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RYZYKA

Zaprezentowany w niniejszym dokumencie wskaź nik ryzyka funduszu został okreś lony na podstawie metodologii stosowanej w Kluczowych Informacjach
dla Inwestoró w.
Wskaź nik ryzyka nie odzwierciedla ryzyka na jakie fundusz moż e być naraż ony w wyniku nieoczekiwanych zdarzeń , któ re mogą wystąpić w przyszłoś ci, na
któ re fundusz nie ma wpływu lub któ re nigdy nie wystąpiły w czasie dotychczasowej działalnoś ci funduszu. Przypisanie funduszu do okreś lonej kategorii
moż e z czasem ulec zmianie. Syntetyczny wskaź nik ryzyka moż e przybierać wartoś ci od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny). Najniż sza
kategoria wskaź nika nie oznacza inwestycji wolnych od ryzyka.
Korzyś ci wynikające z inwestowania w jednostki uczestnictwa funduszu związane są z występowaniem ró ż nych ryzyk, w tym nieosiągnięcia oczekiwanego
zwrotu z inwestycji i wystąpienia okolicznoś ci, na któ re uczestnik funduszu nie ma wpływu, np.:
•
ryzyka operacyjnego,
•
in lacji,
•
płynnoś ci lokat,
•
likwidacji funduszu,
•
ryzyka związanego ze zmianami regulacji prawnych.
Wś ró d ryzyk dotyczących polityki inwestycyjnej należ y wyró ż nić :
•
ryzyko rynkowe,
•
ryzyko kredytowe (w tym ryzyko rozliczenia),
•
ryzyko związane z inwestowaniem w instrumenty pochodne,
•
ryzyko koncentracji
•
ryzyko utraty płynnoś ci.
Dodatkowo w funduszach mogą występować specy iczne ryzyka właś ciwe tylko dla tych funduszy.
W celu prawidłowej oceny ryzyka wynikającego z inwestowania w jednostki uczestnictwa lub certy ikaty inwestycyjne należ y zapoznać się z polityką
inwestycyjną, pełnym opisem ryzyk oraz opisem pro ilu inwestora. Dla QUERCUS Parasolowy SFIO i Subfunduszy informacje te zawarte są w Prospekcie
Informacyjnym oraz Kluczowych Informacjach dla Inwestoró w i dostępne na stronie internetowej www.quercust i.pl. Dla QUERCUS Multistrategy FIZ
informacje te zawarte są w Prospekcie Emisyjnym, Kluczowych Informacjach dla Inwestoró w i dostępne na stronie internetowej www.quercust i.pl.

LIST PREZESA

Szanowni Pań stwo,
Quercus TFI S.A. to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się instytucji inansowych w Polsce, kierująca swoją ofertę do zamoż nych Klientó w
indywidualnych (private banking) i instytucjonalnych. Od początku działalnoś ci w marcu 2008 r. skupiamy się na oferowaniu unikalnych funduszy
inwestycyjnych i portfeli w ramach usługi asset management. Dąż ymy do tego, aby zarządzane przez nas fundusze i portfele przynosiły jak najwyż sze
stopy zwrotu w długim terminie, a takż e, aby charakteryzowały się korzystnym stosunkiem zysku do ryzyka. Ponieważ szczegó lną uwagę
przykładamy do transparentnoś ci naszych działań , od wrześ nia 2008 r. jesteś my spó łką publiczną. Akcje Quercus TFI S.A. są notowane na GPW
w Warszawie.
W naszej działalnoś ci szczegó lnie istotne jest to, aby cele osó b zarządzających pieniędzmi i ich Klientó w były zbież ne. Dlatego w funduszach QUERCUS
zainwestowaliś my własne oszczędnoś ci. Wszyscy kluczowi pracownicy Quercus TFI S.A. są takż e akcjonariuszami spó łki, co sprawia, ż e nasze
działania mają zawsze charakter długoterminowy.
W ciągu 14 lat działalnoś ci solidne wyniki funduszy QUERCUS odzwierciedlały naszą silną motywację do efektywnego pomnaż ania majątku naszych
Klientó w. Najlepszym tego dowodem są znakomite osiągnięcia naszego lagowego funduszu – QUERCUS Agresywny, któ ry z wynikiem +30,8%
w 2020 r. i +41,1% w 2021r. dwukrotnie z rzędu zwycięż ył w rankingu funduszy akcji polskich uniwersalnych. Wynik funduszu w 2021 r. okazał się
najwyż szy nie tylko we wspomnianej kategorii, ale takż e na tle wszystkich moż liwych kategorii. Ró wnież w przypadku innych produktó w, jak np.
QUERCUS Obligacji Skarbowych, QUERCUS Stabilny, QUERCUS Global Balanced czy naszego największego funduszu – QUERCUS Ochrony Kapitału,
osiągane wyniki inwestycyjne wyró ż niają naszą ofertę na polskim rynku.
Mamy takż e do zaoferowania produkty wyjątkowe, któ re są dostępne tylko u nas: QUERCUS lev, QUERCUS short czy fundusze metali szlachetnych –
QUERCUS Gold oraz QUERCUS Silver.
Mamy nadzieję, ż e takż e w kolejnych latach będziemy mogli wykorzystać unikalne umiejętnoś ci i doś wiadczenie naszego zespołu specjalistó w do efektywnego
inwestowania Pań stwa ś rodkó w.
Zapraszam do wspó lnego inwestowania
dr hab. Sebastian Buczek
Założ yciel i Prezes Zarządu Quercus TFI S.A.

