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OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU 

INTERNET VENTURES FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO 

Z DNIA 7 STYCZNIA 2021 ROKU 

 

Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o 

zmianach w statucie funduszu Internet Ventures Funduszu Inwestycyjnym 

Zamkniętym polegających na tym, że:----------------------------------------------------------- 

 

1) po art. 19zzzo dodaje się art. 19zzzp w następującym brzmieniu: ------------------ 

„Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii A40.  

1. W ramach kolejnej emisji Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu oferowane są 

Certyfikaty serii A40.  

2. Do emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii A40 postanowienia Art. 10 – 19 stosuje 

się odpowiednio, o ile co innego nie wynika z poniższych postanowień dotyczących 

emisji Certyfikatów serii A40.  

3. Wysokość wpłat do Funduszu w związku z emisją Certyfikatów Inwestycyjnych 

serii A40 nie może być wyższa niż 677.733,28 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt 

siedem tysięcy siedemset trzydzieści trzy złote 28/100).  

4. Przedmiotem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii A40 będzie nie więcej niż 

8.471.666 (słownie: osiem milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset 

sześćdziesiąt sześć) Certyfikatów.  

5. Cena emisyjna Certyfikatów Inwestycyjnych serii A40 zostanie określona w 

Warunkach Emisji dotyczących emisji Certyfikatów serii A40. Cena emisyjna 

Certyfikatów Inwestycyjnych serii A40 będzie równa Wartości Aktywów Netto 

Funduszu przypadającej na Certyfikat Inwestycyjny według wyceny Aktywów 

dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty 

Inwestycyjne serii A40.  

6. Wpłaty na Certyfikaty Inwestycyjne serii A40 dokonywane są wyłącznie w formie 

pieniężnej, wyłącznie w walucie polskiej. Kwota dokonanej wpłaty powinna być 

równa iloczynowi liczby Certyfikatów, na które dokonano zapisu, oraz ceny emisyjnej 

Certyfikatu serii A40.  

7. Wpłaty na Certyfikaty Inwestycyjne serii A40 są gromadzone przez Fundusz na 

wydzielonym rachunku u Depozytariusza.  

8. Uprawnionym do złożenia zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii A40 jest 

wyłącznie KFK.  

9. Zapisy na Certyfikaty serii A40 mogą być składane za pośrednictwem 

pełnomocnika, o którym mowa w Art. 14 Statutu.  

10. Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii A40 prowadzi bezpośrednio 

Towarzystwo, w terminie i na warunkach wskazanych w Warunkach emisji 

dotyczących emisji Certyfikatów serii A40.  
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11. Towarzystwo nie pobiera opłaty manipulacyjnej za wydanie Certyfikatów 

Inwestycyjnych serii A40.  

12. Uczestnik jest obowiązany do całkowitego opłacenia Certyfikatów Inwestycyjnych 

w okresie przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A40.  

13. Fundusz jest obowiązany wydać przydzielone Certyfikaty Inwestycyjne serii A40 

na warunkach i w sposób określony w Warunkach emisji.  

14. Certyfikaty Inwestycyjne serii A40 są certyfikatami, których emisja nie jest 

związana z obowiązkiem sporządzenia lub zatwierdzenia prospektu emisyjnego lub 

złożenia zawiadomienia zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o ofercie i które nie 

podlegają dopuszczeniu do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzeniu do 

alternatywnego systemu obrotu.  

15. Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii A40 nastąpi poprzez proponowanie 

nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych skierowane wyłącznie do KFK oraz zostanie 

przeprowadzona w sposób, który nie będzie powodować uznania proponowania 

nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych za ofertę publiczną w rozumieniu Ustawy o 

ofercie.  

16. Certyfikaty Inwestycyjne serii A40 będą rejestrowane w depozycie papierów 

wartościowych prowadzonym przez KDPW zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie.  

