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I. DEFINICJE I SKRÓTY 

ASI Alternatywna spółka inwestycyjna w rozumieniu art. 8a Ustawy; 

Prawa uczestnictwa Akcje Spółki dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym; 

Inwestor Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 

prawnej posiadająca co najmniej jedno Prawo uczestnictwa 

Depozytariusz Q Securities S.A. z siedzibą w Warszawie; 

Spółka MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie; 

Komisja Komisja Nadzoru Finansowego; 

Statut statut Spółki; 

Ustawa Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi 

funduszami inwestycyjnymi; 

Ustawa o obrocie Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi; 

Ustawa o ofercie publicznej Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych; 

k.s.h 

 

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych; 

 

 

II. INFORMACJE OGÓLNE 

Obowiązek sporządzenia niniejszego dokumentu (Informacje dla Klienta) wynika z art. 222a Ustawy.  

Zgodnie z art. 222a ust. 1 Ustawy, Informacje dla Klienta powinny zostać udostępnione klientowi przy wprowadzeniu 

alternatywnej spółki inwestycyjnej do obrotu, w celu umożliwienia zapoznania się z treścią tego dokumentu przed nabyciem 

praw uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej. 

Obowiązująca wersja Informacji dla Klienta dostępna jest w siedzibie Spółki (ul. Plac Europejski 1, 00 – 844 Warszawa). 

 

III. INFORMACJE WYMAGANE NA PODSTAWIE ART. 222A UST. 2 USTAWY, W ZAKRESIE JAKIM NIE 

ZOSTAŁY ZAMIESZCZONE W PROSPEKCIE EMISYJNYM SPÓŁKI 

 

1. Firma (nazwa), siedziba i adres Spółki  

MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-844) przy ul. Plac Europejski 1, 

zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 4542, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

 

2. Firma (nazwa), siedziba i adres podmiotu, który zarządza Spółką, a także Depozytariusza, podmiotu uprawnionego 

do badania sprawozdań finansowych oraz innych podmiotów świadczących usługi na rzecz Spółki, z opisem ich 

obowiązków oraz praw inwestorów Spółki  

 

1) Spółka jest ASI zarządzanym wewnętrznie wobec czego nie posiada zewnętrznego podmiotu zarządzającego 

2) Depozytariuszem Spółki jest Q Securities S.A. z siedzibą w Warszawie. 

Obowiązki depozytariusza wynikające z umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza obejmują: 

a. przechowywanie aktywów Spółki; 

b. prowadzenie rejestru wszystkich aktywów Spółki; 

c. zapewnienie, aby środki pieniężne Spółki były przechowywane na rachunkach pieniężnych i rachunkach bankowych 

prowadzonych przez podmioty uprawnione do prowadzenia takich rachunków zgodnie z przepisami prawa polskiego 

lub spełniające w tym zakresie wymagania określone w prawie wspólnotowym lub równoważne tym wymaganiom; 

d. zapewnienie właściwego monitorowania przepływu środków pieniężnych Spółki; 

e. zapewnienie, aby wprowadzanie Spółki do obrotu i odkupywanie Praw uczestnictwa odbywało się zgodnie z 

przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi Spółki; 
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f. zapewnienie, aby rozliczanie umów dotyczących aktywów Spółki następowało bez nieuzasadnionego opóźnienia, 

oraz kontrolowanie terminowości rozliczania umów z inwestorami Spółki; 

g. zapewnienie, aby wartość aktywów netto i wartość akcji Spółki była obliczana zgodnie z przepisami prawa i 

regulacjami wewnętrznymi Spółki; 

h. zapewnienie, aby dochody Spółki były wykorzystywane w sposób zgodny z przepisami prawa i regulacjami 

wewnętrznymi Spółki; 

i. weryfikowanie zgodności działania Spółki z przepisami prawa lub regulacjami wewnętrznymi Spółki w zakresie 

innym niż wynikający z lit. e-h oraz z uwzględnieniem interesu inwestorów. 

Do praw Inwestorów należy w szczególności prawo do żądania od Depozytariusza wytoczenia powództwa na rzecz 

Inwestora przeciwko Spółce z tytułu szkody spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 

obowiązków w zakresie zarządzania Spółką.  

3) Podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych Spółki jest Ernst & Young Audyt Polska Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1. Do obowiązków tego 

podmiotu należy badanie sprawozdań finansowych Spółki. Z zawartej przez Spółkę umowy z podmiotem uprawnionym do 

badania sprawozdań finansowych nie wynikają bezpośrednio uprawnienia dla Inwestorów. 

 

3. Opis przedmiotu działalności Spółki, w tym jego celu inwestycyjnego i polityki inwestycyjnej oraz strategii 

inwestycyjnych, w szczególności opis rodzajów aktywów, w które może inwestować, technik, które może stosować, 

rodzajów ryzyka związanego z inwestycją, ograniczeń inwestycyjnych, okoliczności, w których może korzystać z 

dźwigni finansowej AFI, dozwolonych rodzajów i źródeł dźwigni finansowej AFI oraz ryzyka i ograniczeń 

związanych z jej stosowaniem, ustaleń dotyczących zabezpieczeń i ich ponownego wykorzystania, a także 

maksymalnego poziomu dźwigni finansowej AFI, jaki może być stosowany w ich imieniu.  

 

Przedmiotem działalności Spółki jest zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów 

zgodnie z przyjętymi zasadami niniejszej polityki inwestycyjnej. Polityka inwestycyjna Spółki zakłada, że celem inwestycyjnym 

Spółki jest uzyskanie zwrotów pochodzących ze wzrostu wartości inwestycji. 