DLACZEGO QUERCUS
Niezależność i zmotywowany zespół
Towarzystwo zostało założ one przez grupę doś wiadczonych specjalistó w. Akcjonariuszami Quercus TFI S.A. są głó wnie kluczowi pracownicy. Nasz zespó ł
jest maksymalnie zaangaż owany w efektywne zarządzanie ś rodkami powierzonymi przez Klientó w.

Niestandardowe strategie
Tworzymy unikalne fundusze inwestycyjne, inne niż standardowo dostępne na polskim rynku funduszy. Starannie przygotowujemy produkty
z moż liwoś cią osiągania zyskó w wyż szych niż w przypadku klasycznych strategii lub optymalizacją oczekiwanej stopy zwrotu w relacji do poziomu
podejmowanego ryzyka.

Inwestowanie w oparciu o solidne fundamenty i naukę
Nasza ilozo ia inwestycyjna opiera się głó wnie na inwestowaniu w oparciu o analizę fundamentalną. Lokujemy w te instrumenty, w przypadku któ rych
mamy odpowiednie doś wiadczenie i wiedzę. W przypadku akcji preferujemy spó łki dobrze zarządzane, działające głó wnie w segmencie usług. Naszą
politykę inwestycyjną wspieramy najnowszymi osiągnięciami polskich i zagranicznych naukowcó w.

Poziom opłat zależny od wyników
Opłaty za zarządzanie w funduszach są ś ciś le powiązane z osiąganymi wynikami inwestycyjnymi. Dlatego jeszcze bardziej zależ y nam na osiąganiu
wysokich i stabilnych zyskó w.

Sprawdzony partner
Od początku działalnoś ci zaufało nam niemal 30 tysięcy zamoż nych Klientó w, któ rzy na koniec 2021 r. ulokowali w naszych funduszach 4,44 mld złotych
aktywó w. Najczęś ciej wybieranymi przez naszych Klientó w subfunduszami były: QUERCUS Ochrony Kapitału, QUERCUS Dłuż ny Kró tkoterminowy
i QUERCUS Agresywny, głó wnie ze względu na solidne wyniki inwestycyjne.

Również dla najbardziej wymagających klientów
Oferta Quercus TFI S.A. uwzględnia wymagania zaró wno Klientó w indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Przy znaczących kwotach inwestycji polecamy
usługę zarządzania aktywami (asset management) oraz doradztwa inwestycyjnego, a najbardziej wymagający Klienci mogą liczyć takż e na moż liwoś ć
uruchomienia funduszy inwestycyjnych zamkniętych (FIZ) szytych na miarę.

MÓWIĄ O NAS
Michał Duniec
Prezes Zarządu Analiz Online S.A.

„Quercus TFI S.A. to niezależ na, posiadająca własne DNA irma, któ rą tworzą zaangaż owani specjaliś ci zebrani wokó ł Sebastiana Buczka. Pasja i twarde
zasady selekcji stanowią fundament, na któ rym budowany jest unikalny portfel każ dego zarządzanego funduszu. Nie mam wątpliwoś ci, ż e fundusze Quercus
TFI S.A. powinny znaleź ć się w ofercie każ dego multifunduszowego dystrybutora”.

Krzysztof Prasał
Prezes Zarządu Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o.

„Budując ofertę rozwiązań inwestycyjnych dla naszych Klientó w wspó łpracujemy z najlepszymi irmami zarządzającymi aktywami na rynku inansowym.
Wś ró d tych podmiotó w niewątpliwe znajduje się Quercus TFI S.A., któ ry cenimy za wieloletnią obecnoś ć na rynku, stabilnoś ć kadry, styl zarządzania oraz
osiągane wyniki inwestycyjne. Ponadto to irma o wysokich standardach, któ ra transparentnie komunikuje swoje działania do Klientó w, a to cecha, któ ra w
dzisiejszych czasach i na obecnym rynku jest bardzo waż na”.

Dariusz Olczyk
Przewodniczący Rady Nadzorczej Lokum Deweloper S.A.

„Quercus to polskie TFI, a przede wszystkim ś wietni fachowcy. Ufam im, dlatego tu inwestuję”.

Anna Švarcová
Wiceprezes Zarządu F-Trust S.A.

„Quercus TFI S.A. należ y do tych irm zarządzania aktywami, z któ rymi F-Trust S.A. wspó łpracuje praktycznie niemal od początku swojego istnienia”.

Tomasz Perkowski
Wiceprezes Zarządu Fundacja na rzecz Nauki

„Zdecydowaliś my się zainwestować w fundusze QUERCUS, ponieważ do tej pory wykazywały się trzema cechami, któ rych poszukuje każ dy inwestor ponadprzeciętną stopą zwrotu, akceptowalną zmiennoś cią i jasnym systemem opłat”.

Marek Rybiec
Prezes Zarządu iWealth Management sp. z o.o.

„W iWealth Management wspó łpracujemy z najlepszymi polskimi i zagranicznymi asset managerami, dlatego wybó r Quercus TFI S.A. był dla nas naturalny.
Cenimy ich niezależ noś ć, ciekawą ofertę, bardzo wysoką jakoś ć zarządzania oraz wspaniały zespó ł. Istotna jest ró wnież osoba lidera, Sebastiana Buczka,
bardzo doś wiadczonego zarządzającego i managera”.

OSIĄGAMY SOLIDNE WYNIKI INWESTYCYJNE
QUERCUS Agresywny z dwoma prestiżowymi nagrodami

Alfa 2021
QUERCUS Agresywny otrzymał nagrodę Alfa 2021 od Analizy.pl jako najlepszy fundusz akcji polskich uniwersalny w roku 2021

Złoty portfel 2021
Nasz lagowy fundusz, któ ry w ubiegłym roku osiągnął stopę zwrotu na poziomie +41,1%, otrzymał takż e nagrodę Złoty Portfel
od Gazety Giełdy Parkiet jako najlepszy fundusz akcji polskich za rok 2021.

