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PROSPEKT INFORMACYJNY

QUERCUS PARASOLOWY
SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
Fundusz u ywa skrótu nazwy:
QUERCUS PARASOLOWY SFIO

Subfundusze Funduszu:
QUERCUS OCHRONY KAPITA U
QUERCUS SELEKTYWNY
QUERCUS AGRESYWNY
QUERCUS BA KANY I TURCJA
QUERCUS ROSJA
QUERCUS CHINY
QUERCUS LEV
QUERCUS SHORT
QUERCUS GOLD LEV
QUERCUS GOLD SHORT
QUERCUS OIL LEV
QUERCUS OIL SHORT
QUERCUS WHEAT LEV
QUERCUS WHEAT SHORT
Funduszem zarz dza:

Quercus
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spó ka Akcyjna
z siedzib  w Warszawie, adres internetowy: www.quercustfi.pl

Prospekt Informacyjny zosta  sporz dzony w Warszawie, dnia 17 wrze nia 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
wrze nia 2008 r., w dniu 29 maja 2009 r. (tekst jednolity), w dniu 14 wrze nia 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).

Niniejszy tekst jednolity Prospektu Informacyjnego zosta  sporz dzony w Warszawie, dnia 29 maja
2012 r.

http://www.quercustfi.pl/
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Rozdzia  I
Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie Informacyjnym

1. IMIONA, NAZWISKA I FUNKCJE OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA INFORMACJE
ZAWARTE W PROSPEKCIE ORAZ NAZWA I SIEDZIBA PODMIOTU, W IMIENIU
KTÓREGO DZIA AJ  TE OSOBY
Sebastian Buczek – Prezes Zarz du
Artur Paderewski – Pierwszy Wiceprezes Zarz du
Piotr P uska – Wiceprezes Zarz du
Pawe  Cicho  – Wiceprezes Zarz du
Wymienione wy ej osoby dzia aj  w imieniu Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spó ka
Akcyjna z siedzib  w Warszawie.

2. WIADCZENIE OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA INFORMACJE ZAWARTE W
PROSPEKCIE

wiadczam, e informacje zawarte w niniejszym prospekcie informacyjnym s  prawdziwe i rzetelne
oraz nie pomijaj adnych faktów ani okoliczno ci, których ujawnienie w prospekcie informacyjnym
jest wymagane przepisami ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr
146, poz. 1546, z pó n. zm.) oraz rozporz dzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 roku w
sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu
inwestycyjnego otwartego, a tak e skrótu tego prospektu (Dz.U. Nr 17, poz. 88), a tak e e wedle mojej
najlepszej wiedzy nie istniej , poza ujawnionymi w niniejszym prospekcie informacyjnym,
okoliczno ci, które mog yby wywrze  znacz cy wp yw na sytuacj  prawn , maj tkow  i finansow
funduszu QUERCUS Parasolowy SFIO.

Sebastian Buczek Artur Paderewski Piotr P uska       Pawe  Cicho
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Rozdzia  II
Dane o Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych

1. FIRMA, KRAJ SIEDZIBY, SIEDZIBA I ADRES TOWARZYSTWA WRAZ Z NUMERAMI
TELEKOMUNIKACYJNYMI, ADRESEM G ÓWNEJ STRONY INTERNETOWEJ I
ADRESEM POCZTY ELEKTRONICZNEJ
Firma: Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Kraj siedziby: Rzeczpospolita Polska
Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Nowy wiat 6/12, 00-400 Warszawa
Numer telefonu: (22) 205 30 00
Numer telefaksu: (22) 205 30 01
Adres g ównej strony internetowej: www.quercustfi.pl
Adres poczty elektronicznej: biuro@quercustfi.pl
Towarzystwo jest spó  publiczn . Akcje Towarzystwa zosta y dopuszczone do obrotu na rynku
regulowanym prowadzonym przez Gie  Papierów Warto ciowych w Warszawie S.A.

2. DATA ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE DZIA ALNO CI PRZEZ TOWARZYSTWO
Komisja udzieli a zezwolenia na wykonywanie dzia alno ci przez Towarzystwo w dniu 19 lutego
2008 r.

3. OZNACZENIE S DU REJESTROWEGO I NUMER, POD KTÓRYM TOWARZYSTWO JEST
ZAREJESTROWANE

d rejestrowy: d Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydzia  Gospodarczy Krajowego
Rejestru S dowego

Numer rejestru: KRS 0000288126
4. WYSOKO  KAPITA U W ASNEGO TOWARZYSTWA, W TYM WYSOKO

SK ADNIKÓW KAPITA U W ASNEGO NA OSTATNI DZIE  BILANSOWY
Wysoko  kapita u w asnego Towarzystwa wed ug stanu na dzie  31 grudnia 2011 r. wynosi a
29 027 930,45 z , a wysoko  poszczególnych sk adników kapita u w asnego wynosi a:
kapita  zak adowy: 7 104 724,60 z ,
kapita  zapasowy: 2 671 273,08 z ,
pozosta e kapita y rezerwowe: 4 500 000,00 z ,
zysk:             14 751 932,77 .

5. INFORMACJA O TYM, E KAPITA  ZAK ADOWY TOWARZYSTWA ZOSTA
OP ACONY
Kapita  zak adowy Towarzystwa zosta  op acony w ca ci.

6. FIRMA (NAZWA) I SIEDZIBA PODMIOTU DOMINUJ CEGO WOBEC TOWARZYSTWA,
ZE WSKAZANIEM CECH TEJ DOMINACJI, ORAZ FIRMY (NAZWY) LUB IMIONA I
NAZWISKA ORAZ SIEDZIBY AKCJONARIUSZY TOWARZYSTWA, WRAZ Z PODANIEM
LICZBY G OSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY, JE ELI
AKCJONARIUSZ POSIADA CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY G OSÓW NA
WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
Nie istnieje podmiot dominuj cy wobec Towarzystwa.
Akcjonariuszami posiadaj cymi co najmniej 5% ogólnej liczby g osów na Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy s :
1) Sebastian Buczek – 33,51% g osów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Towarzystwa,
2) Jakub G owacki – 19,16% g osów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Towarzystwa.
Akcje Towarzystwa zosta y dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Gie
Papierów Warto ciowych w Warszawie S.A. Do obrotu na rynku regulowanym zosta y wprowadzone
akcje daj ce 60,01% g osów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Towarzystwa.

7. IMIONA I NAZWISKA:
7.1. IMIONA I NAZWISKA CZ ONKÓW ZARZ DU TOWARZYSTWA, ZE WSKAZANIEM

PE NIONYCH FUNKCJI W ZARZ DZIE
Sebastian Buczek – Prezes Zarz du
Artur Paderewski – Pierwszy Wiceprezes Zarz du
Piotr P uska – Wiceprezes Zarz du
Pawe  Cicho  – Wiceprezes Zarz du

7.2. IMIONA I NAZWISKA CZ ONKÓW RADY NADZORCZEJ TOWARZYSTWA, ZE
WSKAZANIEM PRZEWODNICZ CEGO
Jakub G owacki – Przewodnicz cy Rady Nadzorczej
Andrzej Fierla

http://www.quercustfi.pl/
mailto:biuro:@quercustfi.pl
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Jerzy Lubianiec
Jerzy Cie lik
Maciej Radziwi
Wies aw D bski

7.3. IMIONA I NAZWISKA OSÓB FIZYCZNYCH ZARZ DZAJ CYCH FUNDUSZEM
Funduszem zarz dzaj  ni ej wymienione osoby, w podziale na Subfundusze. Poszczególnymi
Subfunduszami zarz dzaj :
QUERCUS Ochrony Kapita u – wspólnie Sebastian Buczek i Krzysztof Grudzie
QUERCUS Selektywny – wspólnie Sebastian Buczek i Wojciech Zych
QUERCUS Agresywny – wspólnie Sebastian Buczek i Bart omiej Cendecki
QUERCUS Ba kany i Turcja – wspólnie Sebastian Buczek i Marek Buczak
QUERCUS Rosja – wspólnie Sebastian Buczek i Marek Buczak
QUERCUS lev – wspólnie Sebastian Buczek i Wojciech Zych
QUERCUS short – wspólnie Sebastian Buczek i Wojciech Zych
QUERCUS Gold lev – wspólnie Sebastian Buczek i Wojciech Zych
QUERCUS Gold short – wspólnie Sebastian Buczek i Wojciech Zych
QUERCUS Oil lev – wspólnie Sebastian Buczek i Wojciech Zych
QUERCUS Oil short – wspólnie Sebastian Buczek i Wojciech Zych
QUERCUS Wheat lev – wspólnie Sebastian Buczek i Wojciech Zych
QUERCUS Wheat short – wspólnie Sebastian Buczek i Wojciech Zych

8. INFORMACJE O PE NIONYCH PRZEZ OSOBY WYMIENIONE W PKT 7 FUNKCJACH
POZA TOWARZYSTWEM, JE ELI TA OKOLICZNO  MO E MIE  ZNACZENIE DLA
SYTUACJI UCZESTNIKÓW FUNDUSZU
Osoby wymienione w pkt. 7 nie pe ni  innych funkcji poza Towarzystwem, które mog yby mie
znaczenie dla Uczestników Funduszu.

9. NAZWY INNYCH FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH ZARZ DZANYCH PRZEZ
TOWARZYSTWO, NIEOBJ TYCH NINIEJSZYM PROSPEKTEM
Towarzystwo zarz dza nast puj cymi funduszami inwestycyjnymi nieobj tymi niniejszym Prospektem:
– QUERCUS Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamkni ty,
– QUERCUS Absolutnego Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamkni ty.
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Rozdzia  III
Dane o Funduszu

1. DATA ZEZWOLENIA NA UTWORZENIE FUNDUSZU
Komisja udzieli a zezwolenia na utworzenie Funduszu w dniu 19 lutego 2008 r.

2. DATA I NUMER WPISU FUNDUSZU DO REJESTRU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
Fundusz zosta  wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych w dniu 13 marca 2008 r., pod numerem
RFi 364.

3. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA ZBYWANYCH PRZEZ
SUBFUNDUSZE

3.1. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA RÓ NYCH KATEGORII
§ 1 charakterystyka Jednostek Uczestnictwa kategorii A
Jednostki Uczestnictwa kategorii A s  zbywane bezpo rednio przez Fundusz oraz za po rednictwem
wszystkich Dystrybutorów, w ramach oferty podstawowej Subfunduszy. Po otwarciu Konta Uczestnika
Inwestorzy i Uczestnicy mog  nabywa  Jednostki Uczestnictwa kategorii A na zasadach okre lonych w
Prospekcie.
Minimalna wysoko  wp aty tytu em nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A jest okre lona w § 20
ust. 1 Cz ci I Statutu Funduszu oraz § 1 ust. 5 ka dego z rozdzia ów Cz ci II Statutu Funduszu.
W zwi zku z nabywaniem, odkupywaniem oraz zamian  lub konwersj  Jednostek Uczestnictwa
kategorii A pobierane s  nast puj ce op aty: Op ata Dystrybucyjna oraz Op ata Wyrównawcza.
Stawki Op aty Dystrybucyjnej pobieranej w zwi zku ze zbywaniem Jednostek Uczestnictwa kategorii A
okre lone s  w Tabeli Op at.
Tabela Op at jest udost pniana w siedzibie Towarzystwa oraz na stronie www.quercustfi.pl.
§ 2 charakterystyka Jednostek Uczestnictwa kategorii S
Na dzie  sporz dzenia Prospektu Fundusz nie przewiduje zbywania Jednostek Uczestnictwa kategorii
S. W przypadku rozpocz cia zbywania Jednostek Uczestnictwa kategorii S Fundusz dokona aktualizacji
Prospektu.

3.2. INFORMACJA, E JEDNOSTKI UCZESTNICTWA: NIE MOG  BY  ZBYWANE PRZEZ
UCZESTNIKA NA RZECZ OSÓB TRZECICH, PODLEGAJ  DZIEDZICZENIU, MOG  BY
PRZEDMIOTEM ZASTAWU
Jednostki Uczestnictwa reprezentuj  jednakowe prawa maj tkowe. Jednostki Uczestnictwa nie s
oprocentowane.
Jednostki Uczestnictwa nie mog  by  zbywane przez Uczestników na rzecz osób trzecich, a jedynie
odkupywane przez Fundusz. Jednostki Uczestnictwa podlegaj  dziedziczeniu.
Jednostki Uczestnictwa mog  by  przedmiotem zastawu. Szczegó owe zasady dotycz ce ustanawiania
zastawu na Jednostkach Uczestnictwa zawiera Ustawa o Funduszach Inwestycyjnych.

