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która zawiera pełne dane dotyczące propozycji zmiany statutu Funduszu.

MCI.TechVentures 1.0. 
Propozycje zmian statutu funduszu MCI.PrivateVentures FIZ

01

CEL ZMIAN: Zrównanie praw wszystkich uczestników Funduszu w odniesieniu do wykupowania 
certyfikatów inwestycyjnych Subfunduszu MCI.TechVentures 1.0 („Subfudusz”).

Ograniczenie czasu trwania Subfunduszu.

Dostarczenie oczekiwanej przez inwestorów płynności, bez szkody dla wartości 
portfela inwestycyjnego Subfunduszu.

1. 

2. 

3. 

PRZYJĘCIE PROPONOWANYCH ZMIAN UMOŻLIWI:
Zrównanie praw z wszystkich certyfikatów inwestycyjnych w zakresie wykupu oraz głosu.

Stworzenie optymalnych warunków do zakończenia trwających inwestycji Subfunduszu, 
przy dbałości o wartość lokat.

Wypłatę środków z Subfunduszu w miarę zwiększania płynności oraz po zakończeniu inwestycji 
na równych prawach wszystkim inwestorom Subfunduszu.

STAN OBECNY

DODATKOWE PROPONOWANE ZMIANY

LIKWIDACJA SUBFUNDUSZU
Subfundusz będzie działał przez najbliższe 5 lat

16 września 2024 rozpoczęcie likwidacji Subfunduszu

Za zgodą 2/3 inwestorów funduszu i 2/3 inwestorów 
MCI.TechVentures Subfundusz może zostać 
przedłużony 2 krotnie po 1 roku

Ewentualna możliwość wydłużenia czasu trwania 
Subfunduszu podyktowana jest zamiarem uniknięcia 
przyspieszonej sprzedaży aktywów, gdyby z uwagi na 
warunki rynkowe nie udało się tego zrobić do września 
2024 r. 

CEL INWESTYCYJNY
Subfundusz nie będzie mógł dokonywać nowych 
inwestycji, chyba, że nowa inwestycja zostanie 
zaakceptowana przez inwestorów większością 
2/3 głosów inwestorów Funduszu i 2/3 głosów 
inwestorów Subfunduszu

Subfundusz będzie mógł dokończyć procesy 
inwestycyjne w obecnych spółkach portfelowych, 
tzw. Follow-ons, celem ochrony/budowy ich 
wartości lub praw Subfunduszu wynikających 
z umowy

OPŁATA ZA ZARZĄDZANIE
TFI otrzyma opłatę za zarządzanie tylko wówczas 
gdy stopa zwrotu Subfunduszu po 
uwzględnieniu potencjalnej opłaty za 
zarządzanie dla TFI pozostanie dodatnia

Opłata nadal naliczana będzie kwartalnie

Opłata za sukces pozostaje bez zmian

Zmniejszamy obciążenia Subfunduszu co 
powinno przełożyć się w sposób pozytywny na 
wysokość potencjalnych nadwyżek do wypłaty 
w latach kolejnych i poprawienie stopy zwrotu 
Subfunduszu

PROPOZYCJA
Brak 10% limitu, umorzenie automatyczne z nadwyżek płynnych 
w Subfunduszu dla każdego inwestora

Subfundusz będzie istniał 5 lat (z możliwością przedłużenia o 1+1 rok)

W najgorszym scenariuszu likwidacja Subfunduszu rozpocznie się 
po 7 latach (jeśli inwestorzy wyrażą zgodę na przedłużenie Subfunduszu)

Jeśli inwestorzy nie wyrażą zgody na przedłużenie Subfunduszu 
to likwidacja Subfunduszu rozpocznie się po 5 latach

W trakcie trwania Subfunduszu, jeżeli środki płynne po uwzględnieniu 
rezerwy na zobowiązania finansowe Subfunduszu, inwestycje 
kontynuowane w obecne portfolio spółek, koszty działalności 
Subfunduszu i opłatę za zarządzanie, przekroczą 1M PLN to inwestorzy 
z automatu otrzymują nadwyżkę środków proporcjonalnie do 
posiadanego udziału w Subfunduszu 

Każdy certyfikat posiada 1 głos na zgromadzeniu inwestorów
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10% limit na umorzenia w odniesieniu do WAN 
z roku poprzedzającego złożenie żądania wykupu

Ok. 200M PLN certyfikatów nie objętych limitem, ale jeśli zgłoszone 
do wykupu to wyczerpujące dostępną pulę 10% limitu WAN

Zakładając, że certyfikaty nie objęte limitem będą co roku wyczerpywały 
całe 10% dostępnego limitu, potrzeba ok. 3 lat na pełne ich umorzenie...