17. Wydanie Certyfikatu Inwestycyjnego serii A40 następuje w chwili zapisania 

Certyfikatu Inwestycyjnego serii A40 na rachunku papierów wartościowych 

Uczestnika albo na właściwym rachunku zbiorczym. Od chwili zarejestrowania w 

depozycie papierów wartościowych Certyfikatów Inwestycyjnych serii A40 oraz 

kolejnych serii za pośrednictwem Agenta Emisji, zapisy w Ewidencji Osób 

Uprawnionych prowadzonej przez Agenta Emisji dla danej serii Certyfikatów 

Inwestycyjnych wywołują skutki prawne związane z zapisem na rachunkach 

papierów wartościowych.  

18. Do powstania oraz przenoszenia praw z Certyfikatów Inwestycyjnych serii A40 

stosuje się przepisy Ustawy o obrocie dotyczące praw ze zdematerializowanych 

papierów wartościowych.  

19. Na podstawie umowy, Fundusz zleci firmie inwestycyjnej uprawnionej do 

prowadzenia rachunków papierów wartościowych lub bankowi powierniczemu 

wykonywanie funkcji Agenta Emisji dla Certyfikatów Inwestycyjnych serii A40.” 

 

2) po art. 19zzzp dodaje się art. 19zzzr w następującym brzmieniu ------------------- 

„Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii B50.  

1. W ramach kolejnej emisji Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu oferowane są 

Certyfikaty serii B50.  

2. Do emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii B50 postanowienia Art. 10 – 19 stosuje 

się odpowiednio, o ile co innego nie wynika z poniższych postanowień dotyczących 

emisji Certyfikatów serii B50.  

3. Wysokość wpłat do Funduszu w związku z emisją Certyfikatów Inwestycyjnych 

serii B50 nie może być wyższa niż 677.733,28 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt 

siedem tysięcy siedemset trzydzieści trzy złote 28/100).  
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4. Przedmiotem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii B50 będzie nie więcej niż 

8.471.666 (słownie: osiem milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset 

sześćdziesiąt sześć) Certyfikatów.  

5. Cena emisyjna Certyfikatów Inwestycyjnych serii B50 zostanie określona w 

Warunkach Emisji dotyczących emisji Certyfikatów serii B50. Cena emisyjna 

Certyfikatów Inwestycyjnych serii B50 będzie równa Wartości Aktywów Netto 

Funduszu przypadającej na Certyfikat Inwestycyjny według wyceny Aktywów 

dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty 

Inwestycyjne serii B50.  

6. Wpłaty na Certyfikaty Inwestycyjne serii B50 dokonywane są wyłącznie w formie 

pieniężnej, wyłącznie w walucie polskiej. Kwota dokonanej wpłaty powinna być 

równa iloczynowi liczby Certyfikatów, na które dokonano zapisu, oraz ceny emisyjnej 

Certyfikatu serii B50.  

7. Wpłaty na Certyfikaty Inwestycyjne serii B50 są gromadzone przez Fundusz na 

wydzielonym rachunku u Depozytariusza.  

8. Uprawnionym do złożenia zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii B50 jest 

wyłącznie Inwestor.  

9. Zapisy na Certyfikaty serii B50 mogą być składane za pośrednictwem 

pełnomocnika, o którym mowa w Art. 14 Statutu.  

10. Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii B50 prowadzi bezpośrednio 

Towarzystwo, w terminie i na warunkach wskazanych w Warunkach emisji 

dotyczących emisji Certyfikatów serii B50.  

11. Towarzystwo nie pobiera opłaty manipulacyjnej za wydanie Certyfikatów 

Inwestycyjnych serii B50.  

12. Uczestnik jest obowiązany do całkowitego opłacenia Certyfikatów Inwestycyjnych 

w okresie przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii B50.  

13. Fundusz jest obowiązany wydać przydzielone Certyfikaty Inwestycyjne serii B50 

na warunkach i w sposób określony w Warunkach emisji.  