4. ZWI E OKRE LENIE PRAW UCZESTNIKÓW SUBFUNDUSZU
Uczestnicy Funduszu maj  prawo:
– dania odkupienia Jednostek Uczestnictwa,
– nabycia kolejnych Jednostek Uczestnictwa,
– otrzymania potwierdze  zbycia i odkupienia przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa,
– dost pu do Prospektu, skrótu prospektu informacyjnego oraz sprawozda  finansowych Funduszu i

poszczególnych Subfunduszy,
– otrzymania rodków pieni nych uzyskanych w zwi zku z likwidacj  Funduszu oraz

Subfunduszu, którego Jednostki Uczestnictwa s  zapisane w Rejestrze Uczestnika,
– zg oszenia reklamacji,
– obci enia Jednostek Uczestnictwa zastawem,
– sk adania zlece  przez telefon,
– ustanowienia pe nomocników,
– dokonywania zamiany Jednostek Uczestnictwa,
– dokonywania konwersji Jednostek Uczestnictwa,
– zlecenia ustanowienia blokady Jednostek Uczestnictwa,
– posiadania Wspólnego Konta Ma skiego, o ile pozostaj  w zwi zku ma skim i ustawowej

wspólno ci maj tkowej ma skiej.
5. ZASADY PRZEPROWADZANIA ZAPISÓW NA JEDNOSTKI UCZESTNICTWA

nie dotyczy – zapisy na Jednostki Uczestnictwa zosta y przeprowadzone, poprzez dokonanie wp at
wy cznie przez Towarzystwo i jego akcjonariuszy, przed utworzeniem Funduszu/Subfunduszy

6. SPOSÓB I SZCZEGÓ OWE WARUNKI ZBYWANIA, ODKUPYWANIA I ZAMIANY
JEDNOSTEK UCZESTNICTWA, A TAK E WYP AT KWOT Z TYTU U ODKUPIENIA
JEDNOSTEK UCZESTNICTWA I SPE NIANIA WIADCZE  NALE NYCH Z TYTU U

http://www.quercustfi.pl./
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NIETERMINOWYCH REALIZACJI ZLECE  ORAZ B DNEJ WYCENY AKTYWÓW
NETTO NA JEDNOSTK  UCZESTNICTWA

6.1. SPOSÓB I SZCZEGÓ OWE WARUNKI ZBYWANIA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA
SUBFUNDUSZU
§ 1 Dystrybutorzy
Subfundusze zbywaj  Jednostki Uczestnictwa za po rednictwem Dystrybutorów wskazanych w
rozdziale pi tym niniejszego Prospektu.
Dystrybutorzy przyjmuj  zlecenia i dyspozycje dotycz ce wy cznie Subfunduszy, dla których dany
Dystrybutor po redniczy w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa.
Przyjmowanie przez Dystrybutorów zlece  i dyspozycji mo e by  uzale nione od podpisania przez
Inwestora lub Uczestnika z tym Dystrybutorem umowy dotycz cej przyjmowania zlece  i dyspozycji
lub posiadania statusu klienta Dystrybutora.
W zale no ci od sposobu przyjmowania i przekazywania zlece  i dyspozycji przez danego
Dystrybutora, okres od z enia zlecenia lub dyspozycji do ich otrzymania przez Agenta Transferowego
mo e by  ró ny.
Fundusz przyjmuje, e Inwestor / Uczestnik b dzie korzysta  z us ug po rednictwa wiadczonych przez
tego Dystrybutora, za po rednictwem którego z  zlecenie otwarcia danego Konta Uczestnika
(Dystrybutor przypisany do Konta Uczestnika). W szczególno ci, Fundusz b dzie przekazywa
Dystrybutorowi przypisanemu do danego Konta Uczestnika informacje dotycz ce tego Konta
Uczestnika, na potrzeby obs ugi Inwestora / Uczestnika przez tego Dystrybutora. Dystrybutor, który nie
jest przypisany do danego Konta Uczestnika mo e odmówi  obs ugi Inwestora / Uczestnika w ramach
tego Konta Uczestnika. Inwestor / Uczestnik mo e za da  zmiany Dystrybutora przypisanego do
Konta Uczestnika. Zmiana Dystrybutora przypisanego do Konta Uczestnika dokonywana jest na
podstawie o wiadczenia z onego przez Inwestora lub Uczestnika za po rednictwem Dystrybutora,
który ma by  przypisany do danego Konta Uczestnika. Zmiana Dystrybutora przypisanego do Konta
Uczestnika skutkuje zmian  numerów Rejestrów Uczestnika otwartych w ramach tego Konta
Uczestnika. W przypadku Inwestorów i Uczestników, którzy z yli zlecenie otwarcia Konta
Uczestnika za po rednictwem Banku Millennium S.A. zmiana Dystrybutora przypisanego do Konta
Uczestnika wymaga zgody Banku Millennium S.A.
Uzyskane przez Inwestora lub Uczestnika za po rednictwem Dystrybutora dane dotycz ce swojego
Konta Uczestnika, mog  by  nieaktualne, np. mog  nie uwzgl dnia  rozlicze  niektórych transakcji
oraz korekt. Ostateczn  weryfikacj  zlecenia wykonuje Agent Transferowy, prowadz cy rejestry
Uczestników i rozliczaj cy zlecenia Inwestorów i Uczestników.
§ 2 Konto Uczestnika
Subfundusze zbywaj  Jednostki Uczestnictwa kategorii A po otwarciu przez Fundusz Konta Uczestnika
dla osoby zamierzaj cej nabywa  Jednostki Uczestnictwa. Wraz z otwarciem Konta Uczestnika
otwierany jest co najmniej jeden Rejestr Uczestnika w subfunduszu / subfunduszach wskazanych przez
Inwestora, a je eli Inwestor nie wska e adnego subfunduszu – w subfunduszu QUERCUS Ochrony
Kapita u. Fundusz otwiera Konto Uczestnika na podstawie zlecenia otwarcia Konta Uczestnika.
Fundusz otwiera Konto Uczestnika równie  na podstawie pierwszego zlecenia otwarcia Rejestru
Uczestnika, albo na podstawie pierwszego zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa, które jest wówczas
traktowane jako zlecenie otwarcia Konta Uczestnika. Dokument zlecenia otwarcia Konta Uczestnika
wype niony w sposób nieprawid owy lub nieczytelny, albo w inny sposób wywo uj cy w tpliwo ci co
do tre ci lub autentyczno ci mo e nie by  uznany za wa ne zlecenie otwarcia Konta Uczestnika.
Osoba, która posiada otwarte Konto Uczestnika, ale nie naby a Jednostek Uczestnictwa, posiada status
Inwestora. Osoba ta uzyskuje status Uczestnika po nabyciu Jednostek Uczestnictwa.
Otwarcie Konta Uczestnika umo liwia otwarcie Rejestrów Uczestnika we wszystkich Subfunduszach,
tak wi c osoba, która z y zlecenie otwarcia Konta Uczestnika, mo e dokonywa  wp at do dowolnego
Subfunduszu. Po otrzymaniu wp aty Fundusz otwiera dla Inwestora Rejestr Uczestnika w Subfunduszu,
którego Jednostki Uczestnictwa Inwestor zamierza naby  za dokonan  wp at .
Inwestor lub Uczestnik, za wyj tkiem osoby ma oletniej, mo e ustanowi  czterech pe nomocników,
których dane b  wpisane do Rejestrów Uczestnika. Uczestnik nie b cy osob  fizyczn  mo e
ustanowi  dziesi ciu takich pe nomocników. Udzielenie, zmiana zakresu lub odwo anie
pe nomocnictwa dotyczy zawsze wszystkich Rejestrów Uczestnika w ramach danego Konta Uczestnika
(równie  w przypadku wskazania przez Inwestora lub Uczestnika tylko jednego Rejestru Uczestnika lub
Subfunduszu).
Zmiana danych sta ych takich jak np.: PESEL, numer i seria dokumentu to samo ci lub adres sta y,
dokonana przez Inwestora lub Uczestnika, skutkuje zawsze wprowadzeniem tej zmiany we wszystkich
Rejestrach Uczestnika w ramach wszystkich Kont Uczestnika, prowadzonych przez Fundusz dla
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Inwestora lub Uczestnika (równie  w przypadku wskazania przez Inwestora lub Uczestnika tylko
jednego Rejestru Uczestnika lub Konta Uczestnika).
Pierwsza wp ata na nabycie Jednostek Uczestnictwa dowolnego Subfunduszu powinna by  dokonana
przez Inwestora w okresie nie d szym ni  365 dni od dnia otwarcia Konta Uczestnika, chyba e dany
Dystrybutor, za po rednictwem którego zlecenie zosta o z one, wymaga dokonania wp aty
jednocze nie ze z eniem zlecenia. Rejestry Uczestnika otwarte w ramach danego Konta Uczestnika
mog  zosta  zamkni te przez Fundusz, nie wcze niej ni  po 365 dniach od dnia otwarcia tego Konta
Uczestnika, je eli Inwestor nie dokona adnej wp aty w okresie 365 dni od dnia otwarcia tego Konta
Uczestnika.
Rejestr Uczestnika jest zamykany na danie Uczestnika. Rejestr Uczestnika nie jest zamykany po
odkupieniu wszystkich Jednostek Uczestnictwa.
Inwestor lub Uczestnik mo e posiada  wi cej ni  jedno Konto Uczestnika. Inwestor lub Uczestnik
mo e w ka dym czasie z  zlecenie otwarcia kolejnego (nowego) Konta Uczestnika za
po rednictwem dotychczasowego Dystrybutora przypisanego do Konta Uczestnika, o ile Dystrybutor
dopuszcza tak  mo liwo , lub za po rednictwem innego Dystrybutora.
Na dzie  sporz dzenia Prospektu Fundusz nie udost pnia mo liwo ci przeniesienia (transferu)
Jednostek Uczestnictwa pomi dzy Kontami Uczestnika i Rejestrami Uczestnika, na zlecenie Inwestora
lub Uczestnika.
Ma onkowie pozostaj cy we wspólno ci maj tkowej ma skiej mog  nabywa  Jednostki
Uczestnictwa na Wspólne Konto Ma skie (WKM). Otwarcie WKM nast puje po z eniu przez
ma onków o wiadczenia, e pozostaj  w ustawowej wspólno ci maj tkowej ma skiej i akceptuj
zasady prowadzenia WKM okre lone w Statucie Funduszu.
Na dzie  sporz dzenia Prospektu Fundusz nie udost pnia mo liwo ci zamiany Konta Uczestnika nie

cego WKM na WKM, jak równie  zamiany Konta Uczestnika b cego WKM na Konto
Uczestnika nie b ce WKM.
Uczestnik zobowi zany jest podawa  numer Konta Uczestnika na wszystkich zleceniach i
dyspozycjach. Fundusz ma prawo do odrzucenia zlecenia lub dyspozycji, która nie zawiera lub zawiera
nieprawid owy numer Konta Uczestnika.
§ 3 zbywanie Jednostek Uczestnictwa
Subfundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa bez ogranicze . Nabywc  Jednostek Uczestnictwa mo e by
osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadaj ca osobowo ci prawnej.
Podstaw  zbycia Jednostek Uczestnictwa stanowi wp ata na rachunek bankowy Subfunduszu.
Otrzymanie wp aty jest dla Subfunduszu zleceniem zbycia Jednostek Uczestnictwa na rzecz Inwestora
lub Uczestnika wskazanego w opisie wp aty.
W przypadku, gdy Dystrybutor, z którego us ug korzysta Inwestor lub Uczestnik wymaga z enia
pisemnego zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa (zbycia Jednostek Uczestnictwa przez
Subfundusz), podstaw  zbycia Jednostek Uczestnictwa stanowi wp ata na rachunek bankowy
Subfunduszu oraz prawid owo wype nione zlecenie nabycia Jednostek Uczestnictwa z one przez
Inwestora lub Uczestnika za po rednictwem Dystrybutora.
Inwestor lub Uczestnik posiadaj cy otwarte Konto Uczestnika nabywa Jednostki Uczestnictwa poprzez
dokonanie wp aty rodków pieni nych na rachunek bankowy Subfunduszu, w ciwy ze wzgl du na
kategori  Jednostek Uczestnictwa, które Inwestor lub Uczestnik zamierza naby .
Moment wp yni cia rodków pieni nych wp acanych przez Inwestora lub Uczestnika na rachunek
bankowy Subfunduszu zale y od procedur banku, za po rednictwem którego realizowana jest wp ata
rodków pieni nych Inwestora lub Uczestnika.

