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OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU 

INTERNET VENTURES FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO 

Z DNIA 4 MARCA 2020 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) w  art. 1 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: ---------------------------------------- 

„2.Fundusz jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym aktywów niepublicznych w 

rozumieniu art. 196 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i 

zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, zwanej dalej “Ustawą”. 

Fundusz nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, o którym mowa 

w art. 2 pkt 39 Ustawy.” --------------------------------------------------------------------------------- 

2) w art. 3 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: ----------------------------------------- 

,,W Statucie Funduszu użyto następujących definicji i określeń skrótowych:---------- 

1) Agent Emisji – podmiot, o którym mowa w art. 7a Ustawy o obrocie, tj.  firma 

inwestycyjna uprawniona do prowadzenia rachunków papierów wartościowych 

na podstawie Ustawy o obrocie albo bank powierniczy, wykonujący obowiązki 

agenta emisji, o których mowa w art. 7a Ustawy o obrocie, w odniesieniu do 

Certyfikatów Inwestycyjnych serii A37 i B47 oraz kolejnych, --------------------------- 

2) Aktywa, Aktywa Funduszu - mienie Funduszu obejmujące środki z tytułu wpłat 

Uczestników Funduszu, prawa nabyte oraz pożytki z tych praw, --------------------- 

3) Aktywa Netto Funduszu - Aktywa Funduszu pomniejszone o zobowiązania 

Funduszu, ------------------------------------------------------------------------------------------- 

4) Aktywa Docelowe – aktywa o których mowa w art. 23 ust. 4 Statutu, -------------- 

4a) Aktywny Rynek – rynek spełniający łącznie następujące kryteria: instrumenty, 

będące przedmiotem obrotu na rynku są jednorodne, zazwyczaj w każdym 

czasie występują zainteresowani nabywcy i sprzedawcy, ceny są podawane do 

publicznej wiadomości. -------------------------------------------------------------------------- 

5) Aktywa Płynne – aktywa, o których mowa w art. 23 ust. 5 Statutu nie 

przeznaczone na finansowanie Inwestycji, ------------------------------------------------- 

6) Audytor Funduszu  - podmiot uprawniony do badania sprawozdań 

finansowych Funduszu na dany rok obrachunkowy, ------------------------------------- 

7) Certyfikaty Inwestycyjne, Certyfikaty – emitowane przez Fundusz papiery 

wartościowe imienne nieposiadające formy dokumentu, reprezentujące 

jednakowe prawa majątkowe, z zastrzeżeniem zróżnicowanych uprawnień 
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(opisanych w Art. 29 -31)  przysługujących właścicielom Certyfikatów 

Uprzywilejowanych oraz właścicielom Certyfikatów Zwykłych, ------------------------ 

8) Certyfikaty Zwykłe - Certyfikaty serii A pierwszej emisji oraz Certyfikaty  

kolejnych emisji oznaczone jako certyfikaty  Serii A, ------------------------------------- 

9) Certyfikaty Uprzywilejowane- Certyfikaty serii B pierwszej emisji oraz 

Certyfikaty  kolejnych emisji oznaczone jako certyfikaty  Serii B, --------------------- 

10) Depozyt Papierów Wartościowych – depozyt papierów wartościowych, o 

którym mowa w art. 3 pkt 21 Ustawy,  prowadzony przez KDPW S.A., ------------- 

11) Depozytariusz – Bank BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

wykonujący funkcję depozytariusza Funduszu, -------------------------------------------- 

12) Dzień Wyceny – dzień, w którym dokonuje się wyceny Aktywów Funduszu, 

ustalenia Wartości Aktywów Netto Funduszu i ustalenia Wartości Aktywów 

Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny. Dniem tym jest: -------------------------- 

a) Dzień otwarcia ksiąg rachunkowych Funduszu  następujący po rejestracji 

Funduszu, oraz-------------------------------------------------------------------------------- 

b) Dzień przypadający na 7 (siedem) dni przed rozpoczęciem przyjmowania 

zapisów na Certyfikaty kolejnych emisji oraz ----------------------------------------- 

c) Dzień rozpoczęcia likwidacji Funduszu oraz ----------------------------------------- 

d) Dzień Wykupu. ------------------------------------------------------------------------------- 

13) Dzień Wykupu - dzień, w którym Fundusz dokonuje wykupu Certyfikatów 

Inwestycyjnych, ------------------------------------------------------------------------------------ 

14) Dzień Roboczy - każdy dzień od poniedziałku do piątku włącznie, z 

wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, ------------------------------------------- 

15) Efektywna stopa procentowa – stopa, przy zastosowaniu której następuje 

zdyskontowanie do bieżącej wartości związanych ze składnikiem lokat lub 

zobowiązań Funduszu przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych w 

okresie do terminu zapadalności lub wymagalności, a w przypadku składników 

o zmiennej stopie procentowej – do najbliższego terminu oszacowania przez 

rynek poziomu odniesienia, stanowiąca wewnętrzną stopę zwrotu składnika 

Aktywów lub zobowiązania w danym okresie, ------------------------------------------ 

16) Ewidencja Osób Uprawnionych – ewidencja osób uprawnionych z 

Certyfikatów Inwestycyjnych, prowadzona przez Agenta Emisji na podstawie 

przepisów Ustawy o obrocie, w której zapisywane są Certyfikaty Inwestycyjne 

danej serii, począwszy od serii A37 oraz B47, ------------------------------------------ 

17) Ewidencja Uczestników Funduszu – ewidencja Uczestników Funduszu 

prowadzona przez Towarzystwo, w której zapisywane są Certyfikaty 

Inwestycyjne do serii A36 i B46 włącznie,--------------------------------------------------- 

18) GPW – Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., -------------------------- 
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19) Instrumenty Rynku Pieniężnego - papiery wartościowe lub prawa majątkowe 

inkorporujące wyłącznie wierzytelności pieniężne, o terminie realizacji praw 

liczonym od dnia ich wystawienia, nie dłuższym niż rok, których wartość może 

być ustalona w każdym czasie, i co do których istnieją popyt i podaż 

umożliwiające ich nabywanie i zbywanie w sposób ciągły, przy czym 

przejściowa utrata płynności przez papier wartościowy lub prawo majątkowe nie 

powoduje utraty przez ten papier lub prawo statusu instrumentu rynku 

pieniężnego, ---------------------------------------------------------------------------------------- 

20) Instrumenty Pochodne – prawa majątkowe, których cena rynkowa zależy 

bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości papierów wartościowych, o 

których mowa w art. 3 pkt 1 lit. a) Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, 

oraz inne prawa majątkowe, których cena rynkowa bezpośrednio lub pośrednio 

zależy od kształtowania się ceny rynkowej walut obcych lub od zmiany 

wysokości stóp procentowych, ----------------------------------------------------------------- 

21) Inwestor – MCI Capital S.A, z siedzibą Warszawie, Plac Europejski 1, wpisaną 

do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

4542, -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

22) KDPW – Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w 

Warszawie, ------------------------------------------------------------------------------------------ 

23) Kluczowy Personel - osoby niezbędne do zapewnienia realizacji zaplanowanej 

strategii inwestycyjnej Funduszu, w szczególności posiadające wysokie lub 

specjalistyczne kwalifikacje, -------------------------------------------------------------------- 

24) Komisja – Komisja Nadzoru Finansowego, ------------------------------------------------ 

25) KFK – PFR Ventures Sp. z o.o., wpisana do Rejestru Przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. 

Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000533101------------------------------------------------ 

26) Minimalna Stopa Zwrotu Netto –Wewnętrzna Stopa Zwrotu Netto w wysokości 

6,33%,------------------------------------------------------------------------------------------------- 

27) Okres Inwestycyjny – okres, w którym Fundusz  dokonuje  Inwestycji trwający 

do dnia 31 grudnia 2016 r.,  --------------------------------------------------------------------- 

28) Pośrednik Wykupu – podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych 

albo rachunek zbiorczy, na którym zapisane są należące do Uczestnika 

Funduszu Certyfikaty Inwestycyjne, Agent Emisji lub Sponsor Emisji, -------------- 

29) Rejestr Sponsora Emisji – prowadzony przez Sponsora Emisji rejestr osób, 

które nabyły Certyfikaty Inwestycyjne, a nie złożyły dyspozycji deponowania 

Certyfikatów Inwestycyjnych na rachunku papierów wartościowych albo na 

odpowiednim rachunku zbiorczym, ----------------------------------------------------------- 

30) Rozporządzenie 2017/1129 – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma 
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być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub 

dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 

2003/71/WE, ---------------------------------------------------------------------------------------- 

31) Sponsor Emisji – podmiot uprawniony do prowadzenia rachunków papierów 

wartościowych, będący bezpośrednim uczestnikiem KDPW, prowadzący rejestr 

osób, które nabyły Certyfikaty Inwestycyjne, a nie złożyły dyspozycji 

deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych na należącym do nich rachunku 

papierów wartościowych albo na odpowiednim rachunku zbiorczym, --------------- 

32) Wewnętrzna Stopa Zwrotu Netto – roczna wewnętrzna stopa zwrotu ze 

zrealizowanych Inwestycji wygenerowana dla Inwestora KFK przez Fundusz; 

Wewnętrzna Stopa Zwrotu Netto  liczona jest od wartości środków wpłaconych 

przez Inwestora i  KFK do Funduszu tytułem ceny emisyjnej obejmowanych 

certyfikatów, na bazie miesięcznych przepływów pieniężnych, według 

następującego algorytmu: ----------------------------------------------------------------------- 

Wewnętrzna stopa zwrotu netto (IRR netto) jest stopą dyskontową w równaniu, 

które przyrównuje bieżącą wartość sumy przepływów pieniężnych, będących 

wpłatami Inwestora lub KFK do Funduszu na objęcie Certyfikatów, do bieżącej 

wartości sumy przepływów pieniężnych wypłaconych Inwestorowi lub KFK 

przez Fundusz. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Wewnętrzną stopę zwrotu netto uzyskuje się z poniższego równania: 
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mIRR  wyrażona jest w procentach, zatem wynik powyższych równań należy 

pomnożyć przez 100%.--------------------------------------------------------------------------- 

gdzie, ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NUPPUPPUPP ,...,, 10  lub iUPP  - ujemne przepływy pieniężne, będące wpłatami 

Inwestora lub KFK do Funduszu w każdym miesiącu począwszy od miesiąca 0 

(miesiąca pierwszej wpłaty przez Inwestora lub KFK do Funduszu) do miesiąca 

N (miesiąca ostatniego przepływu środków pieniężnych między Inwestorem lub 

KFK a Funduszem) ------------------------------------------------------------------------------- 

NDPPDPPDPP ,...,, 10  lub iDPP  - dodatnie przepływy pieniężne dla Inwestora lub 

KFK, będące przepływami środków pieniężnych z Funduszu do Inwestora lub 

KFK, w każdym miesiącu począwszy od miesiąca 0 (miesiąca pierwszej wpłaty 

przez Inwestora lub KFK do Funduszu) do miesiąca N (miesiąca ostatniego 

przepływu środków pieniężnych między Inwestorem lub KFK a Funduszem. ----- 
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Przepływy środków pieniężnych na potrzeby wyliczenia zrealizowanej 

wewnętrznej stopy zwrotu netto powinny być przyjęte na pierwszy dzień 

miesiąca, w którym wystąpiły. ------------------------------------------------------------------ 

mIRR  - miesięczna wewnętrzna stopa zwrotu netto; jest ona następnie 

przekształcona w roczną wewnętrzną stopę zwrotu (IRR netto) na podstawie 

poniższego wzoru: -------------------------------------------------------------------------------- 

%100*]1)1[(_ 12 −+= mIRRnettoIRR ------------------------------------------------------------ 

33) Papiery wartościowe – papiery wartościowe, o których mowa w art. 2 ust. 34 

Ustawy, ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

34) Projekt Inwestycyjny/Inwestycja - każda inwestycja w rozumieniu przepisów 

Ustawy o rachunkowości, dokonywana przez Fundusz w Przedsiębiorcę 

poprzez obejmowanie nowych udziałów lub akcji (w tym akcji w spółkach 

komandytowo - akcyjnych), a także poprzez obejmowanie dłużnych papierów 

wartościowych emitowanych przez Przedsiębiorców, w których Fundusz objął 

akcje lub udziały oraz udzielanie takim Przedsiębiorcom pożyczek. Okres 

dokonywania przez Fundusz Inwestycji wynosi nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 

2015 r., zgodnie z postanowieniami pkt 24, ------------------------------------------------ 

35) Przedsiębiorca – mikroprzedsiębiorca oraz mały i średni przedsiębiorca 

spełniający warunki określone w Załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) 

Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008r. uznające niektóre rodzaje pomocy za 

zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne 

rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) Dz. Urz. UE L 214 z 9 sierpnia 

2008 r. 214.3, -------------------------------------------------------------------------------------- 

36) /skreślono/------------------------------------------------------------------------------------------ 

37) Sąd Rejestrowy - Sąd Okręgowy w Warszawie, prowadzący rejestr funduszy 

inwestycyjnych, ------------------------------------------------------------------------------------ 

38) Statut - Statut Internet Ventures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, ------ 

39) Środki pochodzące z zakończenia Inwestycji – środki otrzymane przez 

Fundusz w wyniku Zakończenia Inwestycji Funduszu, --------------------------------- 

40) Tryb Kwalifikowany–tryb likwidacji Funduszu, określony w art. 36 ust. 6, 

mający zastosowanie w przypadku podjęcia przez Zgromadzenie Inwestorów 

uchwały o likwidacji Funduszu w Trybie Kwalifikowanym, zgodnie z §9 

rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie 

wsparcia finansowego udzielanego przez Krajowy Fundusz Kapitałowy (Dz. U. 

Nr 115, poz. 796), --------------------------------------------------------------------------------- 

41) Uczestnik Funduszu, Uczestnik - osoba fizyczna, prawna lub jednostka 

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej: (i) wskazana w Ewidencji 

Uczestników Funduszu jako posiadacz przynajmniej jednego Certyfikatu lub (ii) 

wskazana w Ewidencji Osób Uprawnionych, lub (iii) wskazana w Rejestrze 
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Sponsora emisji jako właściciel przynajmniej jednego Certyfikatu, lub (iv) 

będąca posiadaczem rachunku papierów wartościowych, na którym jest 

zapisany przynajmniej jeden Certyfikat Inwestycyjny albo będąca osobą 

uprawnioną z przyjemniej jednego Certyfikatu Inwestycyjnego zapisanego na 

rachunku zbiorczym, to jest w szczególności: KFK, Inwestor, lub podmiot, który 

nabył od KFK lub Inwestora Certyfikaty zgodnie z niniejszym Statutem,------------ 

42) Umowa - Umowa o udzielenie Wsparcia Finansowego zawarta w dniu 

28.06.2010 r. pomiędzy Towarzystwem, IIF S.A., MCI Capital S.A. oraz 

Krajowym Funduszem Kapitałowym S.A., z późniejszymi zmianami, ---------------- 

43) Ustawa o obrocie – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi, ---------------------------------------------------------------------------------------- 

44) Ustawa o ofercie - ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i 

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,---------------------------------------------- 

45) Ustawa o rachunkowości – ustawa z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości, --------------------------------------------------------------------------------- 

46) Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny - wartość Aktywów Netto 

Funduszu w Dniu Wyceny przypadających na Certyfikaty podzielona przez 

liczbę wszystkich istniejących (wyemitowanych i nieumorzonych) Certyfikatów 

Inwestycyjnych, ------------------------------------------------------------------------------------ 

47) Warunki Emisji – dokument określający warunki emisji Certyfikatów 

Inwestycyjnych, ------------------------------------------------------------------------------------ 

48) Zakończenie Inwestycji Funduszu – dzień ostatniego zaksięgowania na 

koncie Funduszu środków pochodzących z: ----------------------------------------------- 

•  zakończenia danej Inwestycji, to jest z likwidacji, spłaty, zbycia lub 

umorzenia wszystkich  instrumentów finansowych, związanych z daną 

Inwestycją lub-------------------------------------------------------------------------------- 

• częściowego zakończenia danej Inwestycji- to jest z likwidacji, spłaty, 

zbycia lub umorzenia tylko części instrumentów finansowych, związanych 

z daną Inwestycją. ------------------------------------------------------------------------- 

