
OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU  
MCI.PrivateVentures FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO 

Z DNIA 27 LUTEGO 2009 R. 
 
 
 
Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na 
podstawie art. 24 ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach 
inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, ze zm.), ogłasza o zmianie w statucie 
funduszu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty: 
 
1) W art. 3 Statutu pkt 14 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  

„ 14. Instrumenty Rynku Pieniężnego - rozumie się przez to papiery wartościowe lub 

prawa majątkowe inkorporujące wyłącznie wierzytelności pieniężne:  

a) o terminie realizacji praw nie dłuższym niż 397 dni liczonym od dnia ich 

wystawienia lub od dnia ich nabycia lub   

b)  które regularnie podlegają dostosowaniu do bieżących warunków panujących 

na rynku pieniężnym w okresach nie dłuższych niż 397 dni, lub  

c)  których ryzyko inwestycyjne, w tym ryzyko kredytowe i ryzyko stopy 

procentowej, odpowiada ryzyku instrumentów finansowych, o których mowa w 

lit. a lub b  

- oraz co do których istnieje podaż i popyt umożliwiające ich nabywanie i zbywanie w 

sposób ciągły na warunkach rynkowych, przy czym przejściowa utrata płynności 

przez papier wartościowy lub prawo majątkowe nie powoduje utraty przez ten papier 

lub prawo statusu instrumentu rynku pieniężnego.”;  

2) W art. 29 ust. 6 Statutu pkt 8 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  

„8) certyfikaty inwestycyjne, a także tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje 

wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą.”;  

3) W art. 30 ust. 1 Statutu dodaje się pkt 6) w następującym brzmieniu:  

„6) jednostek uczestnictwa oraz certyfikatów inwestycyjnych funduszy 

inwestycyjnych, a także tytułów uczestnictwa emitowanych przez instytucje 

wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą - w oparciu o ostatnio 

ogłoszoną wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa, certyfikat inwestycyjny 

lub tytuł uczestnictwa, z uwzględnieniem zdarzeń mających wpływ na wartość 

godziwą jakie miały miejsce po dniu ogłoszenia wartości aktywów netto na jednostkę 



uczestnictwa, certyfikat inwestycyjny lub tytuł uczestnictwa,”;  

4) W art. 43 ust. 1 Statutu dodaje się pkt 8) w następującym brzmieniu:  

„8) jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych 

mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz tytuły uczestnictwa 

emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą.”; 

  

5) W art. 43 Statutu dodaje się ust. 8 w następującym brzmieniu:  

„8. Głównym kryterium doboru lokat w przypadku jednostek uczestnictwa oraz 

certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych, a także tytułów uczestnictwa 

emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 

są: ocena wyników funduszy inwestycyjnych i instytucji wspólnego inwestowania, 

realizowanej w oparciu o wskaźniki służące do analizy wyników, przy uwzględnieniu 

maksymalizacji stopy zwrotu przy zachowaniu bezpieczeństwa lokaty, ocena stopnia 

ryzyka braku płynności lokaty w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne, 

poziomu opłat pobieranych od uczestników funduszu.”;   

6) W art. 44 Statutu po ust. 1 dodaje się ust. 1a w następującym brzmieniu: 
  

„1a. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne jednego funduszu 

inwestycyjnego lub tytuły uczestnictwa emitowane przez jedną instytucję wspólnego 

inwestowania mającą siedzibę za granicą nie mogą stanowić więcej niż 50% wartości 

Aktywów Funduszu.”;  

7) W art. 44 Statutu po ust. 1a dodaje się ust. 1b w następującym brzmieniu: 
  

 „1b. Fundusz może nabywać jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych 

zarządzanych przez Towarzystwo, a także certyfikaty inwestycyjne innego funduszu 

inwestycyjnego zamkniętego zarządzanego przez Towarzystwo, przy czym 

certyfikaty inwestycyjne innego funduszu inwestycyjnego zamkniętego zarządzanego 

przez Towarzystwo nie mogą stanowić więcej niż 20% wartości Aktywów Funduszu i 

nie mogą być nabywane w ramach pierwszej emisji papierów wartościowych tego 

funduszu.”;  

8) W art. 44 Statutu po ust. 8 dodaje się ust. 8a w brzmieniu:   

„ 8a. Lokaty łącznie w Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz dłużne papiery 

wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub 



Narodowy Bank Polski stanowić mogą maksymalnie 80% Wartości Aktywów nie 

będących lokatami, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 1) - 3) oraz 6) i 8).”;   

9) W art. 45 Statutu dotychczasowy ust. 8 otrzymuje nową numerację 12 oraz 
dodaje się ust. 8 do 11 w następującym brzmieniu:   

„ 8. Przy wyliczaniu limitów, o których mowa w ust. 10 oraz w art. 43 i 44, Fundusz 

uwzględnia wartość Instrumentu Bazowego według następujących zasad:   

1) w przypadku zajęcia przez Fundusz pozycji w Instrumentach Pochodnych, 

skutkującej powstaniem po stronie Funduszu 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 Funduszu, 

należy odjąć wartość papierów wartościowych lub Instrumentów Rynku 

Pieniężnego tego emitenta stanowiących bazę Instrumentu Pochodnego; ----- 

2) w przypadku zajęcia przez Fundusz pozycji w Instrumentach Pochodnych 

skutkującej powstaniem po stronie Funduszu 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 Funduszu, 

należy dodać wartość papierów wartościowych lub Instrumentów Rynku 

Pieniężnego tego emitenta stanowiących bazę Instrumentu Pochodnego.”; --- 

 9. Fundusz może zawierać umowy, których przedmiotem są Niewystandaryzowane 

Instrumenty Pochodne, pod warunkiem że:   