OSIĄGAMY SOLIDNE WYNIKI INWESTYCYJNE
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy najlepszy w swojej kategorii

Alfa 2021
Fundusz QUERCUS Dłuż ny Kró tkoterminowy otrzymał jedną z najważ niejszych nagró d w naszej branż y – Alfę, przyznawaną
przez Analizy.pl za szczegó lne osiągnięcia inwestycyjne w 2021 r. i okresach wcześ niejszych w kategorii najlepszy fundusz
polskich papieró w dłuż nych.

OSIĄGAMY SOLIDNE WYNIKI INWESTYCYJNE
QUERCUS TFI S.A. z prestiżową nagrodą Fundacji Invest Cuﬀs

Invest Cuﬀs 2022
Quercus TFI S.A. zostało uhonorowane prestiż ową nagrodą wręczaną podmiotom,
któ re w największym stopniu przyczyniły się do budowania produktó w i usług
najwyż szej jakoś ci.
Tytuł i statuetkę „Funduszu Inwestycyjnego Roku 2021" zdobyło Quercus TFI S.A.

QUERCUS Strategia Akcyjna nagrodzona
Gazeta Giełdy Parkiet w podsumowaniu wynikó w strategii asset management w 2021 r. podała, ż e nasza Strategia
Akcyjna z wynikiem +38,01% osiągnęła najlepszy rezultat, biorąc pod uwagę wszystkie moż liwe kategorie.
Ponadto w zestawieniu 3-letnich stó p zwrotu nasza Strategia Akcyjna wygrała w kategorii portfeli polskich akcji, osiągając
wynik +77,14%.

DZIAŁAMY WEDŁUG PRZEJRZYSTYCH REGUŁ

STOSUJEMY DOBRE PRAKTYKI INFORMACYJNE
Dobre Praktyki Informacyjne są przedsięwzięciem w zakresie samoregulacji branż y funduszy inwestycyjnych.
Celem „Dobrych Praktyk Informacyjnych” jest zwiększenie transparentnoś ci oferowanych w Polsce produktó w
inwestycyjnych. Chodzi o powszechny dostęp do takich informacji, jak: skład portfela funduszu, jego struktury,
wynikó w benchmarku, danych o sprzedaż y itp. Obok Analiz Online oraz IZFiA w projekt zaangaż owane są
Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych oraz irmy zarządzające Pracowniczymi Planami Kapitałowymi.

W ramach Dobrych Praktyk Informacyjnych wery ikowanych jest 5
obszaró w:
1.
2.
3.
4.
5.

Publikowanie składó w portfeli
Publikowanie danych o bilansie sprzedaż y funduszu (nabyciach)
Prezentowanie struktury portfela funduszu
Prezentowanie stó p zwrotu benchmarku funduszu
Publikowanie opłat dla wszystkich jednostek

OSIĄGAMY SOLIDNE WYNIKI INWESTYCYJNE
QUERCUS Global Balanced / QUERCUS Stabilny
QUERCUS Global Balanced jest funduszem realizującym swoją strategię ze 100% skutecznością,
QUERCUS Stabilny osiągnął skuteczność na poziomie 92%.

STOPY ZWROTU I AKTYWA POD ZARZĄDZANIEM
STOPY ZWROTU
Aktywa na koniec
2021 r.

Wynik za
2021 r.

QUERCUS Agresywny

500,2

41,08%

QUERCUS lev

133,0

26,08%

QUERCUS Global Growth

24,5

11,31%

QUERCUS Global Balanced

536,0

8,18%

QUERCUS Stabilny

237,7

7,03%

QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy

501,4

0,30%

1233,40

0,29%

QUERCUS Gold

156,8

-6,49%

QUERCUS Obligacji Skarbowych

350,9

-9,58%

QUERCUS Silver

74,5

-11,84%

QUERCUS short

45,9

-17,5%

Subfundusz/fundusz

QUERCUS Ochrony Kapitału
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QUERCUS
Agresywny

fundusz akcyjny

Subfundusz akcyjny, krajowy. Celem subfunduszu jest dynamiczny wzrost wartości
jednostki uczestnictwa w długoterminowym horyzoncie czasowym (min. 3 lata), wyższy
niż w przypadku indeksu WIG. Subfundusz, Towarzystwo, ani inny podmiot trzeci nie
gwarantują jednak osiągnięcia powyższego celu.
Subfundusz charakteryzuje się wysokim poziomem ryzyka inwestycyjnego, wyższym
nawet niż w przypadku klasycznych funduszy akcji.
Subfundusz realizuje swoją politykę inwestycyjną poprzez lokowanie środków głównie w
akcje spółek notowanych na GPW w Warszawie.
Udział akcji wynosi od 50% do 100% aktywów subfunduszu.
Dopuszcza się wysoki poziom koncentracji lokat, w tym duże pozycje w walorach
charakteryzujących się ograniczoną płynnością, oferujących znaczący potencjał wzrostu
wartości.
Warto podkreślić, że subfundusz może być zarządzany bardziej agresywnie, ale też
bardziej elastycznie niż klasyczne fundusze akcji.
Subfundusz może być wykorzystywany do osiągania wysokich stóp zwrotu w okresach
dobrej koniunktury rynkowej (hossa) lub jako składnik zdywersyﬁkowanego portfela
funduszy dopasowanego do proﬁlu inwestycyjnego Inwestora.