14. Certyfikaty Inwestycyjne serii B50 są certyfikatami, których emisja nie jest 

związana z obowiązkiem sporządzenia lub zatwierdzenia prospektu emisyjnego lub 

złożenia zawiadomienia zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o ofercie i które nie 

podlegają dopuszczeniu do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzeniu do 

alternatywnego systemu obrotu.  

15. Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii B50 nastąpi poprzez proponowanie 

nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych skierowane wyłącznie do Inwestora oraz 

zostanie przeprowadzona w sposób, który nie będzie powodować uznania 

proponowania nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych za ofertę publiczną w rozumieniu 

Ustawy o ofercie.  

16. Certyfikaty Inwestycyjne serii B50 będą rejestrowane w depozycie papierów 

wartościowych prowadzonym przez KDPW zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie.  

17. Wydanie Certyfikatu Inwestycyjnego serii B50 następuje w chwili zapisania 

Certyfikatu Inwestycyjnego serii B50 na rachunku papierów wartościowych 

Uczestnika albo na właściwym rachunku zbiorczym. Od chwili zarejestrowania w 

depozycie papierów wartościowych Certyfikatów Inwestycyjnych serii B50 oraz 
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kolejnych serii za pośrednictwem Agenta Emisji, zapisy w Ewidencji Osób 

Uprawnionych prowadzonej przez Agenta Emisji dla danej serii Certyfikatów 

Inwestycyjnych wywołują skutki prawne związane z zapisem na rachunkach 

papierów wartościowych.  

18. Do powstania oraz przenoszenia praw z Certyfikatów Inwestycyjnych serii B50 

stosuje się przepisy Ustawy o obrocie dotyczące praw ze zdematerializowanych 

papierów wartościowych.  

19. Na podstawie umowy, Fundusz zleci firmie inwestycyjnej uprawnionej do 

prowadzenia rachunków papierów wartościowych lub bankowi powierniczemu 

wykonywanie funkcji Agenta Emisji dla Certyfikatów Inwestycyjnych serii B50.” 

 

3) po art. 19zzzr dodaje się art. 19zzzs w następującym brzmieniu ------------------- 

„Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii A41.  

1. W ramach kolejnej emisji Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu oferowane są 

Certyfikaty serii A41.  

2. Do emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii A41 postanowienia Art. 10 – 19 stosuje 

się odpowiednio, o ile co innego nie wynika z poniższych postanowień dotyczących 

emisji Certyfikatów serii A41.  

3. Wysokość wpłat do Funduszu w związku z emisją Certyfikatów Inwestycyjnych 

serii A41 nie może być wyższa niż 544.200,00 zł (słownie: pięćset czterdzieści cztery 

tysiące dwieście złotych).  

4. Przedmiotem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii A41 będzie nie więcej niż 

6.802.500 (słownie: sześć milionów osiemset dwa tysiące pięćset) Certyfikatów.  

5. Cena emisyjna Certyfikatów Inwestycyjnych serii A41 zostanie określona w 

Warunkach Emisji dotyczących emisji Certyfikatów serii A41. Cena emisyjna 

Certyfikatów Inwestycyjnych serii A41 będzie równa Wartości Aktywów Netto 

Funduszu przypadającej na Certyfikat Inwestycyjny według wyceny Aktywów 

dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty 

Inwestycyjne serii A41.  

6. Wpłaty na Certyfikaty Inwestycyjne serii A41 dokonywane są wyłącznie w formie 

pieniężnej, wyłącznie w walucie polskiej. Kwota dokonanej wpłaty powinna być 

równa iloczynowi liczby Certyfikatów, na które dokonano zapisu, oraz ceny emisyjnej 

Certyfikatu serii A41.  

7. Wpłaty na Certyfikaty Inwestycyjne serii A41 są gromadzone przez Fundusz na 

wydzielonym rachunku u Depozytariusza.  

8. Uprawnionym do złożenia zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii A41 jest 

wyłącznie KFK.  