Przyjęta przez Spółkę strategia inwestycyjna jest strategią funduszu private equity. Spółka realizuje swój cel inwestycyjny 

zgodnie z przyjętą strategią inwestycyjną, poprzez lokowanie aktywów Spółki bezpośrednio lub pośrednio przez spółki celowe 

w aktywa należące do Dopuszczalnych Kategorii Lokat, w tym w szczególności w certyfikaty inwestycyjne następujących 

funduszy inwestycyjnych zamkniętych zarządzanych przez MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.: 

1) Helix Ventures Partners Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 

2) Internet Ventures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 

3) MCI.CreditVentures 2.0 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 

4) MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonymi subfunduszami: 

a. Subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. 

b. Subfundusz MCI.TechVentures 1.0. 

(„Fundusze” lub każdy z osobna „Fundusz”) 

 

Spółka nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Spółka może lokować swoje aktywa w:   

1) papiery wartościowe, w tym akcje i dłużne papiery wartościowe,  

2) wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności wobec osób fizycznych,  

3) udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością,   

4) instrumenty rynku pieniężnego,   

5) waluty,  

6) depozyty,   

7) jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych mających siedzibę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę 

za granicą. 

8) instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne. 

(„Dopuszczalne Kategorie Lokat”) 

Spółka może lokować łącznie (bezpośrednio oraz pośrednio) do 100% aktywów w certyfikaty inwestycyjne wyemitowane przez 

Fundusze. 

Zaangażowanie Spółki w żadną z następujących kategorii lokat nie może być wyższe niż 85% wartości aktywów Spółki: 

1) prawa uczestnictwa innej alternatywnej spółki inwestycyjnej lub innego unijnego AFI,  

2) prawa uczestnictwa więcej niż jednej innej alternatywnej spółki inwestycyjnej lub więcej niż jednego innego unijnego 

AFI, o ile stosują one identyczne strategie inwestycyjne,  
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3) inne niż określone w pkt 1 i 2 aktywa, których wartość odzwierciedla wartość praw uczestnictwa innej alternatywnej 

spółki inwestycyjnej lub innego unijnego AFI. 

Spółka nie może lokować więcej niż 50% wartości swoich aktywów w pojedyncze aktywo należące do którejkolwiek z 

Dopuszczalnych Kategorii Lokat, które nie stanowi pośredniej inwestycji w certyfikaty inwestycyjne Funduszy. Łączne 

zaangażowanie Spółki w poszczególne Dopuszczalne Kategorie Lokat, które nie stanowią pośredniej inwestycji w certyfikaty 

inwestycyjne Funduszy nie może być wyższe niż 85% wartości aktywów Spółki. 

Spółka może zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych, instytucjach kredytowych lub bankach zagranicznych, pożyczki i 

kredyty, w łącznej wysokości nie przekraczającej 75% wartości aktywów Spółki w chwili zaciągania tych pożyczek i kredytów.  

Spółka może dokonywać emisji obligacji w wysokości nieprzekraczającej 15 % wartości aktywów Spółki na dzień 

poprzedzający dzień podjęcia przez Zarząd Spółki uchwały o emisji obligacji.  

Spółka może wystawiać weksle o wartości nieprzekraczającej 15 % wartości aktywów Spółki na dzień poprzedzający dzień 

podjęcia przez Zarząd Spółki uchwały o wystawieniu weksla.  

W przypadku wyemitowania przez Spółkę obligacji lub wystawienia weksla, łączna wartość pożyczek, kredytów oraz emisji 

obligacji nie może przekraczać 75 % wartości aktywów Spółki. 

Polityka inwestycyjna Spółki może zakładać stosowanie dźwigni finansowej, która polegałaby na utrzymywaniu ekspozycji na 

daną klasę aktywów poprzez instrumenty pochodne lub wynikającej z reinwestycji pożyczek gotówkowych, emisji obligacji 

oraz wystawionych weksli. Poziom dźwigni finansowej ustalony dla Spółki wynosi 150% wartości aktywów netto Spółki 

kalkulowanej zgodnie z metodą zaangażowana w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 231/2013 z dnia 

19 grudnia 2012 r. uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, 

ogólnych warunków dotyczących prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni finansowej, przejrzystości i nadzoru. 

Polityka inwestycyjna Spółki zakłada lokowanie głównie w certyfikaty inwestycyjne Funduszy wobec czego wpływ na profil 

ryzyka Spółki mają przede wszystkim ryzyka właściwe dla polityki inwestycyjnej realizowanej przez Fundusze, w tym w 

szczególności: 

Ryzyko rynkowe 

Ryzyko wynikające z faktu, że ceny papierów wartościowych na giełdzie, lub rynku na którym są notowane, w większym lub 

mniejszym stopniu podlegają zmianom w zależności od ogólnej sytuacji na rynku, czyli od stanu koniunktury giełdowej. 

Pogorszenie się koniunktury giełdowej bądź rozwój koniunktury niezgodnie z przyjętymi założeniami może prowadzić do 

spadku cen większości notowanych papierów wartościowych, co z kolei może wpływać na wahania oraz spadki wartości 

certyfikatów inwestycyjnych i w konsekwencji wartości Prawa uczestnictwa Spółki („Prawa uczestnictwa”). 

Ryzyko makroekonomiczne 

Koncentracja regionalna powoduje że Fundusz jest wrażliwy na zmiany makroekonomiczne związane głownie z cyklami 

giełdowymi powiązanych ze sobą gospodarek tego regionu. Dłuższa dekoniunktura na Giełdzie Papierów Wartościowych w 

Warszawie może spowodować utrudnienia w realizacji dezinwestycji z portfela. Gwałtowne zmiany w środowisku 

makroekonomicznym mogą także obniżyć atrakcyjność inwestycyjną spółek, w które Fundusz pierwotnie zakładał inwestycje i 

w efekcie mogą stanowić przeszkodę w realizacji inwestycji wg początkowo zakładanego harmonogramu, co z kolei może 

wpływać na wahania oraz spadki wartości certyfikatów inwestycyjnych i w konsekwencji wartości Prawa uczestnictwa. 