Inwestor mo e dokona  wp aty za po rednictwem Dystrybutora jednocze nie ze z eniem zlecenia
otwarcia Konta Uczestnika, je eli Dystrybutor udost pnia tak  mo liwo .
Kwota wp aty nie mo e by  ni sza ni  minimalna kwota wp aty na nabycie Jednostek Uczestnictwa
danej kategorii danego Subfunduszu. Warunek minimalnej wysoko ci wp aty stosuje si  tylko w
przypadku, gdy Uczestnik nie posiada  dotychczas Jednostek Uczestnictwa danej kategorii danego
Subfunduszu w ramach danego Konta Uczestnika. W przypadku zamiany albo konwersji jako kwot
minimalnej wp aty rozumie si  kwot , na jak  zosta a zlecona zamiana albo konwersja. Kwota
minimalnej wp aty musi by  zaksi gowana na rachunku bankowym Subfunduszu jako jedna wp ata
(przelew).
Minimalna wysoko  wp aty tytu em nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A jest okre lona w § 20
ust. 1 Cz ci I Statutu Funduszu oraz § 1 ust. 5 ka dego z rozdzia ów Cz ci II Statutu Funduszu.
Od kwoty wp aty na nabycie Jednostek Uczestnictwa mo e zosta  pobrana Op ata Dystrybucyjna.
Wysoko  Op aty Dystrybucyjnej jest ustalana odr bnie dla poszczególnych Dystrybutorów i
sporz dzane s  Tabele Op at dla poszczególnych Dystrybutorów. Nabywaj c Jednostki Uczestnictwa za
po rednictwem danego Dystrybutora, Inwestorzy i Uczestnicy powinni sprawdzi  obowi zuj  u tego
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Dystrybutora Tabel  Op at. Dodatkowe informacje dotycz ce op at manipulacyjnych zawarte s  w pkt.
4.3 rozdzia ów IIIA-IIIH Prospektu.
Opis wp aty rodków pieni nych w celu nabycia Jednostek Uczestnictwa powinien zawiera
nast puj ce dane: skrót nazwy dystrybutora, imi  i nazwisko/firm  (nazw ), adres sta y, numer Konta
Uczestnika, nazw  Subfunduszu i numer rachunku bankowego Subfunduszu, informacj , e wp ata
zosta a dokonana tytu em nabycia jednostek uczestnictwa. Osoba nabywaj ca Jednostki Uczestnictwa
po raz pierwszy zamiast numeru Konta Uczestnika powinna poda  PESEL (w przypadku osób
fizycznych – rezydentów), dat  urodzenia (w przypadku osób fizycznych – nierezydentów) lub REGON
(w przypadku pozosta ych Inwestorów).
Opis wp aty rodków pieni nych lub dokument zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa wype niony
w sposób nieprawid owy albo wywo uj cy w tpliwo ci co do tre ci lub autentyczno ci mo e nie by
uznany za wa ne zlecenie nabycia Jednostek Uczestnictwa. W takim przypadku Subfundusz b dzie
zwraca  otrzymane rodki pieni ne. W przypadku drobnych nieprawid owo ci w wype nieniu
dokumentu wp aty rodków pieni nych lub zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfundusz
do y nale ytej staranno ci w celu zrealizowania takiego zlecenia zgodnie z zamiarem Uczestnika.
Przy realizacji takich zlece  decyduj ce znaczenie b dzie mia  numer rachunku bankowego, na który
zosta a dokonana wp ata, chyba e Fundusz ustali jaki by  zamiar Uczestnika. Fundusz do y nale ytej
staranno ci w celu zrealizowania takiego zlecenia zgodnie z zamiarem Uczestnika, ale nie ponosi
odpowiedzialno ci za realizacj  takiego zlecenia.
Niezale nie od powy szych zasad Fundusz mo e odrzuci  zlecenie, dyspozycj  lub inne o wiadczenie
woli, je eli nie zawiera prawid owego numeru Konta Uczestnika.
Zlecenie nabycia Jednostek Uczestnictwa jest bezwarunkowe i nie mo e by  odwo ane, bez zgody
Towarzystwa.
Subfundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa po cenie zbycia z Dnia Wyceny, w którym nast puje zbycie
Jednostek Uczestnictwa. Cz stotliwo  zbywania Jednostek Uczestnictwa oraz termin, w jakim nast pi
zbycie Jednostek Uczestnictwa po dokonaniu wp aty na te Jednostki Uczestnictwa, okre lone s  w pkt.
7 i 8 niniejszego rozdzia u Prospektu.
Zlecenie nabycia Jednostek Uczestnictwa jest realizowane do wysoko ci kwoty wp aty na nabycie
Jednostek Uczestnictwa pomniejszonej o Op at  Dystrybucyjn  lub Op at  Wyrównawcz . Kwot
rodków wp aconych przez Uczestnika do Subfunduszu, na podstawie której nast puje nabycie przez

Uczestnika Jednostek Uczestnictwa, ustala si  po pomniejszeniu wp aty dokonanej przez Uczestnika o
op aty manipulacyjne. Uczestnik nabywa tak  liczb  Jednostek Uczestnictwa, która stanowi iloraz
kwoty wp aconych rodków i Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostk  Uczestnictwa.
Zbycie Jednostek Uczestnictwa przez Subfundusz mo e nast pi  równie  na podstawie zlecenia
zamiany lub konwersji Jednostek Uczestnictwa.
Jednostki Uczestnictwa s  przydzielane z dok adno ci  do sze ciu miejsc po przecinku.
Uczestnikami Funduszu mog  by  osoby ma oletnie. Osoba ma oletnia, która nie uko czy a 13 lat,
mo e sk ada  zlecenia jedynie przez przedstawiciela ustawowego, za  po uko czeniu 13 lat za zgod
przedstawiciela ustawowego. Fundusz przyjmuje, e nabycie Jednostek Uczestnictwa jest czynno ci
nie przekraczaj  zwyk ego zarz du maj tkiem ma oletniego.
Kolejno  realizacji zlece  opisana jest w § 28 Cz ci I Statutu Funduszu.

6.2. SPOSÓB I SZCZEGÓ OWE WARUNKI ODKUPYWANIA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA
SUBFUNDUSZU
Subfundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa bez ogranicze .
Podstaw  odkupienia Jednostek Uczestnictwa stanowi prawid owo wype nione zlecenie odkupienia
Jednostek Uczestnictwa z one przez Uczestnika za po rednictwem Dystrybutora.
Zlecenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa mo e zawiera  dyspozycj  odkupienia okre lonej liczby
Jednostek Uczestnictwa okre lonej kategorii lub odkupienia takiej liczby Jednostek Uczestnictwa
okre lonej kategorii, w wyniku której wyp acona zostanie okre lona kwota rodków pieni nych (z
zastrze eniem, e w przypadku konieczno ci pobrania podatku, kwota podana przez Uczestnika jest
traktowana jako kwota brutto – przed pobraniem podatku), lub odkupienia wszystkich posiadanych
Jednostek Uczestnictwa okre lonej kategorii.
Zlecenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa jest bezwarunkowe i nie mo e by  odwo ane, bez zgody
Towarzystwa.
Cz stotliwo  odkupywania Jednostek Uczestnictwa oraz termin, w jakim nast pi odkupienie Jednostek
Uczestnictwa po zg oszeniu dania ich odkupienia, okre lone s  w pkt. 7 i 8 niniejszego rozdzia u
Prospektu.
Z chwil  odkupienia Jednostki Uczestnictwa s  umarzane z mocy prawa.
Dokument zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa wype niony w sposób nieprawid owy lub
nieczytelny, albo w inny sposób wywo uj cy w tpliwo ci co do tre ci lub autentyczno ci, mo e nie by



9

uznany za wa ne zlecenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa. W przypadku drobnych
nieprawid owo ci w wype nieniu dokumentu, je eli mo liwe b dzie ustalenie Subfunduszu, Rejestru
Uczestnika, kategorii oraz liczby Jednostek Uczestnictwa, których dotyczy zlecenie, Fundusz do y
nale ytej staranno ci w celu zrealizowania takiego zlecenia zgodnie z zamiarem Uczestnika.
Uczestnik zobowi zany jest podawa  numer Konta Uczestnika na zleceniu odkupienia Jednostek
Uczestnictwa. Fundusz ma prawo do odrzucenia zlecenia, które nie zawiera lub zawiera nieprawid owy
numer Konta Uczestnika.
W przypadku, gdy liczba Jednostek Uczestnictwa okre lona przez Uczestnika w zleceniu odkupienia
Jednostek Uczestnictwa jest wi ksza od aktualnego salda niezablokowanych Jednostek Uczestnictwa,
lub kwota okre lona w zleceniu jest wy sza ni  mo liwa do uzyskania z tytu u odkupienia wszystkich
niezablokowanych Jednostek Uczestnictwa, zlecenie jest realizowane i odkupione zostaj  wszystkie
niezablokowane Jednostki Uczestnictwa okre lonej kategorii.
W przypadku, gdy w wyniku realizacji zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa okre lonej
kategorii, warto  posiadanych przez Uczestnika niezablokowanych Jednostek Uczestnictwa tej
kategorii danego Subfunduszu by aby mniejsza ni  5.000 z , odkupione zostaj  wszystkie
niezablokowane Jednostki Uczestnictwa okre lonej kategorii danego Subfunduszu.
Odkupienie i/lub umorzenie Jednostek Uczestnictwa przez Subfundusz mo e nast pi  równie  na
podstawie zlecenia zamiany lub konwersji Jednostek Uczestnictwa. Realizacja zlecenia zamiany
Jednostek Uczestnictwa nie powoduje powstania obowi zku podatkowego. Realizacja zlecenia
konwersji Jednostek Uczestnictwa mo e spowodowa  powstanie obowi zku podatkowego.
Jednostki Uczestnictwa podlegaj  odkupieniu w kolejno ci okre lonej wed ug metody HIFO, co
oznacza, e jako pierwsze odkupywane s  Jednostki Uczestnictwa zapisane wed ug najwy szej dla
danego Subfunduszu Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostk  Uczestnictwa w danym
Rejestrze Uczestnika.
Osoba ma oletnia, która nie uko czy a 13 lat, mo e sk ada  zlecenia jedynie przez przedstawiciela
ustawowego, za  po uko czeniu 13 lat za zgod  przedstawiciela ustawowego. Fundusz przyjmuje, e
odkupienie Jednostek Uczestnictwa jest czynno ci  nie przekraczaj  zwyk ego zarz du maj tkiem
ma oletniego, je eli rodki z tytu u odkupienia Jednostek Uczestnictwa zostan  wyp acone na rachunek
bankowy prowadzony na imi  ma oletniego.
Kolejno  realizacji zlece  opisana jest w § 28 Cz ci I Statutu Funduszu.

6.3. SPOSÓB I SZCZEGÓ OWE WARUNKI ZAMIANY JEDNOSTEK UCZESTNICTWA NA
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA INNEGO FUNDUSZU ORAZ WYSOKO  OP AT Z TYM
ZWI ZANYCH
nie dotyczy – Towarzystwo nie zarz dza innymi funduszami inwestycyjnymi otwartymi

6.4. SPOSÓB I SZCZEGÓ OWE WARUNKI WYP AT KWOT Z TYTU U ODKUPIENIA
JEDNOSTEK UCZESTNICTWA SUBFUNDUSZU LUB WYP AT DOCHODÓW FUNDUSZU
§ 1 sposób i szczegó owe warunki wyp at kwot z tytu u odkupienia Jednostek Uczestnictwa
Fundusz dokonuje wyp aty rodków z tytu u odkupienia Jednostek Uczestnictwa wy cznie w drodze
przelewu rodków pieni nych na rachunek bankowy. Wyp ata jest dokonywana na rachunek bankowy
Uczestnika zarejestrowany w ramach danych Konta Uczestnika, chyba e w zleceniu odkupienia
Jednostek Uczestnictwa zosta  wskazany inny rachunek bankowy Uczestnika.
Wyp ata mo e by  dokonana na rachunek pieni ny Uczestnika prowadzony przez dom maklerski.
Wyp ata mo e by  dokonana na rachunek przedstawiciela ustawowego osoby ma oletniej, a w
przypadku WKM wyp ata mo e zosta  dokonana na rachunek jednego z ma onków.
Je eli z przyczyn niezale nych od Funduszu nie jest mo liwe dokonanie wyp aty na rachunek bankowy
Uczestnika wskazany w zleceniu odkupienia, wyp ata jest dokonywana na rachunek bankowy
Uczestnika zarejestrowany w danych Konta Uczestnika. Je eli z przyczyn niezale nych od Funduszu
nie jest mo liwe dokonanie wyp aty na aden rachunek bankowy Uczestnika i przy zachowaniu
nale ytej staranno ci nie jest mo liwe ustalenie sposobu wyp aty, Fundusz nab dzie na rzecz
Uczestnika, za kwot  przeznaczon  do wyp aty, Jednostki Uczestnictwa kategorii A subfunduszu
QUERCUS Ochrony Kapita u, które zostan  zapisane na Rejestrze Uczestnika nale cym do
Uczestnika. Uczestnik b dzie móg  dysponowa  nabytymi Jednostkami Uczestnictwa bez adnych
ogranicze , na zasadach ogólnych.
Fundusz dokonuje wyp aty niezw ocznie po odkupieniu Jednostek Uczestnictwa, z tym e okres
pomi dzy Dniem Wyceny przyj tym za dzie  rozliczenia zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa a
dniem z enia przez Fundusz dyspozycji przelewu rodków pieni nych przeznaczonych na wyp at

dzie nie krótszy ni  1 dzie  i nie d szy ni  5 dni roboczych, chyba e opó nienie jest nast pstwem
okoliczno ci, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialno ci.
Moment wp yni cia rodków wyp acanych przez Fundusz na rachunek bankowy Uczestnika zale y od
procedur banku prowadz cego rachunek bankowy Uczestnika.
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§ 2 sposób i szczegó owe warunki wyp at dochodów Funduszu
Dochody osi gni te w wyniku dokonanych inwestycji powi kszaj  warto  Aktywów Funduszu i
Aktywów Subfunduszu, a tym samym zwi kszaj  odpowiednio warto  Aktywów Netto Subfunduszu
na Jednostk  Uczestnictwa. Statut Funduszu nie przewiduje wyp acania dochodów bez odkupywania
Jednostek Uczestnictwa.

