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OGŁOSZENIE NR 3 Z DNIA 27 KWIETNIA 2021 ROKU O OTWARCIU LIKWIDACJI FUNDUSZU
CC77 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH W LIKWIDACJI
BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa
(dalej: „Likwidator”), działający jako likwidator funduszu inwestycyjnego, na podstawie § 5 ust. 2 i 8 Rozporządzenia
Rady Ministrów w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z dnia 21 czerwca 2005 roku) (dalej:
”Rozporządzenie likwidacyjne”) niniejszym ogłasza o otwarciu likwidacji funduszu CC77 Fundusz Inwestycyjny
Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji (dalej: „Fundusz”).
Fundusz jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym aktywów niepublicznych, bez wydzielonych subfunduszy.
Przesłanką rozwiązania Funduszu jest nieprzekazanie zarządzania Funduszem do innego towarzystwa funduszy
inwestycyjnych do dnia 16 marca 2021 roku, tj. w terminie trzech miesięcy od dnia wydania decyzji przez Komisję
Nadzoru Finansowego o cofnięciu zezwolenia na zarządzanie funduszami inwestycyjnymi przez Copernicus Capital
TFI SA – zgodnie z art. 68 ust. 2 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu
alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 95 ze zm.).
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 17 marca 2021 roku.
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.
Zakończenie likwidacji planowane jest do dnia 30 czerwca 2021 roku.
Wysokość wypłat dla Uczestników Funduszu zostanie ustalona przez Likwidatora w ciągu 10 dni roboczych
od zakończenia procesu zbywania aktywów Funduszu, ściągnięcia jego należności i zaspokojenia wszystkich
wierzycieli Funduszu.
Wypłaty uzyskanych środków pieniężnych Uczestnikom Funduszu będą dokonywane przez Likwidatora
proporcjonalnie do liczby posiadanych przez Uczestników Funduszu certyfikatów inwestycyjnych w terminie
do 10 dni roboczych od dnia, w którym dokonano określenia wysokości wypłat dla Uczestników Funduszu. Wypłaty
zostaną dokonane poprzez przelewy na rachunki bankowe Uczestników Funduszu, wskazane w danych Uczestnika.
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.
Niniejsze ogłoszenie jest trzecim z trzech ogłoszeń, o których mowa w § 5 Rozporządzenia Likwidacyjnego.
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