
OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU 

MCI.PrivateVentures FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNI ĘTEGO  

Z DNIA 14 CZERWCA 2010 R. 

 

Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwest ycyjnych S. A. z 

siedzib ą w Warszawie, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1) us tawy z dnia 27 maja 

2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146,  poz. 1546, ze zm.), ogłasza 

o zmianach w statucie funduszu MCI.PrivateVentures Funduszu 

Inwestycyjnego Zamkni ętego . Zmiany s ą następujące: 

 

1) w art. 3 pkt 24 otrzymuje nowe, nast ępujące brzmienie: 

„24) Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Certyfikat Inwestycyjny (danej serii) – 

Wartość Aktywów Netto Subfunduszu w Dniu Wyceny przypadających na Certyfikaty 

danej serii podzielona przez liczbę wszystkich istniejących Certyfikatów 

Inwestycyjnych danej serii danego Subfunduszu”; 

 

2) w art. 8 ust. 1 pkt 3) dodaje si ę now ą lit. h) o tre ści nast ępującej: 

„h) pokrycie z aktywów Subfunduszy kosztów z tytułu niezrealizowanych inwestycji, o 

których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 2) lub odpowiednio w art. 58 ust. 1 pkt 2) Statutu, w 

przypadku, w którym niedojście do skutku inwestycji nastąpiło wskutek okoliczności 

leżących po stronie Towarzystwa lub podmiotów, którym Towarzystwo zleciło 

wykonywanie swoich obowiązków.”; 

 

3) w art. 26 po ust. 4 dodaje si ę nowy ust. 4a w nast ępującym brzmieniu: 

„4a. Certyfikaty Inwestycyjne serii od A do H związane z Subfunduszem 

MCI.TechVentures 1.0. różnią się od Certyfikatów Inwestycyjnych kolejnych serii 

związanych z Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. sposobem obliczania 

wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem, które przypada na Certyfikaty 

Inwestycyjne danej serii, o którym mowa w art. 50 ust. 4 – 8 Statutu. Certyfikaty 

Inwestycyjne serii od A do H związane z Subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0. 

różnią się od Certyfikatów Inwestycyjnych kolejnych serii związanych z 

Subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0. sposobem obliczania wynagrodzenia za 



zarządzanie Subfunduszem, które przypada na Certyfikaty Inwestycyjne danej serii, 

o którym mowa w art. 59 ust. 4 – 8 Statutu.”; 

 

4) w art. 27 ust. 4 otrzymuje nowe, nast ępujące brzmienie: 

„4. Wartość Certyfikatów Inwestycyjnych danej serii związanych z danym 

Subfunduszem jest równa Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Dniu Wyceny, 

przypadających na Certyfikaty danej serii, podzielonej przez liczbę wszystkich 

istniejących Certyfikatów Inwestycyjnych danej serii.”; 

 

5) w art. 28 ust. 2 otrzymuje nowe, nast ępujące brzmienie: 

„2. Fundusz dokonuje wyceny Aktywów Funduszu oraz Subfunduszy oraz ustala 

Wartość Aktywów Netto każdego Subfunduszu oraz Wartość Aktywów Netto 

Subfunduszu na Certyfikat Inwestycyjny (danej serii) w Dniach Wyceny.”; 

 

6) w art. 36 ust. 2 otrzymuje nowe, nast ępujące brzmienie: 

„2. Fundusz będzie podawał, w odniesieniu do wszystkich serii Certyfikatów 

Inwestycyjnych Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny (danej 

serii) niezwłocznie po jej ustaleniu na stronie internetowej Towarzystwa: www.mci. 

pl.”; 

 

7) w art. 49 ust. 1 pkt 6) otrzymuje nowe, nast ępujące brzmienie: 

„6) koszty wynagrodzenia podmiotu dokonującego wyceny Aktywów Funduszu, 

Aktywów Subfunduszu, ustalenia Wartości Aktywów Netto Funduszu i Wartości 

Aktywów Netto Subfunduszu, ustalenia Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na 