9. Zapisy na Certyfikaty serii A41 mogą być składane za pośrednictwem 

pełnomocnika, o którym mowa w Art. 14 Statutu.  

10. Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii A41 prowadzi bezpośrednio 

Towarzystwo, w terminie i na warunkach wskazanych w Warunkach emisji 

dotyczących emisji Certyfikatów serii A41.  

11. Towarzystwo nie pobiera opłaty manipulacyjnej za wydanie Certyfikatów 

Inwestycyjnych serii A41.  
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12. Uczestnik jest obowiązany do całkowitego opłacenia Certyfikatów Inwestycyjnych 

w okresie przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A41.  

13. Fundusz jest obowiązany wydać przydzielone Certyfikaty Inwestycyjne serii A41 

na warunkach i w sposób określony w Warunkach emisji.  

14. Certyfikaty Inwestycyjne serii A41 są certyfikatami, których emisja nie jest 

związana z obowiązkiem sporządzenia lub zatwierdzenia prospektu emisyjnego lub 

złożenia zawiadomienia zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o ofercie i które nie 

podlegają dopuszczeniu do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzeniu do 

alternatywnego systemu obrotu.  

15. Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii A41 nastąpi poprzez proponowanie 

nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych skierowane wyłącznie do KFK oraz zostanie 

przeprowadzona w sposób, który nie będzie powodować uznania proponowania 

nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych za ofertę publiczną w rozumieniu Ustawy o 

ofercie.  

16. Certyfikaty Inwestycyjne serii A41 będą rejestrowane w depozycie papierów 

wartościowych prowadzonym przez KDPW zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie.  

17. Wydanie Certyfikatu Inwestycyjnego serii A41 następuje w chwili zapisania 

Certyfikatu Inwestycyjnego serii A41 na rachunku papierów wartościowych 

Uczestnika albo na właściwym rachunku zbiorczym. Od chwili zarejestrowania w 

depozycie papierów wartościowych Certyfikatów Inwestycyjnych serii A41 oraz 

kolejnych serii za pośrednictwem Agenta Emisji, zapisy w Ewidencji Osób 

Uprawnionych prowadzonej przez Agenta Emisji dla danej serii Certyfikatów 

Inwestycyjnych wywołują skutki prawne związane z zapisem na rachunkach 

papierów wartościowych.  

18. Do powstania oraz przenoszenia praw z Certyfikatów Inwestycyjnych serii A41 

stosuje się przepisy Ustawy o obrocie dotyczące praw ze zdematerializowanych 

papierów wartościowych.  

19. Na podstawie umowy, Fundusz zleci firmie inwestycyjnej uprawnionej do 

prowadzenia rachunków papierów wartościowych lub bankowi powierniczemu 

wykonywanie funkcji Agenta Emisji dla Certyfikatów Inwestycyjnych serii A41.” 

 

4) po art. 19zzzs dodaje się art. 19zzzt w następującym brzmieniu ------------------- 

„Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii B51.  

1. W ramach kolejnej emisji Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu oferowane są 

Certyfikaty serii B51.  

2. Do emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii B51 postanowienia Art. 10 – 19 stosuje 

się odpowiednio, o ile co innego nie wynika z poniższych postanowień dotyczących 

emisji Certyfikatów serii B51.  

3. Wysokość wpłat do Funduszu w związku z emisją Certyfikatów Inwestycyjnych 

serii B51 nie może być wyższa niż 544.200,00 zł (słownie: pięćset czterdzieści cztery 

tysiące dwieście złotych).  

4. Przedmiotem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii B51 będzie nie więcej niż 

6.802.500  (słownie: sześć milionów osiemset dwa tysiące pięćset) Certyfikatów.  
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5. Cena emisyjna Certyfikatów Inwestycyjnych serii B51 zostanie określona w 

Warunkach Emisji dotyczących emisji Certyfikatów serii B51. Cena emisyjna 

Certyfikatów Inwestycyjnych serii B51 będzie równa Wartości Aktywów Netto 

Funduszu przypadającej na Certyfikat Inwestycyjny według wyceny Aktywów 

dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty 

Inwestycyjne serii B51.  