Typ subfunduszu wg Analiz Online: akcji polskich uniwersalne
Data startu: 28.03.2008 r.
Horyzont inwestycyjny: 3 lata
Ryzyko/zmienność: wysoka
Benchmark: WIG
Minimalna inwestycja: 20 000 zł
Aktywa na koniec 2021 roku: 500,2 mln zł
Opłata za zarządzanie obowiązująca od 01.04.2022 r. : 2,0% + 20% od zysku
ponad WIG
Maksymalna opłata za nabycie: 3,3%
Brak opłat za zbycie

Więcej informacji: www.quercustﬁ.pl
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Źródło: analizy.pl i opracowanie własne Quercus TFI S.A. Dane na dzień 31.12.2021 r.

Zarządzający dr hab. Sebastian Buczek
26-letnie doś wiadczenie na rynku kapitałowym. Założ yciel, Prezes
Zarządu i Dyrektor Departamentu Inwestycyjnego Quercus TFI S.A.
Wspó łzarządza ró wnież kilkoma innymi funduszami QUERCUS. Posiada
licencję doradcy inwestycyjnego i maklera papieró w wartoś ciowych,
odpowiada za całą strategię inwestowania, analizuje poszczegó lne rynki,
sektory i spó łki (np. z sektora inansowego).

QUERCUS
Ochrony Kapitału
Celem subfunduszu jest osiąganie stabilnych zysków, wyższych niż w przypadku
benchmarku WIBID 6M + 40 pb. Subfundusz, Towarzystwo, ani inny podmiot trzeci nie
gwarantują jednak osiągnięcia powyższego celu.
Subfundusz charakteryzuje się niskim poziomem ryzyka inwestycyjnego.
Subfundusz realizuje swoją politykę inwestycyjną poprzez lokowanie środków głównie w
instrumenty dłużne, w tym m.in. emitowane, poręczane lub gwarantowane przez:
Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, spółki notowane na GPW w Warszawie.
Do 10% aktywów subfunduszu może być ulokowane w akcje, w tym w akcje spółek
notowanych na GPW w Warszawie. Inwestycje w akcje będą dokonywane wówczas, gdy
będzie istniało wysokie prawdopodobieństwo wzrostu ich cen w ujęciu nominalnym (np.
możliwość arbitrażu). Dzięki temu Inwestorzy uzyskują dodatkową możliwość
partycypacji we wzroście cen akcji, której nie dają klasyczne fundusze dłużne.
Subfundusz może być wykorzystywany w okresach korekt na rynku akcji lub jako element
niskiego ryzyka zdywersyﬁkowanego portfela inwestycyjnego.

fundusz dłużny
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Typ subfunduszu wg Analiz Online: papierów dłużnych polskich korporacyjnych
Data startu: 28.03.2008 r.
Horyzont inwestycyjny: dowolny
Ryzyko/zmienność: niska
Benchmark: brak
Minimalna inwestycja: 20 000 zł
Aktywa na koniec 2021 roku: 1 233,40 mln zł
Opłata za zarządzanie obowiązująca od 01.04.2022 r. : 1,0% + 20% od zysku
ponad WIBID 6M + 40pb
Maksymalna opłata za nabycie: 1,5%
Brak opłat za zbycie

Więcej informacji: www.quercustﬁ.pl
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Źródło: analizy.pl i opracowanie własne Quercus TFI S.A. Dane na dzień 31.12.2021 r.

Zarządzający Krzysztof Grudzień
Ponad 20-letnie doś wiadczenie na rynku kapitałowym. Analizuje
otoczenie makroekonomiczne oraz odpowiada za inwestycje
w instrumenty dłuż ne zaró wno skarbowe, bankowe, jak i nieskarbowe.
Wspó łzarządzający innych subfunduszy QUERCUS.

Wspó łzarządzający dr hab. Sebastian Buczek

QUERCUS
Obligacji Skarbowych
Subfundusz dłużny, krajowy, inwestujący głównie w obligacje skarbowe. Celem
subfunduszu jest wzrost wartości jednostki uczestnictwa w średnioterminowym
horyzoncie czasowym, wyższy niż w przypadku indeksu TBSP. Subfundusz,
Towarzystwo, ani inny podmiot trzeci nie gwarantują jednak osiągnięcia powyższego celu.
Subfundusz charakteryzuje się niskim poziomem ryzyka inwestycyjnego za wyjątkiem
okresów gwałtownego wzrostu stóp procentowych.
Subfundusz realizuje swoją politykę inwestycyjną poprzez lokowanie środków głównie w
instrumenty dłużne emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub
Narodowy Bank Polski.
Subfundusz może być wykorzystywany w okresach korekt na rynku akcji lub jako element
niskiego ryzyka zdywersyﬁkowanego portfela inwestycyjnego w długoterminowym
horyzoncie. Jest dedykowany inwestorom o niskiej skłonności do ryzyka oraz oczekującym
wysokiej płynności.

fundusz obligacyjny, skarbowy
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Typ subfunduszu wg Analiz Online: papierów dłużnych polskich skarbowych
długoterminowych
Data startu: 28.12.2018 r.
Horyzont inwestycyjny: dowolny
Ryzyko/zmienność: niskie
Benchmark: brak
Minimalna inwestycja: 20 000 zł

Aktywa na koniec czerwca 2021 roku: 350,9 mln zł
Opłata za zarządzanie obowiązująca od 01.04.2022 r.: 1,0% + 20% od zysku ponad
indeks TBSP
Maksymalna opłata za nabycie: 1,5%
Brak opłat za zbycie

Więcej informacji: www.quercustﬁ.pl
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Źródło: analizy.pl i opracowanie własne Quercus TFI S.A. Dane na dzień 31.12.2021 r.

