
 

 

Ogłoszenie z dnia 7 kwietnia 2010 r. o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów 

 

 

Niniejszym, w związku z brakiem możliwości podjęcia uchwał w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 

(„Fundusz”) oraz sprawozdań jednostkowych subfunduszy Funduszu
1
, na Zgromadzeniu 

Inwestorów Funduszu w dniu 7 kwietnia 2010 r., Zarząd MCI Capital Towarzystwa Funduszy 

Inwestycyjnych S.A. działając na podstawie art. 7 ust. 5 statutu Funduszu oraz art. 142 ust. 2 

ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych  (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, ze 

zm.) zwołuje Zgromadzenie Inwestorów Funduszu na dzień 29 kwietnia 2010 r. na godzinę 

9:00. 

 

Zgromadzenie Inwestorów odbędzie się w Kancelarii Notarialnej „Marek Bartnicki, Magdalena 

Proniewicz, Sławomir Strojny, Wiktor Wągrodzki" S.C. przy ul. Gałczyńskiego 4 w Warszawie z 

następującym porządkiem obrad: 

 

 

1. Otwarcie Zgromadzenia Inwestorów. 

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Inwestorów. 

3. Przygotowanie i podpisanie listy obecności.  

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Inwestorów i jego zdolności do 

podejmowania uchwał. 

5. Przyjęcie porządku obrad.  

6. Rozpatrzenie rocznego połączonego sprawozdania finansowego MCI.PrivateVentures 

Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok obrotowy 2009. 

7. Rozpatrzenie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego subfunduszu 

MCI.TechVentures 1.0. za rok obrotowy 2009. 

8. Rozpatrzenie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego subfunduszu 

MCI.EuroVentures 1.0. za rok obrotowy 2009. 

9. Podjęcie uchwały nr 1 w przedmiocie zatwierdzenia rocznego połączonego 

sprawozdania finansowego MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego 

Zamkniętego za rok obrotowy 2009. 

10. Podjęcie uchwały nr 2 w przedmiocie zatwierdzenia rocznego jednostkowego 

sprawozdania finansowego subfunduszu MCI.TechVentures 1.0. za rok obrotowy 

2009. 

11. Podjęcie uchwały nr 3 w przedmiocie zatwierdzenia rocznego jednostkowego 

sprawozdania finansowego subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0. za rok obrotowy 

2009. 

12. Zamknięcie Zgromadzenia Inwestorów.  

                                                 
1
 Brak możliwości podjęcia uchwał wynikał z faktu niesporządzenia do dnia 7 kwietnia 2010 r., a tym samym 

nieprzedstawienia do rozpatrzenia Zgromadzeniu Inwestorów, w/w sprawozdań finansowych przez 

Towarzystwo. 



 

 

Uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów są Uczestnicy, którzy nie później niż 

na 7 dni przed dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów zgłoszą Towarzystwu zamiar 

udziału w Zgromadzeniu Inwestorów. Uczestnik może brać udział w Zgromadzeniu 

Inwestorów osobiście lub przez pełnomocnika. W tym ostatnim przypadku pełnomocnictwo 

powinno być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz dołączone do 

protokołu z posiedzenia Zgromadzenia Inwestorów. Zgłoszenie zamiaru udziału w 

Zgromadzeniu Inwestorów powinno być dokonane pisemnie, w sposób umożliwiający 

jednoznaczną identyfikację tego Uczestnika przez Towarzystwo. 

 

 

 

Zarząd MCI Capital TFI S.A. 

Wrocław, dnia 7 kwietnia 2010 r. 

 