...począwszy od czwartego roku certyfikaty posiadające 10% limit WAN na 
umorzenia składane do wykupu będą mogły być umarzane zakładając 
dostępne środki płynne w Subfunduszu

By w pełni umorzyć certyfikaty posiadające 10% limit WAN na umorzenia, 
trzeba więc ok. 10 lat plus 3 pierwsze lata gdy umarzane są tylko 
certyfikaty bez limitu. Uprawnionym jest założenie, że pełne wyjście 
z inwestycji nastąpi po 13 latach

MCI Capital S.A. pośrednio posiada certyfikaty, na które przypadają 
2 głosy na zgromadzeniu inwetorów

1. 

2.

3.



Opisane w niniejszej prezentacji zmiany statutu MCI.PrivateVentures FIZ („Fundusz”) utworzonego i zarządzanego przez MCI Capital TFI S.A. z siedzibą w Warszawie przy 
ul. Plac Europejski 1; 00-844 Warszawa („Towarzystwo”) stanowią proponowany przez Towarzystwo projekt. Prezentacja, z uwagi na jej objętość zawiera wyłącznie 
skrócony opis projektu zmian. Pełna treść projektu zmian statutu Funduszu udostępniana jest uczestnikom przez Towarzystwo i podmioty, które pośredniczyły 
w zbywaniu certyfikatów inwestycyjnych.

Wprowadzenie zmian statutu Funduszu uzależnione jest od wyrażenia zgody na zmiany przez Zgromadzenie Inwestorów istotnie wysoką większością głosów. 
Ostateczna decyzja o wprowadzeniu zmian należy do Towarzystwa.

Organem sprawującym nadzór nad Towarzystwem jest Komisja Nadzoru Finansowego. Towarzystwo działa na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego 
z dnia 3 lipca 2007 roku (Nr decyzji DFL/4030/29/12/07/V/KNF/44-1/AG).

MCI.TechVentures 1.0 („Subfundusz”) jest Subfunduszem wydzielonym w Funduszu. Fundusz ani Subfundusz nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego 
Subfunduszu ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego przez Subfundusz. Wartość aktywów netto Subfunduszu, a także wartość certyfikatu 
inwestycyjnego Subfunduszu, z uwagi na prowadzoną politykę inwestycyjną, może charakteryzować się wysoką zmiennością. Uczestnik powinien liczyć się 
z możliwością utraty co najmniej części lub całości wpłaconych środków. Informacje dotyczące zasad polityki inwestycyjnej, szczegółowy opis ryzyka związanego 
z inwestowaniem w certyfikaty inwestycyjne Subfunduszu oraz informacje na temat wysokości pobieranych opłat zostały zamieszczone odpowiednio w statucie Funduszu 
oraz warunkach emisji certyfikatów inwestycyjnych Subfunduszu udostępnianych osobom, do których kierowana była propozycja nabycia certyfikatów inwestycyjnych.

Osiągane przez Subfundusz wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Należy mieć na względzie, iż wynik inwestycyjny 
Subfunduszu nie jest tożsamy z wynikiem inwestycyjnym uczestnika Subfunduszu, z uwagi na możliwość ponoszenia dodatkowych opłat manipulacyjnych lub zapłaty 
podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji w Subfundusz.

O ile nie zaznaczono inaczej, źródłem danych i informacji zawartych w niniejszej prezentacji są źródła własne Towarzystwa, a dane są aktualne na dzień sporządzenia 
niniejszego dokumentu.

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny.
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