
OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU 

MCI.PRIVATEVENTURES FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO  

Z DNIA 5 GRUDNIA 2019 R. 

 

Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S. A. z 

siedzibą w Warszawie, ogłasza o zmianach w statucie funduszu 

MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. Zmiany są 

następujące: 

 

1) w art. 8 ust. 1 pkt 3) skreśla się lit. e);  

2) w art. 8 ust. 1 pkt 3) lit. f) otrzymuje następujące brzmienie: 

„f) wypłatę dochodów Subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0.;”; 

3) w art. 8 ust. 1 pkt 3) lit. g) otrzymuje następujące brzmienie:  

„g) wypłatę przychodów ze zbycia lokat Subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0.;”; 

4) w art. 8 ust. 1 pkt 3) lit. l) kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się lit. m) 

- o) w brzmieniu:  

„m) przedłużenie okresu trwania Subfunduszu MCI.TechVentures 1.0., zgodnie z art. 

37 ust. 2 Statutu;  

n) dokonanie, w okresie od 16 września 2019 r. do dnia otwarcia likwidacji 

Subfunduszu MCI.TechVentures 1.0. przez Fundusz działający na rachunek tego 

Subfunduszu, następujących czynności prawnych: (i) nabycia nowych lokat (w 

sposób bezpośredni lub za pośrednictwem spółek zależnych od Subfunduszu), 

zaciągnięcia nowych zobowiązań do nabywania nowych lokat, za wyjątkiem realizacji 

zobowiązań wynikających z zawartych przez Fundusz na rachunek Subfunduszu 

MCI.TechVentures 1.0. umów o charakterze inwestycyjnym, dotyczących istniejących 

lokat Subfunduszu MCI.TechVentures 1.0. lub kosztów dodatkowych inwestycji 

związanych z dotychczas nabytymi lokatami Funduszu, które wynikają z racjonalnych 

szacunków dotyczących potrzeb finansowych spółek, których akcje lub udziały 

stanowią lokaty Subfunduszu MCI.TechVentures 1.0., w zakresie budowy ich 

wartości oraz (ii) zaciągnięcia nowych kredytów lub pożyczek, chyba że będzie to 

związane z koniecznością refinansowania istniejącego na dzień 31 grudnia 2018 r. 

zadłużenia;  

o) zmianę Statutu w zakresie usunięcia wynikających ze Statutu lub dodania nowych, 

nie wynikających z Ustawy, uprawnień Zgromadzenia Inwestorów dotyczących 

Subfunduszu MCI.TechVentures 1.0.”; 



5) art. 8 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:  

„2. Z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 3) lit. n), żadna decyzja inwestycyjna dotycząca 

Aktywów Funduszu dla swej ważności nie wymaga zgody Zgromadzenia 

Inwestorów.”;  

6) art. 9 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:   

„2. Każdy Certyfikat Inwestycyjny daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu 

Inwestorów.”;  

7) w art. 9 skreśla się ust. 6;   

8) w art. 9 skreśla się ust. 7;   

9) w art. 9 ust. 8 otrzymuje następujące brzmienie:   

„8. Uchwała o wyrażeniu zgody na wypłatę dochodów Subfunduszu 

MCI.EuroVentures 1.0. podejmowana jest zwykłą większością głosów obecnych na 

Zgromadzeniu Inwestorów.”;  

10) w art. 9 ust. 9 otrzymuje następujące brzmienie:   

„9. Uchwała o wyrażeniu zgody na wypłatę przychodów ze zbycia lokat Subfunduszu 

MCI.EuroVentures 1.0. podejmowana jest zwykłą większością głosów obecnych na 

Zgromadzeniu Inwestorów.”;  

11) w art. 9 po ust. 9 dodaje się ust. 9a - 9c w brzmieniu:   

„9a. Uchwała o wyrażeniu zgody na przedłużeniu okresu trwania Subfunduszu 

MCI.TechVentures 1.0. jest podjęta, jeżeli głosy za przedłużeniem czasu trwania 

Subfunduszu MCI.TechVentures 1.0. oddali jednocześnie: (i) Uczestnicy 

reprezentujący łącznie co najmniej 2/3 ogólnej liczby Certyfikatów Inwestycyjnych 

Funduszu oraz (ii) Uczestnicy reprezentujący łącznie co najmniej 2/3 ogólnej liczby 

Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu związanych z Subfunduszem 

MCI.TechVentures 1.0.  

9b. Uchwała, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 3) lit. n) jest podjęta, jeżeli głosy „za” 

oddali jednocześnie: (i) Uczestnicy reprezentujący łącznie co najmniej 2/3 ogólnej 

liczby Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu oraz (ii) Uczestnicy reprezentujący 

łącznie co najmniej 2/3 ogólnej liczby Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu 

związanych z Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0.  

