. Certyfikaty Inwestycyjne serii O 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 Ustawy o ofercie i które nie 

podlegają dopuszczeniu do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzeniu do 

alternatywnego systemu obrotu.  

7. Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii O związanych z Subfunduszem 

MCI.TechVentures 1.0. nastąpi poprzez proponowanie nabycia Certyfikatów 

Inwestycyjnych niepublicznych, skierowane do mniej niż 100 osób oraz zostanie 

przeprowadzona w sposób, który nie będzie powodować uznania proponowania 



nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych serii O związanych z Subfunduszem 

MCI.TechVentures 1.0. za ofertę publiczną, w tym w szczególności proponowanie 

nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych serii O związanych z Subfunduszem 

MCI.TechVentures 1.0.  odbywać będzie się bez wykorzystania środków 

masowego przekazu. 

8. Wpłaty do Funduszu na Certyfikaty Inwestycyjne serii O związane z 

Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. mogą być dokonywane wyłącznie w 

środkach pieniężnych.  

9. Wpłaty na Certyfikaty Inwestycyjne serii O związane z Subfunduszem 

MCI.TechVentures 1.0. są dokonywane na wydzielony rachunek bankowy 

Funduszu prowadzony przez Depozytariusza. Wpłat na Certyfikaty Inwestycyjne 

można dokonywać wyłącznie w formie przelewu bankowego. Przelew winien 

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

Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0.” 

10. Cena emisyjna każdego Certyfikatu Inwestycyjnego serii O związanego z 

Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. będzie równa Wartości Aktywów Netto 

Subfunduszu MCI.TechVentures 1.0. na Certyfikat Inwestycyjny serii N według 

wyceny Aktywów dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania 

zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii O związane z Subfunduszem 

MCI.TechVentures 1.0. Cena emisyjna Certyfikatów Inwestycyjnych serii O 

związanych z Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. wskazana zostanie w 

Warunkach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii O związanych z 

Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0.  

11. Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii O związanych z Subfunduszem 

MCI.TechVentures 1.0. przeprowadzona zostanie na zasadach określonych w 

Warunkach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii O związanych z 

Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0.  

12. Fundusz dokona przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych serii O 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. Kwota dokonanej wpłaty w formie przelewu bankowego powinna być równa 

iloczynowi liczby Certyfikatów Inwestycyjnych serii O związanych z 

Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0., na które dokonano zapisu, oraz ceny 

emisyjnej Certyfikatu Inwestycyjnego serii O związanego z Subfunduszem 



MCI.TechVentures 1.0. oraz powiększona o opłatę manipulacyjną, o której mowa 

w ust. 14. 

14.  Towarzystwo pobiera opłatę manipulacyjną za wydawanie Certyfikatów 

Inwestycyjnych serii O związanych z Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. w 

wysokości nie większej niż 2% iloczynu liczby Certyfikatów Inwestycyjnych serii O 

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 O związanych z Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. 

15. Za termin dokonania wpłaty do Funduszu tytułem opłacenia zapisu na Certyfikaty 

Inwestycyjne serii O przyjmuje się dzień wpływu pełnej kwoty środków na 

wydzielony rachunek bankowy Funduszu. 

16. 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 O związanych z 

Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. wskazanej w zapisie.  

17. Osoba zapisująca się na Certyfikaty Inwestycyjne serii O związane z 

Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. otrzyma pisemne potwierdzenie wpłaty. ---  

13) art. 24 otrzymuje nowe, nast ępujące brzmienie: 

Wykupywanie Certyfikatów Inwestycyjnych  

1. Fundusz może dokonywać wykupienia Certyfikatów wyłącznie na zasadach 

określonych w ustępach poniższych.  

2. Fundusz dokonuje wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych 

1)  bez żądania Uczestnika, lub  

2) na żądanie Uczestnika, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej. 

3. Z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej, wykupienie Certyfikatów Inwestycyjnych 

następuje na takich samych zasadach dla każdego Subfunduszu.  

4. Wykupienie Certyfikatów Inwestycyjnych bez żądania Uczestnika dokonywane 

jest w następującym trybie: 

1) wykupienie Certyfikatów Inwestycyjnych może nastąpić wyłącznie w 

przypadku, w którym Zgromadzenie Inwestorów podejmie uchwałę w 

przedmiocie wyrażenia zgody na wykupienie Certyfikatów Inwestycyjnych 

związanych z danym Subfunduszem;  

2) wykupienie Certyfikatów Inwestycyjnych związanych z danym Subfunduszem 

może nastąpić wyłącznie w przypadku, w którym wartość Aktywów 



Subfunduszu, w postaci środków pieniężnych, weksli, depozytów, stanowi w 

Dniu Wykupienia nie mniej niż 10% Wartości Aktywów Subfunduszu;  

3) Fundusz, po podjęciu przez Zgromadzenie Inwestorów uchwały w przedmiocie 

wyrażenia zgody na wykupienie Certyfikatów związanych z danym 

Subfunduszem, wykupuje taką liczbę Certyfikatów związanych z danym 

Subfunduszem, aby po dokonaniu wykupienia, wartość Aktywów Subfunduszu 

będących środkami pieniężnymi, wekslami, depozytami, stanowiła minimalnie 

10% Wartości Aktywów Subfunduszu; 

4) uchwała Zgromadzenia Inwestorów w przedmiocie wyrażenia zgody na 

wykupienie Certyfikatów, powinna określać:  

a) Dzień Wykupienia, nie wcześniejszy niż 21 dni od dnia podjęcia uchwały 

Zgromadzenia Inwestorów,  

b) liczbę Certyfikatów Inwestycyjnych, które będą podlegać wykupieniu w 

Dniu Wykupienia, z uwzględnieniem zasad poniższych;  

5) jeżeli w wyniku wykupienia liczby Certyfikatów Inwestycyjnych związanych z 

danym Subfunduszem określonej w uchwale Zgromadzenia Inwestorów, 

wartość Aktywów Subfunduszu, będących środkami pieniężnymi, wekslami, 

depozytami, stanowiłaby mniej niż 10% Wartości Aktywów Subfunduszu, 

Fundusz wykupuje odpowiednio mniejszą liczbę Certyfikatów Inwestycyjnych 

związanych z danym Subfunduszem – tj. taką liczbę Certyfikatów 

Inwestycyjnych, w wyniku wykupienia których, wartość Aktywów Subfunduszu, 

będących środkami pieniężnymi, wekslami, depozytami, będzie stanowić 

minimalnie 10% Wartości Aktywów Subfunduszu;  

6) Fundusz dokonuje wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych posiadanych przez 

każdego Uczestnika związanych z danym Subfunduszem pro rata, tj. w 

odniesieniu do każdego Uczestnika w takich samych proporcjach – 

wynikających z udziału posiadanych przez Uczestnika Certyfikatów 

Inwestycyjnych związanych z danym Subfunduszem w ogólnej liczbie 

istniejących Certyfikatów Inwestycyjnych związanych z danym Subfunduszem. 