6.5. SPOSÓB I SZCZEGÓ OWE WARUNKI ZAMIANY JEDNOSTEK UCZESTNICTWA
ZWI ZANYCH Z JEDNYM SUBFUNDUSZEM NA JEDNOSTKI ZWI ZANE Z INNYM
SUBFUNDUSZEM ORAZ WYSOKO  OP AT Z TYM ZWI ZANYCH
§ 1 Zlecenie zamiany
Uczestnik ma prawo na podstawie jednego zlecenia dokona  zamiany Jednostek Uczestnictwa
pomi dzy Subfunduszami. Zlecenie zamiany jest zleceniem dokonania zamiany Jednostek Uczestnictwa
w rozumieniu art. 162 ust. 2 pkt 5 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych. Zamiany dokonuje si  przez
jednoczesne umorzenie Jednostek Uczestnictwa jednego Subfunduszu (Subfunduszu ród owego) i
nabycie Jednostek Uczestnictwa innego Subfunduszu (Subfunduszu docelowego) za rodki pieni ne
uzyskane z umorzenia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu ród owego. W przypadku zamiany
Jednostek Uczestnictwa w miejsce Op aty Dystrybucyjnej stosowana jest Op ata Wyrównawcza.
Okres pomi dzy z eniem zlecenia zamiany Jednostek Uczestnictwa a dniem jego realizacji nie
powinien by  d szy ni  7 dni, chyba e opó nienie jest nast pstwem okoliczno ci, za które
Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialno ci.
Zamiana mo e by  dokonana wy cznie w ramach jednej kategorii Jednostek Uczestnictwa.
Zlecenie zamiany Jednostek Uczestnictwa jest bezwarunkowe i nie mo e by  odwo ane, bez zgody
Towarzystwa.
Osoba ma oletnia, która nie uko czy a 13 lat, mo e sk ada  zlecenia jedynie przez przedstawiciela
ustawowego, za  po uko czeniu 13 lat za zgod  przedstawiciela ustawowego. Fundusz przyjmuje, e
zamiana Jednostek Uczestnictwa jest czynno ci  nie przekraczaj  zwyk ego zarz du maj tkiem
ma oletniego.
Kolejno  realizacji zlece  opisana jest w § 28 Cz ci I Statutu Funduszu.
§ 2 Zlecenie konwersji
Uczestnik ma prawo na podstawie jednego zlecenia dokona  konwersji Jednostek Uczestnictwa
pomi dzy Subfunduszami. Zlecenie konwersji jest jednoczesnym zleceniem odkupienia Jednostek
Uczestnictwa i zleceniem nabycia Jednostek Uczestnictwa. Konwersja mo e by  dokonana z
subfunduszy: QUERCUS Ochrony Kapita u, QUERCUS Selektywny, QUERCUS Agresywny,
QUERCUS Ba kany i Turcja, QUERCUS Rosja do subfunduszy: QUERCUS lev, QUERCUS short,
QUERCUS Gold lev, QUERCUS Gold short, QUERCUS Oil lev, QUERCUS Oil short, QUERCUS
Wheat lev, QUERCUS Wheat short. Konwersji dokonuje si  przez odkupienie Jednostek Uczestnictwa
Subfunduszu wskazanego przez Uczestnika (Subfunduszu ród owego) i zbycie w tym samym dniu
Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, wskazanego przez Uczestnika (Subfunduszu docelowego), za
kwot  odpowiadaj rodkom pieni nym uzyskanym z tytu u odkupienia Jednostek Uczestnictwa
Subfunduszu ród owego. Subfundusz ród owy przekazuje rodki pieni ne z tytu u odkupienia
Jednostek Uczestnictwa bezpo rednio do Subfunduszu docelowego. Zlecenie konwersji jest
realizowane, o ile rodki uzyskane z tytu u odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu
ród owego s  wystarczaj ce do zbycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu docelowego zgodnie z

zasadami obowi zuj cymi dla Subfunduszu docelowego. W przypadku konwersji Jednostek
Uczestnictwa w miejsce Op aty Dystrybucyjnej stosowana jest Op ata Wyrównawcza.
Okres pomi dzy z eniem zlecenia konwersji a dniem jego realizacji nie mo e by  d szy ni  7 dni,
chyba e opó nienie jest nast pstwem okoliczno ci, za które Towarzystwo nie ponosi
odpowiedzialno ci.
Konwersja mo e by  dokonana wy cznie w ramach Jednostek Uczestnictwa kategorii A.
Zlecenie konwersji Jednostek Uczestnictwa jest bezwarunkowe i nie mo e by  odwo ane, bez zgody
Towarzystwa.
Osoba ma oletnia, która nie uko czy a 13 lat, mo e sk ada  zlecenia jedynie przez przedstawiciela
ustawowego, za  po uko czeniu 13 lat za zgod  przedstawiciela ustawowego. Fundusz przyjmuje, e
konwersja Jednostek Uczestnictwa jest czynno ci  nie przekraczaj  zwyk ego zarz du maj tkiem
ma oletniego.
Kolejno  realizacji zlece  opisana jest w § 28 Cz ci I Statutu Funduszu.

6.6. SPOSÓB I SZCZEGÓ OWE WARUNKI SPE NIANIA WIADCZE  NALE NYCH Z
TYTU U NIETERMINOWYCH REALIZACJI ZLECE  UCZESTNIKÓW SUBFUNDUSZU
ORAZ B DNEJ WYCENY AKTYWÓW NETTO NA JEDNOSTK  UCZESTNICTWA
W przypadku nieterminowych realizacji prawid owo z onych zlece  nabycia Jednostek Uczestnictwa,
Towarzystwo podejmie dzia ania, aby liczba Jednostek Uczestnictwa zapisanych na Rejestrze
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Uczestnika by a taka, jakby zlecenie nabycia Jednostek Uczestnictwa zosta o zrealizowane terminowo.
W przypadku nieterminowych realizacji prawid owo z onych zlece  odkupienia Jednostek
Uczestnictwa, Towarzystwo podejmie dzia ania, aby w sumie Uczestnik otrzyma  tak  kwot  jak w
przypadku, gdyby zlecenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa zosta o zrealizowane terminowo.
W przypadku nieterminowych wyp at rodków pieni nych z tytu u odkupienia Jednostek
Uczestnictwa, Towarzystwo podejmie dzia ania, aby wyp aci  Uczestnikowi odsetki ustawowe od
wyp acanej kwoty, za okres opó nienia.
Powy sze zasady b  stosowane w przypadku braku winy za opó nienie po stronie Uczestnika.
Poprzez prawid owo z one zlecenie rozumie si  zlecenie o prawid owej tre ci i przekazane do Agenta
Transferowego w prawid owy sposób, pozwalaj ce na jego bezzw oczn  realizacj . W przypadku
drobnych nieprawid owo ci w zleceniu, Subfundusz do y nale ytej staranno ci w celu zrealizowania
zlecenia zgodnie z zamiarem Uczestnika. Okres od dnia dokonania przez Inwestora lub Uczestnika
wp aty na rachunek bankowy Subfunduszu rodków pieni nych na nabycie Jednostek Uczestnictwa do
dnia zbycia Jednostek Uczestnictwa oraz okres od z enia przez Uczestnika zlecenia odkupienia
Jednostek Uczestnictwa, do dnia odkupienia Jednostek Uczestnictwa nie mo e jednak w takim wypadku
przekroczy  7 dni.
W przypadku w tpliwo ci co do tre ci lub autentyczno ci zlecenia zawinionej przez Inwestora lub
Uczestnika, je eli w w/w 7 dniowym terminie nie uda si  jednoznacznie ustali  tre ci zlecenia, zlecenie
ulega anulowaniu i zwracana jest otrzymana wp ata (w przypadku zlecenia nabycia), chyba e Inwestor
lub Uczestnik za da realizacji zlecenia pomimo up ywu w/w terminu, po jednoznacznym ustaleniu
jego tre ci. W takim wypadku Inwestor lub Uczestnik nie jest uprawniony do wiadcze  z tytu u
nieterminowej realizacji zlece .
W przypadku w tpliwo ci co do tre ci lub autentyczno ci zlecenia nie zawinionej przez Inwestora lub
Uczestnika, je eli w w/w 7 dniowym terminie nie uda si  jednoznacznie ustali  tre ci zlecenia,
wyja nianie jest kontynuowane i Subfundusz realizuje zlecenie po wyja nieniu w tpliwo ci, a Inwestor
lub Uczestnik jest uprawniony do wiadcze  z tytu u nieterminowej realizacji zlece . Zlecenie nie jest
realizowane, je eli Inwestor lub Uczestnik za da jego anulowania.
Je eli w terminie 30 dni nie uda si  jednoznacznie ustali  tre ci zlecenia, zlecenie ulega bezwzgl dnie
anulowaniu i zwracana jest otrzymana wp ata (w przypadku zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa).
Je eli niemo no  realizacji zlecenia nie by a zawiniona przez Inwestora lub Uczestnika jest on
uprawniony do wiadczenia w wysoko ci ró nicy pomi dzy cen  Jednostki Uczestnictwa w dniu, w
którym zlecenie powinno by  zrealizowanie i dniem anulowania zlecenia proporcjonalnie do wielko ci
zlecenia.
Powy sze zasady nie b  stosowane w przypadku opó nie  zawinionych przez podmioty, za które
Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialno ci lub podmioty ponosz ce odpowiedzialno  solidarn  z
Towarzystwem, je eli Inwestor lub Uczestnik uzgodni z podmiotem odpowiedzialnym za opó nienie
inny sposób rekompensaty.
W przypadku b dnej wyceny Warto ci Aktywów Netto na Jednostk  Uczestnictwa, Towarzystwo
podejmie dzia ania, aby liczba Jednostek Uczestnictwa zapisanych na Rejestrze Uczestnika by a taka,
jakby zlecenie nabycia Jednostek Uczestnictwa zosta o rozliczone po prawid owej wycenie Aktywów
Netto na Jednostk  Uczestnictwa. Ponadto, w przypadku odkupienia Jednostek Uczestnictwa
Towarzystwo podejmie dzia ania, aby Uczestnik uzyska  tak  kwot , jakby zlecenie zosta o rozliczone
po prawid owej wycenie Aktywów Netto na Jednostk  Uczestnictwa.

7. CZ STOTLIWO  ZBYWANIA I ODKUPYWANIA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA
Fundusz zbywa i odkupuje Jednostki Uczestnictwa w ka dym Dniu Wyceny.

8. OKRE LENIE TERMINÓW, W JAKICH NAJPÓ NIEJ NAST PI:
8.1. ZBYCIE PRZEZ FUNDUSZ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA PO DOKONANIU WP ATY NA

TE JEDNOSTKI
Okres od dnia dokonania przez Inwestora lub Uczestnika wp aty na rachunek bankowy Subfunduszu
rodków pieni nych na nabycie Jednostek Uczestnictwa (uznania rachunku bankowego) do dnia

zbycia Jednostek Uczestnictwa nie mo e przekroczy  7 dni, chyba e opó nienie jest nast pstwem
okoliczno ci, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialno ci. W przypadku dokonania przez
Inwestora lub Uczestnika wp aty do Subfunduszu za po rednictwem Dystrybutora, termin zbycia
Jednostek Uczestnictwa, o którym mowa w zdaniu poprzednim, liczony jest od dnia przyj cia wp aty
przez Dystrybutora.
Fundusz do y stara , aby zbycie Jednostek Uczestnictwa nast pi o w najbli szym Dniu Wyceny
nast puj cym po dniu, w którym nast pi uznanie rachunku bankowego Subfunduszu kwot rodków
pieni nych wp aconych przez Uczestnika, o ile Uczestnik posiada otwarte Konto Uczestnika.
Fundusz do y stara , aby zbycie Jednostek Uczestnictwa nast pi o w najbli szym Dniu Wyceny
nast puj cym po dniu, w którym nast pi uznanie rachunku bankowego Subfunduszu kwot rodków
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pieni nych wp aconych przez Inwestora, jednak nie wcze niej ni  w najbli szym Dniu Wyceny
nast puj cym po dniu otwarcia dla Inwestora Konta Uczestnika. W przypadku konieczno ci
wyja nienia nieprawid owo ci w wype nieniu zlecenia otwarcia Konta Uczestnika lub dokumentu
wp aty, termin zbycia Jednostek Uczestnictwa mo e ulec wyd eniu.
Zbycie Jednostek Uczestnictwa przez Subfundusz nast puje w dacie wpisania do Rejestru Uczestników
liczby Jednostek Uczestnictwa nabytych przez Uczestnika za kwot  wp aconych rodków pieni nych.

8.2. ODKUPIENIE PRZEZ FUNDUSZ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA PO ZG OSZENIU
DANIA ICH ODKUPIENIA

Okres od z enia przez Uczestnika zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa, do dnia odkupienia
Jednostek Uczestnictwa nie mo e przekroczy  7 dni, chyba e opó nienie jest nast pstwem
okoliczno ci, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialno ci.
Fundusz do y stara , aby odkupienie Jednostek Uczestnictwa nast pi o w najbli szym Dniu Wyceny
nast puj cym po dniu, w którym Agent Transferowy otrzyma prawid owo wype nione zlecenie
odkupienia Jednostek Uczestnictwa. W przypadku konieczno ci wyja nienia nieprawid owo ci w
wype nieniu zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa termin zbycia Jednostek Uczestnictwa mo e
ulec wyd eniu.
Odkupienie Jednostek Uczestnictwa przez Subfundusz nast puje w dacie wpisania do Rejestru
Uczestników liczby odkupionych Jednostek Uczestnictwa i kwoty nale nej Uczestnikowi z tytu u
odkupienia tych Jednostek Uczestnictwa.