Ryzyko kredytowe 

Ryzyko niewypłacalności emitentów związane z trwałą lub czasową utratą przez emitentów zdolności do wywiązywania się z 

zaciągniętych zobowiązań, w tym również z trwałą lub czasową niemożnością zapłaty odsetek od zobowiązań. Sytuacja taka 

może mieć miejsce w następstwie pogorszenia się kondycji finansowej emitenta spowodowanego zarówno przez czynniki 

wewnętrzne emitenta, jak i uwarunkowania zewnętrzne (parametry ekonomiczne, otoczenie prawne itp.). Pogorszenie się 

kondycji finansowej emitenta znajduje swoje odzwierciedlenie w spadku cen dłużnych papierów wartościowych 

wyemitowanych przez ten podmiot. 

Pogorszenie się kondycji finansowej emitentów papierów wartościowych wchodzących w skład lokat Funduszu, lub obniżenie 

ratingu dla tych papierów lub emitentów może w efekcie powadzić do spadków wartości certyfikatów inwestycyjnych i 

pośrednio również Praw uczestnictwa. 
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Ryzyko rozliczenia 

Ryzyko wynikające z możliwości nieterminowego rozliczenia lub braku rozliczenia transakcji dotyczących składników portfela 

inwestycyjnego Funduszu. Nieterminowe rozliczenie lub brak rozliczenia transakcji może w przypadku negatywnego 

zachowania się cen papierów wartościowych wpływać na wahania oraz spadki wartości certyfikatów inwestycyjnych. 

Dodatkowo, nieterminowe rozliczenia lub brak rozliczeń transakcji może powodować konieczność poniesienia przez Fundusz 

kar umownych wynikających z zawartych przez Fundusz umów. 

Ryzyko płynności 

W przypadku części papierów wartościowych niskie obroty na giełdzie lub rynku, na którym dokonywany jest obrót tymi 

papierami, uniemożliwiają dokonanie zakupu lub sprzedaży dużego pakietu papierów wartościowych w krótkim czasie bez 

znacznego wpływu na cenę. Ma to szczególnie istotne znaczenie w przypadku zaistnienia niekorzystnych zjawisk 

makroekonomicznych lub dotyczących czynników określających atrakcyjność inwestycyjną danego emitenta lub konkretnego 

papieru wartościowego. Sytuacja ograniczonej płynności poszczególnych papierów wartościowych wchodzących w skład 

portfela inwestycyjnego Funduszu może negatywnie wpływać na ich ceny, co z kolei może prowadzić do wahań i spadków 

wartości certyfikatów inwestycyjnych, a w konsekwencji również Praw uczestnictwa. 

Ryzyko walutowe 

W przypadku dokonywania przez Fundusz na rynkach zagranicznych, a także  inwestycji w papiery wartościowe denominowane 

w walutach obcych, dodatkowym czynnikiem ryzyka jest poziom kursów walutowych. Wahania kursu złotego względem walut 

obcych mogą przekładać się na wahania wyrażonych w złotych cen takich papierów wartościowych, co z kolei może prowadzić 

do wahań oraz spadków wartości certyfikatów inwestycyjnych i w konsekwencji Praw uczestnictwa. 

Ryzyko związane z koncentracją Aktywów lub rynków 

Ryzyko związane z możliwością zaistnienia sytuacji, w której lokaty Funduszu będą skoncentrowane na określonym rynku lub 

określonym segmencie rynku lub w określonym sektorze. Wówczas niekorzystne zdarzenia mające negatywny wpływ na dany 

rynek, segment rynku lub sektor mogą w znaczącym stopniu wpływać na wahania i wartość certyfikatów inwestycyjnych oraz 

pośrednio Praw uczestnictwa. 

Ryzyko prawne i podatkowe 

Jednym z najważniejszych elementów prowadzenia działalności gospodarczej jest otoczenie prawne. Niekorzystne zmiany w 

regulacjach prawnych (m.in. w systemie podatkowym, w systemie obrotu gospodarczego, w systemie obrotu papierami 

wartościowymi) mogą negatywnie wpływać na emitentów papierów wartościowych oraz na atrakcyjność inwestycyjną 

instrumentów finansowych, w tym dłużnych papierów wartościowych, a tym samym na ich ceny. Może to powodować wahania 

oraz spadki cen certyfikatów inwestycyjnych Funduszu, a w konsekwencji również Praw uczestnictwa. 

Ryzyko międzynarodowe 

Tempo wzrostu gospodarczego w Polsce, poprzez system powiązań gospodarczych z innymi krajami, jest uzależnione od stanu 

gospodarki światowej, w tym przede wszystkim sytuacji gospodarczej Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych. 

Wspomniane powiązania powodują, iż pogorszenie koniunktury światowej może negatywnie wpływać na kondycję gospodarki 

polskiej, a tym samym na atrakcyjność oraz ceny papierów wartościowych. Czynniki te mogą powodować wahania oraz spadki 

cen certyfikatów inwestycyjnych oraz Praw uczestnictwa. 

Ryzyko kontrpartnerów 

Ryzyko związane z możliwością niewywiązania się kontrpartnerów Funduszu ze zobowiązań wynikających z zawieranych przez 

Fundusz umów. 