6. Wpłaty na Certyfikaty Inwestycyjne serii B51 dokonywane są wyłącznie w formie 

pieniężnej, wyłącznie w walucie polskiej. Kwota dokonanej wpłaty powinna być 

równa iloczynowi liczby Certyfikatów, na które dokonano zapisu, oraz ceny emisyjnej 

Certyfikatu serii B51.  

7. Wpłaty na Certyfikaty Inwestycyjne serii B51 są gromadzone przez Fundusz na 

wydzielonym rachunku u Depozytariusza.  

8. Uprawnionym do złożenia zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii B51 jest 

wyłącznie Inwestor.  

9. Zapisy na Certyfikaty serii B51 mogą być składane za pośrednictwem 

pełnomocnika, o którym mowa w Art. 14 Statutu.  

10. Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii B51 prowadzi bezpośrednio 

Towarzystwo, w terminie i na warunkach wskazanych w Warunkach emisji 

dotyczących emisji Certyfikatów serii B51.  

11. Towarzystwo nie pobiera opłaty manipulacyjnej za wydanie Certyfikatów 

Inwestycyjnych serii B51.  

12. Uczestnik jest obowiązany do całkowitego opłacenia Certyfikatów Inwestycyjnych 

w okresie przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii B51.  

13. Fundusz jest obowiązany wydać przydzielone Certyfikaty Inwestycyjne serii B51 

na warunkach i w sposób określony w Warunkach emisji.  

14. Certyfikaty Inwestycyjne serii B51 są certyfikatami, których emisja nie jest 

związana z obowiązkiem sporządzenia lub zatwierdzenia prospektu emisyjnego lub 

złożenia zawiadomienia zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o ofercie i które nie 

podlegają dopuszczeniu do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzeniu do 

alternatywnego systemu obrotu.  

15. Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii B51 nastąpi poprzez proponowanie 

nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych skierowane wyłącznie do Inwestora oraz 

zostanie przeprowadzona w sposób, który nie będzie powodować uznania 

proponowania nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych za ofertę publiczną w rozumieniu 

Ustawy o ofercie.  

16. Certyfikaty Inwestycyjne serii B51 będą rejestrowane w depozycie papierów 

wartościowych prowadzonym przez KDPW zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie.  

17. Wydanie Certyfikatu Inwestycyjnego serii B51 następuje w chwili zapisania 

Certyfikatu Inwestycyjnego serii B51 na rachunku papierów wartościowych 

Uczestnika albo na właściwym rachunku zbiorczym. Od chwili zarejestrowania w 

depozycie papierów wartościowych Certyfikatów Inwestycyjnych serii B51 oraz 

kolejnych serii za pośrednictwem Agenta Emisji, zapisy w Ewidencji Osób 

Uprawnionych prowadzonej przez Agenta Emisji dla danej serii Certyfikatów 
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Inwestycyjnych wywołują skutki prawne związane z zapisem na rachunkach 

papierów wartościowych.  

18. Do powstania oraz przenoszenia praw z Certyfikatów Inwestycyjnych serii B51 

stosuje się przepisy Ustawy o obrocie dotyczące praw ze zdematerializowanych 

papierów wartościowych.  

19. Na podstawie umowy, Fundusz zleci firmie inwestycyjnej uprawnionej do 

prowadzenia rachunków papierów wartościowych lub bankowi powierniczemu 

wykonywanie funkcji Agenta Emisji dla Certyfikatów Inwestycyjnych serii B51.” 

 

 

 

 

 

Pozostałe postanowienia statutu pozostają bez zmian.  

Wyżej wymienione zmiany w statucie funduszu Internet Ventures Fundusz 

Inwestycyjny Zamknięty wchodzą w życie z dniem ukazania się niniejszego 

ogłoszenia. 

 

 
 

 

 