Po ustaleniu proporcji, o której mowa w zdaniu poprzednim, w odniesieniu do 

każdego Uczestnika ustalana jest liczba Certyfikatów Inwestycyjnych, która 

będzie podlegać wykupieniu. Części ułamkowe Certyfikatów Inwestycyjnych 

zaokrąglane są w górę, do liczby całkowitej;  

5. Wykupienie Certyfikatów Inwestycyjnych  na żądanie Uczestnika dokonywane jest 

w następującym trybie: 



1) wykupienie Certyfikatów Inwestycyjnych może nastąpić wyłącznie w 

przypadku, w którym Zgromadzenie Inwestorów podejmie uchwałę w 

przedmiocie wyrażenia zgody na wykupienie Certyfikatów Inwestycyjnych 

związanych z danym Subfunduszem;  

2) Towarzystwo po otrzymaniu od Uczestnika Funduszu żądania wykupienia 

Certyfikatów Inwestycyjnych związanych z danym Subfunduszem 

zobowiązane jest zwołać, w terminie nie późniejszym niż 14 dni od dnia 

otrzymania żądania Uczestnika, Zgromadzenie Inwestorów, którego 

przedmiotem obrad będzie podjęcie uchwały w kwestii wyrażenia zgody na 

wykupienie Certyfikatów,   

3) wykupienie Certyfikatów Inwestycyjnych związanych z danym Subfunduszem 

może nastąpić wyłącznie w przypadku, w którym Subfundusz posiada w Dniu 

Wykupienia Aktywa, będące środkami pieniężnymi, wekslami, depozytami, w 

wysokości przekraczającej 1.000.000 złotych;  

4) Fundusz, po podjęciu przez Zgromadzenie Inwestorów uchwały w przedmiocie 

wyrażenia zgody na wykupienie Certyfikatów związanych z danym 

Subfunduszem, wykupuje taką liczbę Certyfikatów związanych z danym 

Subfunduszem, aby po dokonaniu wykupienia, wartość Aktywów Subfunduszu 

będących środkami pieniężnymi, wekslami, depozytami, stanowiła nie mniej 

niż 1.000.000 złotych. W przypadku gdy łączna realizacja zgłaszanych przez 

Uczestników żądań wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych spowodowałaby 

przekroczenie limitu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wykup 

Certyfikatów zostanie dokonany zgodnie z następującymi zasadami: 

a) liczba Certyfikatów objęta żądaniami wykupu zostanie proporcjonalnie 

zredukowana w odniesieniu do każdego żądania wykupu; 

b) ułamkowe liczby Certyfikatów w wyniku redukcji, o której mowa w lit. a, 

będą zaokrąglane w dół, do pełnego Certyfikatu; 

5) uchwała Zgromadzenia Inwestorów w przedmiocie wyrażenia zgody na 

wykupienie Certyfikatów, powinna określać:  

a) Dzień Wykupienia, nie wcześniejszy niż 21 dni od dnia podjęcia uchwały 

Zgromadzenia Inwestorów,  

b) liczbę Certyfikatów Inwestycyjnych, które będą podlegać wykupieniu w 

Dniu Wykupienia - zgodną z żądaniem Uczestnika.  

6. Postanowienia ust. 4 i 5 nie mają zastosowania do wykupienia Certyfikatów 

Inwestycyjnych serii O związanych z Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0., 

którego dokonuje się na zasadach poniższych: 



1) Dniem Wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych serii O związanych z 

Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. jest każdorazowo ostatni dzień 

miesiąca kwietnia i października, w którym odbywa się sesja giełdowa na 

Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; 

2) Wykup Certyfikatów Inwestycyjnych serii O związanych z Subfunduszem 

MCI.TechVentures 1.0. nie wymaga uchwały Zgromadzenia Inwestorów w 

przedmiocie wyrażenia zgody na ich wykupienie. Uczestnik  obowiązany jest 

do złożenia Towarzystwu żądania wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych 

serii O związanych z Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0., na co najmniej 

30 dni przed Dniem Wykupienia. Żądanie powinno wskazywać liczbę 

Certyfikatów Inwestycyjnych serii O, związanych z Subfunduszem 

MCI.TechVentures 1.0., które mają być wykupione oraz Dzień Wykupienia, 

zgodnie z zasadą o której mowa w pkt 1; 

3) Fundusz wykupuje Certyfikaty Inwestycyjne serii O związane z 

Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. w danym Dniu Wykupienia, pod 

warunkiem, że łącznie spełnione zostaną następujące warunki: 

a) na dany Dzień Wykupienia suma wartości wszystkich dokonanych 

wykupów Certyfikatów Inwestycyjnych Subfunduszu w danym roku 

kalendarzowym nie przekracza 10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu 

według stanu na koniec ostatniego roku obrotowego; 

b) wartość Aktywów Subfunduszu MCI.TechVentures 1.0. będących środkami 

pieniężnymi, wekslami, depozytami, przekracza w danym Dniu Wykupienia 

1.000.000 złotych; 

4) Fundusz wykupuje taką liczbę Certyfikatów Inwestycyjnych serii O 

związanych z Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. w danym Dniu 

Wykupienia, aby po dokonaniu wykupienia: 

a) wartość Aktywów Subfunduszu będących środkami pieniężnymi, wekslami, 

depozytami, stanowiła nie mniej niż 1.000.000 złotych oraz 

b) suma wartości wszystkich dokonanych wykupów Certyfikatów 

Inwestycyjnych Subfunduszu w danym roku kalendarzowym nie 

przekroczyła 10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu według stanu na 

koniec ostatniego roku obrotowego. 

