
OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU 

MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego  

z dnia 20 sierpnia 2013 r. 

 

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

w Warszawie, ogłasza o zmianach w statucie funduszu MCI.PrivateVentures 

Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w ten sposób, że:  

 

1) w art. 9 ust. 6 i 7 otrzymują nowe następujące brzmienie:  

„6. Uchwała o wyrażeniu zgody na wykupienie Certyfikatów Inwestycyjnych 

Subfunduszu MCI.TechVentures 1.0. bez żądania Uczestników podejmowana jest 

większością 2/3 głosów.  

7. Uchwała o wyrażeniu zgody na wykupienie Certyfikatów Inwestycyjnych 

Subfunduszu MCI.TechVentures 1.0. na żądanie Uczestników podejmowana jest 

zwykłą większością głosów obecnych na Zgromadzeniu Inwestorów Uczestników.”

  

2) art. 24 otrzymuje nowy, następujący tytuł: „Art. 24 Wykupywanie 

Certyfikatów Inwestycyjnych Subfunduszu MCI.TechVentures 1.0.”  

 

3) w art. 24 ust. 1 – 5 otrzymują nowe, następujące brzmienie:  

„1. Fundusz może dokonywać wykupienia Certyfikatów Subfunduszu 

MCI.TechVentures 1.0. wyłącznie na zasadach określonych w ustępach poniższych. 

2. Fundusz dokonuje wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych Subfunduszu 

MCI.TechVentures 1.0.  

1) bez żądania Uczestnika, lub   

2) na żądanie Uczestnika, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej.  

3. Z zastrzeżeniem ust. 6, ust. 6a, ust. 6b, ust. 6c, ust. 6d oraz ust. 6e, poniżej, 

wykupienie Certyfikatów Inwestycyjnych następuje na takich samych zasadach dla 

pozostałych serii Certyfikatów Subfunduszu MCI.TechVentures 1.0.   

4. Wykupienie Certyfikatów Inwestycyjnych Subfunduszu MCI.TechVentures 1.0. bez 

żądania Uczestnika dokonywane jest w następującym trybie:  

1) wykupienie Certyfikatów Inwestycyjnych może nastąpić wyłącznie w przypadku, w 

którym Zgromadzenie Inwestorów podejmie uchwałę w przedmiocie wyrażenia zgody 



na wykupienie Certyfikatów Inwestycyjnych związanych z Subfunduszem 

MCI.TechVentures 1.0.;   

2) wykupienie Certyfikatów Inwestycyjnych związanych z Subfunduszem 

MCI.TechVentures 1.0. może nastąpić wyłącznie w przypadku, w którym wartość 

Aktywów Subfunduszu, w postaci środków pieniężnych, weksli, depozytów, stanowi 

w Dniu Wykupienia nie mniej niż 10% Wartości Aktywów Subfunduszu;   

3) Fundusz, po podjęciu przez Zgromadzenie Inwestorów uchwały w przedmiocie 

wyrażenia zgody na wykupienie Certyfikatów związanych z Subfunduszem 

MCI.TechVentures 1.0., wykupuje taką liczbę Certyfikatów związanych z tym 

Subfunduszem, aby po dokonaniu wykupienia, wartość Aktywów Subfunduszu 

będących środkami pieniężnymi, wekslami, depozytami, stanowiła minimalnie 10% 

Wartości Aktywów Subfunduszu;  

4) uchwała Zgromadzenia Inwestorów w przedmiocie wyrażenia zgody na 

wykupienie Certyfikatów, powinna określać:   

a) Dzień Wykupienia, nie wcześniejszy niż 21 dni od dnia podjęcia uchwały 

Zgromadzenia Inwestorów,   

b) liczbę Certyfikatów Inwestycyjnych, które będą podlegać wykupieniu w Dniu 

Wykupienia, z uwzględnieniem zasad poniższych;   

5) jeżeli w wyniku wykupienia liczby Certyfikatów Inwestycyjnych związanych z 

Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. określonej w uchwale Zgromadzenia 