49) Zadeklarowana Kwota – maksymalna kwota środków pieniężnych 

zadeklarowana przez danego Uczestnika, za którą zamierza on objąć 

Certyfikaty Inwestycyjne lub obligacje emitowane przez Fundusz. W przypadku 

Inwestora Zadeklarowana Kwota wynosi 50.000.000 złotych. W przypadku KFK 

Zadeklarowana kwota wynosi 50.000.000 złotych. --------------------------------------- 

50) Zgromadzenie Inwestorów, Zgromadzenie – organ Funduszu utworzony i 

działający zgodnie z postanowieniami Ustawy oraz niniejszego Statutu. ----------- 

51) Spółki portfelowe – przedsiębiorcy w których Fundusz dokonał inwestycji, 

zgodnie z Umową.” -------------------------------------------------------------------------------- 
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2) w art. 5 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:----------------------------------------- 

„2. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu 

Funduszu upoważnieni są dwaj członkowie zarządu Towarzystwa łącznie, jeden 

członek zarządu Towarzystwa łącznie z prokurentem, pełnomocnicy Towarzystwa w 

granicach udzielonych pełnomocnictw.” ------------------------------------------------------------  

3) w art. 5 skreśla się ust. 6 i oznacza się go jako:--------------------------------------------- 

 /skreślono/ ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

4) w art. 7 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:----------------------------------------- 

„2. Uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów są Uczestnicy Funduszu, 

którzy nie później niż na 7 (siedem) dni przed dniem odbycia Zgromadzenia 

Inwestorów, a w przypadku o którym mowa w ust. 10 poniżej, nie później niż w dniu 

odbycia Zgromadzenia Inwestorów:------------------------------------------------------------------   

1) w odniesieniu Certyfikatów Inwestycyjnych zapisanych w Ewidencji Uczestników 

Funduszu - zgłoszą Towarzystwu zamiar udziału w Zgromadzeniu Inwestorów lub----- 

2) w odniesieniu do pozostałych Certyfikatów - złożą Towarzystwu świadectwo 

depozytowe wydane zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie albo zaświadczenie 

wydane przez Agenta Emisji prowadzącego Ewidencję Osób Uprawnionych, 

potwierdzające zablokowanie Certyfikatów Inwestycyjnych Uczestnika w tej ewidencji 

oraz wskazujące liczbę, rodzaj i serię tych Certyfikatów.”-------------------------------------- 

5) w art. 7 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie: ----------------------------------------- 

„3. Zgłoszenie zamiaru udziału w Zgromadzeniu Inwestorów o którym mowa w ust. 2 

pkt 1), dokonywane jest przez Uczestnika w formie pisemnej lub za pośrednictwem 

jego poczty elektronicznej – z adresu email wskazanego w formularzu zapisu albo w 

pisemnym oświadczeniu Uczestnika o aktualnym adresie email – na adres 

Towarzystwa, w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację tego Uczestnika 

przez Towarzystwo.” -------------------------------------------------------------------------------------  

6) w art. 7 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:  ---------------------------------------- 

„4. Towarzystwo dokonuje, w Ewidencji Uczestników Funduszu, blokady Certyfikatów 

Inwestycyjnych Uczestnika, który zgłosił, w trybie określonym w ust. 2 -pkt 1) oraz 3 

powyżej, zamiar udziału w Zgromadzeniu Inwestorów, do czasu zakończenia 

Zgromadzenia Inwestorów, chyba, że w zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 2, pkt 1), 

Uczestnik wskaże dłuższy termin blokady.” --------------------------------------------------------  

7) w art. 7 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie: ----------------------------------------- 

„5.  Zgromadzenie Inwestorów zwoływane jest przez zarząd Towarzystwa poprzez 

ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej www.mci.pl, nie później niż na 21 

(dwadzieścia jeden) dni przed dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów z 

zastrzeżeniem dalszych postanowień niniejszego ust. 5. Przed zwołaniem 

Zgromadzenia Inwestorów zarząd Towarzystwa jest zobowiązany wystąpić do KFK z 

wnioskiem o ustalenie terminu Zgromadzenia Inwestorów, podając jednocześnie 

proponowany termin zwołania. Jeżeli termin Zgromadzenia Inwestorów nie zostanie 

ustalony w terminie 7 (siedmiu) dni od powiadomienia KFK, to Towarzystwo będzie 

miało prawo do zwołania Zgromadzenia Inwestorów w pierwotnie zaproponowanym 

terminie. O zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów Towarzystwo powiadomi wszystkich 

Uczestników Funduszu listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej 
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doręczonymi na 14 (czternaście) dni przed dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów 

na adresy Uczestników Funduszu wskazane w Ewidencji Uczestników Funduszu, a 

w przypadku Uczestników, których Certyfikaty nie są wpisane do Ewidencji 

Uczestników Funduszu – na adresy wskazane Towarzystwu na piśmie przez 

Uczestników.”---------------------------------------------------------------------------------------------- 

8) w art. 7 ust. 14 otrzymuje następujące brzmienie: --------------------------------------- 

„14 Z zastrzeżeniem przepisów Ustawy, do uprawnień Zgromadzenia Inwestorów 

należy podejmowanie uchwał w sprawie:----------------------------------------------------------- 

1) zmiany statutu Funduszu;--------------------------------------------------------------------------- 

2)rozwiązania Funduszu;-------------------------------------------------------------------------------- 

2a) rozwiązania Funduszu w Trybie Kwalifikowanym;------------------------------------------- 

3) zatwierdzania sprawozdań finansowych Funduszu; ----------------------------------------- 

4) przejęcia zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo;------------------------------- 

5) wyrażenia zgody na:---------------------------------------------------------------------------------- 

a) zmianę Depozytariusza oraz zatwierdzenie umowy z nim zawartej, -------------------- 

b) emisję nowych Certyfikatów Inwestycyjnych,-------------------------------------------------- 

c) emisję obligacji przez Fundusz,-------------------------------------------------------------------- 

d) przejęcie zarządzania Funduszem i prowadzenie jego spraw przez 

zarządzającego z UE w rozumieniu Ustawy.------------------------------------------------------- 

6) decyzji co do formy (trybu), w której nastąpi wypłata Środków pochodzących z 

zakończenia Inwestycji,---------------------------------------------------------------------------------- 

7) zatwierdzenia zmian personalnych w składzie Kluczowego Personelu,----------------- 

8) /skreślono/----------------------------------------------------------------------------------------------- 

9) wyrażenie zgody na zawarcie przez Towarzystwo jakiejkolwiek innej umowy niż 

umowa o zarządzanie Aktywami Docelowymi, pomiędzy Towarzystwem a 

podmiotem, o którym mowa w art. 46 ust. 1, 3 lub 3a Ustawy, dotyczącej współpracy 

oraz zarządzania Aktywami Docelowymi w związku z utworzeniem lub 

funkcjonowaniem Funduszu,--------------------------------------------------------------------------- 

10) ustalenia wartości Wewnętrznej Stopy Zwrotu Netto w związku z Zakończeniem 

Inwestycji Funduszu w przypadku określonym w art. 29 ust.9,-------------------------------- 

11) wyrażenie zgody na rozwiązanie umowy o zarządzanie Aktywami Docelowymi 

pomiędzy Towarzystwem a podmiotem, o którym mowa w art. 46 ust. 1, 3 lub 3a 

Ustawy,------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

12) zatwierdzanie szczegółowych zasad polityki inwestycyjnej Funduszu  i jej  

zmian,-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13) prowadzenie oceny wyników portfela inwestycyjnego Funduszu,----------------------- 

14) zatwierdzanie wyceny Aktywów Funduszu sporządzanej sporządzonej na 30 

czerwca oraz 31 grudnia każdego roku obrotowego,-------------------------------------------- 

15) podejmowanie decyzji w sprawach zmiany zasad wyceny Inwestycji Funduszu,--- 

16) zatwierdzanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań 

finansowych, który będzie badać sprawozdania finansowe Funduszu,--------------------- 