5) W przypadku gdy łączna realizacja zgłaszanych przez Uczestników żądań 

wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych serii O związanych z Subfunduszem 

MCI.TechVentures 1.0. w danym Dniu Wykupienia spowodowałaby 

przekroczenie któregokolwiek limitu, o którym mowa w pkt 4 lit. a) i b), wykup 



Certyfikatów Inwestycyjnych serii O związanych z Subfunduszem 

MCI.TechVentures 1.0. zostanie dokonany zgodnie z następującymi 

zasadami: 

a) liczba Certyfikatów Inwestycyjnych serii O związanych z Subfunduszem 

MCI.TechVentures 1.0., objęta żądaniami wykupu na dany Dzień 

Wykupienia, zostanie proporcjonalnie zredukowana w odniesieniu do 

każdego żądania wykupu; 

b) ułamkowe liczby Certyfikatów Inwestycyjnych serii O związanych z 

Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. w wyniku redukcji, o której mowa w 

lit. a, będą zaokrąglane w dół, do pełnego Certyfikatu; 

7. Wypłata środków pieniężnych Uczestnikom Funduszu z tytułu wykupienia 

Certyfikatów Inwestycyjnych następuje na wskazane przez Uczestników rachunki 

bankowe niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od Dnia Wykupienia, przy 

czym za dzień wypłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Funduszu.  

8. Ogłoszenie o wykupieniu Certyfikatów Inwestycyjnych publikowane jest na stronie 

internetowej www.mci.pl. Ogłoszenie dokonywane jest w terminie 3 dni od Dnia 

Wykupienia. 

14) art.  27 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„ostatni dzień kalendarzowy w danym kwartale kalendarzowym oraz dzień 

przypadający na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty 

Inwestycyjne kolejnej emisji, a także w Dniu Wykupienia”. 

15) art.  27 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

„Wycena Aktywów i ustalenie zobowiązań Funduszu (w tym również rezerwy na 

wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie subfunduszami) odbywają się w 

każdym Dniu Wyceny oraz na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego 

według zasad wynikających z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. 

o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 j.t.) oraz rozporządzenia, o 

którym mowa w art. 81 ust. 2 pkt 1 tej ustawy. Wartość Aktywów Netto Funduszu 

ustala się pomniejszając Wartość Aktywów Funduszu o jego zobowiązania”. 

16) art. 31 ust 1 otrzymuje nowe, nast ępujące brzmienie: 

„Należności z tytułu udzielonej pożyczki papierów wartościowych wycenia się według 

zasad przyjętych dla tych papierów wartościowych”.  

17) art. 31 ust 3 otrzymuje nowe, nast ępujące brzmienie: 

„Zobowiązania z tytułu otrzymanej pożyczki papierów wartościowych, o którym mowa 

w ust. 1, ustala się według zasad przyjętych dla tych papierów wartościowych, 



określonych w art. 29 ust. 6 i art. 30 ust. 1 Statutu”.  

18) art. 35 ust. 2 otrzymuje nowe nast ępujące brzmienie: 

„Warunki Emisji zostaną udostępnione osobom, do których Towarzystwo skieruje 

imienną propozycję nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych, o której mowa w art. 13 

ust. 1.” 

19) art. 40 ust. 1 otrzymuje nowe, nast ępujące brzmienie: 

„Niniejszy Statut może być zmieniony przez Towarzystwo, jako organ Funduszu, bez 

zezwolenia Komisji, z zastrzeżeniem przypadków, w których Ustawa wymaga 

uzyskania zezwolenia Komisji na dokonanie zmiany Statutu” 

20) art. 40 ust. 4 otrzymuje nowe, nast ępujące brzmienie: 

„Zmiany Statutu, wchodzą w życie w terminach określonych Ustawą”.  

21) art. 40 skre śla się ust. 5 i 6. 

22) art. 43 ust. 2 otrzymuje nowe, nast ępujące brzmienie: 

„Subfundusz będzie lokował nie mniej niż 80% wartości Aktywów Subfunduszu w 

aktywa inne niż:  

1) będące przedmiotem publicznej oferty chyba że papiery wartościowe stały się 

przedmiotem publicznej oferty po ich nabyciu przez Subfundusz;  

2) papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, chyba że 

papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym po 

ich nabyciu przez Subfundusz;  

3) Instrumenty Rynku Pieniężnego, chyba że zostały wyemitowane przez spółki 

niepubliczne, których akcje lub udziały wchodzą w skład portfela 

inwestycyjnego Subfunduszu.  

23) art. 44 ust. 9 otrzymuje nowe, nast ępujące brzmienie: 

„Subfundusz może zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych, instytucjach 

kredytowych lub bankach zagranicznych, pożyczki i kredyty, w łącznej wysokości nie 

przekraczającej 75% wartości Aktywów Netto Subfunduszu w chwili zaciągania tych 

pożyczek i kredytów. Fundusz na rachunek Subfunduszu może dokonywać emisji 

obligacji w wysokości nieprzekraczającej 15 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu 

na dzień poprzedzający dzień podjęcia przez Zgromadzenie Inwestorów uchwały o 

emisji obligacji. W przypadku wyemitowania przez Fundusz obligacji, łączna wartość 

pożyczek, kredytów oraz emisji obligacji nie może przekraczać 75 % Wartości 

Aktywów Netto Subfunduszu”. 

24) art. 45 ust. 3 otrzymuje nowe, nast ępujące brzmienie: 

„Instrumenty Pochodne nabywane będą z zachowaniem następujących zasad:  

1) nabycie Instrumentu Pochodnego, w tym Niewystandaryzowanego Instrumentu 



Pochodnego w celu zabezpieczenia Aktywów Subfunduszu, będzie mogło 

nastąpić wyłącznie w przypadku posiadania przez Fundusz na rachunek 

Subfunduszu Instrumentu Bazowego oraz wyłącznie w celu zabezpieczenia 

tego Instrumentu Bazowego przed utratą wartości. Kryterium dokonania 

inwestycji w dany Instrument Pochodny będzie ochrona wartości posiadanych 

przez Fundusz na rachunek Subfunduszu lokat, będących Instrumentem 

Bazowym tego Instrumentu Pochodnego;  

2) nabycie Instrumentu Pochodnego w innym celu niż zabezpieczenie Aktywów 

będzie dokonywane wyłącznie w celu realizacji celu inwestycyjnego 

Subfunduszu – w tym zakresie Fundusz zawierał będzie na rzecz Subfunduszu 

przede wszystkim umowy kupna lub sprzedaży akcji i udziałów w spółkach z 

o.o., które mogą przewidywać opcje na zakup lub sprzedaż akcji i udziałów.” 

