Warszawa, dnia 01.10.2020 r.

Departament Usług Powierniczych
Biuro Reprezentacji i Likwidacji Funduszy Inwestycyjnych
BNP Paribas Bank Polska S.A.
ul. Grzybowska 78
00-844 Warszawa

OGŁOSZENIE NR 3 Z DNIA 01.10.2020 r. O OTWARCIU LIKWIDACJI SUBFUNDUSZU
OSZCZĘDNOŚCIOWEGO WYODRĘBNIONEGO W RAMACH COPERNICUS FUNDUSZ
INWESTYCYJNY OTWARTY W LIKWIDACJI
BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 10/16, 01 – 211 Warszawa
(dalej: „Likwidator”), działający jako likwidator funduszu inwestycyjnego na podstawie Art. 248 ust 1
ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami
inwestycyjnymi (Dz.U. 2020 poz. 95), niniejszym ogłasza:
o otwarciu likwidacji subfunduszu OSZCZĘDNOŚCIOWEGO WYODRĘBNIONEGO W RAMACH
COPERNICUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY w likwidacji (dalej: „Fundusz”).
Fundusz jest Subfunduszem wyodrębnionym w ramach Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.
Likwidację prowadzi się pod nazwą Funduszu z dodatkiem: „w likwidacji”.
Przesłanką do likwidacji Funduszu jest spadek aktywów zgodnie z art. 246 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 27
maja 2004r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. w
zw. z paragrafem 8 ust 1 statutu Funduszu.
Likwidacja Funduszu odbywa się w trybie określonym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21
czerwca 2005 roku w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych.
Dniem rozpoczęcia likwidacji jest 02.09.2020 r.
Likwidator wzywa wierzycieli, których roszczenia nie wynikają z tytułu uczestnictwa w Funduszu do
zgłaszania Likwidatorowi roszczeń w terminie 1 miesiąca od dnia trzeciego ogłoszenia. Jeśli wierzyciele
nie zgłoszą roszczeń w wyżej wymienionym terminie, wypłaty dla uczestników Funduszu zostaną
dokonane na podstawie danych znanych Likwidatorowi.
Wysokość wypłat dla Uczestników Funduszu zostanie ustalona przez Likwidatora niezwłocznie po :




zbyciu aktywów Funduszu,
ściągnięciu należności Funduszu,
zaspokojeniu wierzycieli Funduszu.

Zakończenie likwidacji Funduszu planowane jest na 02.03.2021 r.
Wypłaty uzyskanych środków pieniężnych Uczestnikom Funduszu będą dokonywane przez Likwidatora
proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich jednostek uczestnictwa Funduszu, niezwłocznie po
ustaleniu przez Likwidatora tych kwot. Wysokość wypłat dla Uczestników Funduszu zostanie określona
nie później niż do dnia 15.02.2021 r.
Wypłaty zostaną dokonane poprzez przelewy na rachunki bankowe Uczestników Funduszu, wskazane
w danych Uczestnika nie później niż do dnia 25.02.2021 r. W przypadku niewskazania rachunku
bankowego Likwidator skieruje zapytanie do uczestnika o wskazanie numeru rachunku do przelewu
środków z tytułu umorzenia tytułów uczestnictwa.
Środki pieniężne, których wypłacenie nie będzie możliwe, Likwidator przekaże do depozytu sądowego.
Dedykowany adres e-mail dla uczestników Funduszu: Uczestnik-Funduszu@bnpparibas.pl