Zarządzający Mariusz Zaród
Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, kierunku
Finanse i Bankowoś ć. Karierę rozpoczął w 2007 r., początkowo jako
Dealer i Analityk Makroekonomiczny, a następnie Zarządzający
Funduszami. Z Quercus TFI S.A. związany od stycznia 2019 r..
Początkowo jako Dyrektor ds. Instrumentó w Dłuż nych, a od lipca 2021 r.
jako Zastępca Dyrektora Departamentu Inwestycyjnego.

QUERCUS
Stabilny

fundusz absolute return

Subfundusz o charakterze absolutnej stopy zwrotu, krajowy i charakteryzujący się
umiarkowanym poziomem ryzyka. Celem subfunduszu jest osiąganie dodatnich stóp
zwrotu w średnioterminowym horyzoncie inwestycyjnym. Subfundusz, Towarzystwo, ani
inny podmiot trzeci nie gwarantują jednak osiągnięcia powyższego celu.
Stopa zwrotu nie powinna być wysoko skorelowana z indeksami giełdowymi, w tym
z WIG. Subfundusz może wykorzystywać instrumenty pochodne na indeksy giełdowe
w celu zabezpieczania części lub całości pozycji akcyjnych portfela.
Produkt ten jest odpowiedni dla Inwestorów, którzy chcieliby uzyskiwać zyski w ujęciu
nominalnym, zgadzając się jednocześnie na pewne ryzyko inwestowania części środków w
akcje.
Subfundusz realizuje swoją politykę inwestycyjną poprzez lokowanie środków zarówno w
akcje (od 0 do 50% aktywów), jak i instrumenty dłużne (od 0 do 100%), zarówno skarbowe,
jak i nie-skarbowe. Ryzyko związane z akcjami może być częściowo lub w całości
zabezpieczane instrumentami pochodnymi.
Udział akcji będzie uzależniony od selekcji spółek na bazie analizy fundamentalnej. Spółek
będziemy poszukiwać zarówno na GPW w Warszawie jak i na rynkach zagranicznych.
Warto podkreślić, że naszym celem jest, aby subfundusz charakteryzował się lepszymi
parametrami opisującymi relację zysku do ryzyka, niż klasyczne fundusze stabilnego
wzrostu.

Typ subfunduszu wg Analiz Online: absolutnej stopy zwrotu konserwatywne
Data startu: 04.11.2013 r.
Horyzont inwestycyjny: 1-2 lata
Ryzyko/zmienność: średnia
Benchmark: brak
Minimalna inwestycja: 20 000 zł
Aktywa na koniec 2021 roku: 237,7 mln zł
Opłata za zarządzanie obowiązująca od 01.04.2022 r. : 2,0% + 20% od zysku
(zasada High Water Mark)
Maksymalna opłata za nabycie: 2,5%
Brak opłat za zbycie

Więcej informacji: www.quercustﬁ.pl
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Źródło: analizy.pl i opracowanie własne Quercus TFI S.A. Dane na dzień 31.12.2021 r.

Zarządzający Bartłomiej Cendecki
Posiada 14-letnie doś wiadczenie na rynku kapitałowym. Zarządzający
Funduszami, licencjonowany makler papieró w wartoś ciowych i doradca
inwestycyjny. Posiada międzynarodowy tytuł CFA. Wspó łzarządzający
funduszem QUERCUS Absolute Return FIZ.

QUERCUS
Dłużny Krótkoterminowy
Celem subfunduszu jest osiąganie stabilnych zysków, wyższych niż w przypadku
benchmarku WIBID 6M + 25 pb. Subfundusz, Towarzystwo, ani inny podmiot trzeci nie
gwarantują jednak osiągnięcia powyższego celu.
Subfundusz charakteryzuje się niskim poziomem ryzyka inwestycyjnego.
Subfundusz realizuje swoją politykę inwestycyjną poprzez lokowanie środków głównie
w instrumenty dłużne, przede wszystkim emitowane, poręczane lub gwarantowane przez:
Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, spółki publiczne notowane na GPW
w Warszawie.
Maksymalny, ważony wartością lokat, średni termin do wykupu lokat wchodzących
w skład portfela inwestycyjnego Subfunduszu, nie może być dłuższy niż rok. W przypadku
instrumentów ﬁnansowych o zmiennym oprocentowaniu, termin do wykupu jest równy
terminowi do wykupu najbliższego kuponu.
Subfundusz jest dedykowany dla inwestorów o niskiej skłonności do ryzyka, oczekujących
wysokiej płynności i niskiej zmienności wycen jednostek uczestnictwa. Subfundusz może
być wykorzystywany w okresach korekt na rynku akcji lub jako element niskiego ryzyka
zdywersyﬁkowanego portfela inwestycyjnego.

Typ subfunduszu wg Analiz Online: papierów dłużnych polskich uniwersalne
Data startu: 28.12.2018 r.
Horyzont inwestycyjny: dowolny
Ryzyko/zmienność: niskie
Benchmark: brak
Minimalna inwestycja: 20 000 zł
Aktywa na koniec 2021 roku: 501,4 mln zł
Opłata za zarządzanie obowiązująca od 01.04.2022 r.: 0,8% + 20% ponad WIBID 6M
+ 25pb
Maksymalna opłata za nabycie: 1,5%
Brak opłat za zbycie

Więcej informacji: www.quercustﬁ.pl
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Źródło: analizy.pl i opracowanie własne Quercus TFI S.A. Dane na dzień 31.12.2021 r.

Zarządzający Mariusz Zaród
Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, kierunku
Finanse i Bankowoś ć. Karierę rozpoczął w 2007 r., początkowo jako
Dealer i Analityk Makroekonomiczny, a następnie Zarządzający
Funduszami. Z Quercus TFI S.A. związany od stycznia 2019 r..
Początkowo jako Dyrektor ds. Instrumentó w Dłuż nych, a od lipca 2021 r.
jako Zastępca Dyrektora Departamentu Inwestycyjnego.