25)  art. 45 ust. 4 pkt 2 otrzymuje nowe, nast ępujące brzmienie: 

„w przypadku Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych: ryzyko 

kontrahenta, o którym mowa w ust. 5 pkt 2).” 

26)  art. 45 ust. 5 otrzymuje nowe, nast ępujące brzmienie: 

„Fundusz zawiera na rzecz Subfunduszu umowy, których przedmiotem są 

Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, na zasadach opisanych poniżej: 

1) Fundusz może zawierać na rzecz Subfunduszu umowy, których przedmiotem 

są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, pod warunkiem że: 

a) stroną transakcji jest podmiot z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej, 

państwie członkowskim lub państwie należącym do OECD innym niż 

państwo członkowskie, podlegający nadzorowi właściwego organu nadzoru 

nad rynkiem finansowym lub kapitałowym w tym państwie, lub podmiot z 

siedzibą w państwie innym niż państwo członkowskie, podlegający 

nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub 

kapitałowym w tym państwie w zakresie co najmniej takim, jak określony w 

prawie wspólnotowym; 

b) instrumenty te podlegają w każdym dniu roboczym możliwej do 

zweryfikowania, rzetelnej wycenie według wiarygodnie oszacowanej 

wartości godziwej; 

c) instrumenty te mogą zostać w dowolnym czasie przez Fundusz sprzedane 

lub pozycja w nich zajęta może być w dowolnym czasie zamknięta przez 

transakcję równoważącą albo zlikwidowana. 

2) Fundusz działający na rzecz Subfunduszu ustala wartość ryzyka kontrahenta, 

rozumianą, jako wartość ustalonego przez Subfundusz niezrealizowanego 



zysku na transakcjach, których przedmiotem są Niewystandaryzowane 

Instrumenty Pochodne. Dla potrzeb wyznaczania wartości ryzyka kontrahenta, 

przy ustalaniu niezrealizowanego zysku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, 

nie uwzględnia się opłat bądź świadczeń ponoszonych przez Fundusz na 

rachunek Subfunduszu przy zawarciu transakcji, w szczególności wartości 

zapłaconej premii przy zakupie opcji. Jeżeli Fundusz na rachunek Subfunduszu 

posiada otwarte pozycje w Niewystandaryzowanych Instrumentach Pochodnych 

z tytułu kilku transakcji z tym samym podmiotem, wartość ryzyka kontrahenta 

może być wyznaczana jako różnica niezrealizowanych zysków i strat na 

wszystkich takich transakcjach, o ile: 

a) transakcje te zostały zawarte na podstawie umowy ramowej, 

spełniającej kryteria wskazane w art. 85 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. 

Prawo upadłościowe i naprawcze;  

b) umowa ramowa przewiduje, że w przypadku jej rozwiązania zostanie 

wypłacona tylko jedna kwota stanowiąca saldo wartości rynkowych 

wszystkich tych transakcji, niezależnie od tego, czy wynikające z nich 

zobowiązania są już wymagalne; 

c) warunki, o których mowa w lit. a) -c), nie naruszają przepisów prawa 

właściwego dla każdej ze stron umowy ramowej. 

3) Wartość ryzyka kontrahenta w odniesieniu do wszystkich transakcji, których 

przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne zawartych z tym 

kontrahentem nie może przekraczać 10% wartości Aktywów Subfunduszu, a 

jeżeli kontrahentem jest instytucja kredytowa, bank krajowy lub bank 

zagraniczny – 20% wartości Aktywów Subfunduszu.  

4) Maksymalna wartość ryzyka kontrahenta może podlegać redukcji o wielkość 

odpowiadającą wartości ryzyka kontrahenta w danej transakcji, o ile zostaną 

spełnione łącznie następujące warunki: 

a) kontrahent ustanowi na rzecz Funduszu działającego na rachunek 

Subfunduszu, w związku z tą transakcją, zabezpieczenie w środkach 

pieniężnych, zbywalnych papierach wartościowych lub Instrumentach 

Rynku Pieniężnego, 

b) suma wartości rynkowej zbywalnych papierów wartościowych, 

Instrumentów Rynku Pieniężnego i wartości środków pieniężnych 

przyjętych przez Fundusz na rzecz Subfunduszu jako zabezpieczenie 

będzie ustalana w każdym dniu roboczym i będzie stanowić co najmniej 

równowartość wartości ryzyka kontrahenta w tej transakcji. 



5) Papier wartościowy lub Instrument Rynku Pieniężnego, stanowiący 

zabezpieczenie, powinien spełniać łącznie następujące warunki: 

a) jego emitentem jest Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, państwo 

członkowskie, państwo należące do OECD, bank centralny innego państwa 

członkowskiego lub Europejski Bank Centralny, 

b) istnieją podaż i popyt umożliwiające jego nabywanie i zbywanie w sposób 

ciągły, 

c) jest zapisany na rachunku prowadzonym przez podmiot: 

i. nienależący do grupy kapitałowej kontrahenta, albo 

ii. należący do grupy kapitałowej kontrahenta, pod warunkiem że 

zabezpieczenia przed skutkami niewypłacalności tego podmiotu kształtują 

ryzyko posiadacza tego papieru wartościowego lub Instrumentu Rynku 

Pieniężnego na takim samym poziomie, jak w przypadku, gdyby papier 

wartościowy lub instrument rynku pieniężnego był zapisany na rachunku 

prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w lit. a). 

27) art. 45 ust. 6 otrzymuje nowe, nast ępujące brzmienie:  

„Funduszu działający na rzecz Subfunduszu ustala w każdym Dniu Wyceny wartość 

pozycji w bazie danego Instrumentu Pochodnego w ten sposób, że od wartości 

zajętych pozycji długich w bazie, wynikających z Instrumentu Pochodnego, odejmuje 

wartość zajmowanych pozycji krótkich w takiej samej bazie, wynikających z 

Instrumentu Pochodnego o takim samym terminie rozliczenia lub płatności w pełni 

kompensującego ryzyka wynikające z zajętych pozycji”. 