9. WSKAZANIE OKOLICZNO CI, W KTÓRYCH FUNDUSZ MO E ZAWIESI  ZBYWANIE
LUB ODKUPYWANIE JEDNOSTEK UCZESTNICTWA, W TYM WARTO CI AKTYWÓW
NETTO, PO KTÓREJ PRZEKROCZENIU FUNDUSZ MO E ZAWIESI  ZBYWANIE
JEDNOSTEK UCZESTNICTWA, JE LI STATUT FUNDUSZU PRZEWIDUJE TAK
MO LIWO
Fundusz mo e zawiesi  zbywanie lub odkupywanie Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu na 2
tygodnie, je eli nie mo na dokona  wiarygodnej wyceny istotnej cz ci Aktywów Subfunduszu z
przyczyn niezale nych do Funduszu.
Fundusz mo e zawiesi  zbywanie Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu, je eli warto
Aktywów Netto Subfunduszu przekroczy jeden miliard (1.000.000.000) z otych.

10. OKRE LENIE RYNKÓW, NA KTÓRYCH S  ZBYWANE JEDNOSTKI UCZESTNICTWA
Jednostki Uczestnictwa wszystkich Subfunduszy s  zbywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

11. ZWI E INFORMACJE NA TEMAT OBOWI ZKÓW PODATKOWYCH FUNDUSZU
ORAZ SZCZEGÓ OWE INFORMACJE NA TEMAT OBOWI ZKÓW PODATKOWYCH
UCZESTNIKÓW FUNDUSZU, ZE WSKAZANIEM OBOWI ZUJ CYCH PRZEPISÓW, W
TYM INFORMACJA, CZY Z POSIADANIEM JEDNOSTEK UCZESTNICTWA WI E SI
KONIECZNO  UISZCZANIA PODATKU DOCHODOWEGO, ORAZ ZASTRZE ENIE, E
ZE WZGL DU NA FAKT, E OBOWI ZKI PODATKOWE ZALE  OD INDYWIDUALNEJ
SYTUACJI UCZESTNIKA FUNDUSZU I MIEJSCA DOKONYWANIA INWESTYCJI, W
CELU USTALENIA OBOWI ZKÓW PODATKOWYCH, WSKAZANE JEST ZASI GNI CIE
PORADY DORADCY PODATKOWEGO LUB PRAWNEGO
§ 1 wprowadzenie do informacji na temat obowi zków podatkowych
Poni ej zamieszczono jedynie ogólne informacje dotycz ce obowi zków podatkowych Funduszu i jego
Uczestników. Ze wzgl du na fakt, e obowi zki podatkowe zale  od indywidualnej sytuacji
Uczestnika Funduszu i miejsca dokonywania inwestycji, w celu ustalenia obowi zków podatkowych,
wskazane jest zasi gni cie porady doradcy podatkowego lub prawnego. Szczególne zasady
opodatkowania osób fizycznych nie maj cych miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, a tak e osób prawnych nie maj cych na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej siedziby lub zarz du przewiduj  stosowne umowy mi dzynarodowe.
Z posiadaniem Jednostek Uczestnictwa z regu y wi e si  konieczno  uiszczenia podatku
dochodowego.
§ 2 zwi e informacje na temat obowi zków podatkowych Funduszu
Fundusz inwestycyjny jest osob  prawn , obowi zki podatkowe Funduszu reguluje Ustawa o Podatku
Dochodowym od Osób Prawnych. Zgodnie z artyku em 6 ust. 1 pkt 10 Ustawy o Podatku Dochodowym
od Osób Prawnych zwalnia si  od podatku fundusze inwestycyjne utworzone na podstawie przepisów
Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych.
§ 3 szczegó owe informacje na temat obowi zków podatkowych osób fizycznych – Uczestników
Funduszu – zwi zanych z posiadaniem jednostek uczestnictwa
Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych reguluje Ustawa o Podatku Dochodowym
od Osób Fizycznych.
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Zgodnie z art. 9 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych przedmiotem
opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych s  wszelkiego rodzaju dochody, z
wyj tkami przewidzianymi w tej ustawie. Dochodem ze ród a przychodu jest nadwy ka sumy
przychodów z tego ród a nad kosztami ich uzyskania osi gni ta w roku podatkowym.
Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych nie uwa a si  za
koszty uzyskania przychodów m.in. wydatków na nabycie jednostek uczestnictwa funduszy
kapita owych, wydatki te s  jednak kosztem uzyskania przychodu z umorzenia jednostek uczestnictwa
w funduszach kapita owych.
Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, ród ami
przychodów s  m.in. kapita y pieni ne i prawa maj tkowe.
Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, za przychody z
kapita ów pieni nych uwa a si  m.in. przychody z tytu u udzia u w funduszach kapita owych. Zgodnie
z art. 5a ust. 14 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych przez fundusze kapita owe
rozumie si  m.in. fundusze inwestycyjne.
Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 30a ust. 7 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób
Fizycznych dochodów (przychodów) uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z tytu u
udzia u w funduszach kapita owych nie czy si  z dochodami (przychodami) opodatkowanymi na
zasadach ogólnych i pobiera si  od tych dochodów 19% zrycza towany podatek dochodowy.
Zgodnie z art. 41 ust. 4d Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych Fundusz jest
zobowi zany pobiera  zrycza towany podatek dochodowy od dokonywanych wyp at ( wiadcze ) lub
stawianych do dyspozycji podatnika pieni dzy lub warto ci pieni nych z tytu u dochodów z tytu u
udzia u w funduszach inwestycyjnych (Fundusz jest p atnikiem tego podatku).
Na podkre lenie zas uguje fakt, e dokonanie zamiany Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu na
Jednostki Uczestnictwa innego Subfunduszu nie wi e si  z obowi zkiem uiszczenia podatku.
Jednostki Uczestnictwa podlegaj  dziedziczeniu. W zwi zku z tym mo e zaistnie  konieczno
uiszczania podatku od spadków i darowizn na zasadach uregulowanych w ustawie z dnia 28 lipca
1997 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity Dz.U. z roku 2009 r. Nr 93, poz. 768 z pó n.
zm.). Zgodnie z interpretacjami organów podatkowych, w przypadku odkupienia Jednostek
Uczestnictwa nabytych w drodze dziedziczenia podstaw  opodatkowania zrycza towanym podatkiem
dochodowym stanowi przychód (koszt uzyskania przychodu jest równy zero), tzn. podatek naliczany
jest od pe nej kwoty z tytu u odkupienia Jednostek Uczestnictwa.
§ 4 szczegó owe informacje na temat obowi zków podatkowych osób prawnych – Uczestników
Funduszu – zwi zanych z posiadaniem jednostek uczestnictwa
Obowi zki podatkowe w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych reguluje
Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych.
W przypadku osi gania dochodów z tytu u posiadania Jednostek Uczestnictwa przez osoby prawne
istnieje obowi zek uiszczania podatku dochodowego od osób prawnych.
Zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych przedmiotem
opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych jest dochód, bez wzgl du na rodzaj róde
przychodów, z jakich dochód zosta  osi gni ty.
Zgodnie z art. 7 ust. 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych dochodem podlegaj cym
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych jest nadwy ka sumy przychodów nad
kosztami ich uzyskania, osi gni ta w roku podatkowym.
Zgodnie z art. 12 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych przychodami s  w
szczególno ci: otrzymane pieni dze, warto ci pieni ne, w tym równie  ró nice kursowe, a zgodnie z
art. 15 ust. 1 kosztami uzyskania przychodów s  koszty poniesione w celu osi gni cia przychodu.
Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych nie uwa a si  za
koszty uzyskania przychodów wydatków na nabycie jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych,
wydatki te s  jednak kosztem uzyskania przychodu z odkupienia jednostek uczestnictwa funduszy
inwestycyjnych, a tak e z umorzenia jednostek uczestnictwa w przypadku likwidacji funduszu. Po
ustaleniu podstawy opodatkowania, podatek oblicza si  przy zastosowaniu stawki okre lonej
w art. 19 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych.
Na podkre lenie zas uguje fakt, e dokonanie zamiany Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu na
Jednostki Uczestnictwa innego Subfunduszu nie wi e si  z obowi zkiem uiszczenia podatku.
Natomiast dokonanie konwersji Jednostek Uczestnictwa w ramach Konta Uczestnika otwartego dla
osoby fizycznej, w przypadku osi gni cia dochodu z inwestycji, spowoduje pobranie zrycza towanego
podatku dochodowego.
§ 5 szczegó owe informacje na temat obowi zków podatkowych zagranicznych osób fizycznych
Zgodnie z art. 3 ust. 2a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, osoby fizyczne
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niemaj ce w Polsce miejsca zamieszkania (nierezydenci) podlegaj  obowi zkowi podatkowemu tylko
w zakresie dochodów osi ganych w Polsce.
Przychody z funduszy inwestycyjnych uzyskiwanie przez nierezydentów b cych osobami fizycznymi
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, co do zasady, podjeg  opodatkowaniu na zasadach okre lonych w
art. 30a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, tj. w formie zrycza towanej w
wysoko ci 19%. Podatek ten jest pobierany przez wyp acaj cego przychód.
Nale y jednak mie  na wzgl dzie, e w przypadku, gdy beneficjentem przychodów jest rezydent kraju,
z którym Polska zawar a umow  o unikaniu podwójnego opodatkowania, taka osoba b dzie mog a
skorzysta  z zasad opodatkowania przewidzianego w takiej umowie. Istnieje mo liwo  niepobrania
podatku, o ile dana umowa b dzie tak stanowi  oraz beneficjent przychodów przedstawi
wyp acaj cemu certyfikat rezydencji podatkowej. Jednocze nie maj c na wzgl dzie ró norodno
zapisów umów o unikaniu podwójego opodatkowania, kwestia warunków opodatkowania przychodów
wyp acanych nierezydentom wymaga ka dorazowo szczegó owej analizy, w tym konsultacji z doradc
podatkowym lub prawnym.
§ 6 szczegó owe informacje na temat obowi zków podatkowych zagranicznych osób prawnych
Zgodnie z art. 3 ust. 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, podatnicy nie maj cy
w Polsce siedziby lub zarz du (nierezydenci) podlegaj  obowi zkowi podatkowemu tylko w zakresie
dochodów osi ganych w Polsce.
Przychody z funduszy inwestycyjnych uzyskiwane przez nierezydentów b cymi osobami prawnymi
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlegaj  opodatkowaniu podatkiem od osób prawnych na
zasadach ogólnych.
Majac powy sze na wzgl dzie, przychody uzyskane przez nierezydentów w Polsce b , co do zasady
podlega y opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Jednocze nie nierezydenci b cy osobami
prawnymi na terytorium Rzeczyposolitej Polskiej, majacy siedzib  w pa stwach, z którymi Polska
podpisa a umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania b  mogli skorzysta  z zasad
opodatkowania przewidzianego w tych umowach. Istnieje mo liwo  zastosowania obni onej stawki
podatkowej lub zwolnienia z opodatkowania w Rzeczypospolitej Polskiej, o ile dana umowa b dzie tak
stanowi  oraz zostanie przedstawiony wyp acaj cemu certyfikat rezydencji podatkowej. Jednocze nie
maj c na wzgl dzie ró norodno  zapisów umów o unikaniu podwójego opodatkowania, kwestia
warunków opodatkowania przychodów wyp acanych nierezydentom wymaga ka dorazowo
szczegó owej analizy, w tym konsultacji z doradc  podatkowym lub prawnym.

12. WSKAZANIE DNIA, GODZINY W TYM DNIU I MIEJSCA, W KTÓRYM NAJPÓ NIEJ
JEST PUBLIKOWANA WARTO  AKTYWÓW NETTO NA JEDNOSTK
UCZESTNICTWA, USTALONA W DANYM DNIU WYCENY, A TAK E MIEJSCA
PUBLIKOWANIA CENY ZBYCIA LUB ODKUPIENIA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA
Fundusz og asza Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostk  Uczestnictwa oraz cen  zbywania
i odkupywania Jednostek Uczestnictwa na stronie internetowej www.quercustfi.pl w nast pnym dniu
roboczym po Dniu Wyceny, niezw ocznie po ich ustaleniu. Fundusz dok ada stara , aby og osi
Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostk  Uczestnictwa oraz cen  zbywania i odkupywania
Jednostek Uczestnictwa do godz. 17.00 w danym dniu, jednak e z przyczyn niezale nych od Funduszu
wycena aktywów oraz og oszenie Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostk  Uczestnictwa
oraz ceny zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa mog  ulec opó nieniu.

13. METODY I ZASADY DOKONYWANIA WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU ORAZ
WIADCZENIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDA

FINANSOWYCH O ZGODNO CI METOD I ZASAD WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU
OPISANYCH W PROSPEKCIE INFORMACYJNYM Z PRZEPISAMI DOTYCZ CYMI
RACHUNKOWO CI FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH, A TAK E O ZGODNO CI I
KOMPLETNO CI TYCH ZASAD Z PRZYJ  PRZEZ FUNDUSZ POLITYK
INWESTYCYJN
§ 1 wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowi za  i wyniku z operacji
1. Dniem Wyceny jest dzie , na który przypada zwyczajna sesja na Gie dzie Papierów

Warto ciowych w Warszawie S.A., nazywanej dalej GPW.
2. W Dniu Wyceny oraz na dzie  sporz dzenia sprawozdania finansowego Fundusz dokonuje

wyceny Aktywów Funduszu oraz wyceny Aktywów Subfunduszu, ustalenia warto ci zobowi za
Funduszu oraz zobowi za  Funduszu zwi zanych z funkcjonowaniem Subfunduszu, ustalenia
Warto ci Aktywów Netto Funduszu oraz ustalenia Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu,
ustalenia Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostk  Uczestnictwa, a tak e ustalenia
ceny zbycia i odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu.

http://www.quercustfi.pl/
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3. Warto  Aktywów Funduszu oraz warto  zobowi za  Funduszu w danym Dniu Wyceny jest
ustalana wed ug stanów aktywów w tym Dniu Wyceny oraz warto ci aktywów i zobowi za  w
tym Dniu Wyceny.