Ryzyko dźwigni finansowej 

Mechanizm dźwigni finansowej polega na pożyczaniu kapitału w celu jego dalszej inwestycji. Powodem stosowania dźwigni 

finansowej jest dążenie do zwielokrotnienia zysków, jednakże w przypadku nietrafnych decyzji inwestycyjnych stosowanie 

dźwigni finansowej może prowadzić do zwielokrotnienia strat w porównaniu do inwestycji, które nie korzystają z tego 

mechanizmu. 
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Ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji w certyfikaty inwestycyjne z uwzględnieniem czynników 

mających wpływ na poziom ryzyka związanego z inwestycją 

Fundusz poprzez proces inwestycyjny i lokowanie aktywów Funduszu w określone w jego statucie rodzaje lokat będzie dążył 

do zrealizowania celu inwestycyjnego określonego w statucie Funduszu, przy czym jednak Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia 

tego celu. Uczestnik Funduszu (w tym Spółka) powinien mieć na uwadze, że Fundusz pomimo dokładania najwyższej 

zawodowej staranności może nie osiągnąć zakładanego zwrotu z inwestycji w Fundusz. 

Ryzyko związane ze spadkiem wyceny certyfikatów inwestycyjnych 

Wartość certyfikatów inwestycyjnych stanowiących przedmiot lokat Spółki może ulec zmianie, w szczególności może spaść na 

skutek nietrafionej decyzji inwestycyjnej (zakupu lub sprzedaży aktywów przez alternatywne fundusze inwestycyjne), zmiany 

wyceny posiadanych przez Fundusze aktywów notowanych na giełdzie, zmian w składzie zespołów zarządzających Funduszami, 

bądź na skutek zmiany zasad wyceny przyjmowanej przez zarządzającego Funduszem dla każdego z Funduszy. 

Wystąpienie takich sytuacji jest niezależne od Spółki i może niekorzystnie oddziaływać na jej wyniki finansowe, a także 

spowodować, iż wartość aktywów netto przypadająca na certyfikaty inwestycyjne będzie niższa niż wartość środków 

zaangażowanych w celu ich objęcia, co w efekcie może mieć istotny negatywny wpływ na działalność Spółkę, jej sytuację 

finansową, wyniki i perspektywy, oraz na wartość akcji Spółki. 

Ryzyko związane z wyceną spółek portfelowych Funduszy MCI 

Spółki portfelowe Funduszy są wyceniane co najmniej raz na kwartał przez wykwalifikowanych pracowników MCI Capital TFI 

S.A., według wartości godziwej. Taka wycena przekłada się na wartość aktywów netto Funduszy, co z kolei ma wpływ na 

wartość certyfikatów inwestycyjnych. Wycena aktywów poszczególnych Funduszy podlega uzgodnieniom i weryfikacji przez 

depozytariusza Funduszy. Dodatkowo, półroczne i roczne sprawozdania finansowe poszczególnych Funduszy podlegają 

odpowiednio przeglądowi i badaniu przez audytora. Metody dokonywania wyceny mogą być oparte o wartość zainwestowanych 

środków, kursy rynkowe spółek giełdowych lub dane porównawcze spółek notowanych na giełdach w Polsce i za granicą. 

Istnieje więc ryzyko pogorszenia wycen certyfikatów inwestycyjnych, co w efekcie przełoży się na wyniki finansowe Spółki. 

Ponadto, przyjęta metoda wyceny może obiektywnie nie przedstawiać realnej wartości wycenianej inwestycji. Czynniki te mogą 

wpłynąć na wartość certyfikatów inwestycyjnych przedstawionych do wykupu, co w efekcie może mieć istotny negatywny 

wpływ na działalność Spółki, jej sytuację finansową, wyniki i perspektywy, oraz na wartość akcji Spółki. 

 

4. Opis procedur, na podstawie których Spółka może zmienić strategię lub politykę inwestycyjną. 

 

Zmiana polityki inwestycyjnej Spółki dokonywana jest uchwałą Zarządu Spółki. Zmiana ta nie wymaga zgody Inwestorów. 

 

5. Opis podstawowych skutków prawnych dokonania inwestycji dla Inwestora Spółki. 

 

Inwestycja w Spółkę polega na nabyciu akcji Spółki. Prawa, obowiązki i ograniczenia związane z akcjami Spółki są określone 

w szczególności przepisami k.s.h., Ustawy o obrocie, Ustawy o ofercie publicznej oraz postanowieniami Statutu. 

Prawa o charakterze majątkowym 

Inwestorom Spółki przysługują w szczególności następujące prawa o charakterze majątkowym: 

• prawo do udziału w zysku - zgodnie z art. 347 §1 k.s.h. akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w 

sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez walne zgromadzenie do 

wypłaty akcjonariuszom;  

• prawo pierwszeństwa do objęcia akcji nowej emisji (prawo poboru) - zgodnie z art. 433 §1 k.s.h. akcjonariuszom 

przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia akcji nowej emisji (prawo poboru) w stosunku do liczby posiadanych przez 

nich akcji; w interesie spółki walne zgromadzenie może uchwałą pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub 

części;  

• prawo do udziału w majątku spółki w przypadku jej likwidacji - stosownie do art. 474 §2 k.s.h. w przypadku likwidacji 

spółki majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu jej wierzycieli dzieli się między akcjonariuszy w stosunku 

do wysokości dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy; 

• prawo do zbycia akcji - zgodnie z art. 337 §1 k.s.h., akcje są zbywalne; jednocześnie Statut nie wprowadza żadnych 

ograniczeń w tym zakresie; 

• prawo do ustanowienia zastawu lub użytkowania na akcjach - akcje mogą być przedmiotem zastawu lub użytkowania 

ustanowionego przez ich właściciela; 
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• prawo związane z wykupem akcji - zgodnie z art. 416 §4 i 417 §4 k.s.h. skuteczność uchwały w sprawie istotnej zmiany 

przedmiotu działalności spółki zależy od wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na tę zmianę, o ile 

w statucie spółki nie został zamieszczony zapis, przewidujący możliwość istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki 

bez konieczności wykupu akcji w sytuacji gdy uchwała zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności 

osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.  

