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AKTUALIZACJA 
z dnia 1 stycznia 2013 r. 
 

SKRÓTU 
PROSPEKTU INFORMACYJNEGO 
 

QUERCUS PARASOLOWY SFIO 
tekst jednolity z dnia 29 maja 2012 r. 
 
 
W związku z ogłoszeniem zmian statutu QUERCUS Parasolowy SFIO, opublikowanych w dniu 
1 października 2012 r. i 1 stycznia 2013 r. Quercus TFI S.A. dokonuje następujących zmian w 
Skrócie Prospektu Informacyjnego QUERCUS Parasolowy SFIO: 
 
1. Na stronie tytułowej Skrótu Prospektu Informacyjnego zmienią się nazwę subfunduszu 
QUERCUS Bałkany i Turcja na następującą: 

QUERCUS Turcja 
 
2. W rozdziale 1 Skrótu Prospektu Informacyjnego, w § 2 punktu 6. nazwę subfunduszu 
„QUERCUS Bałkany i Turcja” zamienia się na nazwę „QUERCUS Turcja”.  

 
3. Tytuł rozdziału 1D Skrótu Prospektu Informacyjnego otrzymuje brzmienie: 

Dane o subfunduszu QUERCUS Turcja 
 
4. W rozdziale 1D Skrótu Prospektu Informacyjnego pkt 2.1. otrzymuje brzmienie: 

Subfundusz będzie inwestował przede wszystkim w Instrumenty Akcyjne notowane na giełdzie w 
Stambule. Część aktywów, która nie będzie ulokowana w akcjach, Subfundusz będzie inwestował w 
Instrumenty Dłużne, przede wszystkim w krótkoterminowe papiery wartościowe emitowane, poręczone 
lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz emitowane, poręczane lub 
gwarantowane przez Turcję, Turecki Bank Centralny lub spółki, których akcje są notowane na giełdzie 
w Stambule. 
Lokaty w Instrumenty Akcyjne notowane na giełdzie w Stambule i w Instrumenty Dłużne emitowane, 
poręczane lub gwarantowane przez Turcję, Turecki Bank Centralny lub spółki, których akcje są 
notowane na giełdzie w Stambule będą stanowiły łącznie co najmniej 50% wartości Aktywów 
Subfunduszu. 
Subfundusz jest funduszem regionalnym i koncentruje lokaty w określonym obszarze geograficznym. 
Subfundusz nie odzwierciedla składu indeksu akcji lub dłużnych papierów wartościowych. 

 
5. W rozdziale 1D Skrótu Prospektu Informacyjnego w pkt 2.2. wykreśla się wyrazy „Bałkanów 
oraz”. 
 
6. W rozdziale 1D Skrótu Prospektu Informacyjnego w pkt 3.1. wyrazy „na rynkach w Stambule, 
Atenach, Bukareszcie i Sofii” zamienia się na wyrazy „na giełdzie w Stambule” 
 
7. W rozdziale 1D Skrótu Prospektu Informacyjnego pkt 4. otrzymuje brzmienie:  

Subfundusz przeznaczony jest dla osób, które planują inwestowanie przez okres co najmniej 3 lat, 
oczekują wysokich zysków oraz akceptują wysokie ryzyko związane z inwestycjami w akcje i ryzyko 
walutowe, tzn. liczą się z możliwością wahań wartości ich inwestycji wywołanych zmiennością kursów 
akcji oraz walut, szczególnie w krótkim okresie, włącznie z możliwością utraty części zainwestowanych 
środków, a także akceptują ryzyko związane z koncentracją aktywów Subfunduszu na rynku tureckim. 
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8. W rozdziale 1D Skrótu Prospektu Informacyjnego pkt 6.3. otrzymuje brzmienie: 
Subfundusz określił, że benchmarkiem Subfunduszu jest: indeks ISE 100. 
Do dnia 31 grudnia 2012 r. Subfundusz określał, że benchmarkiem Subfunduszu jest: indeks złożony, 
na który składa się: 50% ISE 100 + 30% ATHEX CSPI (Athex Composite Share Price Index – 
podstawowy indeks obliczany i publikowany przez Athens Exchange, opisujący zachowanie cen 
walorów o dużej kapitalizacji) + 15% BET (Bucharest Exchange Trading – podstawowy indeks 
obliczany i publikowany przez Bucharest Stock Exchange, opisujący zachowanie cen 10 najbardziej 
płynnych walorów) + 5% SOFIX (indeks obliczany i publikowany przez Bulgarian Stock Exchange – 
Sofia, opisujący zachowanie cen spółek o największej kapitalizacji i płynności). 

 
 
9. W rozdziale 3 Skrótu Prospektu Informacyjnego w pkt 1 wykreśla ppkt 5, a dotyczczasowy 
ppkt 6 i ppkt7 otrzymują odpowiednio nr 5 i 6. 
 
10. W rozdziale 3 pkt 5 Skrótu Prospektu Informacyjnego informacja dotycząca daty i miejsca 
sporządzenia Skrótu Prospektu Informacyjnego oraz daty ostatniej aktualizacji Skrótu 
Prospektu Informacyjnego otrzymuje brzmienie: 
Skrót Prospektu Informacyjnego został sporządzony w dniu 17 września 2007 r. w Warszawie i zaktualizowany 
po raz ostatni w dniu 1 stycznia 2013 r. 
 
11. W rozdziałach 1A – 1N Skrótu Prospektu Informacyjnego w pkt 5.4. i 5.6. prostuje się 
oczywistą omyłkę pisarską w ten sposób, że wyraz „podział” zamienia się na wyraz „podziału”. 
 


