KOMUNIKAT W SPRAWIE OTWARCIA LIKWIDACJI Copernicus Capital TFI S.A.
W dniu 16 grudnia 2020 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki zależnej
działającej pod firmą Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
(„CCTFI”, „Towarzystwo”) podjęta została uchwała o otwarciu likwidacji Copernicus Capital
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz zmianie nazwy CCTFI na Janus Enterprise
S.A. w likwidacji [„Likwidator”].
Podjęcie uchwały o otwarciu likwidacji jest wynikiem przeprowadzonego przez Copernicus
Securities S.A., jako podmiotu dominującego nad CCTFI, przeglądu potencjalnych opcji
strategicznych o czym CSSA informował w komunikacie nr 25/2019 z dnia 4 grudnia 2019 r.
Przedmiotowa uchwała spowodowana była decyzją o zaprzestaniu świadczenia przez grupę
kapitałową Copernicus Securities S.A. [właściwy raportu ESPI/EBI Copernicus Securities S.A.
dostępny jest na stronie internetowej New Connect pod adresem:
https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=175177&title=Komunikat+w+sprawie+otwarcia+lik
widacji+Copernicus+Capital+TFI+S.A ]

Podjęcie uchwały o otwarciu likwidacji CCTFI jest zgodne z przepisami ustawy o funduszach
inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi z dnia 27 maja
2004 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1896 z późn. zm. dalej: „Ustawa”).
Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dniem otwarcia likwidacji Towarzystwa wygasa
zezwolenie na wykonywanie działalności towarzystwa funduszy inwestycyjnych.
Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, któremu wygasa zezwolenie przestaje być
towarzystwem funduszy inwestycyjnych w rozumieniu art. 38 ust.1 Ustawy, wobec czego traci
umocowanie do reprezentowania funduszy inwestycyjnych oraz prowadzenia ich spraw.
Zgodnie z art. 68 ust. 1 Ustawy od dnia wygaśnięcia zezwolenia na wykonywanie
działalności przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, fundusz inwestycyjny
reprezentowany jest przez depozytariusza. W tym czasie fundusz nie zbywa i nie odkupuje
jednostek uczestnictwa ani nie emituje oraz nie wykupuje certyfikatów inwestycyjnych. W
przypadku nieprzekazania zarządzania funduszami inwestycyjnymi do innego towarzystwa
fundusze w powyższym terminie ulegają rozwiązaniu zgodnie z art. 68 ust. 2 i art. 246 ust. 1
pkt 2 Ustawy.
Wszelkie szczegółowe informacje [niezawierające tajemnicy zawodowej] otrzymane przez
Likwidatora bezpośrednio od depozytariuszy, i skierowane do uczestników funduszy, będą
niezwłocznie przekazywane do publicznej wiadomości.
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