17) wyrażenie zgody na przedłużenie okresu działalności Funduszu,---------------------- 
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18) wyrażenie zgody na zaangażowanie członków Kluczowego Personelu w 

zarządzanie innymi funduszami inwestycyjnymi w charakterze członków Kluczowego 

Personelu, przy czym:----------------------------------------------------------------------------------- 

a) pojęciem „zarządzanie innymi funduszami kapitałowymi w charakterze członków 

Kluczowego Personelu” nie są objęte:--------------------------------------------------------------- 

(i) czynności polegające na pozyskiwaniu środków do funduszy inwestycyjnych lub---

(ii) czynności polegające na nadzorowaniu procesem zarządzania funduszami 

inwestycyjnymi, lub---------------------------------------------------------------------------------------  

(iii) czynności polegające na nawiązywaniu lub utrzymywaniu kontaktów z 

potencjalnymi kontrahentami funduszy inwestycyjnych lub podmiotami, w które 

fundusze inwestycyjne mogą dokonywać inwestycji  lub --------------------------------------- 

(iv) uczestniczeniu w spotkaniach z innymi podmiotami, o ile takie spotkania 

związane są  z działaniami opisanymi w ppkt (i) lub ppkt (ii)  lub ppkt (iii) powyżej), --- 

b) zgoda, o której mowa w pkt 18, nie jest wymagana, gdy co najmniej 52.500.000,00 

złotych Fundusz zainwestuje w Przedsiębiorców. Pod pojęciem zainwestowania 

rozumie się co najmniej zawarcie z Przedsiębiorcą umowy, w której Fundusz 

zobowiązuje się do zainwestowania środków pieniężnych w Przedsiębiorcę,-----  

c) zgoda, o której mowa w pkt 18, nie jest wymagana po upływie Okresu 

Inwestycyjnego.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

19) wyrażenie zgody na dokonanie przez Fundusz Inwestycji w Przedsiębiorcę  (to 

jest objęcie  akcji lub udziałów lub dłużnych papierów wartościowych emitowanych 

przez danego Przedsiębiorcę lub udzielenie mu pożyczki lub uczestnictwo w 

spółkach osobowych),  którego papiery wartościowe lub udziały znajdują się w 

posiadaniu Funduszu lub Fundusz jest wspólnikiem spółki osobowej za wyjątkiem 

sytuacji gdy dokonanie takiej inwestycji przez Fundusz wynika z tej samej umowy 

inwestycyjnej (dokonanie Inwestycji w transzach), na podstawie której dokonana 

została poprzednia Inwestycja w danego Przedsiębiorcę,-------------------------------------- 

20) wyrażenie zgody na ostateczną treść oraz każdą zmianę umowy o zarządzanie 

Aktywami Docelowymi zawieranej z podmiotem, o którym mowa w art. 46 ust. 1, 3 

lub 3a Ustawy,--------------------------------------------------------------------------------------------- 

21) wyrażenia opinii w sprawach konfliktów interesów wszelkiego rodzaju 

występujących pomiędzy Funduszem a Towarzystwem lub Spółką portfelową lub 

podmiotem, o którym mowa w art. 46 ust. 1, 3 lub 3a Ustawy, lub pomiędzy 

Towarzystwem a Spółką portfelową lub podmiotem, o którym mowa w art. 46 ust. 1, 

3 lub 3a Ustawy,------------------------------------------------------------------------ 

22) wyrażanie zgody na zatrudnianie przez Towarzystwo lub podmiot, o którym 

mowa w art. 46 ust. 1, 3 lub 3a Ustawy, na koszt Funduszu:---------------------------------- 

a) osób oraz doradców zewnętrznych,  o których mowa w art. 32 ust.1 pkt. 3) jeżeli 

wynagrodzenie każdej z tych osób lub doradców przekracza rocznie kwotę 50.000,00 

(słownie: pięćdziesiąt tysięcy) EURO lub równowartość tej kwoty w złotych wg kursu 

średniego ogłaszanego przez Prezesa NBP w dniu poprzedzającym dzień 

wystąpienia przez Towarzystwo do Zgromadzenia Inwestorów o wyrażenie takiej 

zgody;-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) osób oraz  doradców zewnętrznych,  o których mowa w art. 32 ust.1 pkt. 3):--------- 
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(i) powiązanych z danym członkiem Kluczowego Personelu, Towarzystwem lub 

podmiotem, o którym mowa w art. 46 ust. 1, 3 lub 3a Ustawy, kapitałowo (niezależnie 

od ilości posiadanych przez nich udziałów lub akcji, a w przypadku gdy akcje 

Towarzystwa lub podmiotu, o którym mowa w art. 46 ust. 1, 3 lub 3a  Ustawy, są lub 

będą notowane na rynku regulowanym, jeżeli takie osoby posiadają co najmniej 5% 

kapitału akcyjnego a spółka była poinformowana o takim akcjonariuszu);----------------- 

(ii) w organach, których zasiada dany członek Kluczowego Personelu lub członek 

zarządu Towarzystwa lub członek zarządu lub osoba zarządzająca podmiotem, o 

którym mowa w art. 46 ust. 1, 3 lub 3a  Ustawy lub---------------------------------------------- 

(iii) wspólnikami, których jest Towarzystwo lub podmiot, o którym mowa w art. 46 ust. 

1, 3 lub 3a Ustawy, lub dany członek Kluczowego Personelu lub członek zarządu 

Towarzystwa lub podmiotu, o którym mowa w art. 46 ust. 1, 3 lub 3a  Ustawy ; lub----- 

(iv) pozostających z danym członkiem Kluczowego Personelu lub członkiem zarządu 

Towarzystwa lub z członkiem zarządu lub z osobą zarządzającą podmiotem, o 

którym mowa w art. 46 ust. 1, 3 lub 3a Ustawy, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa do drugiego stopnia.”---------------------------------------------------------------- 

9) w art. 7 ust. 20 otrzymuje następujące brzmienie: --------------------------------------- 

„20. Uchwała o rozwiązaniu Funduszu oraz uchwała w sprawach, o których mowa w 

ust. 14 pkt 9) statutu powyżej, jest podjęta, jeżeli głosy za uchwałą oddali Uczestnicy 

reprezentujący łącznie co najmniej 90% ogólnej liczby Certyfikatów Inwestycyjnych 

Funduszu.”-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10) w art. 7 ust. 21 otrzymuje następujące brzmienie: ------------------------------------- 

„21. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o zarządzanie 

Aktywami Docelowymi pomiędzy Towarzystwem a podmiotem, o którym mowa w art. 

46 ust. 1, 3 lub 3a Ustawy, jest podjęta jeżeli głosy za podjęciem tej uchwały oddali 

Uczestnicy Funduszu reprezentujący co najmniej 90% głosów na Zgromadzeniu 

Inwestorów, przy obecności na Zgromadzeniu wszystkich Uczestników Funduszu.”--- 

11) w art. 8 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: --------------------------------------- 

„1. Depozytariuszem Funduszu jest Bank BNP Paribas Spółka Akcyjna, ul. 

Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa.”--------------------------------------------------------------- 

12) w  art. 14 ust. 1 pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie: ----------------------------- 

„3) odbiór potwierdzenia o dokonaniu wpłaty na Certyfikaty Inwestycyjne oraz o 

zapisaniu Certyfikatów Inwestycyjnych w Ewidencji Uczestników Funduszu.”------------ 

13) w art. 17 otrzymuje następujące brzmienie: ---------------------------------------------- 

„1) Przydział Certyfikatów Inwestycyjnych następuje w terminie 14 (czternastu) dni od 

dnia zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne.--------------------- 

2) Fundusz wydaje przydzielone Certyfikaty Inwestycyjne niezwłocznie po wpisaniu 

Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych. Wydanie Certyfikatu Inwestycyjnego 

począwszy od serii A1 i B1 do serii A36 i B46 polega na dokonaniu zapisu w 

Ewidencji Uczestników Funduszu. Wydanie Certyfikatu Inwestycyjnego 

począwszy od serii A37 i B47 następuje poprzez wpisanie Certyfikatu do Ewidencji 

Osób Uprawnionych.------------------------------------------------------------------------------------- 
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3) Ułamkowe części Certyfikatów nie będą przydzielane.--------------------------------------

4) Do zwrotu wpłat w części, za którą nie zostaną przydzielone Certyfikaty, stosuje 

się odpowiednio postanowienia Art. 18 ust. 3.----------------------------------------------------- 