28) art. 45 ust. 7 otrzymuje nowe, nast ępujące brzmienie:  

„W przypadku Instrumentów Pochodnych, których bazę stanowią stopy procentowe, 

za wartość odpowiednio pozycji długich lub krótkich w instrumencie bazowym 

przyjmuje się wartość nominalną Instrumentów Pochodnych, na podstawie której są 

kalkulowane przepływy pieniężne podlegające wymianie, a w przypadku, gdy do 

ustalenia przepływów pieniężnych z tytułu Instrumentu Pochodnego zastosowano 

dodatkowo mnożniki - wartość nominalną tych Instrumentów Pochodnych 

skorygowaną o odpowiedni mnożnik.” 

29) art. 45 ust. 8 otrzymuje nowe, nast ępujące brzmienie:  

„W przypadku opcji wartość pozycji w bazie Instrumentu Pochodnego ustala się jako 

iloczyn wartości nominalnej transakcji i prawdopodobieństwa realizacji opcji”. 

30) art. 45 ust. 9 otrzymuje nowe, nast ępujące brzmienie:  

„W przypadku, gdy integralną część konstrukcji danego Instrumentu Pochodnego 

stanowi mnożnik lub mnożniki, wartość nominalna Instrumentu Pochodnego 



wyznaczana jest przy zastosowaniu tego mnożnika bądź mnożników””. 

31) art. 45 ust. 10 otrzymuje nowe, nast ępujące brzmienie:  

„Suma wartości ryzyka kontrahenta wynikającego z zawartych umów, których 

przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, wartości 

bezwzględnych pozycji wyznaczonych w sposób określony w ust. 6 - 9 w odniesieniu 

do każdego z Instrumentów Pochodnych, oraz wartości instrumentów będących 

przedmiotem krótkiej sprzedaży, nie może przekroczyć 300% wartości Aktywów 

Netto Subfunduszu”. 

32) art. 45 ust. 11 otrzymuje nowe, nast ępujące brzmienie: 

„Suma wartości lokat Subfunduszu, z wyłączeniem tych, o których mowa w art. 43 

ust. 1 pkt 6, oraz wartości ustalonej zgodnie z ust. 10, nie może przekroczyć 400% 

wartości Aktywów Netto Subfunduszu”. 

33) art. 45 ust. 12 otrzymuje nowe, nast ępujące brzmienie: 

„Przy wyliczaniu limitów, o których mowa w niniejszym artykule oraz w art. 43 i 44, 

Fundusz uwzględnia wartość Instrumentu Bazowego według następujących zasad: --  

1) w przypadku zajęcia przez Fundusz na rzecz Subfunduszu pozycji w 

Instrumentach Pochodnych, skutkującej powstaniem po stronie Funduszu 

działającego na rzecz Subfunduszu zobowiązania do sprzedaży papierów 

wartościowych lub Instrumentów Rynku Pieniężnego albo do spełnienia 

świadczenia pieniężnego wynikającego z zajętej pozycji - od wartości papierów 

wartościowych lub Instrumentów Rynku Pieniężnego danego emitenta 

znajdujących się w portfelu inwestycyjnym Subfunduszu, należy odjąć wartość 

papierów wartościowych lub Instrumentów Rynku Pieniężnego tego emitenta 

stanowiących bazę Instrumentu Pochodnego; 

2) w przypadku zajęcia przez Fundusz na rzecz Subfunduszu pozycji w 

Instrumentach Pochodnych skutkującej powstaniem po stronie Funduszu 

działającego na rzecz Subfunduszu zobowiązania do zakupu papierów 

wartościowych lub Instrumentów Rynku Pieniężnego albo do spełnienia 

świadczenia pieniężnego wynikającego z zajętej pozycji - do wartości papierów 

wartościowych lub Instrumentów Rynku Pieniężnego danego emitenta 

znajdujących się w portfelu inwestycyjnym Subfunduszu, należy dodać wartość 

papierów wartościowych lub Instrumentów Rynku Pieniężnego tego emitenta 

stanowiących bazę Instrumentu Pochodnego”. 

34) art. 46 ust. 3 otrzymuje nowe, nast ępujące brzmienie: 

„Towarzystwo, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, pobiera opłatę manipulacyjną za 

wykupienie Certyfikatów Inwestycyjnych związanych z Subfunduszem, w wysokości 



do 3% wartości wypłacanych środków pieniężnych z tytułu wykupienia Certyfikatów 

Inwestycyjnych.” 

35) do art. 46 dodaje si ę ust. 5 w nast ępującym brzmieniu: 

„Towarzystwo nie pobiera opłaty manipulacyjnej za wykupienie Certyfikatów 

Inwestycyjnych serii O związanych z Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0.”. 

36) art. 50 ust. 3 otrzymuje nowe, nast ępujące brzmienie: 

„Wynagrodzenie stałe za zarządzanie Subfunduszem pobierane jest kwartalnie   i 

wypłacane z Aktywów Subfunduszu w ciągu miesiąca następującego po kwartale, za 

który wynagrodzenie było naliczane.” 

37) do art. 50 ust. 4 dodaje si ę pkt 4 w nast ępującym brzmieniu: 

„w Dniu Wyceny przypadającym na ostatni dzień kalendarzowy, przypadający w 

danym kwartale kalendarzowym.”  

38) art. 50 ust. 5 otrzymuje nowe, nast ępujące brzmienie: 

„Wypłata wynagrodzenia określonego w ust. 4 pkt 1, 2, 3 następuje ze środków 

Funduszu najpóźniej w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia żądania w tym zakresie 

przez Towarzystwo, które to żądnie złożone zostanie nie później niż w terminie 6 

miesięcy od dnia naliczenia wynagrodzenia. Wynagrodzenie określone w ust. 4 pkt 4 

nie jest pobierane przez Towarzystwo, lecz ujmowane w księgach Funduszu, 

poprzez utworzenie rezerwy w wysokości naliczonej kwoty wynagrodzenia.” 

39) art. 50 ust. 7 pkt 1 otrzymuje nowe, nast ępujące brzmienie: 

„jeśli [(WANCI(1)+WWnCI) / WANCI(0)] > [1,1 ^ (t / 365)] to:  

WPnCI = 40% * [(WANCI(1)+WWnCI) – ((1,1 ^ (t / 365) ) * WANCI(0))]  

gdzie:  

WPnCI – kwota wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 4, na Certyfikat Inwestycyjny 

każdej z serii od serii A do serii H, 

WANCI(0) – wyższa z dwóch wartości:  

- Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny (danej serii) w dniu otwarcia 

ksiąg rachunkowych po rejestracji Subfunduszu, o którym mowa w art. 27 ust. 1 pkt 

1)   

- Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny (danej serii), stanowiącej 

podstawę do naliczenia ostatniego wypłaconego wynagrodzenia określonego w ust. 