Prawa o charakterze korporacyjnym 

Inwestorom Spółki przysługują w szczególności następujące prawa o charakterze korporacyjnym: 

• prawo do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Spółki oraz prawo do głosowania na walnym zgromadzeniu;  

• prawo do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia - zgodnie z art. 399 §3 k.s.h. akcjonariusze reprezentujący co 

najmniej 50 proc. kapitału zakładowego spółki lub co najmniej 50 proc. ogółu głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne 

walne zgromadzenie; 

• prawo do złożenia wniosku o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz do złożenia wniosku o umieszczenie 

określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia - zgodnie z art. 400 §1 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze 

reprezentujący co najmniej 5 proc. kapitału zakładowego spółki mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego 

zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku tego zgromadzenia; Statut nie przewiduje odmiennych 

postanowień w tej kwestii; 

• prawo do złożenia wniosku o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia - 

zgodnie z art. 401 §1 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5 proc. kapitału zakładowego spółki 

mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia; Statut nie przewiduje 

odmiennych postanowień w tej kwestii; 

• prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub 

spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad walnego zgromadzenia - zgodnie z art. 401 §4 k.s.h. akcjonariusz 

lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5 proc. kapitału zakładowego spółki publicznej mogą przed terminem 

walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty 

uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać 

wprowadzone do porządku obrad; Statut nie przewiduje odmiennych postanowień w tej kwestii; 

• prawo do zaskarżania uchwał walnego zgromadzenia na zasadach określonych w art. 422-427 k.s.h.; 

• prawo do żądania wyboru rady nadzorczej odrębnymi grupami - zgodnie z art. 385 §3 k.s.h. na wniosek akcjonariuszy 

reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór rady nadzorczej powinien być dokonany przez 

najbliższe walne zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy statut przewiduje inny sposób 

powołania rady nadzorczej; 

• prawo do uzyskania informacji o spółce w zakresie i w sposób określony przepisami prawa zgodnie z art. 428 k.s.h.; 

• prawo do żądania zbadania przez biegłego na koszt spółki określonego zagadnienia związanego z utworzeniem spółki 

publicznej lub prowadzeniem jej spraw - zgodnie z art. 84 i 85 Ustawy o ofercie publicznej uchwałę w tym przedmiocie 

podejmuje walne zgromadzenie na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5 proc. ogólnej 

liczby głosów; 

• prawo do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów 

wartościowych zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie oraz do imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym 

zgromadzeniu spółki publicznej - wynikające z art. 328 §6 k.s.h.; 

• prawo do żądania odpisów sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem 

sprawozdania rady nadzorczej oraz opinią biegłego rewidenta najpóźniej na piętnaście dni przed walnym zgromadzeniem 

- wynikające z art. 395 §4 k.s.h.; 

• prawo do przeglądania w lokalu zarządu spółki listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu 

oraz żądania odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia - wynikające z art. 407 §1 k.s.h. oraz do żądania przesłania 

listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu pocztą elektroniczną - wynikające z art. 407 

§11 k.s.h.; 

• prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad walnego zgromadzenia w terminie 

tygodnia przed walnym zgromadzeniem - wynikające z art. 407 §2 k.s.h.; 

• prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na walnym zgromadzeniu przez wybraną w tym celu komisję, 

złożoną co najmniej trzech osób; wniosek mogą złożyć akcjonariusze posiadający 10 proc. kapitału zakładowego 

reprezentowanego na tym walnym zgromadzeniu; wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji - 

wynikające z art. 410 §2 k.s.h.; 

• prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania poświadczonych przez zarząd odpisów uchwał - 

wynikające z art. 421 §3 k.s.h.; 

• prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej spółce na zasadach określonych w art. 486 i 487 k.s.h.; 

• prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu za zwrotem kosztów jego sporządzenia - wynikające z art. 

341 §7 k.s.h.; 

• prawo żądania od pozostałych akcjonariuszy sprzedaży wszystkich posiadanych akcji (przymusowy wykup akcji) 

przysługujące akcjonariuszowi spółki publicznej, który samodzielnie lub wspólnie z podmiotami od niego zależnymi lub 

wobec niego dominującymi oraz podmiotami będącymi stronami porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 

Ustawy o ofercie publicznej, osiągnął lub przekroczył 90 proc. ogólnej liczby głosów w tej spółce - wynikające z art. 82 

Ustawy o ofercie publicznej; 
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• prawo żądania wykupu posiadanych przez Inwestora akcji przez innego akcjonariusza, który osiągnął lub przekroczył 90 

proc. ogólnej liczby głosów w danej spółce publicznej - zgodnie z art. 83 Ustawy o ofercie publicznej takiemu żądaniu są 

obowiązani zadośćuczynić solidarnie akcjonariusz, który osiągnął lub przekroczył 90 proc. ogólnej liczby głosów, jak 

również podmioty wobec niego zależne i dominujące, w terminie 30 dni od jego zgłoszenia; obowiązek nabycia akcji od 

akcjonariusza spoczywa również solidarnie na każdej ze stron porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy 

o ofercie publicznej, o ile członkowie tego porozumienia posiadają wspólnie, wraz z podmiotami zależnymi 

i dominującymi, co najmniej 90 proc. ogólnej liczby głosów; 

• prawa akcjonariuszy wynikające z przepisów Ustawy o ofercie publicznej i Ustawy o obrocie - zgodnie z przepisami 

Ustawy o obrocie dokumentem potwierdzającym fakt posiadania uprawnień inkorporowanych w zdematerializowanej akcji 

na okaziciela jest imienne świadectwo depozytowe, które może być wystawione przez podmiot prowadzący rachunek 

papierów wartościowych zgodnie z zapisami Ustawy o obrocie; zgodnie z art. 328 §6 k.s.h. akcjonariuszom posiadającym 

zdematerializowane akcje spółki handlowej przysługuje uprawnienie do imiennego świadectwa depozytowego 

wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych oraz do imiennego zaświadczenia o prawie 

uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej; akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje spółki 

handlowej nie przysługuje natomiast roszczenie o wydanie dokumentu akcji; roszczenie o wydanie dokumentu akcji 

zachowują jednakże akcjonariusze posiadający akcje, które nie zostały zdematerializowane. 

