
OGŁOSZENIE 

 

Niniejszym mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Senatorskiej 18, 00-950 

Warszawa (,,Bank’’), będąc likwidatorem SKARBIEC-ALTERNATYWNY 

Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty w likwidacji (,,Fundusz’’), działając na 

podstawie art. 247 ust.1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 

2014.157 – j.t. ze zm. ,,Ustawa’’) oraz § 5 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 

czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz. U. Nr 114, poz. 

963), informuje o otwarciu z dniem 24 marca 2014 r., likwidacji Funduszu, w związku z 

utrzymywaniem się Wartości Aktywów Netto Funduszu przez okres dłuższy niż 3 miesiące 

poniżej 10.000.000,00 złotych począwszy od drugiego roku działalności Funduszu, co 

zgodnie z art. 246 ust. 1 pkt 6) Ustawy w związku z art. 43 ust. 2 pkt 1 statutu Funduszu, 

stanowi przesłankę do rozwiązania Funduszu. 

 

Fundusz jest specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym w rozumieniu przepisów 

Ustawy. 

 

Z dniem otwarcia likwidacji Funduszu tj. z dniem 24 marca 2014 r. likwidatorowi Funduszu, 

czyli Bankowi przysługują wyłączne prawa do reprezentowania Funduszu i zarządzania 

Funduszem. 

Planowanym dniem zakończenia likwidacji (tj. dniem, w którym zostaną zbyte aktywa 

Funduszu, ściągnięte należności Funduszu i zaspokojeni wierzyciele Funduszu) jest dzień 4 

czerwiec 2014 r. 

 

Niniejszym likwidator Funduszu, wzywa wierzycieli, których roszczenia nie wynikają z 

tytułu uczestnictwa w Funduszu, do zgłaszania likwidatorowi swoich roszczeń względem 

Funduszu w terminie 1 miesiąca od dnia ukazania się trzeciego (ostatniego) z ogłoszeń w 

sprawie likwidacji Funduszu, na następujący adres likwidatora Funduszu: 

   
      mBank S.A. 
     Departament Usług Powierniczych 
     ul. Cybernetyki 7A 
     02-677 Warszawa 
     
Jeśli wierzyciele Funduszu nie zgłoszą swych roszczeń w terminie 1 miesiąca od dnia 

ukazania się trzeciego (ostatniego) ogłoszenia, wypłaty uczestnikom Funduszu, zostaną 

dokonane na podstawie danych znanych likwidatorowi. 

 

Planowanym terminem określenia wysokości wypłat dla uczestników Funduszu wynikających 

z posiadania przez nich jednostek uczestnictwa jest dzień 2 czerwca 2014 r. Wysokość wypłat 

dla uczestników Funduszu określona zostanie przez likwidatora samodzielnie, na podstawie 

posiadanych przez niego informacji. Planowanym terminem wypłaty środków pieniężnych 

dla uczestników Funduszu jest 4 czerwca 2014 r. Wypłata środków pieniężnych nastąpi na 

wskazany przez uczestników Funduszu rachunek bankowy, proporcjonalnie do liczby 

posiadanych przez nich jednostek uczestnictwa Funduszu. 

 

   Niniejsze ogłoszenie jest trzecim z trzech ogłoszeń  

    w sprawie likwidacji Funduszu. 

 


