
OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU 

MCI.Partners Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego  

z dnia 30 PAŹDZIERNIKA 2013 r. 

 

Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą 

w Warszawie, ogłasza o zmianie w statucie funduszu MCI.Partners Funduszu 

Inwestycyjnego Zamkniętego w ten sposób, że art. 25 otrzymuje nowe, 

następujące brzmienie:  

 

„Art. 25.  

Wypłata dochodów Funduszu   

1. Dochodami Funduszu są przychody z lokat netto Funduszu lub zrealizowany zysk 

(strata) ze zbycia lokat.   

2. Dochód Funduszu wypłacany jest Uczestnikom Funduszu, jeżeli Zgromadzenie 

Inwestorów tak postanowi oraz spełnione zostaną warunki określone w niniejszym 

artykule.    

3. Fundusz może wypłacać Uczestnikom Funduszu zrealizowane dochody bez 

konieczności wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych, jeżeli Zgromadzenie Inwestorów 

wyrazi na to zgodę.   

4. Uchwała o wypłacie dochodów Funduszu podejmowana przez Zgromadzenie 

Inwestorów powinna określać:   

1) okres lub okresy sprawozdawcze, o których mowa w ust. 6, za które ma zostać 

wypłacony dochód,   

2) określenie części lub całości dochodu Funduszu, który ma zostać wypłacony,  

3) określenie dnia ustalenia prawa do dochodu Funduszu (Dzień Ustalenia 

Uprawnionych),   

4) dzień, w którym dochód Funduszu ma zostać wypłacony, nie dłuższy niż 30 dni od 

doręczenia uchwały Towarzystwu.   

5. Uchwała Zgromadzenia Inwestorów o wypłacie dochodów Funduszu za 

poprzednie okresy sprawozdawcze może być podjęta nie wcześniej niż po upływie 

danego okresu sprawozdawczego, o którym mowa w ust. 6. Podjęta przez 

Zgromadzenie Inwestorów uchwała o wypłacie dochodów Funduszu powinna być 

doręczona Towarzystwu w terminie 14 dni od dnia jej podjęcia.  



6. Okresem sprawozdawczym jest odpowiednio półrocze kalendarzowe lub rok 

kalendarzowy, za które Fundusz zgodnie z przepisami prawa sporządził 

sprawozdanie finansowe.  

7. Dochód Funduszu może być wypłacony jedynie w przypadku, w którym w 

Funduszu na dzień wypłaty dochodu, o którym mowa w ust. 4 pkt 4, posiada Aktywa 

Płynne pozwalające na wypłatę dochodów.   

8. Do uzyskania dochodu, będą uprawnione osoby na rzecz których, w Dniu 

Ustalenia Uprawnionych będą zapisane Certyfikaty Inwestycyjne. Dochód Funduszu 

w całości lub części wypłacany jest Uczestnikom Funduszu proporcjonalnie do liczby 

posiadanych przez nich, w Dniu Ustalenia Uprawnionych, Certyfikatów 

Inwestycyjnych. Zbycie Certyfikatu po Dniu Ustalenia Uprawnionych nie powoduje 

utraty uprawnienia do otrzymania dochodu.   

9. Towarzystwo, w terminie 7 dni od dnia otrzymania prawidłowo podjętej uchwały 

Zgromadzenia Inwestorów o wypłacie dochodów Funduszu przesyła Uczestnikom 

Funduszu, w formie listów poleconych, informację o terminie wypłaty dochodów 

Funduszu, chyba że uchwała Zgromadzenia Inwestorów o wypłacie dochodów 

Funduszu została podjęta jednogłośnie i przy reprezentacji wszystkich Certyfikatów 

Inwestycyjnych Funduszu.  

10. W przypadku, gdy będą tego wymagały odpowiednie przepisy prawa, wypłata 

dochodów Funduszu będzie następowała z potrąceniem odpowiednich podatków.  

11. Wypłata dochodów Funduszu będzie dokonywana przez Fundusz na rachunek 

bankowy Uczestnika. Do czasu otrzymania przez Towarzystwo informacji o rachunku 

Uczestnika Funduszu, na który przekazana ma zostać wypłata dochodu Funduszu, 

Fundusz nie dokonuje wypłaty dochodu temu Uczestnikowi Funduszu.  

12. Dniem wypłaty Dochodu Funduszu jest dzień obciążenia rachunku bankowego 

Funduszu.” 

  

Pozostałe postanowienia statutu funduszu pozostają bez zmian.  

  

Ww. zmiana w statucie funduszu MCI.Partners Funduszu Inwestycyjnego 

Zamkniętego wchodzi w życie z dniem ukazania się niniejszego ogłoszenia. 


