
 

 

 

Repertorium A nr                    /2008 

 

AKT  NOTARIALNY 

Dnia szesnastego listopada roku dwa tysiące dziewiątego (16.11.2009), przede 

mną Sławomirem Strojnym - notariuszem Warszawie, w mojej Kancelarii przy ulicy 

Gałczyńskiego numer 4 - stawił się osobiście mi znany: ---------------------------------------  

 

Jarosław Dubiński, zamieszkały w Warszawie przy ulicy Nowodworskiej 29b 

m. 315, działający w imieniu i na rzecz Spółki MCI Capital Towarzystwo 

Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu (adres: 

Wrocław, ul. Klecińska 125), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem 0000263112 - na podstawie pełnomocnictwa 

sporządzonego w tutejszej Kancelarii w dniu 26 czerwca 2007 roku, Rep. A nr 

10505/2007  -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

Tożsamość stwierdziłem na podstawie okazanego dowodu osobistego AFF145084.  

 Jarosław Dubiński oświadczył, że pełnomocnictwo nie wygasło ani nie zostało 

odwołane. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

ZMIANA STATUTU  FUNDUSZU 

INWESTYCYJNEGO 

 

§1. Jarosław Dubiński w imieniu Spółki MCI Capital Towarzystwo Funduszy 

Inwestycyjnych Spółka Akcyjna oświadczył, że dokonuje zmiany Statutu 

MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w ten sposób, że: 

1)  art. 23m otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  ---------------------------------------  

„Art. 23m ------------------------------------------------------------------------------------------------------  



Ósma emisja Certyfikatów Inwestycyjnych związanych z Subfunduszem 

MCI.TechVentures 1.0. 

1. W ramach ósmej emisji Certyfikatów Inwestycyjnych związanych z Subfunduszem 

MCI.TechVentures 1.0. przedmiotem zapisów będzie nie mniej niż 3.506 i nie 

więcej niż 105.170 Certyfikatów Inwestycyjnych serii H związanych z 

Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. Zapis może obejmować wszystkie 

oferowane Certyfikaty. W przypadku, gdy zapis opiewa na większą niż 

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

maksymalną liczbę Certyfikatów. Wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji 

Certyfikatów Inwestycyjnych serii H związanych z Subfunduszem 

MCI.TechVentures 1.0. nie może być niższa niż iloczyn 3.506 oraz Wartości 

Aktywów Netto Subfunduszu MCI.TechVentures 1.0. na Certyfikat Inwestycyjny 

dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na 

Certyfikaty Inwestycyjne serii H oraz wyższa niż iloczyn 105.170 oraz Wartości 

Aktywów Netto Subfunduszu MCI.TechVentures 1.0. na Certyfikat Inwestycyjny 

dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na 

Certyfikaty Inwestycyjne serii H.  ------------------------------------------------------------------  

2. Terminy rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty 

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

zostaną w Warunkach Emisji.  ----------------------------------------------------------------------  

3. Certyfikaty Inwestycyjne serii H 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.  ------------------------------------------------------------------  

4. Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii H związanych z Subfunduszem 

MCI.TechVentures 1.0. nastąpi poprzez proponowanie nabycia Certyfikatów 

Inwestycyjnych niepublicznych, skierowane, do mniej niż 100, imiennie 

wskazanych osób oraz zostanie przeprowadzona w sposób, który nie będzie 

powodować uznania proponowania nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych za ofertę 

publiczną, w tym w szczególności proponowanie nabycia Certyfikatów 

Inwestycyjnych odbywać będzie się bez wykorzystania środków masowego 

przekazu.   -----------------------------------------------------------------------------------------------  



5. Wpłaty do Funduszu na Certyfikaty Inwestycyjne serii H związane z 

Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. mogą być dokonywane wyłącznie w 

środkach pieniężnych.  -------------------------------------------------------------------------------  

6. Wpłaty na Certyfikaty Inwestycyjne serii H związane z Subfunduszem 

MCI.TechVentures 1.0. są dokonywane na wydzielony rachunek bankowy 

Funduszu prowadzony przez Depozytariusza. Wpłaty na Certyfikaty Inwestycyjne 

można dokonywać wyłącznie w formie przelewu bankowego. Przelew winien 

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

Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0.”.  -------------------------------------------------------  

7. Cena emisyjna każdego Certyfikatu Inwestycyjnego serii H związanego z 

Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. będzie równa Wartości Aktywów Netto 

Subfunduszu MCI.TechVentures 1.0. na Certyfikat Inwestycyjny według wyceny 

Aktywów dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na 

Certyfikaty Inwestycyjne serii H związane z Subfunduszem MCI.TechVentures 

1.0. Cena emisyjna Certyfikatów Inwestycyjnych serii H związanych z 

Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. wskazana zostanie w Warunkach emisji 

Certyfikatów Inwestycyjnych serii H związanych z Subfunduszem 

MCI.TechVentures 1.0.  ------------------------------------------------------------------------------  

8. Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii H związanych z Subfunduszem 

MCI.TechVentures 1.0. przeprowadzona zostanie na zasadach określonych w 

Warunkach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii H związanych z 

Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0.  ---------------------------------------------------------  

9. Fundusz dokona przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych serii H 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.  ------------------------------------------------  

10. Kwota dokonanej wpłaty w formie przelewu bankowego powinna być równa 

iloczynowi liczby Certyfikatów Inwestycyjnych serii H związanych z 

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

emisyjnej Certyfikatu Inwestycyjnego serii H związanego z Subfunduszem 

MCI.TechVentures 1.0.  