QUERCUS
Global Growth

fundusz akcyjny

Subfundusz akcyjny, globalny. Celem subfunduszu jest wzrost wartości jednostki
uczestnictwa w długoterminowym horyzoncie czasowym (min. 3 lata), wyższy niż w
przypadku indeksu MSCI ACWI NTR. Subfundusz, Towarzystwo, ani inny podmiot trzeci
nie gwarantują jednak osiągnięcia powyższego celu.
Subfundusz charakteryzuje się wysokim poziomem ryzyka inwestycyjnego, wyższym
nawet niż w przypadku klasycznych funduszy akcji.
Subfundusz realizuje swoją politykę inwestycyjną poprzez lokowanie środków głównie w
akcje. Chcemy przeważać akcje spółek wzrostowych, w tym nowych technologii. Udział
akcji wynosi co najmniej 66% aktywów subfunduszu.
Subfundusz może być wykorzystywany do osiągania wysokich stóp zwrotu w okresach
dobrej koniunktury rynkowej (hossa) lub jako składnik zdywersyﬁkowanego portfela
funduszy dopasowanego do proﬁlu inwestycyjnego Inwestora.
Z inwestycją w subfundusz związane jest ryzyko walutowe, gdyż większość pozycji
denominowana jest w dolarze.

Typ subfunduszu wg Analiz Online: akcji globalnych rynków rozwiniętych
Data startu: 30.05.2017 r.
Horyzont inwestycyjny: 3 lata
Ryzyko/zmienność: bardzo wysoka
Benchmark: MSCI ACWI Net TR USD Index
Minimalna inwestycja: 20 000 zł
Aktywa na koniec 2021 roku: 24,5 mln zł
Opłata za zarządzanie obowiązująca od 01.04.2022 r.: 2,0% + 20% od zysku ponad
MSCI ACWI Net TR USD Index
Maksymalna opłata za nabycie: 3,3%
Brak opłat za zbycie

Więcej informacji: www.quercustﬁ.pl
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Źródło: analizy.pl i opracowanie własne Quercus TFI S.A. Dane na dzień 31.12.2021 r.

Zarządzający Daniel Łuszczyński
Ukoń czył studia w Szkole Głó wnej Handlowej w Warszawie na kierunku
Finanse i Rachunkowoś ć. Posiada tytuł Chartered Financial Analyst (CFA)
oraz licencję doradcy inwestycyjnego i maklera papieró w
wartoś ciowych. Od 2016 r. związany z Quercus TFI S.A., gdzie pracował na
stanowisku Analityka Akcji w Acer Aggressive FIZ i Alphaset FIZ. Od
stycznia 2022 r. jest Zarządzającym Funduszami w Quercus TFI S.A.
Wspó łzarządzający Piotr Miliń ski

QUERCUS
Global Balanced

fundusz absolute return

Subfundusz o charakterze absolutnej stopy zwrotu, globalny. Subfundusz o dynamicznej
alokacji i globalnym spektrum inwestycyjnym, charakteryzujący się umiarkowanym
poziomem ryzyka. Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów akceptujących
stosunkowo wysokie ryzyko związane z inwestycjami w Instrumenty Udziałowe.
Celem funduszu jest osiąganie dodatnich stóp zwrotu w średnioterminowym horyzoncie
inwestycyjnym (min. 2 lata). Subfundusz, Towarzystwo, ani inny podmiot trzeci nie
gwarantują jednak osiągnięcia powyższego celu.
Subfundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych limitów alokacji lokat pomiędzy
poszczególne klasy aktywów oraz możliwą zmiennością rodzajów lokat posiadanych w
portfelu.
Duża elastyczność w zakresie doboru lokat pozwala na szybkie dostosowanie alokacji do
aktualnych warunków rynkowych. Wykorzystanie aktywów o ujemnej korelacji z rynkiem
akcji powinno pozwalać na względną stabilizację wyników i ograniczenie strat w
warunkach podwyższonej zmienności na rynkach. Subfundusz nie posiada benchmarku.
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Typ subfunduszu wg Analiz Online: absolutnego zwrotu konserwatywny
Data startu: 28.12.2018 r.
Horyzont inwestycyjny: 2-3 lata
Ryzyko/zmienność: średnia
Benchmark: brak
Minimalna inwestycja: 20 000 zł
Aktywa na koniec 2021 roku: 536,0 mln zł
Opłata za zarządzanie obowiązująca od 01.04.2022 r.: 2,0% + 20% od zysku (zasada
High Water Mark)
Maksymalna opłata za nabycie: 2,8%
Brak opłat za zbycie

Więcej informacji: www.quercustﬁ.pl
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Źródło: analizy.pl i opracowanie własne Quercus TFI S.A. Dane na dzień 31.12.2021 r.

