
OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU 

MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkni ętego  

z dnia 19 listopada 2010 r. 

 

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

z siedzib ą w Warszawie, na podstawie art. 24 ust. 8 pkt 1) i 2) ustawy 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 Zamkniętego. Zmiany s ą następujące: 

 

1) w art. 1 ust. 4 otrzymuje nowe, nast ępujące brzmienie: 

„4. Wyłącznym przedmiotem działalności Funduszu jest lokowanie środków 

pieniężnych zebranych w drodze publicznego lub niepublicznego proponowania 

nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych, w określone w Ustawie i Statucie papiery 

wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe.”; 

2) w art. 3 pkt 5) otrzymuje nowe, nast ępujące brzmienie: 

„5) Baza Instrumentów Pochodnych, Instrument Bazowy – papiery wartościowe, 

Instrumenty Rynku Pieniężnego lub inne prawa majątkowe, a także określone 

indeksy, kursy walut, stopy procentowe, stanowiące podstawę do ustalenia ceny 

Instrumentu Pochodnego lub Niewystandaryzowanego Instrumentu Pochodnego;”; 

3) w art. 3 pkt 6) otrzymuje nowe, nast ępujące brzmienie: 

„6) Certyfikaty Inwestycyjne, Certyfikaty – emitowane przez Fundusz papiery 

wartościowe imienne nie posiadające formy dokumentu, związane z danym 

Subfunduszem, będące niepublicznymi certyfikatami inwestycyjnymi w rozumieniu 

Ustawy;”;   

4) w art. 3 pkt 20) otrzymuje nowe, nast ępujące brzmienie: 

„20) Uczestnik Funduszu, Uczestnik - osoba fizyczna, prawna lub jednostka 

organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, wskazana w Ewidencji 

Uczestników Funduszu jako posiadacz przynajmniej jednego Certyfikatu;”; 

5) w art. 6 ust. 3 otrzymuje nowe, nast ępujące brzmienie: 

„3. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, który 

będzie badać sprawozdania finansowe Funduszu, dokonuje rada nadzorcza 

Towarzystwa.”; 



6) w art. 7 ust. 9 otrzymuje nowe, nast ępujące brzmienie: 

„9. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad uchwały Zgromadzenia Inwestorów 

mogą być podjęte, jeżeli na Zgromadzeniu obecni są wszyscy Uczestnicy Funduszu 

i żaden z nich nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia uchwały w takiej sprawie. 

Wniosek o zwołanie Zgromadzenia Inwestorów oraz wnioski o charakterze 

porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku 

obrad.”; 

7) po art. 23o dodaje si ę nowy art. 23p o nast ępującej tre ści:  

„Art. 23p   

Dziesiąta emisja Certyfikatów Inwestycyjnych związanych z Subfunduszem 

MCI.TechVentures 1.0.  

1. W ramach dziesiątej emisji Certyfikatów Inwestycyjnych związanych 

z Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. przedmiotem zapisów będzie nie mniej 

niż 10.554 (dziesięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery) i nie więcej niż 158.311 

(sto pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta jedenaście) Certyfikatów Inwestycyjnych 

serii J związanych z Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. Zapis może 

obejmować minimalnie 2.286 (dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt sześć) 

Certyfikatów i maksymalnie wszystkie oferowane Certyfikaty. 

W przypadku złożenia przez osobę zapisującą się więcej niż jednego zapisu, limit 

o którym mowa w zdaniu poprzednim odnosi się łącznie do wszystkich złożonych 

przez tę osobę zapisów. 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 J związanych z Subfunduszem 

MCI.TechVentures 1.0. nie może być niższa niż iloczyn 10.554 (dziesięć tysięcy 

pięćset pięćdziesiąt cztery) i 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 J oraz wyższa niż iloczyn 158.311 (sto pięćdziesiąt 

osiem tysięcy trzysta jedenaście) i 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 J.   



2. Terminy rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty 

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

zostaną w Warunkach Emisji.   

3. Certyfikaty Inwestycyjne serii J 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 J związanych z Subfunduszem 

MCI.TechVentures 1.0. dokonywana będzie w drodze publicznego proponowania 

nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych, w rozumieniu art. 3 Ustawy o ofercie.   

