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OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU 

MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego  

z dnia 3 stycznia 2014 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) art. 23 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  

„1. Fundusz, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Statutu, może dokonywać 

kolejnych emisji Certyfikatów Inwestycyjnych związanych z każdym Subfunduszem. 

Fundusz może dokonać jednocześnie więcej niż jednej emisji Certyfikatów 

Inwestycyjnych.”  

 

2) art. 23 ust. 11 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  

„11. Towarzystwo może zmienić termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów na 

Certyfikaty Inwestycyjne drugiej i kolejnych emisji nie później niż przed dniem 

rozpoczęcia przyjmowania zapisów. Towarzystwo może zmienić termin zakończenia 

przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne nie później niż przed dniem 

zakończenia przyjmowania zapisów. O zmianie terminów przeprowadzania zapisów 

Towarzystwo poinformuje na stronie internetowej Towarzystwa: www.mci.pl, 

niezwłocznie po podjęciu decyzji w tym przedmiocie, nie później jednak niż w 

terminie 24 godzin od chwili jej podjęcia i nie później niż na jeden dzień przed 

terminem, który ma ulec zmianie.”  

 

3) w art. 23 po ust. 11 dodaje się ust. 12 w następującym brzmieniu:  

„12. Do drugiej i kolejnych emisji Certyfikatów Inwestycyjnych postanowienia art. 

13, 16, 17, 18, 20 i 21 stosuje się odpowiednio, o ile co innego nie wynika z 

postanowień niniejszego artykułu lub artykułów następnych.”  

 

4) po art. 23zf dodaje się art. 23zg i art. 23zh w następującym brzmieniu:  
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„Art. 23zg  

Dwudziesta czwarta emisja Certyfikatów Inwestycyjnych związanych z 

Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0.  

1. W ramach dwudziestej czwartej emisji Certyfikatów Inwestycyjnych związanych z 

Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. przedmiotem zapisów będzie nie mniej niż 1 

(jeden) i nie więcej niż 1.022.680 (jeden milion dwadzieścia dwa tysiące sześćset 

osiemdziesiąt) Certyfikatów Inwestycyjnych serii A1 związanych z Subfunduszem 

MCI.TechVentures 1.0.   

2. Zapis może obejmować minimalnie jeden i maksymalnie wszystkie oferowane 

Certyfikaty. W przypadku, gdy zapis opiewa na większą niż maksymalna liczbę 

Certyfikatów, przyjmuje się, że zapis został złożony na maksymalną liczbę 

Certyfikatów.  

3. Z zastrzeżeniem zdania następnego, łączna wysokość wpłat do Funduszu w 

ramach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii A1 związanych z Subfunduszem 

MCI.TechVentures 1.0. nie może być niższa niż 166,23 zł (sto sześćdziesiąt sześć 

złotych dwadzieścia trzy grosze) oraz wyższa niż 170.000.096,40 zł (sto 

siedemdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt sześć złotych czterdzieści groszy). Łączna 

wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii A1 

związanych z Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0., ustalona w oparciu o wartość, 

o której mowa w ust. 17, nie może być niższa niż 1 gr (jeden grosz) oraz wyższa niż 

10.226,80 zł (dziesięć tysięcy dwieście dwadzieścia sześć złotych osiemdziesiąt 

groszy).  

4. Terminy rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty 

Inwestycyjne serii A1 związane z Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. określone 

zostaną w Warunkach Emisji. O zmianie terminów przeprowadzania zapisów 

Towarzystwo poinformuje niezwłocznie po podjęciu decyzji w tym przedmiocie, nie 

później jednak niż w terminie 24 godzin od chwili jej podjęcia i nie później niż na 

jeden dzień przed terminem, który ma ulec zmianie. Informacja o zmianie terminów 

przeprowadzania zapisów zostanie zamieszczona w stronach internetowych 

www.mci.pl.  

5. Certyfikaty Inwestycyjne serii A1 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 

http://www.mci.pl/
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przepisami rozdziału 2 Ustawy o ofercie i które nie podlegają dopuszczeniu do obrotu 

na rynku regulowanym lub wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu.   

6. Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii A1 związanych z Subfunduszem 

MCI.TechVentures 1.0. nastąpi poprzez proponowanie nabycia Certyfikatów 

Inwestycyjnych, skierowane do mniej niż 150 osób oraz zostanie przeprowadzona w 

sposób, który nie będzie powodować uznania proponowania nabycia Certyfikatów 

Inwestycyjnych serii A1 związanych z Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. za 

ofertę publiczną, w tym w szczególności proponowanie nabycia Certyfikatów 

Inwestycyjnych serii A1 związanych z Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0.  

odbywać będzie się bez wykorzystania środków masowego przekazu.  