9c. Uchwała, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 3) lit. o) jest podjęta, jeżeli głosy „za” 

oddali jednocześnie: (i) Uczestnicy reprezentujący łącznie co najmniej 2/3 ogólnej 

liczby Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu oraz (ii) Uczestnicy reprezentujący 

łącznie co najmniej 2/3 ogólnej liczby Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu 

związanych z Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. (jeżeli ten Subfundusz 

istnieje).”;  

12) art. 24 otrzymuje następujące brzmienie:   



„Art. 24  

Wykupywanie Certyfikatów Inwestycyjnych Subfunduszu MCI.TechVentures 1.0.  

1. Fundusz może dokonywać wykupienia Certyfikatów Subfunduszu 

MCI.TechVentures 1.0. wyłącznie na zasadach określonych w ustępach poniższych. 

2. Fundusz dokonuje wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych Subfunduszu 

MCI.TechVentures 1.0. bez żądania Uczestnika.  

3. Wykupienie Certyfikatów Inwestycyjnych następuje na takich samych zasadach dla 

wszystkich serii Certyfikatów Subfunduszu MCI.TechVentures 1.0.  

4. Wykupienie Certyfikatów Inwestycyjnych Subfunduszu MCI.TechVentures 1.0. 

dokonywane jest w następującym trybie:  

1) Dniem Wykupienia jest dziesiąty dzień roboczy miesiąca kalendarzowego, jeżeli w 

ostatnim dniu kalendarzowym miesiąca poprzedniego „Nadwyżka Środków Płynnych” 

w rozumieniu pkt 2) poniżej wynosi co najmniej 1.000.000 zł;  

2) „Nadwyżkę Środków Płynnych” w rozumieniu postanowień niniejszego artykułu 

stanowi wartość Aktywów Płynnych Subfunduszu MCI.TechVentures 1.0. (w tym 

włączając – dla uniknięcia wątpliwości – weksle) oraz aktywów, o których mowa w 

art. 43 ust. 1 pkt 8) Statutu pomniejszona o sumę:  

a) wartości zobowiązań Subfunduszu wynikających z zaciągniętych kredytów, 

pożyczek i wyemitowanych obligacji oraz kosztów odsetkowych od istniejącego 

zadłużenia zapadające w okresie do spłaty,  

b) oszacowanej przez Towarzystwo wartości kosztów funkcjonowania Subfunduszu, 

o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1), 4) – 9) i 12) Statutu w okresie najbliższych 18 

miesięcy, przy czym wartość kosztów, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1), 4) – 9) i 

11) Statutu (nie uwzględniając kosztów, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 12) 

Statutu) nie może przekroczyć wartości stanowiącej 120% wartości kosztów, o 

których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1), 4) – 9) i 11) Statutu poniesionych w ubiegłym 

roku kalendarzowym,  

c) przewidywanej przez Towarzystwo wartości zobowiązań Subfunduszu 

wynikających z zawartych przez Fundusz na rachunek Subfunduszu umów o 

charakterze inwestycyjnym, dotyczących istniejących lokat Subfunduszu lub kosztów 

dodatkowych inwestycji związanych z dotychczas nabytymi lokatami Funduszu, które 

wynikają z racjonalnych szacunków dotyczących potrzeb finansowych spółek, których 

akcje lub udziały stanowią lokaty Subfunduszu, w zakresie budowy ich wartości; oraz  

d) zawiązanych rezerw na zobowiązania związane z potencjalnymi sporami, których 

stroną może być Fundusz działający na rachunek Subfunduszu; 

3) Łączna liczba wykupywanych Certyfikatów Inwestycyjnych w Dniu Wykupienia 

ustalana jest jako iloraz Nadwyżki Środków Płynnych i średniej arytmetycznej 



Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Certyfikat Inwestycyjny każdej serii, 

ustalonych na Dzień Wykupienia („Łączna Liczba Certyfikatów Podlegających 

Wykupieniu”);  

4) Fundusz dokonuje wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych posiadanych przez 

każdego Uczestnika związanych z Subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. pro rata, tj. 

w odniesieniu do każdego Uczestnika w takich samych proporcjach – wynikających z 

udziału posiadanych przez Uczestnika Certyfikatów Inwestycyjnych związanych z tym 

Subfunduszem w ogólnej liczbie istniejących Certyfikatów Inwestycyjnych 

związanych z Subfunduszem. Po ustaleniu proporcji, o której mowa w zdaniu 

poprzednim, w odniesieniu do każdego Uczestnika ustalany jest udział Certyfikatów 

Inwestycyjnych danego Uczestnika, które będą podlegać wykupieniu, w Łącznej 

Liczbie Certyfikatów Podlegających Wykupieniu. Części ułamkowe Certyfikatów 

Inwestycyjnych zaokrąglane są w dół, do liczby całkowitej; 

