
OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU 
MCI.Partners Fundusz Inwestycyjny Zamkni ęty  

z dnia 18 czerwca 2012 
 
 
 

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

art. 24 ust.  8 pkt 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r.  o funduszach inwestycyjnych 

(Dz.U.Nr 146, poz. 1546, ze zm.), ogłasza o zmianie  statutu funduszu MCI.Partners 

Fundusz Inwestycyjny Zamkni ęty w nast ępującym zakresie : 

1) treść art. 6 ust. 2 otrzymuje nowe, nast ępujące brzmienie: 

„Uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów są Uczestnicy Funduszu, którzy nie 

później niż na 7 dni przed dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów zgłoszą Towarzystwu 

zamiar udziału w Zgromadzeniu Inwestorów. Nie dotyczy to sytuacji wskazanej w pkt. 10, 

gdzie uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów są Uczestnicy Funduszu, którzy 

zgłoszą zamiar udziału w Zgromadzeniu Inwestorów nie później niż w dniu Zgromadzenia 

Inwestorów”.  

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

„Zgłoszenie zamiaru udziału w Zgromadzeniu Inwestorów dokonywane jest przez Uczestnika 

w formie pisemnej, w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację tego Uczestnika 

przez Towarzystwo, poprzez złożenie dyspozycji blokady Certyfikatów Inwestycyjnych do 

czasu zakończenia Zgromadzenia Inwestorów.”  

3) treść art. 8 ust. 6 otrzymuje nowe, nast ępujące brzmienie: 

„Uchwała w przedmiocie wskazanym w art. 7 ust. 1 pkt 3) lit. d), i), j) jest podjęta, jeżeli głosy 

za emisją obligacji, przekształceniem Certyfikatów Inwestycyjnych lub dokonaniem zmiany 

Statutu oddali uczestnicy reprezentujący łącznie co najmniej 2/3 ogólnej liczby Certyfikatów 

Inwestycyjnych.” 

4) treść art. 12 ust. 1 otrzymuje nowe, nast ępujące brzmienie: 

„Uprawnionymi do zapisywania się na Certyfikaty Inwestycyjne są osoby fizyczne, osoby 

prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zarówno rezydenci 

jak i nierezydenci w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe, do których 

Towarzystwo skierowało propozycję nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych.” 

5) treść art. 30 ust. 11  otrzymuje nowe, nast ępujące brzmienie: 

„Fundusz może dokonywać Krótkiej Sprzedaży papierów wartościowych. Łączna wartość 

papierów wartościowych jednego emitenta będących przedmiotem Krótkiej Sprzedaży nie 

może przekroczyć 20% wartości Aktywów Funduszu. Fundusz przy wyliczaniu limitów 

inwestycyjnych wynikających z Ustawy oraz z niniejszego rozdziału Statutu, uwzględnia się 

instrumenty finansowe będące przedmiotem Krótkiej Sprzedaży w odpowiednich limitach 

inwestycyjnych wynikających z przepisów Ustawy oraz z niniejszego rozdziału Statutu w ten 

sposób, że ustala się dla każdego instrumentu odrębnie różnicę między wartością 

instrumentów finansowych będących w portfelu inwestycyjnym Funduszu a wartością takich 



samych instrumentów finansowych będących przedmiotem Krótkiej Sprzedaży, a następnie 

wartość bezwzględną z tak otrzymanej wielkości traktuje jako zaangażowanie wynikające z 

określonego instrumentu.  

6) treść art. 30 pkt. 12 otrzymuje nowe, nast ępujące brzmienie: 

„Przy stosowaniu limitów inwestycyjnych, o których mowa w ust. 2, 7 i 9, z uwzględnieniem 

ust. 11 zdanie 2 Fundusz uwzględnia wartość papierów wartościowych lub Instrumentów 

Rynku Pieniężnego, stanowiących Bazę instrumentów pochodnych: 

1) w przypadku zajęcia przez Fundusz pozycji w Instrumentach Pochodnych skutkującej 

powstaniem po stronie Funduszu zobowiązania do sprzedaży papierów wartościowych lub 

Instrumentów Rynku Pieniężnego albo do spełnienia świadczenia pieniężnego wynikającego 

z zajętej pozycji - od wartości papierów wartościowych lub Instrumentów Rynku Pieniężnego 

danego emitenta znajdujących się w portfelu inwestycyjnym Funduszu należy odjąć wartość 

papierów wartościowych lub Instrumentów Rynku Pieniężnego tego emitenta stanowiących 

Bazę Instrumentu Pochodnego; 

2) w przypadku zajęcia przez Fundusz pozycji w Instrumentach Pochodnych skutkującej 

powstaniem po stronie Funduszu zobowiązania do zakupu papierów wartościowych lub 

Instrumentów Rynku Pieniężnego albo do spełnienia świadczenia pieniężnego wynikającego 

z zajętej pozycji - do wartości papierów wartościowych lub Instrumentów Rynku Pieniężnego 

danego emitenta znajdujących się w portfelu inwestycyjnym Funduszu należy dodać wartość 

papierów wartościowych lub Instrumentów Rynku Pieniężnego tego emitenta stanowiących 

Bazę Instrumentu Pochodnego.” 

7) do art. 32 ust. 5 pkt. 2 po ppkt b) dodaje si ę pkt c) w nast ępującym brzmieniu, za ś 

dotychczasowy ppkt c) otrzymuje numeracj ę jako ppkt d): 

„niewypłacalność jednej ze stron umowy ramowej powoduje lub może powodować 

rozwiązanie umowy” 

8) art. 32 ust. 11 otrzymuje nowe, nast ępujące brzmienie: 

„Suma wartości lokat Funduszu, z wyłączeniem tych, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 6, 

oraz wartości ustalonej zgodnie z ust. 10, z uwzględnieniem art. 30 ust. 11 zdanie drugie, nie 

może przekroczyć 400% wartości Aktywów Netto Funduszu” 

9) art. 32 ust. 12 otrzymuje nowe, nast ępujące brzmienie: 

„Fundusz stosuje zasady określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 

2012 r. w sprawie dokonywania przez fundusz inwestycyjny zamknięty lokat, których 

przedmiotem są instrumenty pochodne oraz niektóre prawa majątkowe”.  

 Zmiany Statutu, wchodzą w życie w terminach określonych Ustawą.” 

Pozostałe postanowienia statutu pozostaj ą bez zmian.  

Ww. zmiany w statucie funduszu wchodz ą z dniem publikacji niniejszego ogłoszenia 

za wyj ątkiem zmian których mowa w pkt 5, 6, 7, 8, 9, które  wchodz ą w życie w terminie 

3 miesi ęcy od dnia ukazania si ę niniejszego ogłoszenia. 

 