Inwestorów, wartość Aktywów tego Subfunduszu, będących środkami pieniężnymi, 

wekslami, depozytami, stanowiłaby mniej niż 10% Wartości Aktywów Subfunduszu, 

Fundusz wykupuje odpowiednio mniejszą liczbę Certyfikatów Inwestycyjnych 

związanych z tym Subfunduszem – tj. taką liczbę Certyfikatów Inwestycyjnych, w 

wyniku wykupienia których, wartość Aktywów Subfunduszu, będących środkami 

pieniężnymi, wekslami, depozytami, będzie stanowić minimalnie 10% Wartości 

Aktywów Subfunduszu;   

6) Fundusz dokonuje wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych posiadanych przez 

każdego Uczestnika związanych z Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. pro rata, tj. 

w odniesieniu do każdego Uczestnika w takich samych proporcjach – wynikających z 

udziału posiadanych przez Uczestnika Certyfikatów Inwestycyjnych związanych z 

tym Subfunduszem w ogólnej liczbie istniejących Certyfikatów Inwestycyjnych 

związanych z Subfunduszem. Po ustaleniu proporcji, o której mowa w zdaniu 

poprzednim, w odniesieniu do każdego Uczestnika ustalana jest liczba Certyfikatów 



Inwestycyjnych, która będzie podlegać wykupieniu. Części ułamkowe Certyfikatów 

Inwestycyjnych zaokrąglane są w górę, do liczby całkowitej;   

5. Wykupienie Certyfikatów Inwestycyjnych Subfunduszu MCI.TechVentures 1.0. na 

żądanie Uczestnika dokonywane jest w następującym trybie:  

1) wykupienie Certyfikatów Inwestycyjnych może nastąpić wyłącznie w przypadku, w 

którym Zgromadzenie Inwestorów podejmie uchwałę w przedmiocie wyrażenia zgody 

na wykupienie Certyfikatów Inwestycyjnych związanych z Subfunduszem 

MCI.TechVentures 1.0.;   

2) Towarzystwo po otrzymaniu od Uczestnika Funduszu żądania wykupienia 

Certyfikatów Inwestycyjnych związanych z Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. 

zobowiązane jest zwołać, w terminie nie późniejszym niż 14 dni od dnia otrzymania 

żądania Uczestnika, Zgromadzenie Inwestorów, którego przedmiotem obrad będzie 

podjęcie uchwały w kwestii wyrażenia zgody na wykupienie Certyfikatów,    

3) wykupienie Certyfikatów Inwestycyjnych związanych z Subfunduszem 

MCI.TechVentures 1.0. może nastąpić wyłącznie w przypadku, w którym Subfundusz 

posiada w Dniu Wykupienia Aktywa, będące środkami pieniężnymi, wekslami, 

depozytami, w wysokości przekraczającej 1.000.000 złotych;   

4) Fundusz, po podjęciu przez Zgromadzenie Inwestorów uchwały w przedmiocie 

wyrażenia zgody na wykupienie Certyfikatów związanych z Subfunduszem 

MCI.TechVentures 1.0., wykupuje taką liczbę Certyfikatów związanych z tym 

Subfunduszem, aby po dokonaniu wykupienia, wartość Aktywów Subfunduszu 

będących środkami pieniężnymi, wekslami, depozytami, stanowiła nie mniej niż 

1.000.000 złotych. W przypadku gdy łączna realizacja zgłaszanych przez 

Uczestników żądań wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych spowodowałaby 

przekroczenie limitu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wykup Certyfikatów 

zostanie dokonany zgodnie z następującymi zasadami:  

a) liczba Certyfikatów objęta żądaniami wykupu zostanie proporcjonalnie 

zredukowana w odniesieniu do każdego żądania wykupu;  

b) ułamkowe liczby Certyfikatów w wyniku redukcji, o której mowa w lit. a, będą 

zaokrąglane w dół, do pełnego Certyfikatu;  

5) uchwała Zgromadzenia Inwestorów w przedmiocie wyrażenia zgody na 

wykupienie Certyfikatów, powinna określać:   

a) Dzień Wykupienia, nie wcześniejszy niż 21 dni od dnia podjęcia uchwały 

Zgromadzenia Inwestorów,   



b) liczbę Certyfikatów Inwestycyjnych, które będą podlegać wykupieniu w Dniu 

Wykupienia - zgodną z żądaniem Uczestnika.”  

