Ogłoszenie z dnia 14 lipca 2020 r. o otwarciu likwidacji ATP Funduszu Inwestycyjnego
Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w likwidacji
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („Likwidator”),
będące likwidatorem ATP Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów
Niepublicznych w likwidacji z siedzibą w Bielsku-Białej („Fundusz”), działając na
podstawie § 5 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie
trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 2005 nr 114 poz. 963, ze zm.;
„Rozporządzenie”), niniejszym ogłasza po raz pierwszy o otwarciu likwidacji Funduszu.
1.

Fundusz jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym – funduszem aktywów
niepublicznych w rozumieniu 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.; „Ustawa”), wpisanym do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych
pod numerem 929.

2. Przyczyną rozwiązania Funduszu jest wystąpienie w dniu 29 czerwca 2020 r.
przesłanki rozwiązania Funduszu określonej w art. 246 ust. 1 pkt 1 Ustawy, tj. upływ
okresu na który, zgodnie z § 1 ust. 8. statutu Funduszu, Fundusz został utworzony.
3. Otwarcie likwidacji Funduszu nastąpiło w dniu 30 czerwca 2020 r., a planowanym
terminem jej zakończenia jest dzień 31 marca 2020 r.
4. Adres siedziby Likwidatora:
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BDM S.A.
ul. Stojałowskiego 27,
43-300 Bielsko-Biała.
5. Likwidator wzywa wierzycieli Funduszu, których roszczenia nie wynikają z tytułu
uczestnictwa w Funduszu, do zgłaszania roszczeń w nieprzekraczalnym terminie
jednego miesiąca od dnia ostatniego (trzeciego) ogłoszenia o otwarciu likwidacji
Funduszu.
6. Wysokość wypłat dla Uczestników Funduszu zostanie określona przez Likwidatora
po zbyciu aktywów Funduszu, ściągnięciu wierzytelności Funduszu, zaspokojeniu
wierzycieli Funduszu, których wierzytelności są Likwidatorowi znane i są
bezsporne, lub złożeniu do depozytu sądowego kwot pieniężnych odpowiadających
wielkości przedmiotu sporu, w przypadku wystąpienia sporu co do istnienia
wierzytelności lub wysokości wierzytelności w stosunku do Funduszu. Wymienione
czynności, będą realizowane we wskazanej kolejności, w terminie do dnia 30 marca
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2021 r. W terminie do dnia 31 marca 2021 r. Likwidator dokona wypłaty środków
pieniężnych
posiadanych

na

rzecz

Uczestników

certyfikatów

Funduszu,

inwestycyjnych

proporcjonalnie

Funduszu

(z

do

liczby

uwzględnieniem

obowiązujących przepisów podatkowych), na rachunki bankowe Uczestników
Funduszu wskazane w Ewidencji Uczestników Funduszu. Środki pieniężne, których
wypłacenie nie będzie możliwe, Likwidator przekaże do depozytu sądowego.
7. Jeżeli wierzyciele Funduszu nie zgłoszą roszczeń w terminie miesiąca od dnia
ostatniego (trzeciego) ogłoszenia o otwarciu likwidacji Funduszu, wypłaty dla
Uczestników

Funduszu zostaną dokonane na

podstawie

danych

znanych

Likwidatorowi;
8. Niniejsze ogłoszenie jest pierwszym z trzech ogłoszeń o otwarciu likwidacji
Funduszu.
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