7. Wpłaty do Funduszu na Certyfikaty Inwestycyjne serii A1 związane z 

Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. mogą być dokonywane wyłącznie w środkach 

pieniężnych.   

8. Wpłaty na Certyfikaty Inwestycyjne serii A1 związane z Subfunduszem 

MCI.TechVentures 1.0. są dokonywane na wydzielony rachunek bankowy Funduszu 

prowadzony przez Depozytariusza. Wpłat na Certyfikaty Inwestycyjne można 

dokonywać wyłącznie w formie przelewu bankowego. Przelew winien zawierać 

adnotację: „Wpłata na certyfikaty inwestycyjne serii A1 związane z Subfunduszem 

MCI.TechVentures 1.0.  

9. Cena emisyjna każdego Certyfikatu Inwestycyjnego serii A1 związanego z 

Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. będzie równa Wartości Aktywów Netto 

Subfunduszu MCI.TechVentures 1.0. na Certyfikat Inwestycyjny serii Z związany z 

Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. według wyceny Aktywów dokonanej na 7 dni 

przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii A1 

związane z Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. Cena emisyjna Certyfikatów 

Inwestycyjnych serii A1 związanych z Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. 

wskazana zostanie w Warunkach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii A1 

związanych z Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0.   

10. Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii A1 związanych z Subfunduszem 

MCI.TechVentures 1.0. przeprowadzona zostanie na zasadach określonych w 

Warunkach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii A1 związanych z Subfunduszem 

MCI.TechVentures 1.0.   

11. Fundusz dokona przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych serii A1 związanych z 

Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. w terminie 14 dni od dnia zakończenia 
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przyjmowania zapisów. Do dnia przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych, wpłaty nie 

powiększają wartości Aktywów Funduszu.  

12. W okresie przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii A1 związane z 

Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0., kwota dokonanej wpłaty w formie przelewu 

bankowego powinna być równa iloczynowi liczby Certyfikatów Inwestycyjnych serii 

A1 związanych z Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0., na które dokonano zapisu, 

oraz wartości niepełnego opłacenia, o której mowa w ust. 17.  

13. Towarzystwo nie pobiera opłaty manipulacyjnej za wydawanie Certyfikatów 

Inwestycyjnych serii A1 związanych z Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0.  

14. Za termin dokonania wpłaty do Funduszu tytułem opłacenia zapisu na Certyfikaty 

Inwestycyjne serii A1, związane z Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0., przyjmuje 

się dzień wpływu kwoty środków, obliczonej zgodnie z ust. 12, na wydzielony 

rachunek bankowy Funduszu.  

15. Niedokonanie wpłaty w oznaczonym terminie lub niedokonanie pełnej wpłaty 

skutkuje nieważnością złożonego zapisu na Certyfikaty. Przez niedokonanie pełnej 

wpłaty rozumie się niedokonanie wpłaty lub dokonanie wpłaty w wysokości niższej 

niż wynika z liczby Certyfikatów Inwestycyjnych serii A1 związanych z Subfunduszem 

MCI.TechVentures 1.0. wskazanej w zapisie.  

16. Osoba zapisująca się na Certyfikaty Inwestycyjne serii A1 związane z 

Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. otrzyma pisemne potwierdzenie wpłaty.  

17. W chwili składania zapisu, Certyfikat Inwestycyjny serii A1 związany z 

Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. powinien zostać opłacony w wysokości 1 gr 

(jeden grosz).  

18. Certyfikat Inwestycyjny serii A1 związany z Subfunduszem MCI.TechVentures 

1.0. może być wydawany Uczestnikowi, który nie opłacił całej ceny emisyjnej 

Certyfikatu serii A1 związanego z Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. Fundusz 

jest obowiązany wydać przydzielone Certyfikaty Inwestycyjne serii A1 związane z 

Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. na warunkach i w sposób określony w 

Warunkach emisji Certyfikatów serii A1 związanych z Subfunduszem 

MCI.TechVentures 1.0.  