 

6. Opis sposobu, w jaki Spółka spełnia wymogi dotyczące zwiększenia kapitału własnego albo zawarcia umowy 

ubezpieczenia w związku z odpowiedzialnością z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków w 

zakresie zarządzania Spółką. 

 

Spółka utrzymuje kapitały własne na poziomie wymaganym przez art. 70o Ustawy, przy czym na pokrycie ryzyka związanego 

z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków w zakresie zarządzania Spółką, Spółka utrzymuje dodatkowe 

fundusze własne. Spółka oblicza wymóg dotyczący dodatkowych funduszy własnych na koniec każdego roku obrotowego i w 

razie konieczności dokonuje ich zwiększenia.  

 

7. Informacja o powierzeniu przez Spółkę wykonywania czynności w zakresie zarządzania portfelem inwestycyjnym 

lub ryzykiem oraz o powierzeniu przez depozytariusza wykonywania czynności w zakresie przechowywania 

aktywów, ze wskazaniem podmiotów, którym zostało powierzone wykonywanie czynności, a także opisem tych 

czynności oraz opisem konfliktów interesów, które mogą wyniknąć z przekazania ich wykonywania. 

 

Spółka nie powierzyła podmiotowi zewnętrznemu wykonywania czynności w zakresie zarządzania portfelem ani zarządzania 

ryzykiem. 

 

Nie zawarto żadnych umów powierzenia przechowywania aktywów.  

 

8. Informacja o zakresie odpowiedzialności depozytariusza oraz okolicznościach umożliwiających zwolnienie się przez 

niego z tej odpowiedzialności lub powodujących zmianę zakresu tej odpowiedzialności. 

 

 

Depozytariusz odpowiada za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonywaniem obowiązków określonych 

przepisami Ustawy. 

 

Depozytariusz odpowiada wobec Spółki za utratę stanowiących jej aktywa papierów wartościowych zapisywanych na 

rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez Depozytariusza oraz innych aktywów Spółki, w tym instrumentów 

finansowych, które nie mogą być zapisane na rachunku papierów wartościowych, a są przechowywane przez Depozytariusza. 

W przypadku utraty instrumentu finansowego lub innego aktywa Spółki, o których mowa powyżej Depozytariusz niezwłocznie 

zwraca Spółce taki sam instrument finansowy lub takie samo aktywo albo kwotę odpowiadającą wartości utraconego instrumentu 

finansowego lub aktywa. 

 

Zgodnie z przepisami Ustawy odpowiedzialność Depozytariusza w powyższych zakresach, nie może być wyłączona albo 

ograniczona w umowie o wykonywanie funkcji depozytariusza alternatywnej spółki inwestycyjnej. Depozytariusz może zwolnić 

się od odpowiedzialności, wyłącznie jeżeli wykaże, że utrata instrumentu finansowego lub aktywa Spółki nastąpiła z przyczyn 

od niego niezależnych, w tym w szczególności udowodni, że spełnione zostały wszystkie poniższe warunki: 

a) zdarzenie, które doprowadziło do utraty instrumentu finansowego, nie stanowiło konsekwencji jakiegokolwiek 

działania lub zaniechania ze strony Depozytariusza bądź osoby trzeciej, której przekazano zadania związane z 

utrzymywaniem instrumentów finansowych; 

b) Depozytariusz racjonalnie nie mógł zapobiec wystąpieniu zdarzenia, które doprowadziło do utraty mimo podjęcia 

wszelkich środków ostrożności, których zastosowania można oczekiwać od sumiennego depozytariusza zgodnie z 

powszechną praktyką branżową; 

c) Depozytariusz nie mógł zapobiec utracie pomimo zachowania rygorystycznej i kompleksowej należytej staranności. 
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Szczegółowe zasady zwolnienia Depozytariusza z odpowiedzialności określa art. 101 Rozporządzenia Delegowanego Komisji 

(UE) Nr 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w 

odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków dotyczących prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni finansowej, 

przejrzystości i nadzoru. 

 

9. Opis metod i zasad wyceny aktywów. 

 

1. Spółka prowadzi bezpośrednią działalność inwestycyjną, inwestując swoje aktywa m. in. poprzez fundusze inwestycyjne o 

zróżnicowanej strategii inwestycyjnej. 

2. Aktywa Spółki wycenia się, a zobowiązania Spółki ustala się według wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, z 

zastrzeżeniem ustępów poniższych. 

3. Spółka dokonuje wyceny swoich aktywów oraz ustala wartość aktywów netto oraz wartość aktywów netto na akcję w dniach 

wyceny przypadających nie rzadziej niż raz w roku oraz na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego Spółki („Dzień 

Wyceny”).  

4. Wartość aktywów netto Spółki jest równa wartości wszystkich aktywów Spółki w Dniu Wyceny pomniejszonej 

o zobowiązania Spółki.  

5. Wartość aktywów netto Spółki na akcję jest równa wartości aktywów netto Spółki w Dniu Wyceny podzielonej przez liczbę 

wszystkich istniejących akcji Spółki.  

6. Inwestycje w udziały i akcje, a także posiadane certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych oraz instrumenty 

pochodne ujmowane są w wartości godziwej przy początkowym ujęciu ze zmianami wartości godziwej odnoszonymi na 

wynik finansowy. 