4.  

WANCI(1) – Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny (danej serii) w 

ostatnim Dniu Wyceny, o którym mowa w art. 27 ust. 1, poprzedzającym moment 

naliczenia wynagrodzenia określonego w ust. 4,  

WWnCI – wartość wypłat przychodów i dochodów Subfunduszu, o których mowa w 



art. 47 i art. 48, na Certyfikat Inwestycyjny danej serii w okresie od Dnia Wyceny, w 

którym ustalono WANCI(0), do Dnia Wyceny, w którym ustalono WANCI(1),  

t – ilość dni od Dnia Wyceny, w którym ustalono WANCI(0), do Dnia Wyceny, na 

które naliczane jest wynagrodzenie określone w ust. 4.”  

40) art. 50 ust. 8 pkt 1 otrzymuje nowe, nast ępujące brzmienie: 

„jeśli [(WANCI(1)+WWnCI) / WANCI(0)] > [1,1 ^ (t / 365)] to: 

WPnCI = 40% * [(WANCI(1)+WWnCI) – ((1,1 ^ (t / 365) ) * WANCI(0))]  

gdzie:  

WPnCI – kwota wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 4, na Certyfikat Inwestycyjny 

danej serii, 

WANCI(0) – wyższa z dwóch wartości:  

- ceny emisyjnej Certyfikatu Inwestycyjnego, po której Certyfikaty tej serii zostały 

objęte przez Uczestników Funduszu 

- Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny (danej serii) stanowiącej 

podstawę do naliczenia ostatniego wypłaconego  wynagrodzenia określonego w ust. 

4   

WANCI(1) – Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny (danej serii) w 

ostatnim Dniu Wyceny, o którym mowa w art. 27 ust. 1, poprzedzającym moment 

naliczenia wynagrodzenia określonego w ust. 4,  

WWnCI – wartość wypłat przychodów i dochodów Subfunduszu, o których mowa w 

art. 47 i art. 48, na Certyfikat Inwestycyjny danej serii w okresie od Dnia Wyceny, w 

którym ustalono WANCI(0), do Dnia Wyceny, w którym ustalono WANCI(1),  

t – ilość dni od Dnia Wyceny, w którym ustalono WANCI(0), do Dnia Wyceny, na 

które naliczane jest wynagrodzenie określone w ust. 4.  

 41) art. 52 ust. 2 otrzymuje nowe, nast ępujące brzmienie: 

„Subfundusz będzie lokował nie mniej niż 80% wartości Aktywów Subfunduszu w 

aktywa inne niż:  

1) będące przedmiotem publicznej oferty chyba że papiery wartościowe stały się 

przedmiotem publicznej oferty po ich nabyciu przez Subfundusz;  

2) papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, chyba że 

papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym po 

ich nabyciu przez Subfundusz;  

3) Instrumenty Rynku Pieniężnego, chyba że zostały wyemitowane przez spółki 

niepubliczne, których akcje lub udziały wchodzą w skład portfela 

inwestycyjnego Subfunduszu.” 

42) art. 53 ust. 9 otrzymuje nowe, nast ępujące brzmienie: 



„Subfundusz może zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych, instytucjach 

kredytowych lub bankach zagranicznych, pożyczki i kredyty, w łącznej wysokości nie 

przekraczającej 75% wartości Aktywów Netto Subfunduszu w chwili zaciągania tych 

pożyczek i kredytów. Fundusz na rachunek Subfunduszu może dokonywać emisji 

obligacji w wysokości nieprzekraczającej 15 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu 

na dzień poprzedzający dzień podjęcia przez Zgromadzenie Inwestorów uchwały o 

emisji obligacji. W przypadku wyemitowania przez Fundusz obligacji, łączna wartość 

pożyczek, kredytów oraz emisji obligacji nie może przekraczać 75 % Wartości 

Aktywów Netto Subfunduszu.” 

43) art. 54 ust. 4 pkt 2 otrzymuje nowe, nast ępujące brzmienie:  

„w przypadku Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych: ryzyko 

kontrahenta, o którym mowa w ust. 5 pkt 2).” 

44) art. 54 ust. 5 otrzymuje nowe, nast ępujące brzmienie:  

„Fundusz zawiera na rzecz Subfunduszu umowy, których przedmiotem są 

Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, na zasadach opisanych poniżej: 

1) Fundusz może zawierać na rzecz Subfunduszu umowy, których przedmiotem 

są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, pod warunkiem że: 

a) stroną transakcji jest podmiot z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej, 

państwie członkowskim lub państwie należącym do OECD innym niż 

państwo członkowskie, podlegający nadzorowi właściwego organu 

nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym w tym państwie, lub 

podmiot z siedzibą w państwie innym niż państwo członkowskie, 

podlegający nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem 

finansowym lub kapitałowym w tym państwie w zakresie co najmniej 

takim, jak określony w prawie wspólnotowym; 

b) instrumenty te podlegają w każdym dniu roboczym możliwej do 

zweryfikowania, rzetelnej wycenie według wiarygodnie oszacowanej 

wartości godziwej; 

c) instrumenty te mogą zostać w dowolnym czasie przez Fundusz sprzedane 

lub pozycja w nich zajęta może być w dowolnym czasie zamknięta przez 

transakcję równoważącą albo zlikwidowana. 

2) Fundusz działając na rzecz Subfunduszu ustala wartość ryzyka kontrahenta, 

rozumianą, jako wartość ustalonego przez Subfundusz niezrealizowanego 

zysku na transakcjach, których przedmiotem są Niewystandaryzowane 

Instrumenty Pochodne. Dla potrzeb wyznaczania wartości ryzyka kontrahenta, 

przy ustalaniu niezrealizowanego zysku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, 



nie uwzględnia się opłat bądź świadczeń ponoszonych przez Fundusz na 

rachunek Subfunduszu przy zawarciu transakcji, w szczególności wartości 

zapłaconej premii przy zakupie opcji. Jeżeli Fundusz na rachunek Subfunduszu 

posiada otwarte pozycje w Niewystandaryzowanych Instrumentach Pochodnych 

z tytułu kilku transakcji z tym samym podmiotem, wartość ryzyka kontrahenta 

może być wyznaczana jako różnica niezrealizowanych zysków i strat na 

wszystkich takich transakcjach, o ile: 

a) transakcje te zostały zawarte na podstawie umowy ramowej, spełniającej 

kryteria wskazane w art. 85 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo 

upadłościowe i naprawcze;  

b) umowa ramowa przewiduje, że w przypadku jej rozwiązania zostanie 

wypłacona tylko jedna kwota stanowiąca saldo wartości rynkowych 

wszystkich tych transakcji, niezależnie od tego, czy wynikające z nich 

zobowiązania są już wymagalne; 

c) warunki, o których mowa w lit. a) -c), nie naruszają przepisów prawa 

właściwego dla każdej ze stron umowy ramowej. 