4. Warto  Aktywów Netto Funduszu ustala si  pomniejszaj c Warto  Aktywów Funduszu w
danym Dniu Wyceny o jego zobowi zania w tym Dniu Wyceny.

5. Warto  Aktywów Funduszu stanowi suma Warto ci Aktywów Subfunduszu i Warto ci Aktywów
innych Subfunduszy. Warto  Aktywów Netto Funduszu stanowi suma Warto ci Aktywów Netto
Subfunduszu i Warto ci Aktywów Netto innych Subfunduszy.

6. Dniem wprowadzenia do ksi g zmiany kapita u wp aconego albo kapita u wyp aconego jest dzie
zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa przy zastosowaniu Warto ci Aktywów Netto
Subfunduszu na Jednostk  Uczestnictwa.

7. Na potrzeby okre lenia Warto ci Aktywów Netto na Jednostk  Uczestnictwa w okre lonym Dniu
Wyceny, nie uwzgl dnia si  zmian w kapitale wp aconym oraz zmian kapita u wyp aconego,
zwi zanych z wp atami lub wyp atami, ujmowanymi zgodnie z ust. 6.

8. Nabyte sk adniki lokat ujmuje si  w ksi gach rachunkowych wed ug ceny nabycia.
9. Zysk lub strat  ze zbycia lokat, z zastrze eniem § 4 ust. 1 i 2, wylicza si  metod  "najdro sze

sprzedaje si  jako pierwsze", polegaj  na przypisaniu sprzedanym sk adnikom najwy szej ceny
nabycia danego sk adnika lokat, a w przypadku sk adników wycenianych w wysoko ci
skorygowanej ceny nabycia – oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej,
najwy szej bie cej warto ci ksi gowej.

10. Aktywa Funduszu wycenia si , a zobowi zania Funduszu ustala si , wed ug wiarygodnie
oszacowanej warto ci godziwej, z zastrze eniem § 3 ust. 2 pkt 1 oraz § 4 ust. 1, 2, 4 i 5. Warto
godziw  sk adników lokat notowanych na aktywnym rynku wyznacza si  w oparciu o ostatnie
kursy dost pne o godzinie 23:00 czasu polskiego w Dniu Wyceny.

11. Ksi gi rachunkowe Funduszu prowadzone s  w walucie polskiej. Ksi gi rachunkowe Funduszu
prowadzone s  odr bnie dla Subfunduszu.

12. Fundusz wycenia aktywa i ustala zobowi zania w walucie polskiej.
§ 2 wycena sk adników lokat notowanych na aktywnym rynku
1. Zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu wyceniane b  nast puj ce sk adniki lokat

Subfunduszu notowanych na aktywnym rynku:
1) akcje,
2) warranty subskrypcyjne,
3) prawa do akcji,
4) prawa poboru,
5) kwity depozytowe,
6) instrumenty pochodne,
7) listy zastawne,
8) d ne papiery warto ciowe, w tym obligacje zamienne,
9) certyfikaty inwestycyjne,
10) tytu y uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego

inwestowania maj ce siedzib  za granic ,
11) instrumenty rynku pieni nego,
12) inne papiery warto ciowe inkorporuj ce prawa maj tkowe odpowiadaj ce prawom

wynikaj cym z akcji,
13) inne papiery warto ciowe inkorporuj ce prawa maj tkowe odpowiadaj ce prawom

wynikaj cym z zaci gni cia d ugu.
2. Warto  godziw  sk adników lokat wymienionych w ust. 1 notowanych na aktywnym rynku,

je eli Dzie  Wyceny jest zwyk ym dniem dokonywania transakcji na danym rynku, wyznacza si
wed ug ostatniego dost pnego w momencie dokonywania wyceny kursu ustalonego na aktywnym
rynku w Dniu Wyceny:
1) w przypadku sk adników lokat notowanych w systemie notowa  ci ych, na których

wyznaczany jest kurs zamkni cia – w oparciu o kurs zamkni cia, a je eli o godzinie 23:00
czasu polskiego na danym rynku nie b dzie dost pny kurs zamkni cia – w oparciu o ostatni
kurs dost pny o godzinie 23:00 czasu polskiego,

2) w przypadku sk adników lokat notowanych w systemie notowa  ci ych bez odr bnego
wyznaczania kursu zamkni cia – w oparciu o ostatni kurs transakcyjny na danym rynku
dost pny o godzinie 23:00 czasu polskiego,

3) w przypadku sk adników lokat notowanych w systemie notowa  jednolitych – w oparciu o
ostatni kurs ustalony w systemie kursu jednolitego, a je eli o godzinie 23:00 czasu polskiego
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na danym rynku nie b dzie dost pny kurs ustalony w systemie kursu jednolitego – w oparciu o
ostatni kurs dost pny o godzinie 23:00 czasu polskiego.

3. Je eli wolumen obrotów na danym sk adniku aktywów jest znacz co niski albo na danym
sk adniku aktywów nie zawarto adnej transakcji, ostatni dost pny kurs ustalony zgodnie z
metodami okre lonymi w ust. 2 jest korygowany zgodnie z zasadami okre lonymi w ust. 5.

4. Warto  godziw  sk adników lokat wymienionych w ust. 1 notowanych na aktywnym rynku,
je eli Dzie  Wyceny nie jest zwyk ym dniem dokonywania transakcji na danym rynku, wyznacza
si  wed ug ostatniego dost pnego kursu ustalonego zgodnie z metodami okre lonymi w ust. 2 w
poprzednim Dniu Wyceny, skorygowanego zgodnie z zasadami okre lonymi w ust. 5.

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 4 stosuje si  poni sze metody wyznaczania warto ci
godziwej:
1) przyjmuje si  warto  wyznaczon  zgodnie z ust. 2 na innym aktywnym rynku z tym, e o

wyborze innego aktywnego rynku decyduje wysoko  wolumenu obrotu w Dniu Wyceny;
2) je eli niedost pne s  warto ci wyznaczone zgodnie z pkt. 1, a na aktywnym rynku

organizowana jest sesja fixingowa, to do wyceny sk adnika lokat korzysta si  z kursu
fixingowego;

3) je eli niemo liwa jest wycena w oparciu o metod  okre lon  w pkt. 1) i 2), a na aktywnym
rynku dost pne s  ceny w zg oszonych najlepszych ofertach kupna i sprzeda y, to do wyceny
wylicza si redni  arytmetyczn  z najlepszych ofert kupna i sprzeda y, z tym, e
uwzgl dnienie wy cznie ceny w ofertach sprzeda y jest niedopuszczalne;

4) je eli niemo liwa jest wycena w oparciu o metody okre lone w pkt. 1)-3) – to do wyceny
stosuje si  warto  oszacowan  na podstawie danych dost pnych w serwisie Reuters Pricing
Service, a je eli dane te nie s  dost pne – to do wyceny stosuje si  warto  oszacowan  przez
Bloomberg Generic (w pierwszej kolejno ci) lub Bloomberg Fair Value (w drugiej kolejno ci),
a je eli oszacowania te nie s  dost pne – stosuje si  warto  oszacowan  przez
wyspecjalizowan , niezale  jednostk wiadcz  tego rodzaju us ugi, o ile mo liwe jest
rzetelne oszacowanie przez t  jednostk  przep ywów pieni nych zwi zanych z tym
sk adnikiem, przy czym jednostk  t  uznaje si  za niezale , je eli nie jest emitentem danego
sk adnika lokat i nie jest podmiotem zale nym od Towarzystwa;

5) je eli niemo liwe jest zastosowanie metod okre lonych w pkt. 1)-4) – to stosuje si  wycen  w
oparciu o publicznie og oszon  na aktywnym rynku cen  nieró ni cego si  istotnie sk adnika,
w szczególno ci o podobnej konstrukcji prawnej i celu ekonomicznym.

6. W przypadku sk adników lokat b cych przedmiotem obrotu na wi cej ni  jednym aktywnym
rynku, warto ci  godziw  jest kurs ustalony na rynku g ównym, ustalanym zgodnie z poni szymi
zasadami:
1) wyboru rynku g ównego dokonuje si  na koniec ka dego kolejnego miesi ca kalendarzowego;
2) kryterium wyboru rynku g ównego jest skumulowany wolumen obrotu na danym sk adniku

lokat w okresie ostatniego pe nego miesi ca kalendarzowego;
3) w przypadku gdy sk adnik lokat notowany jest jednocze nie na aktywnym rynku na terytorium

Rzeczpospolitej Polskiej i za granic  kryterium wyboru rynku g ównego jest mo liwo
dokonania przez Fundusz transakcji na danym rynku;

4) w przypadku, gdy papier warto ciowy nowej emisji jest wprowadzony do obrotu w momencie,
który nie pozwala na dokonanie porównania w pe nym okresie wskazanym w pkt. 2) to
ustalenie rynku g ównego nast puje:
a) poprzez porównanie obrotów z poszczególnych rynków od dnia rozpocz cia notowa  do

ko ca okresu porównawczego lub,
b) w przypadku, gdy rozpoczyna si  obrót papierem warto ciowym, wybór rynku

dokonywany jest poprzez porównanie obrotów na poszczególnych rynkach z dnia
pierwszego notowania.

§ 3 wycena sk adników lokat nienotowanych na aktywnym rynku
1. Zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu wyceniane b  nast puj ce sk adniki lokat

Subfunduszu nienotowanych na aktywnym rynku:
1) akcje,
2) warranty subskrypcyjne,
3) prawa do akcji,
4) prawa poboru,
5) kwity depozytowe,
6) instrumenty pochodne,
7) listy zastawne,
8) d ne papiery warto ciowe, w tym obligacje zamienne,
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9) jednostki uczestnictwa,
10) certyfikaty inwestycyjne,
11) tytu y uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego

inwestowania maj ce siedzib  za granic ,
12) depozyty,
13) waluty nie b ce depozytami,
14) instrumenty rynku pieni nego,
15) inne papiery warto ciowe inkorporuj ce prawa maj tkowe odpowiadaj ce prawom

wynikaj cym z akcji,
16) inne papiery warto ciowe inkorporuj ce prawa maj tkowe odpowiadaj ce prawom

wynikaj cym z zaci gni cia d ugu.
2. Warto  sk adników lokat wymienionych w ust. 1 nienotowanych na aktywnym rynku wyznacza

si , z zastrze eniem § 4 ust. 4 i 5, w nast puj cy sposób:
1) w przypadku d nych papierów warto ciowych, listów zastawnych, instrumentów rynku

pieni nego b cych papierami warto ciowymi oraz innych papierów warto ciowych
inkorporuj cych prawa maj tkowe odpowiadaj ce prawom wynikaj cym z zaci gni cia d ugu
– wed ug skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy
procentowej, z uwzgl dnieniem potencjalnych odpisów z tytu u trwa ej utraty warto ci, je eli
ich utworzenie oka e si  konieczne, przy czym skutek wyceny zalicza si  odpowiednio do
przychodów odsetkowych lub kosztów odsetkowych;

2) d ne papiery warto ciowe zawieraj ce wbudowane instrumenty pochodne:
a) w przypadku, gdy wbudowane instrumenty pochodne s ci le powi zane z wycenianym

papierem d nym to warto  ca ego instrumentu finansowego b dzie wyznaczana przy
zastosowaniu odpowiedniego dla danego instrumentu finansowego modelu wyceny
uwzgl dniaj c w swojej konstrukcji modele wyceny poszczególnych wbudowanych
instrumentów pochodnych, zgodnie z § 5,

b) w przypadku, gdy wbudowane instrumenty pochodne nie s ci le powi zane z
wycenianym papierem d nym, wówczas warto  wycenianego instrumentu finansowego

dzie stanowi  sum  warto ci d nego papieru warto ciowego (bez wbudowanych
instrumentów pochodnych) wyznaczonej przy uwzgl dnieniu efektywnej stopy
procentowej oraz warto ci wbudowanych instrumentów pochodnych wyznaczonych w
oparciu o modele w ciwe dla poszczególnych instrumentów pochodnych zgodnie z § 5.
Je eli jednak warto  godziwa wydzielonego instrumentu pochodnego nie mo e by
wiarygodnie okre lona to taki instrument wycenia si  wed ug metody okre lonej w punkcie
a);

3) w przypadku pozosta ych sk adników lokat – wed ug warto ci godziwej spe niaj cej warunki
wiarygodno ci, wyznaczanej zgodnie z § 5.