5. Wpłaty do Funduszu na Certyfikaty Inwestycyjne serii J związane 

z Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. mogą być dokonywane wyłącznie 

w środkach pieniężnych.   

6. Wpłaty na Certyfikaty Inwestycyjne serii J 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 J związane 

z Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0.”.   

7. Cena emisyjna każdego Certyfikatu Inwestycyjnego serii J 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 J związane z Subfunduszem MCI.TechVentures 

1.0. Cena emisyjna Certyfikatów Inwestycyjnych serii J związanych 

z Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. wskazana zostanie w Warunkach emisji 

Certyfikatów Inwestycyjnych serii J związanych z Subfunduszem 

MCI.TechVentures 1.0.   

8. Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii J związanych z Subfunduszem 

MCI.TechVentures 1.0. przeprowadzona zostanie na zasadach określonych 

w Warunkach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii J związanych 

z Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0.   



9. Fundusz dokona przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych serii J 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 J związanych z Subfunduszem 

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

Certyfikatu Inwestycyjnego serii J związanego z Subfunduszem 

MCI.TechVentures 1.0. oraz powiększona o opłatę manipulacyjną, o której mowa 

w ust. 11.  

11.  Towarzystwo pobiera opłatę manipulacyjną za wydawanie Certyfikatów 

Inwestycyjnych serii J związanych z Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. 

w wysokości nie większej niż 5% iloczynu liczby Certyfikatów Inwestycyjnych serii 

J związanych z Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0., na które składany jest 

zapis i ceny emisyjnej Certyfikatu. Szczegółowe zasady naliczania opłaty 

manipulacyjnej zostaną określone w Warunkach Emisji Certyfikatów 

Inwestycyjnych serii J związanych z Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0.  

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

kwoty środków na wydzielony rachunek bankowy Funduszu.  

13. 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 J związanych 

z Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. wskazanej w zapisie.   

14. Osoba zapisująca się na Certyfikaty Inwestycyjne serii J związane 

z Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. otrzyma pisemne potwierdzenie 

wpłaty.”; 

8) w art. 26 ust. 4 po pkt 4) dodaje si ę nowy pkt 4a) w nast ępującym 

brzmieniu: 

„4a) prawo do wypłaty dochodów Subfunduszu,”; 

9) w art. 29 ust. 1 pkt 2) otrzymuje nowe, nast ępujące brzmienie: 

„2) Jeżeli w momencie dokonywania wyceny Aktywny Rynek, na podstawie którego 

wyceniany jest dany składnik lokat, nie prowadzi obrotu, wówczas wyceny danego 

składnika lokat dokonuje się w oparciu o ostatni kurs zamknięcia ustalony na tym 



Aktywnym Rynku, a w przypadku braku kursu zamknięcia – innej, ustalonej przez 

Aktywny Rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, z uwzględnieniem korekt 

wartości godziwej określonych w art. 34 Statutu.”; 

10) w art. 44 ust. 12 otrzymuje nowe, nast ępujące brzmienie: 

„12.Przy stosowaniu limitów inwestycyjnych, o których mowa w ust. 1, 3 i 4, 

Subfundusz uwzględnia wartość papierów wartościowych lub Instrumentów Rynku 

Pieniężnego, lub walut stanowiących Bazę Instrumentów Pochodnych, 

z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to Instrumentów Pochodnych, których bazę stanowią 

uznane indeksy. Jeżeli papier wartościowy lub Instrument Rynku Pieniężnego 

zawiera wbudowany Instrument Pochodny, instrument ten uwzględnia się przy 

stosowaniu przez Fundusz limitów inwestycyjnych.”; 

11) w art. 44 ust. 14 otrzymuje nowe, nast ępujące brzmienie: 

„14. Z uwzględnieniem ust. 15, Subfundusz, w przypadku dokonania czynności, 

o których mowa w ust. 13, zobowiązany jest do dostosowania, niezwłocznie, stanu 

swoich aktywów do wymagań określonych w Statucie i Ustawie, uwzględniając 

należycie interes Uczestników Funduszu.”; 

12) w art. 44 ust. 16 otrzymuje nowe, nast ępujące brzmienie: 