5) Certyfikaty Inwestycyjne danej serii podlegają wykupieniu po cenie równej 

Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Certyfikat Inwestycyjny tej serii;  

6) Towarzystwo ogłasza na stronie www.mci.pl o:  

a) wartości Nadwyżki Środków Płynnych (również w przypadku, jeżeli jest ona 

ujemna) – w terminie do 5 dnia roboczego każdego miesiąca kalendarzowego;  

b) Łącznej Liczbie Certyfikatów Podlegających Wykupieniu – w terminie do 3 dnia 

roboczego od Dnia Wykupienia;  

c) liczbie Certyfikatów Inwestycyjnych, które zostały wykupione w danym Dniu 

Wykupienia – w terminie do 3 dnia roboczego od Dnia Wykupienia.  

5. Wypłata środków pieniężnych Uczestnikom Funduszu z tytułu wykupienia 

Certyfikatów Inwestycyjnych Subfunduszu MCI.TechVentures 1.0. następuje na 

wskazane przez Uczestników rachunki bankowe niezwłocznie, nie później niż w 

terminie 14 dni od Dnia Wykupienia, przy czym za dzień wypłaty uznaje się dzień 

obciążenia rachunku bankowego Funduszu. Wypłata pomniejszana jest o należny 

podatek, jeżeli Fundusz obowiązany jest do jego naliczenia i pobrania.”;  

13) w art. 37 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:   

„1. Otwarcie likwidacji Subfunduszu MCI.TechVentures 1.0. następuje w dniu 16 

września 2024 r., chyba, że zgodnie z ust. 2, Towarzystwo, za zgodą Zgromadzenia 

Inwestorów, podejmie decyzję o przedłużeniu okresu trwania Subfunduszu.”;  

14) w art. 37 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:   

„2. Towarzystwo, za zgodą Zgromadzenia Inwestorów, może postanowić dwukrotnie 

o przedłużeniu okresu trwania Subfunduszu MCI.TechVentures 1.0. o 1 rok. W takim 

przypadku, otwarcie likwidacji Subfunduszu MCI.TechVentures 1.0. następuje 

odpowiednio w dniu 16 września 2025 r. lub 16 września 2026 r. Towarzystwo 



ogłasza o podjęciu albo niepodjęciu decyzji o przedłużeniu okresu trwania 

Subfunduszu poprzez ogłoszenie umieszczone na stronie internetowej www.mci.pl.”;  

15) w art. 42 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:   

„4. W okresie od 16 września 2019 r. do dnia otwarcia likwidacji Subfunduszu, z 

zastrzeżeniem art. 8 ust. 1 pkt 3) lit. n) Statutu, Fundusz, na rachunek Subfunduszu, 

nie będzie: (i) nabywać nowych lokat (ani w sposób bezpośredni, ani za 

pośrednictwem spółek zależnych od Subfunduszu), ani zaciągać nowych zobowiązań 

do nabywania nowych lokat, za wyjątkiem realizacji zobowiązań wynikających z 

zawartych przez Fundusz na rachunek Subfunduszu umów o charakterze 

inwestycyjnym, dotyczących istniejących lokat Subfunduszu lub kosztów 

dodatkowych inwestycji związanych z dotychczas nabytymi lokatami Funduszu, które 

wynikają z racjonalnych szacunków dotyczących potrzeb finansowych spółek, których 

akcje lub udziały stanowią lokaty Subfunduszu, w zakresie budowy ich wartości ani 

(ii) zaciągać nowych kredytów ani pożyczek, chyba że będzie to związane z 

koniecznością refinansowania istniejącego na dzień 30 czerwca 2019 r. zadłużenia.”;  

16) art. 47 otrzymuje następujące brzmienie:   

„Art. 47  

Wypłata dochodów Subfunduszu  

1. Dochodami Subfunduszu są przychody z lokat netto Subfunduszu lub 

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat.  

2. Dochody Subfunduszu powiększają Aktywa Subfunduszu i nie są wypłacane bez 

wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych związanych z Subfunduszem.”;  

17) art. 48 otrzymuje następujące brzmienie:   

„Art. 48  

Wypłata przychodów ze zbycia lokat Subfunduszu  

Fundusz nie wypłaca przychodów ze zbycia lokat Subfunduszu.”;  

18) skreśla się art. 48a. 

 

Pozostałe postanowienia statutu MCI.PrivateVentures FIZ (dalej: ,,Fundusz”) 

pozostają bez zmian. 

Na zmiany statutu Funduszu objęte niniejszym ogłoszeniem w dniu 25 

września 2019 r. wyraziło zgodę zgromadzenie inwestorów Funduszu. 

Ww. zmiany w statucie Funduszu wchodzą w życie w dniu ukazania się 

niniejszego ogłoszenia. 


