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OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU 

MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego  

z dnia 14 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) 23 zh ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:--------- ----------------------  

„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 16.720 zł (szesnaście tysięcy 

siedemset dwadzieścia złotych) oraz wyższa niż 39.994.240 zł (trzydzieści 

dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście 

czterdzieści złotych).”-----------------------------------------------------------------------------  

2)    art. 23zh ust. 17 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: --------------------------  

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

Subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0.  powinien zostać opłacony w wysokości 

16.720  zł (szesnaście tysięcy siedemset dwadzieścia złotych).”--------------------- 

3)    art. 23zh ust. 21 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: --------------------------  

„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 
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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 w dniu następującym pod dniu przydziału Certyfikatów 

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

nie później, niż po upływie 6 lat od daty zakończenia subskrypcji Certyfikatów 

Inwestycyjnych serii J związanych z Subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0.”------ 

 

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. 

 