5) Niezwłocznie po dokonaniu przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych, Towarzystwo 

złoży wniosek do Sądu Rejestrowego o wpisanie Funduszu do rejestru funduszy 

inwestycyjnych.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

6) W przypadku nieprzydzielenia Certyfikatów Inwestycyjnych którejkolwiek z emisji, 

w tym w przypadku niedojścia do skutku emisji Certyfikatów Inwestycyjnych, 

Towarzystwo powiadomi o tym fakcie osoby, które dokonały zapisów na Certyfikaty 

Inwestycyjne i którym nie zostały przydzielone Certyfikaty.------------------------------------ 

 14) w art.. 19 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: ------------------------------------ 

„2. Cena emisyjna Certyfikatów Inwestycyjnych kolejnych emisji może być niższa od 

wartości Aktywów Netto Funduszu przypadających na Certyfikat Inwestycyjny według 

wyceny Aktywów dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania 

zapisów na Certyfikaty kolejnej emisji, o ile Uczestnikami Funduszu nie są osoby 

fizyczne. Cena emisyjna Certyfikatów Inwestycyjnych kolejnych emisji może być 

wyższa od wartości Aktywów Netto Funduszu przypadających na Certyfikat 

Inwestycyjny według wyceny Aktywów dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia 

przyjmowania zapisów na Certyfikaty kolejnej emisji. W przypadku gdy cena 

emisyjna Certyfikatów Inwestycyjnych kolejnej emisji będzie niższa niż wartość 

Aktywów Netto Funduszu przypadająca na Certyfikat Inwestycyjny według wyceny 

Aktywów dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na 

Certyfikaty kolejnej emisji, statut Funduszu określi maksymalną wysokość różnicy 

między wartością Aktywów Netto Funduszu przypadającą na Certyfikat Inwestycyjny 

według tej wyceny a ceną emisyjną Certyfikatu kolejnej emisji. W przypadku gdy 

cena emisyjna Certyfikatów Inwestycyjnych kolejnej emisji będzie wyższa niż wartość 

Aktywów Netto Funduszu przypadająca na Certyfikat Inwestycyjny według wyceny 

Aktywów dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na 

Certyfikaty kolejnej emisji, statut Funduszu określi maksymalną wysokość różnicy 

między ceną emisyjną Certyfikatu kolejnej emisji a wartością Aktywów Netto 

Funduszu przypadającą na Certyfikat Inwestycyjny według tej wyceny.”------------------- 

15) w art. 19 ust. 9 otrzymuje następujące brzmienie: ------------------------------------- 

„9. Dopuszcza się jednoczesne przeprowadzanie kilku emisji Certyfikatów 

Inwestycyjnych. W takim przypadku Fundusz nie może przydzielać Certyfikatów tych 

emisji osobom fizycznym.”------------------------------------------------------------------------------ 

16) w art. 19 po ust. 9 dodaje się kolejny ust. 10 w następującym brzmieniu: ----- 

„10. Certyfikaty Inwestycyjne serii A37 i B47 oraz następnych będą przedmiotem 

rejestracji w Depozycie Papierów Wartościowych, w trybie wskazanym w ustępach 

kolejnych.”--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

17) w art. 19 ust. 10 dodaje się kolejny ust. 11 w następującym brzmieniu:-------- 

„11. Niezwłocznie po dokonaniu przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych danej serii 

(począwszy od serii A37 i B47), Fundusz, za pośrednictwem Agenta Emisji, zawrze z 

KDPW umowę, której przedmiotem będzie rejestracja tych Certyfikatów 

Inwestycyjnych w KDPW.”------------------------------------------------------------------------------ 
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18) w art. 19 po ust. 11 dodaje się kolejne od ust. 12 do ust. 15 w następującym 

brzmieniu:--------------------------------------------------------------------------------------------------  

„12. Na podstawie umowy, Towarzystwo może zlecić Sponsorowi Emisji prowadzenie 

Rejestru Sponsora Emisji dla tych Uczestników Funduszu, którzy nie złożyli 

dyspozycji przeniesienia Certyfikatów Inwestycyjnych danej serii (począwszy od serii 

A37 i B47 oraz kolejnych serii), na rachunek papierów wartościowych albo na 

odpowiedni rachunek zbiorczy. ----------------------------------------------------------------------- 

13. W chwili dokonywania zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne poszczególnych serii 

(począwszy od serii A37 i B47), osoba dokonująca zapisu będzie miała możliwość 

złożyć "Dyspozycję deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych", która umożliwi 

zdeponowanie na rachunku papierów wartościowych tej osoby lub na odpowiednim 

rachunku zbiorczym wszystkich przydzielonych jej Certyfikatów. Formularz 

„Dyspozycji deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych” dostępny będzie w 

Towarzystwie. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

14. Zapisanie przydzielonych Certyfikatów Inwestycyjnych (począwszy od serii A37 i 

B37) na wskazanym w "Dyspozycji deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych" 

rachunku papierów wartościowych albo rachunku zbiorczym nastąpi w terminie nie 

późniejszym niż 14 Dni Roboczych po zarejestrowaniu Certyfikatów Inwestycyjnych 

danej serii w Depozycie Papierów Wartościowych. --------------------------------------------- 

15. W przypadku, gdy osoba zapisująca się na Certyfikaty Inwestycyjne począwszy 

od serii A37 i B47 oraz kolejnych nie złoży "Dyspozycji deponowania Certyfikatów 

Inwestycyjnych", przydzielone Certyfikaty Inwestycyjne danej serii zapisane zostaną 

w Rejestrze Sponsora Emisji po zarejestrowaniu Certyfikatów Inwestycyjnych tej serii 

w Depozycie Papierów Wartościowych.”------------------------------------------------------------ 

19)  art. 20 otrzymuje następujące brzmienie: ------------------------------------------------ 

 „Art 20. Ewidencja Uczestników Funduszu ------------------------------------------------------- 

1. Ewidencję Uczestników Funduszu prowadzi Towarzystwo dla Certyfikatów 

Inwestycyjnych począwszy od serii A1 i B1 do serii A36 i B46. ------------------------------ 

2. Ewidencja Uczestników zawiera w szczególności: ------------------------------------------- 

1) dane identyfikacyjne Uczestnika Funduszu (w tym adres zamieszkania lub adres 

siedziby), --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2) liczbę, rodzaj i serię Certyfikatów Inwestycyjnych począwszy od serii A1 i B1 do 

serii A36 i B46 należących do Uczestnika Funduszu, ------------------------------------------ 

3) datę i czas czynności prawnej podlegającej ujawnieniu. ----------------------------------- 

3. Przeniesienie praw z Certyfikatów Inwestycyjnych począwszy od serii A1 i B1 do 

serii A36 i B46 następuje z chwilą dokonania w Ewidencji Uczestników Funduszu 

wpisu wskazującego nabywcę oraz liczbę, rodzaj i serię nabytych Certyfikatów 

Inwestycyjnych. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

4. W przypadku gdy nabycie Certyfikatów Inwestycyjnych począwszy od serii A1 i B1 

do serii A36 i B46 nastąpiło na podstawie zdarzenia powodującego, z mocy prawa, 

przeniesienie praw z tych Certyfikatów, wpis w Ewidencji Uczestników Funduszu jest 

dokonywany na żądanie nabywcy.” ------------------------------------------------------------------ 

20) w art. 21 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:-------------------------------------- 
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 „2. Na żądanie Uczestnika Funduszu Towarzystwo wydaje Uczestnikowi Funduszu 

zaświadczenie o zapisaniu Certyfikatów Inwestycyjnych od serii A1 i B1 do serii A36 i 

B46 w Ewidencji Uczestników Funduszu.” --------------------------------------------------------- 

21) w art. 21 ust. 3 pkt 5) otrzymuje następujące brzmienie:----------------------------- 

,,5) prawo pierwszeństwa nabycia Certyfikatów przeznaczonych do Zbycia na 

zasadach określonych w ust. 4, i nast.”------------------------------------------------------------- 