7. Składniki aktywów Spółki notowane na aktywnym rynku (tj. rynku spełniającym łącznie następujące kryteria: instrumenty, 

będące przedmiotem obrotu są jednorodne, zazwyczaj w każdym czasie występują zainteresowani nabywcy i sprzedawcy, 

ceny są podawane do publicznej wiadomości – dalej „Aktywny Rynek”) wyceniane są w sposób następujący:   

1) Wartość godziwą składników aktywów Spółki notowanych na Aktywnym Rynku wyznacza się w oparciu o ostatni 

dostępny w momencie dokonywania wyceny kurs danego składnika aktywów z Aktywnego Rynku.  

2) Jeżeli w momencie dokonywania wyceny Aktywny Rynek, na podstawie którego wyceniany jest dany składnik lokat, 

nie prowadzi obrotu, wówczas wyceny danego składnika lokat dokonuje się w oparciu o ostatni kurs zamknięcia 

ustalony na tym Aktywnym Rynku, a w przypadku braku kursu zamknięcia – innej, ustalonej przez Aktywny Rynek 

wartości stanowiącej jego odpowiednik. 

3) Jeżeli ostatni dostępny kurs został wyznaczony w oparciu o znacząco niski wolumen obrotów na danym składniku 

Aktywów lub kurs ten pochodzi z dnia wcześniejszego niż ostatni dzień obrotu danym składnikiem na danym 

Aktywnym Rynku, wówczas wycenę danego składnika aktywów dokonuje się w oparciu o ostatni dostępny w 

momencie dokonywania wyceny kurs zamknięcia ustalony na tym Aktywnym Rynku, a w przypadku braku kursu 

zamknięcia – innej, ustalonej przez Aktywny Rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik.   

8. Ostatnie dostępne kursy, o których mowa w ust. 7 określa o godzinie 23:30.  

9. Zgodnie z postanowieniami ust. 7-8 będą wyceniane następujące aktywa Spółki:  

1) akcje,  

2) warranty subskrypcyjne,   

3) prawa do akcji,   

4) prawa poboru,   

5) kwity depozytowe,   

6) listy zastawne,   

7) dłużne papiery wartościowe,   

8) certyfikaty inwestycyjne, jednostki uczestnictwa, a także tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego 

inwestowania mające siedzibę za granicą.  

10. W przypadku jednostek, których akcje nie są notowane na aktywnym rynku, wartość godziwa wyznaczana jest w oparciu o 

powszechnie stosowane przez uczestników rynku techniki wyceny, których założenia bazują na informacji pochodzącej z 

aktywnego rynku, a które są najlepszym odzwierciedleniem wartości godziwej tych jednostek. Metoda wyceny udziałów i 

akcji jest zależna od rodzaju dostępnych informacji źródłowych wykorzystywanych do wyceny. 

11. Spółka klasyfikuje zasady pomiaru wartości godziwej wykorzystując poniższą hierarchię, odzwierciedlającą wagę danych 

źródłowych wykorzystywanych do wyceny: 

• Poziom 1 - aktywa/zobowiązania finansowe wyceniane bezpośrednio w oparciu o ceny kwotowane na aktywnym 

rynku; 

• Poziom 2 - aktywa/zobowiązania finansowe wyceniane w oparciu o techniki wyceny bazujące na założeniach 

wykorzystujących informacje pochodzące z aktywnego rynku lub obserwacje rynkowe. 

• Poziom 3 - aktywa/zobowiązania finansowe wyceniane w oparciu o powszechnie stosowane przez uczestników 

rynku techniki wyceny, których dane wejściowe nie są oparte na obserwowalnych danych rynkowych. 
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12. Spółka dokonuje transferów pomiędzy poziomami hierarchii wartości godziwej gdy zmiana warunków powoduje spełnienie 

lub zaprzestanie spełniania kryteriów klasyfikacji do danego poziomu. Transferu pomiędzy poziomami hierarchii wartości 

godziwej Spółka dokonuje w śródrocznym okresie, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące zmianę warunków. Spółka 

stosuje podejście spójne dla transferów z i do poszczególnych poziomów hierarchii wartości godziwej. 

13. Wartość składników lokat Spółki nienotowanych na aktywnym rynku wyznacza się w następujący sposób: 

1) obligacji, bonów skarbowych, bonów pieniężnych, kwitów depozytowych, listów zastawnych, weksli, wierzytelności 

pieniężnych, o terminie realizacji praw liczonym od dnia ich wystawienia, nie dłuższym niż rok – według wiarygodnie 

oszacowanej wartości godziwej, z uwzględnieniem zasad pomiaru, o których mowa w ust. 11;   

2) akcji emitowanych przez podmioty, dla których można wskazać emitentów o podobnym profilu i zakresie działania, 

których akcje są notowane na Aktywnym Rynku oraz akcji emitowanych przez podmioty, dla których nie można 

wskazać emitentów o podobnym profilu i zakresie działania, których akcje są notowane na Aktywnym Rynku – według 

wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, z uwzględnieniem zasad pomiaru, o których mowa w ust. 11.   

3) warrantów subskrypcyjnych, praw do akcji i praw poboru – w oparciu o modele wyceny tych lokat przy zastosowaniu 

parametrów pobranych z Aktywnego Rynku, przy czym w przypadku gdy akcje emitenta nie są notowane na Aktywnym 

Rynku, cena akcji zastosowana do modelu zostanie wyznaczona zgodnie z postanowieniem pkt 2) powyżej;   

4) depozytów – w wysokości wynikającej z sumy wartości nominalnej oraz naliczonych odsetek, przy czym kwotę 

naliczonych odsetek ustala się przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej;   

5) udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością – według wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej; 

6) jednostek uczestnictwa oraz certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych, a także tytułów uczestnictwa 

emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą - w oparciu o ostatnio ogłoszoną 

wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa, certyfikat inwestycyjny lub tytuł uczestnictwa, z uwzględnieniem 

zdarzeń mających wpływ na wartość godziwą jakie miały miejsce po dniu ogłoszenia wartości aktywów netto na 

jednostkę uczestnictwa, certyfikat inwestycyjny lub tytuł uczestnictwa. 