„16. Jeżeli Subfundusz przekroczy ograniczenia inwestycyjne określone w Statucie, 

a nie przewidziane przepisami Ustawy, jest obowiązany do niezwłocznego 

dostosowania stanu swoich Aktywów do wymagań określonych w Statucie, 

uwzględniając interes Uczestników Funduszu. ”; 

13) w art. 46 ust. 1 otrzymuje nowe, nast ępujące brzmienie:  

„1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i ust. 2a, o ile postanowienia Statutu dotyczące danej 

emisji Certyfikatów Inwestycyjnych związanych z Subfunduszem nie stanowią 

inaczej, opłata manipulacyjna pobierana w przypadku wydawania Certyfikatów 

Inwestycyjnych związanych z Subfunduszem wynosi do 3% iloczynu liczby 

Certyfikatów Inwestycyjnych danej emisji, na które składany jest zapis i ceny 

emisyjnej Certyfikatu Inwestycyjnego dla każdej emisji, przy czym szczegółowe 

zasady naliczania opłaty manipulacyjnej mogą zostać określone w Warunkach 

Emisji.”;  

14) w art. 53 ust. 12 otrzymuje nowe, nast ępujące brzmienie: 

„12. Przy stosowaniu limitów inwestycyjnych, o których mowa w ust. 1, 3 i 4, 

Subfundusz uwzględnia wartość papierów wartościowych lub Instrumentów Rynku 

Pieniężnego, lub walut stanowiących Bazę Instrumentów Pochodnych, 



z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to Instrumentów Pochodnych, których bazę stanowią 

uznane indeksy. Jeżeli papier wartościowy lub Instrument Rynku Pieniężnego 

zawiera wbudowany Instrument Pochodny, instrument ten uwzględnia się przy 

stosowaniu przez Fundusz limitów inwestycyjnych.”; 

15) w art. 53 ust. 14 otrzymuje nowe, nast ępujące brzmienie: 

„14. Z uwzględnieniem ust. 15, Subfundusz, w przypadku dokonania czynności, 

o których mowa w ust. 13, zobowiązany jest do dostosowania, niezwłocznie, stanu 

swoich aktywów do wymagań określonych w Statucie i Ustawie, uwzględniając 

należycie interes Uczestników Funduszu.”; 

16) w art. 53 ust. 16 otrzymuje nowe, nast ępujące brzmienie: 

„16. Jeżeli Subfundusz przekroczy ograniczenia inwestycyjne określone w Statucie, 

a nie przewidziane przepisami Ustawy, jest obowiązany do niezwłocznego 

dostosowania stanu swoich Aktywów do wymagań określonych w Statucie, 

uwzględniając interes Uczestników Funduszu.”; 

17) w art. 55 ust. 1 otrzymuje nowe, nast ępujące brzmienie:  

„1. Z zastrzeżeniem ust. 2 oraz 2a, o ile postanowienia Statutu dotyczące danej 

emisji Certyfikatów Inwestycyjnych związanych z Subfunduszem nie stanowią 

inaczej, opłata manipulacyjna pobierana w przypadku wydawania Certyfikatów 

Inwestycyjnych związanych z Subfunduszem wynosi do 3% iloczynu liczby 

Certyfikatów Inwestycyjnych danej emisji, na które składany jest zapis i ceny 

emisyjnej Certyfikatu Inwestycyjnego dla każdej emisji, przy czym szczegółowe 

zasady naliczania opłaty manipulacyjnej mogą zostać określone w Warunkach 

Emisji.”.  

18) w art. 55, po ust. 2 dodaje si ę nowy ust. 2a w nast ępującym brzmieniu:  

 „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.”; 

19) w art. 56 ust. 4, pkt 3) otrzymuje nowe, nast ępujące brzmienie:  

„3) określenie dnia ustalenia prawa do dochodu Subfunduszu (Dzień Ustalenia 

Uprawnionych),”. 

 

 

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, z zastrze żeniem zmian okre ślonych w pkt 2), 10), 11), 12), 14), 15), 

16), które wchodz ą w życie w terminie w terminie 3 miesi ęcy od dnia ukazania 

się niniejszego ogłoszenia o zmianie statutu. 