19. Pozostała do opłacenia cena emisyjna Certyfikatu Inwestycyjnego serii A1 

związanego z Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. powinna być dokonana na 

zasadach określonych w ustępach poniższych.  
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20. Wpłaty na Certyfikaty Inwestycyjne serii A1 związane z Subfunduszem 

MCI.TechVentures 1.0. nie opłacone w całości, będą dokonywane równomiernie na 

wszystkie Certyfikaty Inwestycyjne serii A1 związane z Subfunduszem 

MCI.TechVentures 1.0., przez Uczestników, którym zostały wydane takie Certyfikaty, 

w terminach i wysokościach określonych w Statucie.  

21. Wpłaty na Certyfikaty Inwestycyjne serii A1 związane z Subfunduszem 

MCI.TechVentures 1.0. nie opłacone w całości powinny być dokonane w terminie 1 

miesiąca po otrzymaniu przez Uczestnika listem poleconym, od Funduszu, wezwania 

do dokonania 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. 

Termin wezwania, o którym mowa powyżej, nie może przypadać wcześniej, niż po 

upływie 2 tygodni ani później, niż po upływie 6 lat od daty zakończenia subskrypcji 

Certyfikatów Inwestycyjnych serii A1 związanych z Subfunduszem 

MCI.TechVentures 1.0.  

22. Uczestnik, który nie dokonał wpłaty w terminie, nie jest obowiązany do zapłacenia 

odsetek ustawowych za opóźnienie lub jakiegokolwiek odszkodowania na rzecz 

Funduszu.   

23. Jeżeli Uczestnik w terminie 1 miesiąca po upływie terminu płatności, nie uiścił 

zaległej wpłaty, Fundusz umarza Certyfikat Inwestycyjny serii A1 związany z 

Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. i zwraca Uczestnikowi różnicę między 

Wartością Aktywów Netto przypadającą na Certyfikat Inwestycyjny serii A1 związany 

z Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. z dnia jego umorzenia a sumą należności 

Funduszu z tytułu nieopłacenia w pełni tego Certyfikatu – w terminie nie dłuższym niż 

3 miesiące od dnia umorzenia Certyfikatu Inwestycyjnego serii A1 związanego z 

Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. W przypadku gdy wartość różnicy, o której 

mowa w zdaniu poprzednim, jest wartością ujemną Uczestnik nie jest obowiązany do 

zwrotu Funduszowi jakichkolwiek środków.  

24. Fundusz zawiadamia Uczestnika oraz jego prawnych poprzedników, którzy w 

okresie ostatnich pięciu lat byli wpisani do księgi Certyfikatów Inwestycyjnych, o 

umorzeniu Certyfikatów Inwestycyjnych serii A1 związanych z Subfunduszem 

MCI.TechVentures 1.0. wraz ze wskazaniem serii i numerów tych Certyfikatów. 
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Zawiadomienia Fundusz wysyła listami poleconymi na adresy wskazane w księdze 

Certyfikatów Inwestycyjnych.  

25. Po upływie terminu płatności Uczestnik nie może wykonywać prawa głosu z 

nieopłaconych Certyfikatów Inwestycyjnych serii A1 związanych z Subfunduszem 

MCI.TechVentures 1.0., chyba że w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc po upływie 

terminu płatności, uiścił zaległą wpłatę.  

   

Art. 23zh  

Dziesiąta emisja Certyfikatów Inwestycyjnych związanych z Subfunduszem 

MCI.EuroVentures 1.0.  

1. W ramach dziesiątej emisji Certyfikatów Inwestycyjnych związanych z 

Subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0. przedmiotem zapisów będzie nie mniej niż 1 

(jeden) i nie więcej niż 2.392 (dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt dwa) Certyfikaty 

Inwestycyjne serii J związane z Subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0.   

2. Zapis może obejmować minimalnie jeden i maksymalnie wszystkie oferowane 

Certyfikaty. W przypadku, gdy zapis opiewa na większą niż maksymalna liczbę 

Certyfikatów, przyjmuje się, że zapis został złożony na maksymalną liczbę 

Certyfikatów.  

3. Z zastrzeżeniem zdania następnego, łączna wysokość wpłat do Funduszu w 

ramach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii J związanych z Subfunduszem 

MCI.EuroVentures 1.0. nie może być niższa niż 33.445,33 zł (trzydzieści trzy tysiące 

czterysta czterdzieści pięć złotych trzydzieści trzy grosze) oraz wyższa niż 

80.001.229,36 zł (osiemdziesiąt milionów tysiąc dwieście dwadzieścia dziewięć 

złotych trzydzieści sześć groszy). Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach 

emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii J związanych z Subfunduszem 

MCI.EuroVentures 1.0., ustalona w oparciu o wartość, o której mowa w ust. 17, nie 

może być niższa niż 8.500 zł (osiem tysięcy pięćset złotych) oraz wyższa niż 

20.332.000 zł (dwadzieścia milionów trzysta trzydzieści dwa tysiące złotych).  

