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OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU 
MCI.PARTNERS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNI ĘTEGO 

Z DNIA 6 KWIETNIA 2012 R. 
 
Niniejszym, MCI CAPITAL Towarzystwo Funduszy Inwest ycyjnych S.A., na 
podstawie art. 24 ust. 8 pkt 1a ustawy z dnia 27 ma ja 2004 r. o funduszach 
inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, ze zm.), ogłasza o zmianach w 
statucie funduszu MCI.Partners Funduszu Inwestycyjn ego Zamkni ętego. 
Zmiany s ą następujące: 
 
1) Po art. 21 dodaje si ę nowy art. 21a o nast ępującym brzmieniu: 

„Art. 21a. Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii  B 

1. Wysokość wpłat do Funduszu w związku z emisją Certyfikatów Inwestycyjnych 

serii B wynosi nie mniej niż 80 432 000,00 (osiemdziesiąt milionów czterysta 

trzydzieści dwa tysiące 00/100) złotych i nie więcej niż 88 101 062,07 zł 

(osiemdziesiąt osiem milionów sto jeden tysięcy sześćdziesiąt dwa 07/100) złotych. 

2. Przedmiotem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne kolejnej emisji jest nie mniej niż 

80 000 (osiemdziesiąt tysięcy) Certyfikatów Inwestycyjnych serii B i nie więcej niż 87 

627 (osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset dwadzieścia siedem) Certyfikatów 

Inwestycyjnych serii B. 

3. Certyfikaty Inwestycyjne serii B mogą być wydawane Uczestnikowi, który nie 

opłacił całej ceny emisyjnej emitowanych Certyfikatów serii B. 

4. W chwili składania zapisu, każdy Certyfikat Inwestycyjny serii B powinien zostać 

opłacony w wysokości 0,01 złotych (jeden grosz). 

5. Wysokość wpłat do Funduszu w związku z emisją Certyfikatów Inwestycyjnych 

serii B, liczona względem wartości, o której mowa w ust. 4, wynosi nie mniej niż 800 

(osiemset) złotych i nie więcej niż 876,27 (osiemset siedemdziesiąt sześć 27/100) 

złotych. 

6. Certyfikaty Inwestycyjne serii B są certyfikatami, których emisja nie jest związana z 

obowiązkiem sporządzenia lub zatwierdzenia prospektu emisyjnego lub 

memorandum informacyjnego zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o ofercie 

albo udostępnienia memorandum informacyjnego do wiadomości w trybie art. 39 ust. 

1 Ustawy o ofercie i które nie podlegają dopuszczeniu do obrotu na rynku 
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regulowanym lub wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu. Emisja 

Certyfikatów Inwestycyjnych serii B nastąpi poprzez proponowanie nabycia 

skierowane do mniej niż 100, imiennie wskazanych osób oraz zostanie 

przeprowadzone 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. Oferowanie Certyfikatów serii B w 

każdym przypadku nie będzie ofertą publiczną w rozumieniu art. 3 ust. 3 Ustawy 

o ofercie. 

7. Uprawnionymi do złożenia zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii B będą osoby 

prawne, zarówno rezydenci jak i nierezydenci w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 

2002 r. – Prawo dewizowe, do których Towarzystwo skieruje imienną propozycję 

nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych. Osoby uprawnione mogą złożyć zapis za 

pośrednictwem pełnomocnika.  

8. Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii B prowadzi bezpośrednio Towarzystwo, w 

terminach i na zasadach wskazanych w Warunkach emisji Certyfikatów 

Inwestycyjnych serii B. 

9. Wpłaty do Funduszu mogą być dokonywane wyłącznie w formie pieniężnej, 

wyłącznie w formie przelewu bankowego, na wskazany w Warunkach emisji 

Certyfikatów Inwestycyjnych serii B rachunek bankowy Funduszu. Wpłaty mogą być 

dokonywane wyłącznie w walucie polskiej, nie później niż do ostatniego dnia 

przyjmowania zapisów. 

10. Towarzystwo nie pobiera opłaty manipulacyjnej za wydanie Certyfikatów 

Inwestycyjnych serii B. 

11. Wpłaty na Certyfikaty Inwestycyjne serii B nie opłacone w całości, będą 

dokonywane równomiernie na wszystkie Certyfikaty Inwestycyjne przez Uczestników, 

którym zostały wydane takie Certyfikaty, w terminach i wysokościach określonych w 

uchwałach Zgromadzenia Inwestorów.  

12. Wpłaty na Certyfikaty Inwestycyjne serii B nie opłacone w całości powinny być 

dokonane jednorazowo, w kwocie całej pozostałej do opłacenia ceny emisyjnej, po 

otrzymaniu przez Uczestnika od Funduszu, listem poleconym, na adres wskazany w 

Ewidencji Uczestników Funduszu (chyba że Uczestnik wskazał inny adres dla 

doręczeń) lub osobiście, wezwania do dokonania wpłaty. Wezwanie, o którym mowa 

w zdaniu poprzednim jest dokonywane nie później niż na jeden dzień przed terminem 
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wpłaty i nie wcześniej niż na siedem dni przed terminem wpłaty. Uczestnik jest 

obowiązany do informowania Funduszu o każdej zmianie adresu do doręczeń. W 

razie zaniedbania tego obowiązku, wezwanie prawidłowo zaadresowane i 

nieodebrane przez Uczestnika pozostawia się w Funduszu ze skutkiem doręczenia, 

chyba że nowy adres jest znany Funduszowi.  

13. Uczestnik, który nie dokonał wpłaty w terminie wskazanym w ust. 11 lub 12, nie 

jest obowiązany do zapłacenia odsetek ustawowych za opóźnienie lub 

jakiegokolwiek odszkodowania na rzecz Funduszu. 

14. Jeżeli Uczestnik w terminie 6 miesięcy po upływie terminu płatności, nie uiścił 

zaległej wpłaty, Fundusz umarza Certyfikaty Inwestycyjne serii B objęte lub nabyte 

przez Uczestnika i zwraca Uczestnikowi różnicę między Wartością Aktywów Netto 

przypadającą na Certyfikat Inwestycyjny z dnia umorzenia Certyfikatu a sumą 

należności Funduszu z tytułu nieopłacenia w pełni Certyfikatu, w terminie nie 

dłuższym niż 3 miesiące od dnia umorzenia.  

15. Fundusz jest obowiązany wydać przydzielone Certyfikaty Inwestycyjne serii B na 

warunkach i w sposób określony w Warunkach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych 

serii B.”; 

 

Pozostałe postanowienia statutu funduszu pozostaj ą bez zmian 

Ww. zmiany w statucie MCI.Partners Funduszu Inwesty cyjnego Zamkni ętego 

wchodz ą w życie w dniu ukazania si ę niniejszego ogłoszenia. 