 

4) w art. 24 ust. 7 i 8 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  

„7. Wypłata środków pieniężnych Uczestnikom Funduszu z tytułu wykupienia 

Certyfikatów Inwestycyjnych Subfunduszu MCI.TechVentures 1.0. następuje na 

wskazane przez Uczestników rachunki bankowe niezwłocznie, nie później niż w 

terminie 14 dni od Dnia Wykupienia, przy czym za dzień wypłaty uznaje się dzień 

obciążenia rachunku bankowego Funduszu.   

8. Ogłoszenie o wykupieniu Certyfikatów Inwestycyjnych Subfunduszu 

MCI.TechVentures 1.0. publikowane jest na stronie internetowej www.mci.pl. 

Ogłoszenie dokonywane jest w terminie 3 dni od Dnia Wykupienia.”  

 

5) po art. 24 dodaje się art. 24a w następującym brzmieniu:  

„Art. 24a Wykupywanie Certyfikatów Inwestycyjnych Subfunduszu MCI.EuroVentures 

1.0.   

1. Fundusz może dokonywać wykupu Certyfikatów Subfunduszu MCI.EuroVentures 

1.0. wyłącznie na zasadach określonych w ustępach poniższych.   

2. Fundusz dokonuje wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych Subfunduszu 

MCI.EuroVentures 1.0. wyłącznie na żądanie Uczestnika.   

3. Dzień Wykupienia Certyfikatów Subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0. przypada: 

1) w każdym ostatnim dniu kalendarzowym w danym kwartale kalendarzowym oraz 

2) w dniu 26 sierpnia 2013 r.  

4. Realizacja żądań wykupu Certyfikatów Subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0. nie 

może spowodować spadku Aktywów Subfunduszu poniżej wartości 150.000 złotych. 

W przypadku gdy łączna realizacja zgłaszanych przez Uczestników żądań wykupu 

Certyfikatów Inwestycyjnych Subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0. spowodowałaby 

przekroczenie limitu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wykup Certyfikatów 

zostanie dokonany zgodnie z następującymi zasadami:  

1) liczba Certyfikatów Subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0. objęta żądaniami wykupu 

zostanie proporcjonalnie zredukowana w odniesieniu do każdego żądania wykupu; 

2) ułamkowe liczby Certyfikatów Subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0. w wyniku 

redukcji, o której mowa w pkt 1), będą zaokrąglane w dół, do pełnego Certyfikatu. 



5. Uczestnik może złożyć żądanie wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych Subfunduszu 

MCI.EuroVentures 1.0. nie później niż na 5 dni przed Dniem Wykupienia.  

6. Uczestnik składa żądanie wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych Subfunduszu 

MCI.EuroVentures 1.0. w siedzibie Towarzystwa. Żądanie, o którym mowa w zdaniu 

poprzednim, powinno wskazywać:   

1) liczbę i serię Certyfikatów Inwestycyjnych Subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0., 

które mają podlegać wykupowi przez Fundusz,  

2) numer rachunku bankowego Uczestnika, na który powinna zostać dokonana 

wypłata środków pieniężnych z tytułu wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych.  

7. Cena wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych równa jest Wartości Aktywów Netto 

Subfunduszu na Certyfikat Inwestycyjny Subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0. według 

wyceny aktywów z Dnia Wykupienia.  

8. Środki pieniężne z tytułu wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych Subfunduszu 

MCI.EuroVentures 1.0. wypłacane są przez Fundusz niezwłocznie, nie później niż w 

terminie 7 dni po Dniu Wykupienia, na rachunek bankowy wskazany w żądaniu, o 

którym mowa w ust. 6, przy czym za dzień wypłaty uznaje się dzień obciążenia 

rachunku bankowego Funduszu.  

9. Ogłoszenie o wykupieniu Certyfikatów Inwestycyjnych Subfunduszu 

MCI.EuroVentures 1.0. publikowane jest na stronie internetowej www.mci.pl. 

Ogłoszenie dokonywane jest w terminie 3 dni od Dnia Wykupienia.”  

 

Pozostałe postanowienia statutu funduszu pozostają bez zmian.  

  

Ww. zmiany w statucie funduszu MCI.PrivateVentures Funduszu 

Inwestycyjnego Zamkniętego wchodzą w życie z dniem ukazania się 

niniejszego ogłoszenia. 