11. Za termin dokonania wpłaty do Funduszu przyjmuje się dzień wpływu pełnej 

kwoty środków na wydzielony rachunek bankowy Funduszu. ----------------------------  



12. Nie dokonanie wpłaty w oznaczonym terminie lub nie dokonanie pełnej wpłaty 

skutkuje nieważnością złożonego zapisu na Certyfikaty. Przez nie dokonanie 

pełnej wpłaty rozumie się nie dokonanie wpłaty lub dokonanie wpłaty w wysokości 

niższej niż wynika z liczby Certyfikatów Inwestycyjnych serii H związanych z 

Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. wskazanej w zapisie.  ---------------------------  

13. Osoba zapisująca się na Certyfikaty Inwestycyjne serii H związane z 

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

2) w art. 46 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: ------------------------------  

„1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i ust. 2a, opłata manipulacyjna pobierana w przypadku 

wydawania Certyfikatów Inwestycyjnych związanych z Subfunduszem wynosi do 3% 

ceny emisyjnej Certyfikatu Inwestycyjnego dla każdej emisji, przy czym szczegółowe 

zasady naliczania opłaty manipulacyjnej mogą zostać określone w Warunkach 

Emisji.”; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3) w art. 46 po ust. 2 dodaje się nowy ust. 2a o następującej treści: -------------------  

„2a. Towarzystwo może postanowić o zniesieniu opłaty, o której mowa w ust. 1, lub 

jej zmniejszeniu w stosunku do wszystkich lub części osób dokonujących zapisów na 

Certyfikaty Inwestycyjne.”; -------------------------------------------------------------------------------  

4) po art. 48a dodaje się nowy art. 48b o następującej treści: ----------------------------  

„Art 48b --------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Świadczenie dodatkowe ----------------------------------------------------------------------------------  

1. Uczestnikowi Funduszu, który objął Certyfikaty Inwestycyjne Funduszu i spełnia 

warunki określone w ust. 2, Fundusz może przyznać, na wniosek Uczestnika, 

świadczenie dodatkowe („Świadczenie dodatkowe”) ustalane i wypłacane zgodnie 

z poniższymi zasadami.  -----------------------------------------------------------------------------  

2. Warunkiem przyznania przez Fundusz Świadczenia dodatkowego jest:  ---------------  

1) podpisanie przez Uczestnika Funduszu umowy z Funduszem,  --------------------  

2) posiadanie przez Uczestnika Funduszu, który zawarł umowę, określoną w pkt 

1 w danym okresie rozrachunkowym takiej liczby Certyfikatów Inwestycyjnych 

zapisanych w Ewidencji Uczestników Funduszu, że średnia Wartość Aktywów 

Netto Subfunduszu przypadająca na posiadane przez niego Certyfikaty 

Inwestycyjne w okresie rozrachunkowym była nie mniejsza niż 10 000 

(dziesięć tysięcy) złotych. Okresem rozrachunkowym jest okres brany pod 

uwagę przy ustalaniu liczby Certyfikatów Inwestycyjnych, których posiadanie 

uprawnia Uczestnika Funduszu do otrzymania Świadczenia dodatkowego. 



Długość okresu rozrachunkowego określona jest w umowie, o której mowa w 

pkt 1.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Wysokość Świadczenia dodatkowego ustalona zostanie jako procentowa część 

wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem określonego 

odpowiednio w art. 50 lub 59, naliczonego od Wartości Aktywów Netto 

Subfunduszu przypadających na posiadane przez Uczestnika Certyfikaty 

Inwestycyjne.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

4. Wysokość Świadczenia dodatkowego zależeć będzie od średniej Wartości 

Aktywów Netto Subfunduszu przypadającej na posiadane przez danego 

Uczestnika Funduszu Certyfikaty Inwestycyjne w okresie rozrachunkowym oraz 

długości okresu rozliczeniowego.  -----------------------------------------------------------------  

5. Świadczenie dodatkowe spełniane jest przez Fundusz, ze środków 

przeznaczonych na wypłatę wynagrodzenia dla Towarzystwa w terminie 

określonym w umowie, o której mowa w ust. 2 pkt 1.  ---------------------------------------  

6. Spełnienie Świadczenia dodatkowego dokonywane jest poprzez wypłatę 

Świadczenia dodatkowego w formie pieniężnej na rachunek bankowy wskazany 

przez Uczestnika.”. ------------------------------------------------------------------------------------  

§ 2. Pozostałe postanowienia statutu pozostają bez zmian.  -----------------------------------  

§ 3. Koszty aktu ponosi Fundusz.  ---------------------------------------------------------------------  

§ 4. Pobrano:  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

- taksę notarialną z § 16 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 

2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U.Nr 148, poz. 1564 

ze zm.)  --------------------------------------------------------------------------------------------- 200,-zł. 

- podatek VAT-22% z art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 

usług (Dz.U.Nr 54, poz. 535 ze zm.)  ---------------------------------------------------------- 44,- zł 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------  Razem: 244,-zł 

 

Czynność niniejsza nie jest przedmiotem podatku od czynności 

cywilnoprawnych. -------------------------------------------------------------------------------- 

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. ------------------------------------------ 

 


