
OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU 

MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego  

z dnia 23 października 2014 r. 

 

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

w Warszawie, ogłasza o zmianach w statucie funduszu MCI.PrivateVentures 

Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w ten sposób, że:  

 

1) w art. 8 po ust. 2 dodaje się nowe ust. 3 - 5 o następującym brzmieniu:  

„3. Na podstawie art. 144 ust. 7 Ustawy uprawnienia Zgromadzenia Inwestorów 

obejmują również kontrolę realizacji celu inwestycyjnego Funduszu i polityki 

inwestycyjnej oraz przestrzegania ograniczeń inwestycyjnych. W tym celu 

przedstawiciele Zgromadzenia Inwestorów mogą przeglądać księgi i dokumenty 

Funduszu oraz żądać wyjaśnień od Towarzystwa.  

4. W celu realizacji uprawnienia Zgromadzenia Inwestorów wskazanego w ust. 3, 

Zgromadzenie Inwestorów w formie uchwały wskazuje członków Zgromadzenia 

Inwestorów albo osoby działające w imieniu Zgromadzenia Inwestorów, które będą 

upoważnione do bezpośredniej kontroli realizacji celu inwestycyjnego Funduszu i 

polityki inwestycyjnej oraz przestrzegania ograniczeń inwestycyjnych poprzez 

przeglądanie ksiąg i dokumentów Funduszu oraz żądania wyjaśnień od 

Towarzystwa.  

5. Osoby wskazane przez Zgromadzenie Inwestorów przed dostępem do informacji i 

materiałów stanowiących tajemnicę zawodową w rozumieniu Ustawy, są 

zobowiązane do podpisania stosownego zobowiązania do zachowania tajemnicy 

zawodowej. Osoby, o których mowa w zdaniu pierwszym będą uprawnione do 

przedstawienia wyników przeprowadzonej kontroli Zgromadzeniu Inwestorów.”  

 

2) art. 23zs ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„1. W ramach trzydziestej emisji Certyfikatów Inwestycyjnych związanych z 

Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. przedmiotem zapisów będzie nie mniej niż 1 

(jeden) i nie więcej niż 251 344 (dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta 

czterdzieści cztery) Certyfikatów Inwestycyjnych serii G1 związanych z 

Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0.” 



3) art. 23zs ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„3. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów 

Inwestycyjnych serii G1 związanych z Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. nie 

może być niższa niż 198,93 zł (sto dziewięćdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt 

trzy grosze) oraz wyższa niż zł 49 999 861,92 zł (czterdzieści dziewięć milionów 

dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden złotych 

dziewięćdziesiąt dwa grosze).” 

 

Pozostałe postanowienia statutu funduszu pozostają bez zmian.  

  

Ww. zmiany w statucie funduszu MCI.PrivateVentures Funduszu 

Inwestycyjnego Zamkniętego wchodzą w życie z dniem ukazania się 

niniejszego ogłoszenia. 