22) w art. 21 po ust. 3 dodaje się kolejne od ust. 3a. do ust. 3b. w następującym 

brzmieniu: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

,,3a. Wydanie Certyfikatów Inwestycyjnych począwszy od serii A37 i B47 oraz 

następnych następuje poprzez wpisanie Certyfikatu do Ewidencji Osób 

Uprawnionych. Do chwili zarejestrowania w Depozycie Papierów Wartościowych 

Certyfikatów Inwestycyjnych danej serii (począwszy od serii A37 i B47): ----------------- 

1) umowa zobowiązująca do przeniesienia Certyfikatów Inwestycyjnych przenosi je z 

chwilą dokonania wpisu w Ewidencji Osób Uprawnionych prowadzonej przez Agenta 

Emisji, wskazującego nabywcę oraz liczbę nabytych przez niego Certyfikatów 

Inwestycyjnych; ------------------------------------------------------------------------------------------- 

2) w przypadku, gdy nabycie Certyfikatów Inwestycyjnych nastąpiło na podstawie 

zdarzenia prawnego powodującego z mocy ustawy ich przeniesienie na nabywcę, 

Agent Emisji dokonuje wpisu Certyfikatów Inwestycyjnych w Ewidencji Osób 

Uprawnionych na żądanie nabywcy. ---------------------------------------------------------------- 

3b. Od chwili zarejestrowania w Depozycie Papierów Wartościowych Certyfikatów 

Inwestycyjnych danej serii (począwszy od serii A37 i B47), zapisy w Ewidencji Osób 

Uprawnionych z Certyfikatów Inwestycyjnych tej serii wywołują skutki prawne 

związane z zapisem na rachunkach papierów wartościowych.” ------------------------------ 

23) w art. 21 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie: ------------------------------------- 

4). Zbycie przez Uczestnika certyfikatów inwestycyjnych może nastąpić jedynie 

zgodnie z postanowieniami niniejszego artykułu. Niezależnie od postanowień  

ustępów poniższych warunkiem skutecznego zbycia certyfikatów inwestycyjnych 

przez Uczestnika jest przejęcie praw i obowiązków tego Uczestnika przez podmiot, 

na rzecz którego następuje zbycie Certyfikatów (dalej: „Przejęcie Praw i 

Obowiązków”).--------------------------------------------------------------------------------------------- 

24) w art. 21 ust. 5 pkt 1) oraz pkt 2) otrzymuje następujące brzmienie: ------------- 

„1) Uczestnik Funduszu zamierzający dokonać Zbycia („Zbywający”), zobowiązany 

jest przekazać Towarzystwu za potwierdzeniem odbioru pisemne zawiadomienie 

(„Zgłoszenie”) o zamiarze Zbycia Certyfikatów określonemu nabywcy (,,Nabywca’’). 

Zawiadomienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinno określać: 

oznaczenie i adres Zbywającego Certyfikaty, liczbę Certyfikatów oferowanych do 

Zbycia, cenę Zbycia, a także imię i nazwisko (firmę) oraz adres Nabywcy. W 

przypadku zamiaru Zbycia Certyfikatów Inwestycyjnych niezarejestrowanych w 

Ewidencji Uczestników Funduszu, Zbywający zobowiązany jest dołączyć do 

Zgłoszenia świadectwo depozytowe wydane zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie 

albo zaświadczenie wydane przez Agenta Emisji prowadzącego Ewidencję Osób 

Uprawnionych, potwierdzające zablokowanie Certyfikatów Inwestycyjnych 

Uczestnika w tej ewidencji oraz wskazujące liczbę, rodzaj i serię tych Certyfikatów. 
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Załącznikiem do Zgłoszenia jest również oświadczenie Nabywcy (złożone w formie 

pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi) o Przejęciu Praw i Obowiązków 

według wzoru udostępnionego przez Towarzystwo. -------------------------------------------- 

2) W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez Towarzystwo Zgłoszenia, 

Towarzystwo prześle listem poleconym lub przekaże, za potwierdzeniem odbioru, 

pozostałym Uczestnikom (,,Uprawnieni Uczestnicy’’) potwierdzoną przez siebie za 

zgodność z oryginałem kopię Zgłoszenia na adres zapisany w Ewidencji 

Uczestników Funduszu, ze wskazaniem liczby Certyfikatów jaka może zostać nabyta 

przez danego Uprawnionego Uczestnika, w ramach wykonania Prawa 

pierwszeństwa. W przypadku Uczestników, których Certyfikaty nie są wpisane do 

Ewidencji Uczestników Funduszu,  dla potrzeb zdania poprzedniego właściwy jest 

adres wskazany w formularzu zapisu tych Certyfikatów albo wskazany Towarzystwu 

w pisemnym oświadczeniu Uczestnika o aktualnym adresie email.” ------------------------ 

25) w art. 21 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:-------------------------------------- 

„6.  W przypadku gdy do zbycia Certyfikatów Inwestycyjnych doszło z naruszeniem 

zasad opisanych w ustępach powyższych (w szczególności podmiot na rzecz którego 

nastąpiło Zbycie Certyfikatów Inwestycyjnych nie złożył Towarzystwu, w formie 

pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi oświadczenia o Przejęciu Praw i 

Obowiązków) takie zbycie jest bezskuteczne względem Uczestników, Towarzystwa i 

Funduszu, w szczególności Towarzystwo nie będzie miało obowiązku wpisania takiego 

podmiotu do Ewidencji Uczestników jako Uczestnika Funduszu.”------------------------------- 

26) w art. 21 po ust.6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:------------------------------------------ 

„6a. Zbycie Certyfikatów Inwestycyjnych serii A37 i B47 oraz kolejnych serii, z 

zastrzeżeniem ust. 2-6 może nastąpić wyłącznie na rzecz podmiotu, który: (i) złoży 

Towarzystwu pisemne oświadczenie, że zapoznał się z treścią Statutu oraz Warunków 

Emisji Certyfikatów Inwestycyjnych danej serii oraz akceptuje ich treść, (ii) wskaże 

Towarzystwu: (a) w przypadku osób fizycznych: imię i nazwisko, adres i numer PESEL 

albo numer dowodu osobistego lub paszportu, albo (b) w przypadku osób prawnych 

oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej: nazwę, 

siedzibę, adres, REGON (lub inny numer identyfikacyjny) oraz zobowiąże się do 

aktualizacji tych danych oraz (iii) wskaże Towarzystwu dane umożliwiające realizację 

świadczeń z Certyfikatów Inwestycyjnych danej serii bez pośrednictwa KDPW, w 

szczególności: numer rachunku bankowego oraz dane podmiotu prowadzącego ten 

rachunek i zobowiąże się do aktualizacji tych danych, oraz wyrazi zgodę na 

dokonywanie wypłaty świadczeń z Certyfikatów Inwestycyjnych danej serii bez 

pośrednictwa KDPW.---------------------------------------------------------------------------------------- 

27) w art. 21 po ust. 8 dodaje się ust. 9 w następującym brzmieniu: --------------------- 

„9. Fundusz może postanowić o realizowaniu świadczeń pieniężnych związanych z 

Certyfikatami Inwestycyjnymi serii A37 i B47 i następnych za pośrednictwem KDPW lub 

taki obowiązek może wynikać z regulacji obowiązujących w KDPW. W takich 

przypadkach, w zakresie uniemożliwiającym stosowanie istniejących postanowień 

Statutu, Towarzystwo podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu dokonania zmian 

Statutu, w sposób zapewniający zgodność postanowień Statutu z postanowieniami 

regulacji KDPW. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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28) w art. 21 po ust. 9 dodaje się ust. 10 w następującym brzmieniu: ------------------- 

,,10. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Statutu a postanowieniami 

regulacji KDPW w zakresie obsługi wypłaty świadczeń pieniężnych związanych z 

Certyfikatami Inwestycyjnymi serii A37 i B47 oraz następnych, realizowanych przy 

udziale KDPW, zastosowanie znajdą odpowiednie regulacje KDPW.” ------------------------ 

29) w  art. 21 (1) ust. 3 pkt a)  otrzymuje następujące brzmienie:-------------------------- 

„a) zostały poniesione przez Fundusz w okresie obowiązywania Umowy;”------------------- 

30) w art. 21 (1) ust. 6.pkt a) ppkt i) otrzymuje następujące brzmienie:------------------ 