Zarządzający Piotr Miliński
Ukoń czył z wyró ż nieniem studia w Szkole Głó wnej Handlowej w
Warszawie, kierunek Finanse i Rachunkowoś ć. Posiada licencję doradcy
inwestycyjnego oraz maklera papieró w wartoś ciowych. Pracę na rynku
kapitałowym rozpoczął w 2014 r.. Specjalizował się w analizach spó łek
sektora inansowego oraz rynku obligacji korporacyjnych. Od grudnia
2018 r. jest Zarządzającym Funduszami w Quercus TFI S.A.
Wspó łzarządzający Sebastian Buczek

QUERCUS
lev

QUERCUS
short

Subfundusz indeksowy, akcyjny. Celem subfunduszu jest odwzorowanie zmian
wartości indeksu WIG20lev, który odzwierciedla dwukrotność zmiany wartości indeksu
WIG20 (dźwignia 2x). Subfundusz, Towarzystwo, ani inny podmiot trzeci nie
gwarantują jednak osiągnięcia powyższego celu.
Subfundusz realizuje swoją politykę inwestycyjną poprzez lokowanie środków w
kontrakty terminowe na indeks WIG20. Pozostała część aktywów jest inwestowana
głównie w instrumenty dłużne.
Subfundusz może być wykorzystywany w okresach, gdy występuje wysokie
prawdopodobieństwo wzrostu indeksów giełdowych, a Inwestor chciałby uzyskać
ekspozycję na rynek akcji większą niż 100%. W połączeniu z subfunduszem
QUERCUS short daje możliwość uzyskania dowolnej ekspozycji na rynek akcji
dużych polskich spółek w zakresie od -100% do +200%.
Subfundusz charakteryzuje się bardzo wysokim poziomem ryzyka inwestycyjnego,
wyższym niż w przypadku funduszy akcji.

Subfundusz indeksowy, akcyjny. Celem subfunduszu jest odwzorowanie zmian
wartości indeksu WIG20short. Indeks WIG20short odzwierciedla odwrotność zmiany
wartości indeksu WIG20. Subfundusz, Towarzystwo, ani inny podmiot trzeci nie
gwarantują jednak osiągnięcia powyższego celu.
Subfundusz charakteryzuje się bardzo wysokim poziomem ryzyka inwestycyjnego, w
szczególności ryzykiem utraty kapitału w okresie wzrostów indeksu WIG20.
Subfundusz realizuje swoją politykę inwestycyjną poprzez lokowanie środków głównie
w kontrakty terminowe na indeks WIG20.
Część aktywów, która nie będzie wykorzystana do inwestowania w kontrakty
terminowe, będzie inwestowana głównie w instrumenty dłużne.
Subfundusz może być wykorzystywany w okresach, gdy występuje wysokie
prawdopodobieństwo spadku indeksów giełdowych, a Inwestor oczekuje możliwości
zarabiania na ich spadkach. W połączeniu z subfunduszem QUERCUS lev daje
możliwość uzyskania dowolnej ekspozycji na rynek akcji dużych polskich spółek w
zakresie od -100% do +200% (WIG20). Subfundusz może być również użyty do
zabezpieczania części lub całości portfela akcji.
UWAGA! W trakcie wzrostów indeksu WIG20 subfundusz będzie przynosił straty.

Data startu: 28.05.2010 r.
Horyzont inwestycyjny: długoterminowy lub spekulacyjny
Ryzyko/zmienność: bardzo wysoka
Benchmark: WIG20lev
Minimalna inwestycja: 200 000 zł

Data startu: 28.05.2010 r.
Horyzont inwestycyjny: długoterminowy lub spekulacyjny
Ryzyko/zmienność: bardzo wysoka
Benchmark: WIG20short
Minimalna inwestycja: 200 000 zł

Aktywa na koniec 2021 roku: 133 mln zł
Opłata za zarządzanie obowiązująca od 01.04.2022r.: 2,0%
Maksymalna opłata za nabycie: 3,8%
Brak opłat za zbycie

Aktywa na koniec 2021 roku: 45,9 mln zł
Opłata za zarządzanie obowiązująca od 01.04.2022 r.: 2,0%
Maksymalna opłata za nabycie: 3,8%
Brak opłat za zbycie

Zarządzający Krzysztof Grudzień

Zarządzający Krzysztof Grudzień

Wspó łzarządzający Daniel Łuszczyń ski

Wspó łzarządzający Daniel Łuszczyń ski

Więcej informacji: www.quercustﬁ.pl

QUERCUS
Gold

QUERCUS
Silver

Subfundusz surowcowy. Celem subfunduszu jest odwzorowanie zmian cen na rynku
złota inwestycyjnego. Subfundusz, Towarzystwo, ani inny podmiot trzeci nie
gwarantują jednak osiągnięcia powyższego celu.
Subfundusz realizuje swoją politykę inwestycyjną poprzez lokowanie środków w
instrumenty pochodne na złoto, przede wszystkim kontrakty terminowe na złoto
notowane na rynku COMEX prowadzonym przez New York Mercantile Exchange.
Pozostała część aktywów jest inwestowana w instrumenty dłużne.
Subfundusz może być wykorzystywany w okresach, gdy występuje wysokie
prawdopodobieństwo wzrostu cen złota, a Inwestor chciałby uzyskać ekspozycję na ten
rynek.
Subfundusz charakteryzuje się bardzo wysokim poziomem ryzyka inwestycyjnego.

Subfundusz surowcowy. Celem subfunduszu jest odwzorowanie zmian cen rynku
srebra inwestycyjnego. Subfundusz, Towarzystwo, ani inny podmiot trzeci nie
gwarantują jednak osiągnięcia powyższego celu.
Subfundusz realizuje swoją politykę inwestycyjną poprzez lokowanie środków w
instrumenty pochodne na srebro, przede wszystkim kontrakty terminowe na srebro
notowane na rynku COMEX prowadzonym przez New York Mercantile Exchange.
Pozostała część aktywów jest inwestowana w instrumenty dłużne.
Subfundusz może być wykorzystywany w okresach, gdy występuje wysokie
prawdopodobieństwo wzrostu cen srebra, a inwestor chciałby uzyskać ekspozycję na
ten rynek.
Subfundusz charakteryzuje się bardzo wysokim poziomem ryzyka inwestycyjnego.