3) wartość ryzyka kontrahenta w odniesieniu do wszystkich transakcji, których 

przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne zawartych z tym 

kontrahentem nie może przekraczać 10% wartości Aktywów Subfunduszu, a 

jeżeli kontrahentem jest instytucja kredytowa, bank krajowy lub bank 

zagraniczny – 20% wartości Aktywów Subfunduszu. Jednocześnie wartość 

ryzyka kontrahenta w odniesieniu do jednej umowy z tym samym kontrahentem 

z tytułu lokat w Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne nie może 

przekraczać 10% wartości Aktywów Subfunduszu, 

4) Maksymalna wartość ryzyka kontrahenta może podlegać redukcji o wielkość 

odpowiadającą wartości ryzyka kontrahenta w danej transakcji, o ile zostaną 

spełnione łącznie następujące warunki: 

a) kontrahent ustanowi na rzecz Funduszu działającego na rachunek 

Subfunduszu, w związku z tą transakcją, zabezpieczenie w środkach 

pieniężnych, zbywalnych papierach wartościowych lub Instrumentach 

Rynku Pieniężnego, 

b) suma wartości rynkowej zbywalnych papierów wartościowych, 

Instrumentów Rynku Pieniężnego i wartości środków pieniężnych 

przyjętych przez Fundusz na rachunek Subfunduszu jako zabezpieczenie 

będzie ustalana w każdym dniu roboczym i będzie stanowić co najmniej 

równowartość wartości ryzyka kontrahenta w tej transakcji. 



5) Papier wartościowy lub Instrument Rynku Pieniężnego, stanowiący 

zabezpieczenie, powinien spełniać łącznie następujące warunki: 

a) jego emitentem jest Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, państwo 

członkowskie, państwo należące do OECD, bank centralny innego 

państwa członkowskiego lub Europejski Bank Centralny, 

b) istnieją podaż i popyt umożliwiające jego nabywanie i zbywanie w sposób 

ciągły, 

c) jest zapisany na rachunku prowadzonym przez podmiot: 

i. nienależący do grupy kapitałowej kontrahenta, albo 

ii. należący do grupy kapitałowej kontrahenta, pod warunkiem że 

zabezpieczenia przed skutkami niewypłacalności tego podmiotu 

kształtują ryzyko posiadacza tego papieru wartościowego lub 

Instrumentu Rynku Pieniężnego na takim samym poziomie, jak w 

przypadku, gdyby papier wartościowy lub Instrument Rynku 

Pieniężnego był zapisany na rachunku prowadzonym przez podmiot, 

o którym mowa w lit. a).” 

45) art. 54 ust. 6 otrzymuje nowe, nast ępujące brzmienie: 

„Fundusz działając na rzecz Subfunduszu ustala w każdym Dniu Wyceny wartość 

pozycji w bazie danego Instrumentu Pochodnego w ten sposób, że od wartości 

zajętych pozycji długich w bazie, wynikających z Instrumentu Pochodnego, odejmuje 

wartość zajmowanych pozycji krótkich w takiej samej bazie, wynikających z 

Instrumentu Pochodnego o takim samym terminie rozliczenia lub płatności w pełni 

kompensującego ryzyka wynikające z zajętych pozycji”. 

46) art. 54 ust. 7 otrzymuje nowe, nast ępujące brzmienie:   

„W przypadku Instrumentów Pochodnych, których bazę stanowią stopy procentowe, 

za wartość odpowiednio pozycji długich lub krótkich w instrumencie bazowym 

przyjmuje się wartość nominalną Instrumentów Pochodnych, na podstawie której są 

kalkulowane przepływy pieniężne podlegające wymianie, a w przypadku, gdy do 

ustalenia przepływów pieniężnych z tytułu Instrumentu Pochodnego zastosowano 

dodatkowo mnożniki - wartość nominalną tych Instrumentów Pochodnych 

skorygowaną o odpowiedni mnożnik”. 

47) art. 54 ust. 8 otrzymuje nowe, nast ępujące brzmienie: 

„W przypadku opcji wartość pozycji w bazie Instrumentu Pochodnego ustala się jako 

iloczyn wartości nominalnej transakcji i prawdopodobieństwa realizacji opcji”.  

48) art. 54 ust. 9 otrzymuje nowe, nast ępujące brzmienie: 

„W przypadku, gdy integralną część konstrukcji danego Instrumentu Pochodnego 



stanowi mnożnik lub mnożniki, wartość nominalna Instrumentu Pochodnego 

wyznaczana jest przy zastosowaniu tego mnożnika bądź mnożników”. 

49) art. 54 ust. 10 otrzymuje nowe, nast ępujące brzmienie: 

„Suma wartości ryzyka kontrahenta wynikającego z zawartych umów, których 

przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, wartości 

bezwzględnych pozycji wyznaczonych w sposób określony w ust. 6 - 9 w odniesieniu 

do każdego z Instrumentów Pochodnych, oraz wartości instrumentów będących 

przedmiotem krótkiej sprzedaży, nie może przekroczyć 300% wartości Aktywów 

Netto Subfunduszu”. 

50) art. 54 ust. 11 otrzymuje nowe, nast ępujące brzmienie: 

„Suma wartości lokat Subfunduszu, z wyłączeniem tych, o których mowa w art. 53 

ust. 1 pkt 6, oraz wartości ustalonej zgodnie z ust. 10, nie może przekroczyć 400% 

wartości Aktywów Netto Subfunduszu.” 