„(i) wynagrodzenia osób zatrudnionych bezpośrednio przy przygotowaniu Inwestycji lub 

współpracujących bezpośrednio przy przygotowaniu Inwestycji na podstawie umów 

cywilnoprawnych zawartych z Funduszem lub zajmujących się bezpośrednio 

przygotowaniem Inwestycji na podstawie powołania do Zarządu Towarzystwa lub na 

podstawie innego stosunku prawnego, będącego podstawą do otrzymania 

wynagrodzenia przez osoby bezpośrednio realizujące zadania przy przygotowaniu 

Inwestycji, wraz ze składkami na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i inne 

obowiązkowe składki naliczane od wynagrodzenia;” ----------------------------------------------- 

31) w art. 21 (1) ust. 6 pkt a) ppkt iii)  otrzymuje następujące brzmienie:------------- 

„(iii) koszty usług prawnych, notarialnych, badania sprawozdań finansowych, 

sporządzania biznesplanów, ekspertyz technicznych, ocen wpływu na środowisko oraz 

innych usług bezpośrednio związanych z przygotowaniem Inwestycji nabywanych 

przez Fundusz;” ------------------------------------------------------------------------- 

32) w art. 21 (1) ust. 6 pkt b) ppkt ii)  otrzymuje następujące brzmienie:------------- 

„(ii) koszty usług prawnych, notarialnych, badania sprawozdań finansowych, 

sporządzania biznesplanów, ekspertyz technicznych, ocen wpływu na środowisko 

oraz innych usług bezpośrednio związanych z monitorowaniem portfela Inwestycji, 

nabywanych przez Fundusz;” ------------------------------------------------------------------------- 

33) w art. 23 ust. 2  Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie: ---------- 

„2. Fundusz będzie lokował nie mniej niż 80% wartości Aktywów Funduszu w aktywa 

inne niż: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1) papiery wartościowe: --------------------------------------------------------------------------------- 

a) będące przedmiotem oferty publicznej, z wyjątkiem papierów wartościowych 

będących przedmiotem oferty publicznej, która nie wymaga sporządzenia prospektu 

na podstawie: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

– art. 1 ust. 4 lit. a Rozporządzenia 2017/1129, o ile jest kierowana do mniej niż 150 

osób będących inwestorami kwalifikowanymi, lub----------------------------------------------- 

– art. 1 pkt 4 lit. b Rozporządzenia 2017/1129, lub----------------------------------------------- 

b) dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym----------------------------------------------- 

– chyba że stały się one przedmiotem oferty publicznej, która wymaga sporządzenia 

prospektu na podstawie Rozporządzenia 2017/1129, lub zostały dopuszczone do 

obrotu na rynku regulowanym po ich nabyciu przez Fundusz; ------------------------------- 

2) Instrumenty Rynku Pieniężnego, chyba że zostały wyemitowane przez spółki 

niepubliczne, których akcje lub udziały wchodzą w skład portfela inwestycyjnego 

Funduszu.” ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

34) w art. 24 ust. 6  otrzymuje następujące brzmienie: ------------------------------------ 
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„6. Depozyty w jednym banku krajowym, banku zagranicznym lub instytucji kredytowej 

nie mogą stanowić więcej niż 20% wartości Aktywów Funduszu, z wyłączeniem 

depozytów przechowywanych przez Depozytariusza.” ----------------------- 

35) w art. 30 ust. 2  otrzymuje następujące brzmienie: ------------------------------------ 

„2. W celu zapewnienia możliwości realizacji wypłat, na rzecz Inwestora oraz KFK, 

zgodnie z postanowieniami art. 29 sposób, liczbę (w rozumieniu zdania poniższego), 

kolejność dokonywania wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych oraz termin dokonania 

wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych określi Towarzystwo, w sposób zapewniający 

realizację uprawnień Inwestora oraz KFK przewidzianych przepisami art. 29. W tym 

celu Towarzystwo może żądać dostarczenia przez Inwestora oraz KFK – w 

odniesieniu Certyfikatów Inwestycyjnych niezapisanych w Ewidencji Uczestników 

Funduszu - świadectwa depozytowego wydanego zgodnie z przepisami Ustawy o 

obrocie albo zaświadczenia wydanego przez Agenta Emisji prowadzącego Ewidencję 

Osób Uprawnionych; w oparciu o dane ujawnione w tych dokumentach oraz w 

Ewidencji Uczestników Funduszu Towarzystwo podejmie działania, o których mowa w 

zdaniu poprzednim. Wskazanie liczby Certyfikatów Inwestycyjnych podlegających 

wykupowi (a następnie umorzeniu) następuje poprzez określenie, iż wykupowi  (w celu 

umorzenia i dokonania wypłat, na rzecz Inwestora oraz KFK, zgodnie z 

postanowieniami art. 29) podlegać będą Certyfikaty Inwestycyjne w liczbie stanowiącej 

iloraz kwoty środków pieniężnych podlegających wypłacie (na rzecz Uczestników) w 

związku z Zakończeniem Inwestycji i Wartości Aktywów Netto na Certyfikat w dniu, w 

którym następuje wykup Certyfikatów Inwestycyjnych. Towarzystwo powiadomi 

Uczestników, o sposobie, liczbie Certyfikatów Inwestycyjnych podlegających 

wykupowi oraz terminie dokonania wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych nie później niż 

w terminie 21 dni od dnia:--------------------- 

1) w którym podjęta została uchwała Zgromadzenia Inwestorów o wypłacie środków 

pieniężnych w związku z Zakończeniem Inwestycji Funduszu w trybie umorzenia 

Certyfikatów Inwestycyjnych, albo --------------------------------------------------------------- 

2) w przypadku gdy uchwała, o której mowa w pkt. 1) nie została podjęta na 

Zgromadzeniu Inwestorów, o którym mowa w art.29 ust.9- od dnia w którym odbyło się 

to Zgromadzenie Inwestorów, albo------------------------------------------------------------- 

3) w przypadku gdy, mimo prawidłowego zwołania, nie odbyło się Zgromadzenie 

Inwestorów, o którym mowa w art. 29 ust. 9- od dnia, na który zostało zwołane takie 

Zgromadzenie Inwestorów.” --------------------------------------------------------------------------- 

36) w art. 30 ust. 3  otrzymuje następujące brzmienie:------------------------------------- 

„3. Wykup Certyfikatów Inwestycyjnych następuje nie później niż w ciągu 30 dni od 

dnia doręczenia przez Towarzystwo Uczestnikom informacji, o której mowa w ust. 2 

zdanie ostatnie powyżej.” -------------------------------------------------------------------------------- 

37) w  art. 30 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:--------------------------------------- 

„5. W ramach każdego wykupu Certyfikatów Uprzywilejowanych realizowanego w 

danym Dniu Wykupu, wykupowi podlegają Certyfikaty Uprzywilejowane należące do 

każdego (wszystkich) Uczestników będących właścicielami Certyfikatów 

Uprzywilejowanych proporcjonalnie do liczby Certyfikatów Uprzywilejowanych 

będących własnością danego Uczestnika (na Dzień Wykupu Certyfikatów 
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Uprzywilejowanych) w stosunku do ogólnej liczby Certyfikatów Uprzywilejowanych na 

Dzień Wykupu Certyfikatów Uprzywilejowanych.” ------------------------------------------------- 

38) w art. 30 ust. 8 otrzymuje następujące brzmienie:---------------------------------------- 

„8. Środki pieniężne przeznaczone do wypłaty z tytułu wykupu Certyfikatów 

Inwestycyjnych wypłacane są przez Fundusz nie później niż 14 (czternastego) Dnia 

Roboczego po Dniu Wykupu, przy czym w przypadku wykupu Certyfikatów serii A37 i 

B47 oraz następnych serii realizowanego za pośrednictwem KDPW, środki pieniężne 

przeznaczone do wypłaty z tytułu wykupu Certyfikatów serii A37 i B47 oraz 

następnych serii zostaną wypłacone przez Fundusz poprzez przekazanie do 

dyspozycji KDPW kwot środków pieniężnych przeznaczonych do wypłaty z tytułu 

wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych  nie później niż 14 (czternastego) Dnia 

Roboczego po Dniu Wykupu.” -------------------------------------------------------------------------- 

