AKTUALIZACJA
z dnia 4 października 2013 r.
PROSPEKTU INFORMACYJNEGO
QUERCUS PARASOLOWY SFIO
tekst jednolity z dnia 31 lipca 2013 r.
1. Na stronie tytułowej Prospektu Informacyjnego informacja dotycząca daty i miejsca
sporządzenia Prospektu Informacyjnego oraz dat kolejnych jego aktualizacji otrzymuje
brzmienie:
Prospekt Informacyjny został sporządzony w Warszawie, dnia 17 września 2007 r. i zaktualizowany:
w dniu 14 lutego 2008 r., w dniu 28 marca 2008 r., w dniu 30 maja 2008 r. (tekst jednolity), w dniu 15
września 2008 r., w dniu 29 maja 2009 r. (tekst jednolity), w dniu 14 września 2009 r., w dniu 31
grudnia 2009 r., w dniu 26 maja 2010 r., w dniu 31 maja 2010 r. (tekst jednolity), w dniu 1 marca
2011 r., w dniu 31 maja 2011 r. (tekst jednolity), w dniu 2 kwietnia 2012 r., w dniu 30 kwietnia
2012 r., w dniu 29 maja 2012 r. (tekst jednolity), w dniu 1 stycznia 2013 r., w dniu 26 kwietnia 2013 r.
(tekst jednolity), w dniu 13 czerwca 2013 r., w dniu 31 lipca 2013 r. (tekst jednolity), w dniu
28 sierpnia 2013 r., w dniu 4 października 2013 r.
Ostatni tekst jednolity Prospektu Informacyjnego został sporządzony w Warszawie, dnia 31 lipca
2013 r. i zaktualizowany w dniu 28 sierpnia 2013 r., w dniu 4 października 2013 r.
2. W statucie QUERCUS Parasolowy SFIO stanowiącym załącznik do Prospektu
Informacyjnego w § 1 rozdziału III części II statutu QUERCUS Parasolowy SFIO ust. 2
otrzymuje brzmienie:
2. Uczestnikami Subfunduszu mogą być osoby wskazane w § 31 Części I Statutu, z
zastrzeżeniem ust. 7-12. ---------------------------------------------------------------------------------------3. W statucie QUERCUS Parasolowy SFIO stanowiącym załącznik do Prospektu
Informacyjnego w § 1 rozdziału III części II statutu QUERCUS Parasolowy SFIO dodaje się
ust. 7-12 w brzmieniu:
7. Jeżeli wartość Aktywów Netto Subfunduszu przekroczy 1.000.000.000 (jeden miliard)
złotych, wówczas, do momentu spadku wartości Aktywów Netto Subfunduszu poniżej
900.000.000 (dziewięćset milionów) złotych, obowiązują ograniczenia w zakresie podmiotów,
które mogą być Uczestnikami Funduszu określone poniżej w ust. 8-11 (ograniczenie
uczestnictwa w Subfunduszu nowych podmiotów). -----------------------------------------------------8. Począwszy od ostatniego dnia drugiego miesiąca po miesiącu, w którym wartość Aktywów
Netto Subfunduszu przekroczy 1.000.000.000 (jeden miliard) złotych, uczestnikami
Subfunduszu nie mogą być podmioty inne niż te, które spełniają jeden z następujących
warunków: --------------------------------------------------------------------------------------------------------1) na ten dzień podmiot posiadał Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu, -------------------------2) przed tym dniem podmiot posiadał Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu i na ten dzień
podmiot posiadał otwarty Rejestru Uczestnika w tym Subfunduszu (tj. nie zlecił
zamknięcia swojego Rejestru Uczestnika w tym Subfunduszu, ani nie został on
zamknięty z powodu upływu terminu określonego w prospekcie lub statucie Funduszu). -9. Niezwłocznie po Dniu Wyceny, w którym Fundusz poweźmie informację o zaistnieniu
okoliczności wskazanej w ust. 7, Fundusz udostępni odpowiednią informację na stronie
internetowej przeznaczonej do ogłoszeń Funduszu oraz za pośrednictwem Dystrybutorów. -----
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10. Jeżeli wartość Aktywów Netto Subfunduszu zmniejszy się poniżej 900.000.000 (dziewięćset
milionów) złotych, ograniczenia, o których mowa w ust. 7 i 8 przestają obowiązywać. ---------11. Niezwłocznie po Dniu Wyceny, w którym Fundusz poweźmie informację o zaistnieniu
okoliczności wskazanej w ust. 10, Fundusz udostępni odpowiednią informację na stronie
internetowej przeznaczonej do ogłoszeń Funduszu oraz za pośrednictwem Dystrybutorów. ----12. Z dniem wejścia w życie zmiany statutu Funduszu polegającej na dodaniu ust. 7-12 przestaje
obowiązywać decyzja Towarzystwa o zawieszeniu zbywania Jednostek Uczestnictwa
Subfunduszu z dniem 31.10.2013 r. ogłoszona w dniu 16.08.2013 r. i od 31.10.2013 r.
obowiązują ograniczenia wskazane w ust. 7-11, a za dzień, o którym mowa w ust. 8 przyjmuje
się dzień 31.10.2013 r. ------------------------------------------------------------------------------------------
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