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Warszawa, 28 grudnia 2018 r. 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU 

QUERCUS ABSOLUTE RETURN FIZ 
 

Niniejszym Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Warszawie ogłasza poniższe zmiany statutu QUERCUS Absolute Return Fundusz Inwestycyjny 

Zamknięty. 
 

Poniższe zmiany statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. 

 

1. W § 16 statutu QUERCUS Absolute Return FIZ ust. 9 otrzymuje brzmienie: ---------------------  

9. Limity wskazane w ust. 5 w skali roku będą naliczane proporcjonalnie do Wartości Aktywów 

Netto Funduszu w danym Dniu Wyceny. Na pokrycie kosztów wskazanych w ust. 5 tworzy się 

każdego dnia w danym roku, w ciężar kosztów Funduszu, rezerwy w kwotach odpowiadających 

przewidywanym kosztom, ale nie wyższe niż obowiązujące limity. Limity kosztów w danym 

Dniu Wyceny nalicza się według następującego algorytmu: ------------------------------------------------  

𝐿𝐾(𝑑)  =  𝑃𝑊𝐿 ⋅ 𝑊𝐴𝑁(𝑑 − 1) ⋅
𝐿𝐷

𝐿𝐷𝑅
 -----------------------------------------------------------------------  

gdzie: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

LK(d) – przyrost limitu kosztu, -------------------------------------------------------------------------------  

PWL – procentowa wartość limitu kosztu, ------------------------------------------------------------------  

WAN(d-1) – Wartość Aktywów Netto Funduszu na koniec poprzedniego Dnia Wyceny, -------  

LD – liczba dni pomiędzy bieżącym a poprzednim Dniem Wyceny, ---------------------------------  

LDR – liczba dni w danym roku kalendarzowym. --------------------------------------------------------  

 

2. W § 26 statutu QUERCUS Absolute Return FIZ uchyla się ust. 6. -----------------------------------  

 

3. W § 27 ust. 3 statutu QUERCUS Absolute Return FIZ skreśla się zdanie ostatnie. ---------------  

 

4. W § 32 ust. 1 statutu QUERCUS Absolute Return FIZ skreśla się zdanie ostatnie. ---------------  

 

5. W § 32 ust. 2 statutu QUERCUS Absolute Return FIZ pkt 2 otrzymuje brzmienie: --------------  

2) ostatni dzień sierpnia, na który przypada zwyczajna sesja na GPW, począwszy od 2015 roku.  

 

6. W § 40 statutu QUERCUS Absolute Return FIZ ust. 2 i ust. 3 otrzymują brzmienie: ------------  

2. Na stronie internetowej przeznaczonej do ogłoszeń Funduszu będą publikowane: ---------------------  

1) Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny, ------------------------------------------------  

2) ogłoszenia o zmianach Statutu wraz z informacją o terminie wejścia w życie tych zmian, -----  

3) inne ogłoszenia dotyczące Funduszu wymagane przepisami prawa. --------------------------------  

3. Na stronie internetowej przeznaczonej do ogłoszeń Funduszu mogą być publikowane również 

informacje inne niż wskazane w ust. 2, dostępne dla Uczestników Funduszu. --------------------------  

 

7. W § 40 statutu QUERCUS Absolute Return FIZ ust. 6 otrzymuje brzmienie: ---------------------  

6. Towarzystwo może ustanowić hasło dostępu do treści związanych z Funduszem dostępnych dla 

Uczestników Funduszu. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 

8. W § 16 ust. 5 pkt 6 statutu QUERCUS Absolute Return FIZ koryguje się oczywistą omyłkę 

pisarską poprzez zastąpienie wyrazu „tyś.” wyrazem „tys.”. -------------------------------------------------  

 