1) 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; -----------------------------------------------------------------   



2) instrumenty te podlegają w każdym dniu roboczym możliwej do 

zweryfikowania, rzetelnej wycenie według wiarygodnie oszacowanej wartości 

godziwej; ---------------------------------------------------------------------------------- 

3) 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.”;---------------------------------- 

10. Łączna wartość Instrumentów Bazowych oraz lokat, o których mowa w art. 43 

ust. 1 pkt 1-5 i pkt 7 i 8 nie może stanowić łącznie więcej niż 200% Wartości Aktywów 

Funduszu.”;  

11 .Suma wartości lokat o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 1-5 i pkt 7 i 8 oraz 

wartości określonej w art. 45 ust. 6, nie może przekroczyć 150% Wartości Aktywów 

Funduszu.”;  

10) W art. 52 ust. 1 Statutu dodaje się pkt 8) w następującym brzmieniu:  

„8) jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych 

mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz tytuły uczestnictwa 

emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą.”; 

  

11) W art. 52 Statutu dodaje się ust. 8 w następującym brzmieniu:  

„8. Głównym kryterium doboru lokat w przypadku jednostek uczestnictwa oraz 

certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych, a także tytułów uczestnictwa 

emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 

są: ocena wyników funduszy inwestycyjnych i instytucji wspólnego inwestowania, 

realizowanej w oparciu o wskaźniki służące do analizy wyników, przy uwzględnieniu 

maksymalizacji stopy zwrotu przy zachowaniu bezpieczeństwa lokaty, ocena stopnia 

ryzyka braku płynności lokaty w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne, 

poziomu opłat pobieranych od uczestników funduszu.”;   

12) W art. 53 Statutu po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:   

„1a. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne jednego funduszu 

inwestycyjnego lub tytuły uczestnictwa emitowane przez jedną instytucję wspólnego 

inwestowania mającą siedzibę za granicą nie mogą stanowić więcej niż 50% wartości 

Aktywów Funduszu.”;  

13) W art. 53 Statutu po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:   



 „1b. Fundusz może nabywać jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych 

zarządzanych przez Towarzystwo, a także certyfikaty inwestycyjne innego funduszu 

inwestycyjnego zamkniętego zarządzanego przez Towarzystwo, przy czym 

certyfikaty inwestycyjne innego funduszu inwestycyjnego zamkniętego zarządzanego 

przez Towarzystwo nie mogą stanowić więcej niż 20% wartości Aktywów Funduszu i 

nie mogą być nabywane w ramach pierwszej emisji papierów wartościowych tego 

funduszu.”;  

14) W art. 53 Statutu po ust. 8 dodaje się ust. 8a w brzmieniu:   

„8a. Lokaty łącznie w Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz dłużne papiery 

wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub 

Narodowy Bank Polski stanowić mogą maksymalnie 80% Wartości Aktywów nie 

będących lokatami, o których mowa w art. 52 ust. 1 pkt 1) - 3) oraz 6) i 8).”;   

15) W art. 54 Statutu dotychczasowy ust. 8 otrzymuje nową numerację 12 oraz 
dodaje się ust. od 8 do 11 w następującym brzmieniu:   

„ 8. Przy wyliczaniu limitów, o których mowa w ust. 10 oraz w art. 52 i 53, Fundusz 

uwzględnia wartość Instrumentu Bazowego według następujących zasad:   

1) w przypadku zajęcia przez Fundusz pozycji w Instrumentach Pochodnych, 

skutkującej powstaniem po stronie Funduszu 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 Funduszu, 

należy odjąć wartość papierów wartościowych lub Instrumentów Rynku 

Pieniężnego tego emitenta stanowiących bazę Instrumentu Pochodnego; ----- 

2) w przypadku zajęcia przez Fundusz pozycji w Instrumentach Pochodnych 

skutkującej powstaniem po stronie Funduszu 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 Funduszu, 

należy dodać wartość papierów wartościowych lub Instrumentów Rynku 

Pieniężnego tego emitenta stanowiących bazę Instrumentu Pochodnego.”; --- 



 9. Fundusz może zawierać umowy, których przedmiotem są Niewystandaryzowane 

Instrumenty Pochodne, pod warunkiem że:   

4) 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; -----------------------------------------------------------------   

5) instrumenty te podlegają w każdym dniu roboczym możliwej do 

zweryfikowania, rzetelnej wycenie według wiarygodnie oszacowanej wartości 

godziwej; ---------------------------------------------------------------------------------- 

6) 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.”;---------------------------------- 

 10. Łączna wartość Instrumentów Bazowych oraz lokat, o których mowa w art. 52 

ust. 1 pkt 1-5 i pkt 7 i 8 nie może stanowić łącznie więcej niż 200% Wartości Aktywów 

Funduszu.”;  

11 .Suma wartości lokat o których mowa w art. 52 ust. 1 pkt 1-5 i pkt 7 i 8 oraz 

wartości określonej w art. 54 ust. 6, nie może przekroczyć 150% Wartości Aktywów 

Funduszu.”;  

 

Pozostałe postanowienia Statutu Funduszu pozostają bez zmian. 

Ww. zmiany w statucie funduszu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny 
Zamknięty wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia dokonania 
niniejszego ogłoszenia o zmianie statutu. 
 

 