§ 4 szczególne metody wyceny sk adników lokat
1. Papiery warto ciowe nabyte przy zobowi zaniu si  drugiej strony do odkupu wycenia si ,

pocz wszy od dnia zawarcia umowy kupna, metod  skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej
przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, z uwzgl dnieniem potencjalnych odpisów z
tytu u trwa ej utraty warto ci, je eli ich utworzenie oka e si  konieczne.

2. Zobowi zania z tytu u zbycia papierów warto ciowych, przy zobowi zaniu si  Funduszu do
odkupu, wycenia si , pocz wszy od dnia zawarcia umowy sprzeda y, metod  korekty ró nicy
pomi dzy cen  odkupu a cen  sprzeda y, przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.

3. W przypadku przeszacowania sk adnika lokat dotychczas wycenianego w warto ci godziwej, do
wysoko ci skorygowanej ceny nabycia – warto  godziwa wynikaj ca z ksi g rachunkowych
stanowi, na dzie  przeszacowania, nowo ustalon  skorygowan  cen  nabycia tego sk adnika i
stanowi podstaw  do wylicze  skorygowanej ceny nabycia w kolejnych dniach wyceny. W
szczególno ci w wy ej wymieniony sposób wycenia si  d ne papiery warto ciowe, od dnia
ostatniego ich notowania do dnia wykupu.

4. Nale no ci z tytu u udzielonej po yczki papierów warto ciowych wycenia si  wed ug zasad
przyj tych dla tych papierów warto ciowych.

5. Zobowi zania z tytu u otrzymanej po yczki papierów warto ciowych ustala si  wed ug zasad
przyj tych dla tych papierów warto ciowych.

§ 5 metody wyznaczania warto ci godziwej
1. W przypadku sk adników lokat Subfunduszu nienotowanych na aktywnym rynku nieb cych

papierami d nymi stosuje si  poni sze metody wyznaczania warto ci godziwej:
1) w przypadku akcji – ich warto  ustala si  wed ug warto ci godziwej wyznaczonej za pomoc

powszechnie uznanych metod estymacji:
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a) ostatnio dost pne ceny transakcyjne na wycenianym sk adniku lokat ustalone pomi dzy
niezale nymi od siebie i nie powi zanymi ze sob  stronami,

b) metody rynkowe, a w szczególno ci metod  porównywalnych spó ek gie dowych oraz
metod  porównywalnych transakcji,

c) metody dochodowe, a w szczególno ci metod  zdyskontowanych przep ywów pieni nych,
d) metody ksi gowe, a w szczególno ci metod  skorygowanej warto ci aktywów netto;

2) w przypadku warrantów subskrypcyjnych oraz praw poboru – ich warto  wyznacza si  przy
yciu modelu, uwzgl dniaj cego w szczególno ci warto  godziw  akcji, na które opiewa

warrant lub prawo poboru oraz warto  wynikaj  z nabycia tych akcji w wyniku realizacji
praw przys uguj cych warrantom lub prawom poboru;

3) w przypadku praw do akcji – ich warto  wyznacza si  na podstawie publicznie og oszonej na
aktywnym rynku ceny nieró ni cego si  istotnie sk adnika, w szczególno ci o podobnej
konstrukcji prawnej i celu ekonomicznym, a w przypadku gdy nie mo na wskaza  takiego
sk adnika lokat, wed ug warto ci godziwej ustalonej zgodnie z pkt. 1;

4) w przypadku kwitów depozytowych – ich warto  wyznacza si  na podstawie publicznie
og oszonej na aktywnym rynku ceny papieru warto ciowego, w zwi zku, z którym zosta
wyemitowany kwit depozytowy;

5) w przypadku innych papierów warto ciowych inkorporuj cych prawa maj tkowe
odpowiadaj ce prawom wynikaj cym z akcji – ich warto  wyznacza si  wed ug warto ci
godziwej ustalonej w oparciu o zasady, o których mowa w pkt. 1)-4), w zale no ci od
charakterystyki papieru warto ciowego;

6) w przypadku depozytów – ich warto  stanowi warto  nominalna powi kszona o odsetki
naliczone przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej;

7) w przypadku jednostek uczestnictwa, certyfikatów inwestycyjnych i tytu ów uczestnictwa
emitowanych przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania maj ce
siedzib  za granic  – wycena w oparciu o ostatnio og oszon  warto  aktywów netto na
jednostk  uczestnictwa, certyfikat inwestycyjny lub tytu  uczestnictwa, z uwzgl dnieniem
zdarze  maj cych wp yw na ich warto  godziw , jakie mia y miejsce po dniu og oszenia
warto ci aktywów netto na jednostk  uczestnictwa, certyfikat inwestycyjny lub tytu
uczestnictwa;

8) w przypadku instrumentów pochodnych – wycena w oparciu o modele wyceny powszechnie
stosowane dla danego typu instrumentów, a w szczególno ci w przypadku kontraktów
terminowych, terminowych transakcji wymiany walut, stóp procentowych – wed ug modelu
zdyskontowanych przep ywów pieni nych;

9) w przypadku walut nie b cych depozytami – ich warto  wyznacza si  po przeliczeniu
wed ug ostatniego dost pnego redniego kursu wyliczonego na Dzie  Wyceny dla danej
waluty przez Narodowy Bank Polski.

2. Do czynników uwzgl dnianych przy wyborze jednej z metod estymacji, o których mowa w ust. 1
pkt 1), do wyceny sk adników lokat, o których mowa w ust. 1 pkt 1), nale :
1) dost pno  wystarczaj cych, wiarygodnych informacji i danych wej ciowych do wyceny,
2) charakterystyka (profil dzia alno ci) oraz za enia dotycz ce dzia ania spó ki,
3) okres, jaki up yn  od ostatniej transakcji nabycia wycenianego sk adnika lokat przez Fundusz,
4) okres, jaki up yn  od ostatnich transakcji, których przedmiotem by  wyceniany sk adnik lokat,

zawartych przez podmioty trzecie b ce niezale nymi od siebie i nie powi zanymi ze sob
stronami, o których to transakcjach Fundusz posiada wiarygodne informacje,

5) wielko  posiadanego pakietu wycenianego sk adnika.
3. Dane wej ciowe do modeli wyceny, o których mowa w ust. 1 pkt 1) lit. b), pkt 2) i pkt 8)

pochodz  z aktywnego rynku.
4. Modele i metody wyceny, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 ustalane s  w porozumieniu z

Depozytariuszem. Modele wyceny b  stosowane w sposób ci y. Ka da ewentualna zmiana
wyceny b dzie prezentowana, w przypadku gdy zosta a wprowadzona w pierwszym pó roczu roku
obrotowego, kolejno w pó rocznym oraz rocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym
Subfunduszu i po czonym sprawozdaniu finansowym Funduszu, natomiast w przypadku gdy
zmiany zosta y wprowadzone w drugim pó roczu roku obrotowego, kolejno w rocznym oraz
pó rocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym Subfunduszu i po czonym sprawozdaniu
finansowym Funduszu.

§ 6 wycena sk adników lokat denominowanych w walutach obcych
1. Aktywa oraz zobowi zania denominowane w walutach obcych wycenia si  lub ustala w walucie,

w której s  notowane na aktywnym rynku, a w przypadku, gdy nie s  notowane na aktywnym
rynku – w walucie, w której s  denominowane.
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2. Aktywa oraz zobowi zania, o których mowa w ust. 1 wykazuje si  w walucie, w której wyceniane
 aktywa i ustalane zobowi zania Funduszu, po przeliczeniu wed ug ostatniego dost pnego

redniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
3. Warto  aktywów notowanych lub denominowanych w walutach, dla których Narodowy Bank

Polski nie wylicza kursu, okre la si  w relacji do euro.
§ 7 cz stotliwo  i miejsca publikowania ceny zbycia i odkupienia Jednostek Uczestnictwa
Fundusz og asza Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostk  Uczestnictwa oraz cen  zbycia i
odkupienia tych Jednostek Uczestnictwa na stronie internetowej www.quercustfi.pl, niezw ocznie po
ich ustaleniu.
§ 8 o wiadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozda  finansowych
Dla Zarz du Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Na podstawie art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr
146, poz. 1546 wraz z pó niejszymi zmianami) o wiadczamy, i  dokonali my sprawdzenia:

zgodno ci zasad i metod wyceny aktywów nast puj cych subfunduszy funduszu QUERCUS
Parasolowy SFIO (zwanego dalej „Funduszem”): QUERCUS Ochrony Kapita u, QUERCUS
Selektywny, QUERCUS Agresywny, QUERCUS Ba kany i Turcja, QUERCUS Rosja,
QUERCUS lev, QUERCUS short, QUERCUS Gold lev, QUERCUS Gold short, QUERCUS Oil
lev, QUERCUS Oil short, QUERCUS Wheat lev, QUERCUS Wheat short, (zwanych dalej
„Subfunduszami”) opisanych w punkcie 13 rozdzia u III Prospektu Informacyjnego Funduszu –
tekst jednolity z dnia 29 maja 2012 r. („Prospekt”), z rozporz dzeniem Ministra Finansów z dnia
24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowo ci funduszy inwestycyjnych
(zwanego dalej „Rozporz dzeniem”),
zgodno ci i kompletno ci przyj tych zasad wyceny aktywów Subfunduszy z przyj  przez
Fundusz polityk  inwestycyjn  okre lon  odr bnie dla ka dego z wy ej wymienionych
subfunduszy, opisan  w rozdzia ach I-XIV cz ci II Statutu Funduszu oraz w rozdzia ach III A –
III N Prospektu Informacyjnego Funduszu – tekst jednolity z dnia 29 maja 2012 r.

Za przyj cie metod i zasad wyceny aktywów Funduszu oraz zgodno  z obowi zuj cymi przepisami
rachunkowo ci funduszy inwestycyjnych oraz zgodno  i kompletno  tych zasad z polityk
inwestycyjn  Funduszu odpowiedzialny jest Zarz d Towarzystwa. Naszym zadaniem by o sporz dzenie

wiadczenia niezale nego bieg ego rewidenta na podstawie prac wykonanych w ramach us ugi
atestacyjnej. Prace przeprowadzili my stosownie do obowi zuj cych w Polsce przepisów prawa,
krajowych standardów rewizji finansowej wydanych przez Krajow  Rad  Bieg ych Rewidentów oraz
zgodnie z Mi dzynarodowym Standardem Us ug Atestacyjnych 3000 „Us ugi atestacyjne inne ni
badania lub przegl dy historycznych informacji finansowych”.
Przeprowadzone przez nas sprawdzenie potwierdza zgodno  zasad i metod wyceny aktywów
Subfunduszy, przedstawionych w Prospekcie Informacyjnym Funduszu – tekst jednolity z dnia 29 maja
2012 r. z Rozporz dzeniem oraz potwierdza ich zgodno  i kompletno  z przyj  przez Fundusz
polityk  inwestycyjn  okre lon  odr bnie dla ka dego z wy ej wymienionych Subfunduszy,
przedstawion  w rozdzia ach I-XIV cz ci II Statutu Funduszu oraz w rozdzia ach III A – III N
Prospektu Informacyjnego Funduszu – tekst jednolity z dnia 29 maja 2012 r.
Niniejsze o wiadczenie zosta o sporz dzone wy cznie w celu do czenia do Prospektu QUERCUS
Parasolowy SFIO w celu spe nienia wymogów okre lonych w art. 220 ustawy o funduszach
inwestycyjnych.

...................................................
Jacek Marczak
Bieg y rewident, nr ewid. 9750

............................................................ ...............................................................
osoby reprezentuj ce podmiot podmiot uprawniony do badania

sprawozda  finansowych wpisany
na list  podmiotów uprawnionych
pod nr. ewidencyjnym 73
prowadzon  przez KRBR

Warszawa, 29 maja 2012 roku

http://www.quercustfi.pl/
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14. INFORMACJA O UTWORZENIU RADY INWESTORÓW
nie dotyczy – Statut Funduszu nie przewiduje utworzenia rady inwestorów
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Rozdzia  III A
DANE O SUBFUNDUSZU QUERCUS OCHRONY KAPITA U

1. ZWI Y OPIS POLITYKI INWESTYCYJNEJ SUBFUNDUSZU
1.1. WSKAZANIE G ÓWNYCH KATEGORII LOKAT SUBFUNDUSZU I ICH

DYWERSYFIKACJI CHARAKTERYZUJ CYCH SPECYFIK  SUBFUNDUSZU ORAZ,
JE ELI FUNDUSZ LOKUJE AKTYWA SUBFUNDUSZU G ÓWNIE W LOKATY INNE NI
PAPIERY WARTO CIOWE LUB INSTRUMENTY RYNKU PIENI NEGO - WYRA NE
WSKAZANIE TEJ CECHY
Fundusz b dzie inwestowa  aktywa Subfunduszu g ównie w krótkoterminowe Instrumenty D ne.
Aktywa Subfunduszu mog  by  równie  w ograniczonym zakresie inwestowane w Instrumenty
Akcyjne, jako rodek do osi gni cia dodatkowych przychodów.

redni udzia  Instrumentów D nych b dzie wynosi  ponad 90% aktywów Subfunduszu, z tym, e w
okresie przej ciowego zainwestowania cz ci aktywów w Instrumenty Akcyjne redni udzia
Instrumentów D nych mo e by  odpowiednio ni szy. Udzia  lokat w Instrumenty D ne b dzie
utrzymywany na poziomie równowa cym ryzyko spadku warto ci pozosta ych lokat w skali roku
kalendarzowego.
Subfundusz b dzie d , aby warto  Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu na koniec danego roku
kalendarzowego by a nie ni sza ni  na koniec roku poprzedniego. Towarzystwo, Fundusz, ani aden
inny podmiot nie gwarantuje osi gni cia powy szego celu. Zabezpieczeniu przed spadkiem warto ci
Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu s  zasady polityki inwestycyjnej.