Data startu: 07.05.2012 r.
Horyzont inwestycyjny: długoterminowy lub spekulacyjny
Ryzyko/zmienność: bardzo wysoka
Benchmark: brak
Minimalna inwestycja: 200 000 zł

Data startu: 30.12.2010 r.
Horyzont inwestycyjny: długoterminowy lub spekulacyjny
Ryzyko/zmienność: bardzo wysoka
Benchmark: brak
Minimalna inwestycja: 200 000 zł

Aktywa na koniec 2021 roku: 156,8 mln zł
Opłata za zarządzanie obowiązująca od 01.04.2022r.: 2,0%
Maksymalna opłata za nabycie: 3,8%
Brak opłat za zbycie

Aktywa na koniec 2021 roku: 74,5 mln zł
Opłata za zarządzanie obowiązująca od 01.04.2022 r.: 2,0%
Maksymalna opłata za nabycie: 3,8%
Brak opłat za zbycie

Zarządzający Krzysztof Grudzień

Zarządzający Krzysztof Grudzień

Wspó łzarządzający Daniel Łuszczyń ski

Wspó łzarządzający Daniel Łuszczyń ski

Więcej informacji: www.quercustﬁ.pl

Niniejszy materiał jest informacją reklamową. Przekazanie informacji nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego. Inwestorzy powinni uzyskać własną niezależ ną
poradę przed podjęciem decyzji o dokonaniu inwestycji.
QUERCUS Dłuż ny Kró tkoterminowy, QUERCUS Ochrony Kapitału, QUERCUS Obligacji Skarbowych, QUERCUS Stabilny, QUERCUS Global Balanced, QUERCUS Agresywny,
QUERCUS Global Growth, QUERCUS lev, QUERCUS short, QUERCUS Gold, QUERCUS Silver, (dalej „Subfundusze”) są subfunduszami QUERCUS Parasolowy SFIO. Informacje
o QUERCUS Parasolowy SFIO oraz jego subfunduszach, w tym szczegó łowy opis czynnikó w ryzyka, zawarte są w Prospekcie Informacyjnym, dostępnym w siedzibie
Quercus TFI S.A. QUERCUS Parasolowy SFIO moż e lokować powyż ej 35% wartoś ci aktywó w subfunduszy QUERCUS Dłuż ny Kró tkoterminowy, QUERCUS Ochrony Kapitału,
QUERCUS Obligacji Skarbowych, QUERCUS Stabilny, QUERCUS Global Balanced, QUERCUS Agresywny w papiery wartoś ciowe emitowane, poręczone lub gwarantowane
przez Skarb Pań stwa lub Narodowy Bank Polski. QUERCUS Parasolowy SFIO moż e lokować powyż ej 35% aktywó w w papiery wartoś ciowe emitowane, poręczone lub
gwarantowane przez Departament Skarbu Stanó w Zjednoczonych Ameryki lub Republikę Federalną Niemiec. QUERCUS Parasolowy SFIO lokuje aktywa subfunduszy
QUERCUS lev oraz QUERCUS short w kontrakty terminowe na indeks WIG20. Z inwestycjami w te instrumenty wiąż e się wysokie ryzyko inwestycyjne, w szczegó lnoś ci
ryzyko stosowania dź wigni inansowej, szczegó łowo opisane w Prospekcie Informacyjnym. Celem polityki inwestycyjnej QUERCUS lev jest odwzorowanie zmian indeksu
WIG20lev. Celem polityki inwestycyjnej QUERCUS short jest odwzorowanie zmian indeksu WIG20short. QUERCUS Parasolowy SFIO lokuje aktywa QUERCUS Gold
i QUERCUS Silver w towarowe instrumenty pochodne, notowane na rynku COMEX prowadzonym przez New York Mercantile Exchange. Subfundusze QUERCUS Dłuż ny
Kró tkoterminowy, QUERCUS Ochrony Kapitału i QUERCUS Obligacji Skarbowych nie są subfunduszami rynku pienięż nego w rozumieniu rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1131 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie funduszy rynku pienięż nego.
W pozycji "opłata za zarządzanie", w pierwszej kolejnoś ci podana została częś ć stała wynagrodzenia pobieranego przez Quercus TFI S.A., któ ra okreś lana jest jako procent
wartoś ci aktywó w netto subfunduszu w skali roku ("opłata stała"). Jeż eli Quercus TFI S.A. pobiera częś ć zmienną wynagrodzenia, uzależ nioną od wynikó w subfunduszu,
została ona podawana w dalszej kolejnoś ci, według następującego schematu:
procent wzrostu wartoś ci aktywó w netto Subfunduszu na jednostkę uczestnictwa ponad podaną stopę odniesienia, nie więcej niż podany w nawiasie procent wartoś ci
aktywó w netto subfunduszu na jednostkę uczestnictwa. Wartoś ci jednostek uczestnictwa Subfunduszy oraz tabele opłat dostępne są na stronie internetowej
www.quercust i.pl. Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaż y
jakiegokolwiek instrumentu inansowego. Podane informacje nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa, w tym
ś wiadczenia pomocy prawnej. Przed nabyciem jednostek uczestnictwa/certy ikató w inwestycyjnych należ y wnikliwie zapoznać się z Prospektem Informacyjnym oraz
kosztami i opłatami związanymi z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa.
Przedstawione w prezentacji wyniki inwestycyjne mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłoś ci. Ponadto nie uwzględniają
podatku od dochodó w kapitałowych oraz opłat manipulacyjnych. Jeś li nie podano inaczej, ź ró dłem informacji jest Quercus TFI S.A. lub Analizy.pl, dane prezentowane są
według stanu na dzień 30.12.2021 r. Quercus TFI S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalnoś ci udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą dla
Quercus TFI S.A. organem nadzoru.
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