4. Terminy rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty 

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

zostaną w Warunkach Emisji. O zmianie terminów przeprowadzania zapisów 

Towarzystwo poinformuje niezwłocznie po podjęciu decyzji w tym przedmiocie, nie 

później jednak niż w terminie 24 godzin od chwili jej podjęcia i nie później niż na 

jeden dzień przed terminem, który ma ulec zmianie. Informacja o zmianie terminów 
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przeprowadzania zapisów zostanie zamieszczona w stronach internetowych 

www.mci.pl.  

5. Certyfikaty Inwestycyjne serii J związane z Subfunduszem MCI.EuroVentures 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.   

6. Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii  J związanych z Subfunduszem 

MCI.EuroVentures 1.0. nastąpi poprzez proponowanie nabycia Certyfikatów 

Inwestycyjnych, skierowane do mniej niż 150 osób oraz zostanie przeprowadzona w 

sposób, który nie będzie powodować uznania proponowania nabycia Certyfikatów 

Inwestycyjnych serii J związanych z Subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0. za ofertę 

publiczną, w tym w szczególności proponowanie nabycia Certyfikatów 

Inwestycyjnych serii J związanych z Subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0. odbywać 

będzie się bez wykorzystania środków masowego przekazu.  

7. Wpłaty do Funduszu na Certyfikaty Inwestycyjne serii J związane z Subfunduszem 

MCI.EuroVentures 1.0. mogą być dokonywane wyłącznie w środkach pieniężnych. 

8. Wpłaty na Certyfikaty Inwestycyjne serii J związane z Subfunduszem 

MCI.EuroVentures 1.0. są dokonywane na wydzielony rachunek bankowy Funduszu 

prowadzony przez Depozytariusza. Wpłat na Certyfikaty Inwestycyjne można 

dokonywać wyłącznie w formie przelewu bankowego. Przelew winien zawierać 

adnotację: „Wpłata na certyfikaty inwestycyjne serii J związane z Subfunduszem 

MCI.EuroVentures 1.0.  

9. Cena emisyjna każdego Certyfikatu Inwestycyjnego serii J związanego z 

Subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0. będzie równa Wartości Aktywów Netto 

Subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0. na Certyfikat Inwestycyjny związany z 

Subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0. według wyceny Aktywów dokonanej na 7 dni 

przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii J 

związane z Subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0. Cena emisyjna Certyfikatów 

Inwestycyjnych serii J związanych z Subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0. 

wskazana zostanie w Warunkach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii J 

związanych z Subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0.    

10. Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii J związanych z Subfunduszem 

MCI.EuroVentures 1.0. przeprowadzona zostanie na zasadach określonych w 
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Warunkach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii J związanych z Subfunduszem 

MCI.EuroVentures 1.0.  

11. Fundusz dokona przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych serii J związanych z 

Subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0.  w terminie 14 dni od dnia zakończenia 

przyjmowania zapisów. Do dnia przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych, wpłaty nie 

powiększają wartości Aktywów Funduszu.  

12. W okresie przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii J związane z 

Subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0., kwota dokonanej wpłaty w formie przelewu 

bankowego powinna być równa iloczynowi liczby Certyfikatów Inwestycyjnych serii J 

związanych z Subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0., na które dokonano zapisu, 

oraz wartości niepełnego opłacenia, o której mowa w ust. 17.  

13. Towarzystwo nie pobiera opłaty manipulacyjnej za wydawanie Certyfikatów 

Inwestycyjnych serii J związanych z Subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0.  

14. Za termin dokonania wpłaty do Funduszu tytułem opłacenia zapisu na Certyfikaty 

Inwestycyjne serii J, związane z Subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0., przyjmuje 

się dzień wpływu kwoty środków, obliczonej zgodnie z ust. 12, na wydzielony 

rachunek bankowy Funduszu.  

15. Niedokonanie wpłaty w oznaczonym terminie lub niedokonanie pełnej wpłaty 

skutkuje nieważnością złożonego zapisu na Certyfikaty. Przez niedokonanie pełnej 

wpłaty rozumie się niedokonanie wpłaty lub dokonanie wpłaty w wysokości niższej 

niż wynika z liczby Certyfikatów Inwestycyjnych serii J związanych z Subfunduszem 

MCI.EuroVentures 1.0. wskazanej w zapisie.  