39) w art. 30 po ust. 8 dodaje się ust. 8a - ust. 8c w brzmieniu: -------------------------- 

„8a. Środki pieniężne z tytułu wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych serii A37 i B47 oraz 

następnych serii realizowanego za pośrednictwem KDPW wypłacane są Uczestnikom 

Funduszu u Pośrednika Wykupu z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa 

oraz regulacji KDPW. Środki pieniężne z tytułu wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych 

serii A37 i B47 oraz następnych serii realizowanego za pośrednictwem KDPW 

przekazane zostaną na rachunki pieniężne, służące do obsługi rachunków papierów 

wartościowych albo odpowiednich rachunków zbiorczych, na których zdeponowane 

będą Certyfikaty Inwestycyjne przedstawione do wykupienia, a w przypadku 

Certyfikatów zdeponowanych  na rachunku Sponsora Emisji albo w Ewidencji Osób 

Uprawnionych, zostaną przekazane na rachunki bankowe Uczestników Funduszu, na 

podstawie pisemnej dyspozycji złożonej przez nich odpowiednio Sponsorowi Emisji 

albo Agentowi Emisji. ------------------------------------------------------------------------------------- 

8b. Termin, o którym mowa w ust. 8 może ulec zmianie w przypadku zmiany 

obowiązujących przepisów prawa lub regulacji KDPW. W przypadku zmiany terminu, o 

którym mowa w ust. 8a, Fundusz będzie stosował zmienione przepisy prawa lub 

zmienione regulacje KDPW. ----------------------------------------------------------------------------- 

8c. W przypadku zmian regulacji KDPW w zakresie uniemożliwiającym stosowanie 

postanowień ustępów powyższych, Towarzystwo podejmie wszelkie niezbędne kroki w 

celu dokonania zmian Statutu, w sposób zapewniający zgodność postanowień Statutu 

z postanowieniami zmienionych regulacji KDPW.” ------------------------------------------------ 

40) w art. 30 ust. 9 otrzymuje następujące brzmienie: ------------------------------------- 

„9. Ogłoszenie o wykupie Certyfikatów Inwestycyjnych publikowane jest na stronie 

internetowej www.mci.pl. Ogłoszenie dokonywane jest w terminie 14 (czternastu) dni 

od Dnia Wykupu.” ------------------------------------------------------------------------------------------ 

41) w art. 31 po ust. 8 dodaje się ust. 9 w następującym brzmieniu:------------------- 

„9. W przypadku wypłaty przychodów Funduszu ze zbycia lokat realizowanej za 

pośrednictwem KDPW, wypłata przychodów Funduszu będzie dokonywana 

odpowiednio na rachunek pieniężny Uczestnika służący do obsługi rachunków 

papierów wartościowych lub rachunków zbiorczych, na których zapisane są Certyfikaty 

Inwestycyjne od których wypłacany jest przychód ze zbycia lokat lub na rachunek 

bankowy wskazany odpowiednio Sponsorowi Emisji albo Agentowi Emisja przez 
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Uczestnika, w odniesieniu do Certyfikatów Inwestycyjnych zdeponowanych 

odpowiednio na rachunku Sponsora Emisji albo w Ewidencji Osób Uprawnionych.------ 

42) w art. 31 po ust. 9 dodaje się ust. 10 w następującym brzmieniu:------------------ 

10. W przypadku wypłaty przychodów Funduszu ze zbycia lokat realizowanej za 

pośrednictwem KDPW terminy, o których mowa w niniejszym artykule mogą ulec 

zmianie w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa lub regulacji KDPW. W 

przypadku wystąpienia takiej zmiany, Fundusz będzie stosował zmienione przepisy 

prawa lub zmienione regulacje KDPW. --------------------------------------------------------------- 

43) w art. 31 po ust. 10 dodaje się ust. 11 w następującym brzmieniu:----------------- 

11. W przypadku zmian regulacji KDPW w zakresie uniemożliwiającym stosowanie 

postanowień ustępów powyższych, Towarzystwo podejmie wszelkie niezbędne kroki w 

celu dokonania zmian Statutu, w sposób zapewniający zgodność postanowień Statutu 

z postanowieniami zmienionych regulacji KDPW.” ------------------------------------------------ 

44) w art. 32 w ust. 1 po pkt 13) dodaje się kolejny pkt 14) w następującym 

brzmieniu:---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

,,14) koszty związane z rejestracją Certyfikatów Inwestycyjnych w Depozycie 

Papierów Wartościowych prowadzonym przez KDPW oraz koszty dalszej obsługi 

Certyfikatów Inwestycyjnych przez KDPW, ponoszone na rzecz KDPW,-------------------- 

45) w art. 32 w ust. 1 po pkt 14) dodaje się kolejny pkt 15) w następującym 

brzmieniu:---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

,,15) koszty ponoszone na rzecz Agenta Emisji,”---------------------------------------------------  

46) w art. 32 w ust. 1 po pkt 15) dodaje się kolejny pkt 16) w następującym 

brzmieniu:-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

,,16) koszty ponoszone na rzecz Sponsora Emisji, przy czym koszty te obciążają 

Certyfikaty Inwestycyjne serii A37 i B47 oraz kolejnych”.--------------------------------------- 

47) w art. 32 ust. 2  otrzymuje następujące brzmienie:------------------------------------- 

,,2. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 2), 5) i), 8) i 14)-16) stanowią koszty 

nielimitowane Funduszu z zastrzeżeniem postanowień ust. 7.”-------------------------------  

48) w art. 32 ust. 4  otrzymuje następujące brzmienie:------------------------------------- 

,,4. Sposób obliczania kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 2) - 16) oraz terminy ich 

ponoszenia (w tym terminy, w których najwcześniej może nastąpić ich pokrycie) 

określają:---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1) umowy, na podstawie których Fundusz zobowiązany jest do ponoszenia kosztów 

wskazanych w ust. 1 pkt 1), 3), 4), 6) 7) oraz 9) – 13) oraz 15)-16;---------------------------  

2)przepisy prawa lub decyzje organów państwowych i samorządowych, na podstawie 

których Fundusz jest zobowiązany do ponoszenia kosztów wskazanych w ust. 1 pkt 5) i 

8).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3) regulacje dotyczące ponoszenia kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 14) na rzecz 

KDPW.”---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

49) w art. 33 ust.4 otrzymuje następujące brzmienie:------------------------------------------ 

„4. Wynagrodzenie dodatkowe Towarzystwa wyniesie do 20% wszystkich kwot 

wypłacanych przez Fundusz Uczestnikom ponad kwotę w wysokości łącznej ceny 

emisyjnej certyfikatów objętych przez wszystkich Uczestników Funduszu powiększonej 

o Minimalną Stopę Zwrotu Netto oraz kwotę wykupu Obligacji. Wysokość 
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Wynagrodzenia dodatkowego, do pobrania którego uprawnione jest Towarzystwo (w 

szczególności w zależności od wartości Aktywów Docelowych) określa umowa zawarta 

pomiędzy Krajowym Funduszem Kapitałowym S.A. i Inwestorem, wysokość 

Wynagrodzenia dodatkowego ustalona w Umowie nie może być wyższa niż wskazana 

w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, z zastrzeżeniem ust 5.” -------------------------------

50) w art. 34 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie: ----------------------------------------- 

„3. Ogłoszenia i publikacje wymagane Ustawą oraz Statutem, jeżeli Statut nie stanowi 

inaczej, będą podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Towarzystwa 

www.mci.pl. W szczególności Fundusz będzie na tej stronie podawał Wartość Aktywów 

Netto na Certyfikat Inwestycyjny w Dniu Wyceny, niezwłocznie po jej ustaleniu.” ---------- 

51) w art. 38 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: ----------------------------------------- 

„2. Zmiany Statutu wraz z informacją o terminie wejścia w życie tych zmian są ogłaszane 

na stronie internetowej www.mci.pl. z siedmiodniowym  mailowym powiadomieniem 

Uczestników Funduszu na adresy wskazane w Ewidencji Uczestników Funduszu o 

dokonanym ogłoszeniu zmiany Statutu, zawierającym dodatkowo wskazanie treści 

zmiany oraz załącznik w postaci jednolitego tekstu Statutu.” ------------------------------------- 

 

 

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. 

 

 
 

 

 