Certyfikat Inwestycyjny (danej serii),”; 

 

8) w art. 49 ust. 5 otrzymuje nowe, nast ępujące brzmienie: 

„5. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 2) stanowią koszty limitowane Subfunduszu i 

mogą być pokrywane przez Subfundusz, do wysokości kwoty stanowiącej 20 % 

wartości całkowitej inwestycji to jest: 

1) w przypadku nabywania lokat – wartości aktywów przeznaczonych na nabycie 

określonych lokat, lub 

2) w przypadku zbywania lokat – wartości środków (aktywów) uzyskanych ze zbycia 

danych lokat, lub 



3) w przypadku kosztów z tytułu niezrealizowanych inwestycji, o których mowa w ust. 

1 pkt 2) – wartości aktywów, które Towarzystwo zamierzało przeznaczyć na 

dokonanie inwestycji.”; 

 

9) w art. 49 dodaje si ę ust. 16 o nast ępującej tre ści: 

„16. W przypadku nie dojścia do skutku inwestycji w kategorie lokat określone w art. 

43 ust. 2 Statutu, koszty z tytułu niezrealizowanych inwestycji, o których mowa w ust. 

1 pkt 2) pokrywa Subfundusz z własnych Aktywów, zgodnie z postanowieniami ust. 2 

i 3, pod warunkiem, że: 

1) niedojście do skutku inwestycji nie nastąpiło wskutek okoliczności leżących po 

stronie Towarzystwa lub podmiotów, którym Towarzystwo zleciło wykonywanie 

swoich obowiązków, albo 

2) niedojście do skutku inwestycji wprawdzie nastąpiło wskutek okoliczności leżących 

po stronie Towarzystwa lub podmiotów, którym Towarzystwo zleciło wykonywanie 

swoich obowiązków ale Zgromadzenie Inwestorów podjęło uchwałę wyrażającą 

zgodę na pokrycie tych kosztów, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3) Statutu.”; 

 

10) art. 50 otrzymuje nowe, nast ępujące brzmienie: 

„Art. 50  

Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem  

1. Towarzystwo jest uprawnione do pobierania wynagrodzenia stałego za 

zarządzanie Subfunduszem w wysokości określonej w ust. 2, które jest naliczane 

w dniu następującym po Dniu Wyceny od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z 

Dnia Wyceny. Wynagrodzenie jest naliczane za każdy dzień roku liczonego jako 

365 lub 366 dni w przypadku roku przestępnego.  

2. Wynagrodzenie stałe za zarządzanie Subfunduszem wynosi nie więcej niż 3,25% 

Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku.  

3. Wynagrodzenie stałe za zarządzanie Subfunduszem pobierane jest miesięcznie i 

wypłacane z Aktywów Subfunduszu do 7 dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, za który wynagrodzenie było naliczane.  

4. Towarzystwo jest uprawnione do pobierania wynagrodzenia uzależnionego od 

wzrostu Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Certyfikat Inwestycyjny (danej 

serii). Wynagrodzenie jest naliczane w następujących Dniach Wyceny:  

1) ostatniego Dnia Wyceny w roku,  



2) w Dniu Wykupienia, oraz  

3) w Dniu Wyceny przypadającym na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania 

zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne kolejnej emisji.  

5. Wypłata wynagrodzenia następuje ze środków Funduszu najpóźniej w terminie 1 

miesiąca od dnia naliczenia wynagrodzenia.  

6. Wysokość maksymalnego wynagrodzenia określonego w ust. 4 obliczana jest 

oddzielnie dla każdej serii Certyfikatów Inwestycyjnych.  