16. Osoba zapisująca się na Certyfikaty Inwestycyjne serii J związane z 

Subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0.  otrzyma pisemne potwierdzenie wpłaty.  

17. W chwili składania zapisu, Certyfikat Inwestycyjny serii J związany z 

Subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0.  powinien zostać opłacony w wysokości 8.500 

zł (osiem tysięcy pięćset złotych).  

18. Certyfikat Inwestycyjny serii J związany z Subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0. 

może być wydawany Uczestnikowi, który nie opłacił całej ceny emisyjnej Certyfikatu 

Inwestycyjnego serii J związanego z Subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0. Fundusz 

jest obowiązany wydać przydzielone Certyfikaty Inwestycyjne serii J związane z 

Subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0. na warunkach i w sposób określony w 

Warunkach emisji Certyfikatów serii J związanych z Subfunduszem 

MCI.EuroVentures 1.0.  
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19. Pozostała do opłacenia cena emisyjna Certyfikatu Inwestycyjnego serii J 

związanego z Subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0. powinna być dokonana na 

zasadach określonych w ustępach poniższych.  

20. Wpłaty na Certyfikaty Inwestycyjne serii J związane z Subfunduszem 

MCI.EuroVentures 1.0. nie opłacone w całości, będą dokonywane równomiernie na 

wszystkie Certyfikaty Inwestycyjne serii J związane z Subfunduszem 

MCI.EuroVentures 1.0., przez Uczestników, którym zostały wydane takie Certyfikaty, 

w terminach i wysokościach określonych w Statucie.  

21. Wpłaty na Certyfikaty Inwestycyjne serii J związane z Subfunduszem 

MCI.EuroVentures 1.0.  nie opłacone w całości powinny być dokonane w terminie 1 

miesiąca po otrzymaniu przez Uczestnika listem poleconym, od Funduszu, wezwania 

do dokonania 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. 

Termin wezwania, o którym mowa powyżej, nie może przypadać wcześniej, niż po 

upływie 2 tygodni ani później, niż po upływie 6 lat od daty zakończenia subskrypcji 

Certyfikatów Inwestycyjnych serii J związanych z Subfunduszem MCI.EuroVentures 

1.0.   

22. Uczestnik, który nie dokonał wpłaty w terminie, nie jest obowiązany do zapłacenia 

odsetek ustawowych za opóźnienie lub jakiegokolwiek odszkodowania na rzecz 

Funduszu.   

23. Jeżeli Uczestnik w terminie 1 miesiąca po upływie terminu płatności, nie uiścił 

zaległej wpłaty, Fundusz umarza Certyfikat Inwestycyjny serii J związany z 

Subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0.  i zwraca Uczestnikowi różnicę między 

Wartością Aktywów Netto przypadającą na Certyfikat Inwestycyjny serii J związany z 

Subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0.  z dnia jego umorzenia a sumą należności 

Funduszu z tytułu nieopłacenia w pełni tego Certyfikatu – w terminie nie dłuższym niż 

3 miesiące od dnia umorzenia Certyfikatu Inwestycyjnego serii J związanego z 

Subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0. W przypadku gdy wartość różnicy, o której 

mowa w zdaniu poprzednim, jest wartością ujemną Uczestnik nie jest obowiązany do 

zwrotu Funduszowi jakichkolwiek środków.  

24. Fundusz zawiadamia Uczestnika oraz jego prawnych poprzedników, którzy w 

okresie ostatnich pięciu lat byli wpisani do księgi Certyfikatów Inwestycyjnych, o 
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umorzeniu Certyfikatów Inwestycyjnych serii J związanych z Subfunduszem 

MCI.EuroVentures 1.0. wraz ze wskazaniem serii i numerów tych Certyfikatów. 

Zawiadomienia Fundusz wysyła listami poleconymi na adresy wskazane w księdze 

Certyfikatów Inwestycyjnych.  

Po upływie terminu płatności Uczestnik nie może wykonywać prawa głosu z 

nieopłaconych Certyfikatów Inwestycyjnych serii J związanych z Subfunduszem 

MCI.EuroVentures 1.0., chyba że w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc po upływie 

terminu płatności, uiścił zaległą wpłatę.”  

 

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. 

 


