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Warszawa, 31 marca 2021 r. 

 

Szanowni Państwo, 

 

mamy przyjemność przekazać Państwu roczne sprawozdanie finansowe MCI.PrivateVentures FIZ, zarządzanego 
przez MCI Capital TFI S.A., za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r., obejmujące dane finansowe dwóch 
subfunduszy inwestycyjnych: MCI.TechVentures 1.0. i MCI.EuroVentures 1.0. 

W niniejszym sprawozdaniu zawarte zostały szczegółowe informacje o strukturze portfela inwestycyjnego  
i zasady polityki inwestycyjnej Funduszu.  

Wartość aktywów netto Funduszu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 2.012.424 tys. zł, tj. odpowiednio: 
1.365.098 tys. zł w subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0. i 647.327 tys. zł w subfunduszu MCI.TechVentures 1.0.  

 

Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym liczona od 
ostatniej wyceny z dnia 31 grudnia 2019 r. do ostatniej wyceny z dnia 31 grudnia 2020 r. wyniosła:  
 

• od 6,4% do 15,5% (w zależności od serii) dla certyfikatów inwestycyjnych subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0.; 
 

• od -7,2% do -5,3% (w zależności od serii) dla certyfikatów inwestycyjnych subfunduszu MCI.TechVentures 1.0. 
 

W portfelu lokat Funduszu znajdują się inwestycje w spółki z branży nowych technologii i Internetu  dokonane w 
Polsce, Europie Środkowo-Wschodniej oraz Rosji.  

Zamierzeniem strategicznym Towarzystwa jest wzmacnianie pozycji na rynku PE na terenie Europy Środkowo-
Wschodniej poprzez kontynuację strategii inwestycyjnej w ramach subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0. 

Zamierzamy aktywnie poszukiwać inwestycji w ramach subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0. w bardzo wzrostowym 
sektorze Internetu i nowych technologii w Europie Centralnej i Wschodniej, a także w krajach CIS i DACH. 
Wykorzystując doświadczenia naszych zarządzających zamierzamy inwestować w spółki, które dzięki naszemu 
zaangażowaniu mogą stać się liderami w swoich segmentach w naszym regionie, by następnie sprzedać je z zyskiem 
globalnym liderom i inwestorom strategicznym.  

Oczekujemy, że planowane w horyzoncie najbliższych kilku / kilkunastu miesięcy wyjścia z inwestycji subfunduszu 
MCI.TechVentures (Morele i Pigu) wpłyną na osiągnięcie dodatnich poziomów Nadwyżki Środków Płynnych 
subfunduszu, a co za tym idzie uruchomienie automatycznego, proporcjonalnego wykupu posiadanych przez 
Państwa certyfikatów inwestycyjnych. 

W przypadku pojawiających się pytań i wątpliwości jesteśmy zawsze gotowi udzielić Państwu niezbędnych 
wyjaśnień. Przekazując niniejsze roczne sprawozdania finansowe chcielibyśmy jednocześnie podziękować Państwu 
za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli. 

Z poważaniem, 
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