7. Wysokość maksymalnego wynagrodzenia określonego w ust. 4 dla każdej z serii 

Certyfikatów Inwestycyjnych począwszy od serii A do serii H obliczana jest 

poprzez pomnożenie liczby Certyfikatów Inwestycyjnych danej serii istniejących 

na moment naliczenia wynagrodzenia przez kwotę wynagrodzenia przypadającą 

na jeden Certyfikat Inwestycyjny danej serii (WPnCI), obliczaną z zastosowaniem 

algorytmu: 

1)  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, w którym ustalono WANCI(1).  

2)  w pozostałych przypadkach wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w 

ust. 4, jest równa 0.  

8. Wysokość maksymalnego wynagrodzenia określonego w ust. 4 dla każdej z serii 

Certyfikatów Inwestycyjnych począwszy od serii I obliczana jest poprzez 

pomnożenie liczby Certyfikatów Inwestycyjnych danej serii istniejących na 

moment naliczenia wynagrodzenia przez kwotę wynagrodzenia przypadającą na 

jeden Certyfikat Inwestycyjny danej serii (WPnCI), obliczaną z zastosowaniem 

algorytmu:  

1)  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, w którym ustalono WANCI(1).  

2) w pozostałych przypadkach wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w 

ust. 4, jest równa 0.  



9. Towarzystwo może postanowić o nie naliczaniu i nie pobieraniu wynagrodzenia, o 

którym mowa w ust. 1 i ust. 4 lub o naliczaniu i pobieraniu jedynie jego części.  

10. Jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami usługi Towarzystwa, za które 

Towarzystwo pobiera wynagrodzenie, o których mowa w ust. 1 i ust. 4, zostaną 

obciążone podatkiem VAT, wynagrodzenie Towarzystwa, o którym mowa w ust. 1 

i ust. 4, będzie uważane za wynagrodzenie netto.”; 

 

11) w art. 58 ust. 1 pkt 6) otrzymuje nowe, nast ępujące brzmienie: 

„6) koszty wynagrodzenia podmiotu dokonującego wyceny Aktywów Funduszu, 

Aktywów Subfunduszu, ustalenia Wartości Aktywów Netto Funduszu i Wartości 

Aktywów Netto Subfunduszu, ustalenia Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na 

Certyfikat Inwestycyjny (danej serii),”; 

 

12) w art. 58 ust. 5 otrzymuje nowe, nast ępujące brzmienie: 

„5. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 2) stanowią koszty limitowane Subfunduszu i 

mogą być pokrywane przez Subfundusz, do wysokości kwoty stanowiącej 20 % 

wartości całkowitej inwestycji to jest: 

1) w przypadku nabywania lokat – wartości aktywów przeznaczonych na nabycie 

określonych lokat, lub 

2) w przypadku zbywania lokat – wartości środków (aktywów) uzyskanych ze zbycia 

danych lokat, lub 

3) w przypadku kosztów z tytułu niezrealizowanych inwestycji, o których mowa w ust. 

1 pkt 2) – wartości aktywów, które Towarzystwo zamierzało przeznaczyć na 

dokonanie inwestycji.”; 

 

13) w art. 58 dodaje si ę ust. 16 o nast ępującej tre ści: 

„16. W przypadku nie dojścia do skutku inwestycji w kategorie lokat określone w art. 

52 ust. 2 Statutu, koszty z tytułu niezrealizowanych inwestycji, o których mowa w ust. 

1 pkt 2) pokrywa Subfundusz z własnych Aktywów, zgodnie z postanowieniami ust. 2 

i 3, pod warunkiem, że: 

1) niedojście do skutku inwestycji nie nastąpiło wskutek okoliczności leżących po 

stronie Towarzystwa lub podmiotów, którym Towarzystwo zleciło wykonywanie 

swoich obowiązków, albo 



2) niedojście do skutku inwestycji wprawdzie nastąpiło wskutek okoliczności leżących 

po stronie Towarzystwa lub podmiotów, którym Towarzystwo zleciło wykonywanie 

swoich obowiązków ale Zgromadzenie Inwestorów podjęło uchwałę wyrażającą 

zgodę na pokrycie tych kosztów, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3) Statutu.”;    

 

14) Art. 59 otrzymuje nowe, nast ępujące brzmienie: 

„Art. 59  

Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem  

1. Towarzystwo jest uprawnione do pobierania wynagrodzenia stałego za 

zarządzanie Subfunduszem w wysokości określonej w ust. 2, które jest naliczane 

w dniu następującym po Dniu Wyceny od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z 

Dnia Wyceny. Wynagrodzenie jest naliczane za każdy dzień roku liczonego jako 

365 lub 366 dni w przypadku roku przestępnego.  

