Warszawa, dnia 21 stycznia 2019 roku

PIERWSZE OGŁOSZENIE
O ZMIANIE TERMINU ZAKOŃCZENIA LIKWIDACJI
SUBFUNDUSZU PŁYNNOŚCIOWEGO PLUS WYDZIELONEGO W RAMACH
COPERNICUS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO
Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana
Pawła II 22, 00-133 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000206615, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy w wysokości 4.618.300,00 złotych opłacony w całości (dalej
zwana: „Towarzystwem” lub „Likwidatorem”), działając na podstawie art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja
2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018
r., poz. 1355 z późn. zm.), (dalej zwana: „Ustawą”), jako likwidator Subfunduszu Płynnościowego Plus
wydzielonego w ramach Copernicus Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z siedzibą w Warszawie, wpisanego do
Rejestru Funduszy Inwestycyjnych pod numerem RFI 547, dalej zwanego: „Subfunduszem”, niniejszym, na
podstawie §12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy
inwestycyjnych (Dz. U. Nr 114, poz. 963, ze zm.), informuje o zmianie terminu zakończenia likwidacji
Subfunduszu z dnia 19 lutego 2019 roku na dzień 19 lutego 2021 roku.
Niniejszym ogłoszeniem Likwidator przekazuje wszystkim uczestnikom Subfunduszu, którzy powierzyli mu
w zarządzanie środki pieniężne, że mając wyłącznie na uwadze najlepiej pojęty interes uczestników, który w ocenie
Likwidatora realizuje się w doprowadzeniu do zaspokojenia ich roszczeń wynikających z uczestnictwa
w Subfunduszu w najwyższym możliwym stopniu, opierając się o treść art. 249 ust. 2 Ustawy, podjął decyzję
o przedłużeniu prowadzonej likwidacji do dnia 19 lutego 2021 roku. Zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem
dokonywania czynności związanych z likwidacją Subfunduszu 19 lutego 2021 roku określona zostanie wysokości
ostatecznej wypłaty środków pieniężnych uczestnikom Subfunduszu oraz zostaną umorzone jednostki uczestnictwa
Subfunduszu.
Powodem podjęcia takiej decyzji przez Likwidatora jest dążenie do uzyskania godziwej wartości z tytułu zbycia
aktywów Subfunduszu wchodzących w skład portfela Subfunduszu. Likwidator wziął pod uwagę toczące się procesy
windykacyjne oraz postępowanie upadłościowe emitenta obligacji stanowiących jedną z lokat Subfunduszu, których
zakończenie, a w konsekwencji zaspokojenie należności Subfunduszu, zwiększą pulę środków dostępnych do
wypłaty dla uczestników Funduszu, co stanowi działanie w interesie Uczestników Subfunduszu.
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Jednocześnie Likwidator przypomina, że wysokość wypłat dla uczestników Subfunduszu zostanie ustalona
proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich jednostek uczestnictwa Subfunduszu, w oparciu o wartość
środków pieniężnych uzyskanych ze zbycia aktywów Subfunduszu oraz ściągnięcia należności Subfunduszu
pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli Subfunduszu, których roszczenia nie wynikają z tytułu uczestnictwa
w Subfunduszu.
Adres właściwy do korespondencji z Likwidatorem:
Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Aleja Jana Pawła II 22,
Budynek Q22 (piętro III)
00-133 Warszawa
Tel. (+48) 22 440 01 01, Fax. (+48) 22 440 01 06
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