PIERWSZE OGŁOSZENIE O OTWARCIU LIKWIDACJI
Helix Ventures Partners Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
z dnia 21 maja 2021 roku
Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”
lub „Likwidator") z siedzibą w Warszawie, plac Europejski 1, 00-844 Warszawa, działając
na podstawie art. 34 ust. 5 statutu Helix Ventures Partners Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
(,,Fundusz") oraz art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych
i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi („Ustawa”), informuje o otwarciu w dniu
21 maja 2021 r. likwidacji Funduszu, w związku z zaistnieniem przesłanki, o której mowa w art. 246
ust. 1 pkt 1) Ustawy, tj. upływem okresu na jaki Fundusz został utworzony.
Fundusz jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym, niepublicznym, bez wydzielonych subfunduszy,
wpisanym do rejestru funduszy pod pozycją 460.
Otwarcie likwidacji Funduszu nastąpiło w dniu 21 maja 2021 r. Planowany termin zakończenia
likwidacji Funduszu przypada na dzień 20 lipca 2021 r.
Likwidację Funduszu prowadzić będzie Towarzystwo jako likwidator (adres: pl. Europejski 1, 00-844
Warszawa).
Likwidacja Funduszu polega na zbyciu jego aktywów, ściągnięciu należności Funduszu, zaspokojeniu
wierzycieli Funduszu i umorzeniu Certyfikatów Inwestycyjnych przez wypłatę uzyskanych środków
pieniężnych Uczestnikom Funduszu, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich Certyfikatów
Inwestycyjnych. Wypłata środków pieniężnych Uczestnikom Funduszu, które pozostaną w Funduszu
po dokonaniu czynności wskazanych powyżej, zostanie dokonana na wskazany przez Uczestników
Funduszu rachunek bankowy i planowana jest na dzień 20 lipca 2021 r.
Likwidator niniejszym wzywa wszystkich wierzycieli Funduszu, których roszczenia nie wynikają
z tytułu uczestnictwa w Funduszu, do zgłaszania Likwidatorowi roszczeń w nieprzekraczalnym
terminie jednego miesiąca od dnia ostatniego (trzeciego) ogłoszenia o otwarciu likwidacji.
Jeżeli wierzyciele nie zgłoszą roszczeń w terminie wskazanym powyżej, wypłaty dla uczestników
Funduszu zostaną dokonane na podstawie danych znanych Likwidatorowi.
Środki pieniężne, których wypłacenie nie było możliwe, Likwidator przekaże do depozytu sądowego.
Zgłoszenie wierzytelności powinno wskazywać podstawę istnienia wierzytelności w stosunku
do Funduszu i jej wysokość. Wierzyciel powinien załączyć do zgłoszenia niezbędne dokumenty
wskazujące istnienie wierzytelności w stosunku do Funduszu oraz numer rachunku bankowego
do wpłaty środków z tytułu zaspokojenia wierzytelności przez Fundusz.
Adres właściwy do korespondencji z Likwidatorem:
MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Plac Europejski 1
00-844 Warszawa

