
OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU 

MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego  

z dnia 23 grudnia 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) art. 44 ust. 11 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  

„11. Subfundusz będzie udzielał pożyczek, poręczeń lub gwarancji na 

poniższych zasadach:   

1) pożyczki, poręczenia lub gwarancje będą udzielane podmiotom, których 

udziały lub akcje wchodzą w skład portfela inwestycyjnego lub, w 

przypadku jeżeli zamiarem Subfunduszu jest nabycie akcji lub 

udziałów, a udzielenie pożyczki, poręczeń lub gwarancji wynika ze 

struktury transakcji związanej z nabywaniem akcji lub udziałów, w tym 

poprzez zamiar nabycia udziałów lub akcji w ramach konwersji długu na 

kapitał;   

2) z uwzględnieniem pkt 4, jeżeli Subfundusz uzna za niezbędne 

ustanowienia zabezpieczenia, zabezpieczeniem pożyczek, poręczeń 

lub gwarancji udzielonych przez Subfundusz mogą być:   

a) zastaw na akcjach lub udziałach,   

b) hipoteka,  

c) cesje wierzytelności, w tym wierzytelności przyszłych,   

d) gwarancje i poręczenia podmiotów trzecich,   

e) blokady papierów wartościowych;   

3) wartość zabezpieczenia będzie co najmniej równa:  

a) w przypadku pożyczki – 50% wartości pożyczki pieniężnej w 

każdym Dniu Wyceny Aktywów Subfunduszu do dnia zwrotu 

pożyczonych papierów wartościowych,  

b) w przypadku poręczenia lub gwarancji – 50% wartości 

udzielonego poręczenia lub gwarancji w każdym Dniu Wyceny 

Aktywów Subfunduszu do dnia wygaśnięcia poręczenia lub 

gwarancji;  



4) Subfundusz może nie wymagać ustanowienia zabezpieczenia 

pożyczek, poręczeń lub gwarancji udzielonych przez Subfundusz, jeżeli 

zostaną spełnione łącznie poniższe warunki:  

a) sytuacja podmiotu będzie gwarantowała wywiązanie się tego 

podmiotu z zobowiązań wobec Subfunduszu,  

b) zdolność kredytowa podmiotu będzie na wysokim poziomie,  

c) partner transakcji będzie wiarygodny;  

5) pożyczka, poręczenie lub gwarancja mogą zostać udzielone na okres 

nie dłuższy niż 36 miesięcy,  

6) terminy spłaty pożyczki szczegółowo będzie regulować umowa 

pożyczki określając, czy spłata kapitału wraz z odsetkami będzie 

dokonywana w ratach, czy jednorazowo w terminie zapadalności.  

 

2)    art. 53 ust. 11 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  

„11. Subfundusz będzie udzielał pożyczek, poręczeń lub gwarancji na poniższych 

zasadach:   

1) pożyczki, poręczenia lub gwarancje będą udzielane podmiotom, których 

udziały lub akcje wchodzą w skład portfela inwestycyjnego lub, w przypadku 

jeżeli zamiarem Subfunduszu jest nabycie akcji lub udziałów, a udzielenie 

pożyczki, poręczeń lub gwarancji wynika ze struktury transakcji związanej z 

nabywaniem akcji lub udziałów, w tym poprzez zamiar nabycia udziałów lub 

akcji w ramach konwersji długu na kapitał;   

2) z uwzględnieniem pkt 4, jeżeli Subfundusz uzna za niezbędne ustanowienia 

zabezpieczenia, zabezpieczeniem pożyczek, poręczeń lub gwarancji 

udzielonych przez Subfundusz mogą być:   

a) zastaw na akcjach lub udziałach,  

b) hipoteka,  

c) cesje wierzytelności, w tym wierzytelności przyszłych,   

d) gwarancje i poręczenia podmiotów trzecich,   

e) blokady papierów wartościowych;   

3) wartość zabezpieczenia będzie co najmniej równa:  

a) w przypadku pożyczki – 50% wartości pożyczki pieniężnej w każdym 

Dniu Wyceny Aktywów Subfunduszu do dnia zwrotu pożyczonych 

papierów wartościowych,  



b) w przypadku poręczenia lub gwarancji – 50% wartości udzielonego 

poręczenia lub gwarancji w każdym Dniu Wyceny Aktywów 

Subfunduszu do dnia wygaśnięcia poręczenia lub gwarancji;  

4) Subfundusz może nie wymagać ustanowienia zabezpieczenia pożyczek, 

poręczeń lub gwarancji udzielonych przez Subfundusz, jeżeli zostaną 

spełnione łącznie poniższe warunki:  

a) sytuacja podmiotu będzie gwarantowała wywiązanie się tego podmiotu 

z zobowiązań wobec Subfunduszu,  

b) zdolność kredytowa podmiotu będzie na wysokim poziomie,  

c) partner transakcji będzie wiarygodny;  

5) pożyczka, poręczenie lub gwarancja mogą zostać udzielone na okres nie 

dłuższy niż 36 miesięcy;  

6) terminy spłaty pożyczki szczegółowo będzie regulować umowa pożyczki 

określając, czy spłata kapitału wraz z odsetkami będzie dokonywana w 

ratach, czy jednorazowo w terminie zapadalności”.  

 

Pozostałe postanowienia statutu funduszu pozostają bez zmian.  

  

Ww. zmiany w statucie funduszu MCI.PrivateVentures Funduszu 

Inwestycyjnego Zamkniętego wchodzą w życie w terminie trzech miesięcy od 

dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia. 