51) art. 54 ust. 12 otrzymuje nowe, nast ępujące brzmienie:  

„Przy wyliczaniu limitów, o których mowa w niniejszym artykule oraz w art. 53 i 54, 

Fundusz uwzględnia wartość Instrumentu Bazowego według następujących zasad: --  

1) w przypadku zajęcia przez Fundusz na rzecz Subfunduszu pozycji w 

Instrumentach Pochodnych, skutkującej powstaniem po stronie Funduszu 

działającego na rzecz Subfunduszu zobowiązania do sprzedaży papierów 

wartościowych lub Instrumentów Rynku Pieniężnego albo do spełnienia 

świadczenia pieniężnego wynikającego z zajętej pozycji - od wartości papierów 

wartościowych lub Instrumentów Rynku Pieniężnego danego emitenta 

znajdujących się w portfelu inwestycyjnym Subfunduszu, należy odjąć wartość 

papierów wartościowych lub Instrumentów Rynku Pieniężnego tego emitenta 

stanowiących bazę Instrumentu Pochodnego; 

2) w przypadku zajęcia przez Fundusz na rzecz Subfunduszu pozycji w 

Instrumentach Pochodnych skutkującej powstaniem po stronie Funduszu 

działającego na rzecz Subfunduszu zobowiązania do zakupu papierów 

wartościowych lub Instrumentów Rynku Pieniężnego albo do spełnienia 

świadczenia pieniężnego wynikającego z zajętej pozycji - do wartości papierów 

wartościowych lub Instrumentów Rynku Pieniężnego danego emitenta 

znajdujących się w portfelu inwestycyjnym Subfunduszu, należy dodać wartość 

papierów wartościowych lub Instrumentów Rynku Pieniężnego tego emitenta 

stanowiących bazę Instrumentu Pochodnego.” 

52) art. 59 ust. 3 otrzymuje nowe, nast ępujące brzmienie:  

„Wynagrodzenie stałe za zarządzanie Subfunduszem pobierane jest kwartalnie i 



wypłacane z Aktywów Subfunduszu w ciągu miesiąca następującego po kwartale , za 

który wynagrodzenie było naliczane.” 

53) do art. 59 ust. 4 dodaje si ę pkt 4 w nast ępującym brzmieniu:  

„W Dniu Wyceny przypadającym na ostatni dzień kalendarzowy, przypadający w 

danym kwartale kalendarzowym”  

54) art. 59 ust. 5 otrzymuje nowe, nast ępujące brzmienie:  

„Wypłata wynagrodzenia określonego w ust. 4 pkt 1, 2, 3 następuje ze środków 

Funduszu najpóźniej w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia żądania w tym zakresie 

przez Towarzystwo, które to żądanie złożone zostanie nie później niż w terminie 6 

miesięcy od dnia naliczenia wynagrodzenia. Wynagrodzenie określone w ust. 4 pkt 4 

nie jest pobierane przez Towarzystwo, lecz ujmowane w księgach Funduszu, 

poprzez utworzenie rezerwy w wysokości naliczonej kwoty wynagrodzenia.” 

55) art. 59 ust. 7 pkt 1 otrzymuje nowe, nast ępujące brzmienie:  

„jeśli [(WANCI(1)+WWnCI) / WANCI(0)] > [1,1 ^ (t / 365)] to:  

WPnCI = 25% * [(WANCI(1)+WWnCI) – ((1,1 ^ (t / 365) ) * WANCI(0))]  

gdzie:  

WPnCI – kwota wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 4, na Certyfikat Inwestycyjny 

każdej z serii od serii A do serii H, 

WANCI(0) – wyższa z dwóch wartości:  

- Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny (danej serii) w dniu otwarcia 

ksiąg rachunkowych po rejestracji Subfunduszu, o którym mowa w art. 27 ust. 1 pkt 

1)   

- Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny (danej serii), stanowiącej 

podstawę do naliczenia ostatniego wynagrodzenia określonego w ust. 4  

WANCI(1) – Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny (danej serii) w 

ostatnim Dniu Wyceny, o którym mowa w art. 27 ust. 1, poprzedzającym moment 

naliczenia wynagrodzenia określonego w ust. 4,  

WWnCI – wartość wypłat przychodów i dochodów Subfunduszu, o których mowa w 

art. 56 i art. 57, na Certyfikat Inwestycyjny danej serii w okresie od Dnia Wyceny, w 

którym ustalono WANCI(0), do Dnia Wyceny, w którym ustalono WANCI(1),  

t – ilość dni od Dnia Wyceny, w którym ustalono WANCI(0), do Dnia Wyceny, na 

które naliczane jest wynagrodzenie określone w ust. 4.” 

56) art. 59 ust. 8 pkt 1 otrzymuje nowe, nast ępujące brzmienie:  

„jeśli [(WANCI(1)+WWnCI) / WANCI(0)] > [1,1 ^ (t / 365)] to:  

WPnCI = 25% * [(WANCI(1)+WWnCI) – ((1,1 ^ (t / 365) ) * WANCI(0))]  

gdzie:   



WPnCI – kwota wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 4, na Certyfikat Inwestycyjny 

danej serii, 

WANCI(0) – wyższa z dwóch wartości:  

- ceny emisyjnej Certyfikatu Inwestycyjnego, po której Certyfikaty tej serii zostały 

objęte przez Uczestników Funduszu 

- Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny (danej serii) stanowiącej 

podstawę do naliczenia ostatniego  wynagrodzenia określonego w ust. 4  

WANCI(1) – Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny (danej serii) w 

ostatnim Dniu Wyceny, o którym mowa w art. 27 ust. 1, poprzedzającym moment 

naliczenia wynagrodzenia określonego w ust. 4,  

WWnCI – wartość wypłat przychodów i dochodów Subfunduszu, o których mowa w 

art. 56 i art. 57, na Certyfikat Inwestycyjny danej serii w okresie od Dnia Wyceny, w 

którym ustalono WANCI(0), do Dnia Wyceny, w którym ustalono WANCI(1),  

t – ilość dni od Dnia Wyceny, w którym ustalono WANCI(0), do Dnia Wyceny, na 

które naliczane jest wynagrodzenie określone w ust. 4.” 

 
Korekta w zakresie wej ścia w życie zmian: 

Pozostałe postanowienia statutu pozostaj ą bez zmian.  

Ww. zmiany w statucie funduszu wchodz ą z dniem publikacji niniejszego 

ogłoszenia z wyj ątkiem zapisów w pkt 22, 23, 25 - 33, 41 – 46, 51, k tóre wchodz ą 

w terminie 3 miesi ęcy od dnia ukazania si ę niniejszego ogłoszenia.   

 
 

 


