
OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU 

MCI.PRIVATEVENTURES FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO 

Z DNIA 27 STYCZNIA 2017 ROKU 

 

Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna       

z siedzibą w Warszawie, ogłasza o zmianach w statucie funduszu               

MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w ten sposób, że: 

 

1. W art. 45 ust. 5 pkt 1) otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„1) Fundusz może zawierać na rzecz Subfunduszu umowy, których przedmiotem są 

Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, wyłącznie gdy stroną takiej umowy jest 

podmiot, którego udziały lub akcje wchodzą w skład portfela inwestycyjnego Subfunduszu 

lub podmiot w odniesieniu do którego Fundusz zamierza dokonać na rzecz Subfunduszu 

nabycia udziałów lub akcji, a także akcjonariusze i udziałowcy tych podmiotów oraz inne 

podmioty, z którymi zawarcie takiej umowy, w ocenie Towarzystwa, może przyczynić się 

do realizacji celu inwestycyjnego Subfunduszu, w tym osoby mające wpływ na zarządzanie 

tymi podmiotami (w szczególności członkowie organów zarządzających tych podmiotów) - 

w pozostałych przypadkach transakcje mogą być zawierane tylko gdy stroną transakcji jest 

podmiot z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej, państwie członkowskim lub państwie 

należącym do OECD innym niż państwo członkowskie, podlegający nadzorowi właściwego 

organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym w tym państwie, lub podmiot z 

siedzibą w państwie innym niż państwo członkowskie, podlegający nadzorowi właściwego 

organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym w tym państwie w zakresie co 

najmniej takim, jak określony w prawie wspólnotowym.”; 

2. W art. 54 ust. 5 pkt 1) otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„1) Fundusz może zawierać na rzecz Subfunduszu umowy, których przedmiotem są 

Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, wyłącznie gdy stroną takiej umowy jest 

podmiot, którego udziały lub akcje wchodzą w skład portfela inwestycyjnego Subfunduszu 

lub podmiot w odniesieniu do którego Fundusz zamierza dokonać na rzecz Subfunduszu 

nabycia udziałów lub akcji, a także akcjonariusze i udziałowcy tych podmiotów oraz inne 

podmioty, z którymi zawarcie takiej umowy, w ocenie Towarzystwa, może przyczynić się 

do realizacji celu inwestycyjnego Subfunduszu, w tym osoby mające wpływ na zarządzanie 

tymi podmiotami (w szczególności członkowie organów zarządzających tych podmiotów) - 

w pozostałych przypadkach transakcje mogą być zawierane tylko gdy stroną transakcji jest 

podmiot z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej, państwie członkowskim lub państwie 

należącym do OECD innym niż państwo członkowskie, podlegający nadzorowi właściwego 



organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym w tym państwie, lub podmiot z 

siedzibą w państwie innym niż państwo członkowskie, podlegający nadzorowi właściwego 

organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym w tym państwie w zakresie co 

najmniej takim, jak określony w prawie wspólnotowym.”; 

 

Pozostałe postanowienia statutu funduszu pozostają bez zmian. 

Wyżej wymienione zmiany w statucie funduszu MCI.PrivateVentures Funduszu 

Inwestycyjnego Zamkniętego wchodzą w życie z dniem ukazania się niniejszego 

ogłoszenia. 

 