14. Modele wyceny, o których mowa w ust. 13, będą stosowane w sposób ciągły w roku obrotowym. 

15. Należności z tytułu udzielonych pożyczek, weksli, należności handlowe oraz pozostałe wyceniane są w zamortyzowanym 

koszcie. 

16. Środki pieniężne wycenia się w wartości nominalnej. 

17. Zobowiązania z tytułu otrzymanych pożyczek i kredytów, weksli oraz zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji 

wycenia się w zamortyzowanym koszcie.    

18. Aktywa oraz zobowiązania Spółki denominowane w walutach obcych wycenia się lub ustala w walucie, w której są 

notowane na Aktywnym Rynku, a w przypadku gdy nie są notowane na Aktywnym Rynku – w walucie, w której są 

denominowane.   

19. Aktywa oraz zobowiązania Spółki, o których mowa w ust. 20, wykazuje się w PLN, po przeliczeniu według ostatniego 

dostępnego średniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.   

20. Wartość aktywów Spółki notowanych lub denominowanych w walutach, dla których Narodowy Bank Polski nie wylicza 

kursu, określa się w relacji do waluty USD, a jeżeli nie jest to możliwe – do waluty EUR. 

 

10. Opis zarządzania płynnością. 

 

Przez płynność Spółki należy rozumieć zdolność do zamiany składników jej aktywów na gotówkę bez istotnej straty. Celem 

zarządzania ryzykiem płynności jest zapewnienie wystarczającej płynności umożliwiającej obsługę bieżących przepływów w 

ramach Spółki oraz monitorowanie jak szybko i bez straty jego aktywa mogą być zamienione na gotówkę w różnych warunkach 

rynkowych. 

W Spółce obowiązują skuteczne sformalizowane systemy i procedury zarządzania płynnością uwzględniające strategię 

inwestycyjną oraz fakt, że Spółka nie przewiduje odkupywania Praw uczestnictwa. Zgodnie z ww. regulacjami, Spółka w 

szczególności:  

- utrzymuje poziom płynności odpowiedni do swoich zobowiązań bazowych na podstawie oceny względnej płynności 

aktywów Spółki na rynku, z uwzględnieniem czasu wymaganego do celów upłynnienia oraz ceny lub wartości, według 

jakiej można upłynnić te aktywa, jak również ich wrażliwości na inne rodzaje ryzyka rynkowego lub na inne czynniki 

rynkowe; 

- monitoruje profil płynności portfela Spółki, uwzględniając minimalny udział pojedynczych składników aktywów, które 

mogą mieć istotny wpływ na płynność oraz istotne wierzytelności i zobowiązania, warunkowe lub inne, które może 

Spółka może posiadać w odniesieniu do swoich zobowiązań bazowych.  

- posiada odpowiednią wiedzę i informacje na temat płynności aktywów, w które Spółka zainwestowała lub zamierza 

zainwestować. 

  



 

 
11 

 

11. Opis procedur nabycia lub objęcia Praw uczestnictwa Spółki. 

 

Wszystkie akcje Spółki są dopuszczone do publicznego obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W 

związku z powyższym nabycie akcji Spółki może być dokonane na rynku wtórnym. Jeżeli Spółka postanowi o emisji nowych 

akcji ich nabycie będzie możliwe wyłącznie w ramach oferty publicznej w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z 

ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 

2003/71/WE. 

 

12. Informacja o stosowaniu tych samych zasad wobec wszystkich Inwestorów albo opis preferencyjnego traktowania 

poszczególnych Inwestorów, z uwzględnieniem ich prawnych i gospodarczych powiązań ze Spółką, jeżeli mają 

miejsce. 

 

Wszystkie akcje Spółki dopuszczone do obrotu reprezentują jednakowe prawa majątkowe i korporacyjne. 

 

13. Informacja o opłatach i kosztach ponoszonych bezpośrednio lub pośrednio przez Inwestorów oraz maksymalna ich 

wysokość. 

 

Spółka nie pobiera jakichkolwiek opłat związanych z nabyciem lub posiadaniem akcji. 

 

14. Ostatnie sprawozdanie roczne Spółki albo informacja o miejscu udostępnienia tego sprawozdania. 

 

Sprawozdania finansowe Spółki publikowane są na stronie internetowej Spółki pod adresem www.mci.pl. 

 

15. Informacja o ostatniej wartości aktywów netto Spółki lub informacja o ostatniej cenie akcji Spółki oraz informacja 

o tej wartości lub cenie w ujęciu historycznym albo informacja o miejscu udostępnienia tych danych. 

 

Spółka udostępnia informacje o ostatniej wartości aktywów netto Spółki oraz tej wartości w ujęciu historycznym na stronie 

internetowej Spółki: www.mci.pl.  

 

16. Firma (nazwa), siedzibę i adres prime brokera będącego kontrahentem Spółki oraz podstawowe informacje o 

sposobie wykonywania świadczonych przez niego usług i zarządzania konfliktami interesów oraz o jego 

odpowiedzialności. 

 

Spółka nie posiada prime brokera będącego jej kontrahentem. 

 

17. Wskazanie sposobu i terminu udostępniania informacji, o których mowa w art. 222b. 

 

Informacje w zakresie zmian regulacji wewnętrznych dotyczących zarządzania płynnością, zmian maksymalnego poziomu 

dźwigni finansowej, prawie do ponownego wykorzystania zabezpieczeń lub gwarancji udzielonej na podstawie porozumienia 

dotyczącego dźwigni finansowej będą udostępniane niezwłocznie. 

 

Pozostałe informacje będą udostępniane okresowo, po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki. 