2. Wynagrodzenie stałe za zarządzanie Subfunduszem wynosi nie więcej niż 3% 

Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku.  

3. Wynagrodzenie stałe za zarządzanie Subfunduszem pobierane jest miesięcznie i 

wypłacane z Aktywów Subfunduszu do 7 dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, za który wynagrodzenie było naliczane.  

4. Towarzystwo jest uprawnione do pobierania wynagrodzenia uzależnionego od 

wzrostu Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Certyfikat Inwestycyjny (danej 

serii). Wynagrodzenie jest naliczane w następujących Dniach Wyceny:  

1) ostatniego Dnia Wyceny w roku,  

2) w Dniu Wykupienia, oraz  

3) w Dniu Wyceny przypadającym na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania 

zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne kolejnej emisji.  

5. Wypłata wynagrodzenia następuje ze środków Funduszu najpóźniej w terminie 1 

miesiąca od dnia naliczenia wynagrodzenia.  

6. Wysokość maksymalnego wynagrodzenia określonego w ust. 4 obliczana jest 

oddzielnie dla każdej serii Certyfikatów Inwestycyjnych.  

7. Wysokość maksymalnego wynagrodzenia określonego w ust. 4 dla każdej z serii 

Certyfikatów Inwestycyjnych począwszy od serii A do serii H obliczana jest 

poprzez pomnożenie liczby Certyfikatów Inwestycyjnych danej serii istniejących 

na moment naliczenia wynagrodzenia przez kwotę wynagrodzenia przypadającą 



na jeden Certyfikat Inwestycyjny danej serii (WPnCI), obliczaną z zastosowaniem 

algorytmu: 

1)  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 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. 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, w którym ustalono WANCI(1).  

2)  w pozostałych przypadkach wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w 

ust. 4, jest równa 0.  

8. Wysokość maksymalnego wynagrodzenia określonego w ust. 4 dla każdej serii 

Certyfikatów Inwestycyjnych począwszy od serii I obliczana jest poprzez 

pomnożenie liczby Certyfikatów Inwestycyjnych danej serii istniejących na 

moment naliczenia wynagrodzenia przez kwotę wynagrodzenia przypadającą na 

jeden Certyfikat Inwestycyjny danej serii (WPnCI), obliczaną z zastosowaniem 

algorytmu:  

1) 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 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. 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, w którym ustalono WANCI(1).  

2) w pozostałych przypadkach wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 

4, jest równa 0.  

9. Towarzystwo może postanowić o nie naliczaniu i nie pobieraniu wynagrodzenia, o 

którym mowa w ust. 1 i ust. 4 lub o naliczaniu i pobieraniu jedynie jego części.  

10. Jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami usługi Towarzystwa, za które 

Towarzystwo pobiera wynagrodzenie, o których mowa w ust. 1 i ust. 4, zostaną 

obciążone podatkiem VAT, wynagrodzenie Towarzystwa, o którym mowa w ust. 1 

i ust. 4, będzie uważane za wynagrodzenie netto.”; 

 

 

Pozostałe postanowienia statutu funduszu pozostaj ą bez zmian.  

  

Ww. zmiany w statucie funduszu MCI.PrivateVentures Funduszu 
Inwestycyjnego Zamkni ętego wchodz ą w życie w dniu ukazania si ę niniejszego 
ogłoszenia. 