1.2. ZWI Y OPIS KRYTERIÓW DOBORU LOKAT DO PORTFELA INWESTYCYJNEGO
SUBFUNDUSZU

ówne kryteria doboru poszczególnych kategorii lokat s  nast puj ce:
1) dla Instrumentów Akcyjnych: prognozowany wzrost warto ci instrumentu finansowego w uj ciu

nominalnym lub relatywnym, tj. w porównaniu z innymi podobnymi instrumentami finansowymi
lub w porównaniu do stopy zwrotu z indeksu gie dowego; prognozowane perspektywy wzrostu
wyników finansowych emitenta; ryzyko dzia alno ci emitenta; w przypadku praw poboru – równie
relacja ceny prawa poboru do aktualnej ceny akcji danej spó ki; w przypadku obligacji zamiennych
– równie  warunki zamiany obligacji na akcje;

2) dla Instrumentów D nych: prognozowane zmiany poziomu rynkowych stóp procentowych;
prognozowane zmiany kszta tu krzywej dochodowo ci; stosunek oczekiwanej stopy zwrotu do
ryzyka inwestycyjnego zwi zanego z danym papierem warto ciowym lub Instrumentem Rynku
Pieni nego; wp yw na redni okres do wykupu ca ego portfela inwestycyjnego; w przypadku
instrumentów d nych innych ni  emitowane, por czone lub gwarantowane przez Skarb Pa stwa
lub Narodowy Bank Polski – równie  wiarygodno  kredytowa emitenta, przy czym je li emitent
lub gwarant danej emisji posiadaj  rating, to musi by  to rating inwestycyjny;

3) dla Tytu ów Uczestnictwa: mo liwo  efektywniejszej realizacji celu inwestycyjnego Funduszu;
mo liwo  efektywniejszej dywersyfikacji lokat Funduszu; adekwatno  polityki inwestycyjnej
funduszu inwestycyjnego otwartego, funduszu zagranicznego lub instytucji wspólnego
inwestowania do polityki inwestycyjnej Funduszu;

4) dla Instrumentów Pochodnych: efektywno , rozumiana jako zgodno  zmiany warto ci
Instrumentu Pochodnego z oczekiwan  zmian  warto ci instrumentu bazowego; adekwatno ,
rozumiana jako zgodno  instrumentów bazowych z polityk  inwestycyjn  obowi zuj  dla danego
Subfunduszu; p ynno , rozumiana jako istnienie wolumenu obrotu danym Instrumentem
Pochodnym znacznie przewy szaj cego wielko  transakcji; koszt, rozumiany jako koszty
ponoszone w celu nabycia Instrumentu Pochodnego, w relacji do kosztów ponoszonych w celu
nabycia instrumentu bazowego;

5) dla Depozytów: oprocentowanie depozytów; wiarygodno  banku;
6) dla Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych: efektywno , rozumiana jako zgodno

zmiany warto ci Niewystandaryzowanego Instrumentu Pochodnego z oczekiwan  zmian  warto ci
instrumentu bazowego, adekwatno , rozumiana jako zgodno  instrumentów bazowych z polityk
inwestycyjn  obowi zuj  dla danego Subfunduszu, mo liwo  zabezpieczenia lokat danego
Subfunduszu odpowiadaj cych instrumentem bazowym Niewystandaryzowanych Instrumentów
Pochodnych, rozumiana jako ograniczenie ryzyka inwestycyjnego zwi zanego ze zmian  kursów,
cen lub warto ci tych lokat danego Subfunduszu.

1.3. JE ELI SUBFUNDUSZ ODZWIERCIEDLA SK AD UZNANEGO INDEKSU AKCJI LUB
NYCH PAPIERÓW WARTO CIOWYCH – WSKAZANIE TEGO INDEKSU, RYNKU,

KTÓREGO INDEKS DOTYCZY, ORAZ STOPNIA ODZWIERCIEDLENIA INDEKSU
PRZEZ SUBFUNDUSZ
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nie dotyczy – Subfundusz nie odzwierciedla sk adu indeksu akcji lub d nych papierów
warto ciowych

1.4. JE ELI WARTO  AKTYWÓW NETTO PORTFELA INWESTYCYJNEGO
SUBFUNDUSZU MO E SI  CHARAKTERYZOWA  DU  ZMIENNO CI  WYNIKAJ
ZE SK ADU PORTFELA LUB Z PRZYJ TEJ TECHNIKI ZARZ DZANIA PORTFELEM –
WYRA NE WSKAZANIE TEJ CECHY
Zmienno  warto ci aktywów netto portfela jest niewielka, ze wzgl du na specyficzny sk ad portfela
inwestycyjnego funduszu – rednio ponad 90% warto ci portfela stanowi  Instrumenty D ne.
Zmienno  warto ci aktywów netto portfela mo e si  zwi kszy  w okresie przej ciowego ulokowania
aktywów w Instrumenty Akcyjne.

1.5. JE ELI FUNDUSZ MO E ZAWIERA  UMOWY, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM S
INSTRUMENTY POCHODNE, W TYM NIEWYSTANDARYZOWANE INSTRUMENTY
POCHODNE - WSKAZANIE TEJ INFORMACJI WRAZ Z OKRE LENIEM WP YWU
ZAWARCIA TAKICH UMÓW, W TYM UMÓW, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM S
NIEWYSTANDARYZOWANE INSTRUMENTY POCHODNE, NA RYZYKO ZWI ZANE Z
PRZYJ  POLITYK  INWESTYCYJN
Subfundusz mo e zawiera  umowy maj ce za przedmiot instrumenty pochodne, za wyj tkiem umów
maj cych za przedmiot niewystandaryzowane instrumenty pochodne, z tym e ograniczenie to nie
dotyczy stosowania zabezpiecze  przed ryzykiem walutowym opisanych poni ej.
Fundusz mo e zabezpiecza  inwestycje Subfunduszu w instrumenty finansowe denominowane w
walutach obcych z wykorzystaniem Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych – kontraktów
forward, dla których instrumentami bazowymi s  waluty oraz Instrumentów Pochodnych – transakcji
terminowych (futures), w których instrumentami bazowymi s  waluty.
Umowy, których przedmiotem s  instrumenty pochodne b  zawierane w celu ograniczenia ryzyka
inwestycyjnego lub w celu zapewnienia sprawnego zarz dzania portfelem inwestycyjnym.
Subfundusz do y wszelkich stara , aby zawarte umowy, których przedmiotem s  instrumenty
pochodne przyczynia y si  do realizacji przyj tej polityki inwestycyjnej i ogranicza y jej ryzyko.
Z lokatami w Instrumenty Pochodne zwi zane s  nast puj ce rodzaje ryzyka:
1) ryzyko rynkowe instrumentu bazowego – zwi zane z niekorzystnymi zmianami poziomu lub

zmienno ci kursów, cen lub warto ci instrumentu bazowego, o który oparty jest ten Instrument
Pochodny,

2) ryzyko stosowania d wigni finansowej – w Instrumenty Pochodne cz sto wkomponowany jest
mechanizm kredytowy, to znaczy Fundusz wnosi depozyt zabezpieczaj cy w wysoko ci ni szej ni
warto  instrumentu bazowego, istnieje w zwi zku z tym mo liwo  poniesienia przez Fundusz
straty przewy szaj cej warto  depozytu zabezpieczaj cego, mechanizm d wigni finansowej
powoduje zwielokrotnienie zysków i strat z inwestycji – Fundusz mo e by  nara ony na istotne
ryzyko w zwi zku z wykorzystaniem mechanizmu d wigni finansowej,

3) ryzyko niedopasowania wyceny Instrumentu Pochodnego do wyceny instrumentu bazowego, o
który oparty jest ten Instrument Pochodny,

4) ryzyko rozliczenia transakcji – ryzyko zwi zane z mo liwo ci  wyst powania b dów lub opó nie
w rozliczeniach transakcji, których przedmiotem s  Instrumenty Pochodne,

5) ryzyko operacyjne – zwi zane z zawodno ci  systemów informatycznych i wewn trznych systemów
kontrolnych.

Z lokatami w Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne zwi zane s  nast puj ce rodzaje ryzyka:
1) ryzyko rynkowe instrumentu bazowego – zwi zane z niekorzystnymi zmianami poziomu lub

zmienno ci kursów, cen lub warto ci instrumentu bazowego, o który oparty jest ten
Niewystandaryzowany Instrument Pochodny,

2) ryzyko stosowania d wigni finansowej – w Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne cz sto
wkomponowany jest mechanizm kredytowy, to znaczy Subfundusz wnosi depozyt zabezpieczaj cy
w wysoko ci ni szej ni  warto  instrumentu bazowego, istnieje w zwi zku z tym mo liwo
poniesienia przez Subfundusz straty przewy szaj cej warto  depozytu zabezpieczaj cego,
mechanizm d wigni finansowej powoduje zwielokrotnienie zysków i strat z inwestycji –
Subfundusz mo e by  nara ony na istotne ryzyko w zwi zku z wykorzystaniem mechanizmu

wigni finansowej,
3) ryzyko niedopasowania wyceny Niewystandaryzowanego Instrumentu Pochodnego do wyceny

instrumentu bazowego, o który oparty jest ten Niewystandaryzowany Instrument Pochodny,
4) ryzyko rozliczenia transakcji – ryzyko zwi zane z mo liwo ci  wyst powania b dów lub opó nie

w rozliczeniach transakcji, których przedmiotem s  Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne,
5) ryzyko niewyp acalno ci kontrahenta – ryzyko to dotyczy Niewystandaryzowanych Instrumentów

Pochodnych i b dzie ograniczone w zwi zku z ustalonymi w Statucie Funduszu ograniczeniami,
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6) ryzyko p ynno ci – Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne nie s  przedmiotem aktywnego
obrotu, Subfundusz ma jednak mo liwo  neutralizacji ekspozycji na ryzyko danego instrumentu
bazowego poprzez zajmowanie przeciwstawnych pozycji w instrumentach danego rodzaju,

7) ryzyko operacyjne – zwi zane z zawodno ci  systemów informatycznych i wewn trznych systemów
kontrolnych.

1.6. JE ELI UDZIELONO GWARANCJI WYP ATY OKRE LONEJ KWOTY Z TYTU U
ODKUPIENIA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA - WSKAZANIE GWARANTA ORAZ
WARUNKÓW GWARANCJI
nie dotyczy – nie udzielono adnych gwarancji

2. OPIS RYZYKA ZWI ZANEGO Z INWESTOWANIEM W JEDNOSTKI UCZESTNICTWA
SUBFUNDUSZU, W TYM RYZYKA INWESTYCYJNEGO ZWI ZANEGO Z PRZYJ
POLITYK  INWESTYCYJN  SUBFUNDUSZU

2.1. OPIS RYZYKA INWESTYCYJNEGO ZWI ZANEGO Z POLITYK  INWESTYCYJN
SUBFUNDUSZU, Z UWZGL DNIENIEM STRATEGII ZARZ DZANIA I SZCZEGÓLNYCH
STRATEGII INWESTYCYJNYCH STOSOWANYCH W ODNIESIENIU DO INWESTYCJI
NA OKRE LONYM OBSZARZE GEOGRAFICZNYM, W OKRE LONEJ BRAN Y LUB
SEKTORZE GOSPODARCZYM ALBO W ODNIESIENIU DO OKRE LONEJ KATEGORII
LOKAT, ALBO W CELU ODZWIERCIEDLENIA INDEKSU AKCJI LUB D NYCH
PAPIERÓW WARTO CIOWYCH
Z polityk  inwestycyjn  Subfunduszu wi e si  niskie ryzyko, wynikaj ce z inwestycji rodków
Subfunduszu g ównie w krótkoterminowe Instrumenty D ne. Na poziom ryzyka maj  wp yw
inwestycje Aktywów Subfunduszu w nieskarbowe Instrumenty D ne.
Na poziom ryzyka maj  równie  wp yw przej ciowe inwestycje Aktywów Subfunduszu w Instrumenty
Akcyjne. Ryzyko to jest równowa one przez inwestycje g ównie w Instrumenty D ne.
Z polityk  inwestycyjn  Subfunduszu wi  si  ponadto ryzyka opisane poni ej.

2.1.1. RYZYKO RYNKOWE
Ryzyko rynkowe to ryzyko spadku warto ci aktywów netto portfela inwestycyjnego spowodowane
niekorzystnymi zmianami cen instrumentów finansowych.
Dla Subfunduszu g ównymi elementami ryzyka rynkowego s : ryzyko rynku akcji i ryzyko stopy
procentowej.
Ryzyko rynku akcji obejmuje ryzyko spadku warto ci aktywów netto portfela inwestycyjnego
spowodowane spadkiem cen akcji. Na ryzyko rynku akcji sk adaj  si : ryzyko systematyczne ca ego
rynku akcji i ryzyko specyficzne konkretnego emitenta. Ryzyko systematyczne jest uzale nione w
du ym stopniu od sytuacji makroekonomicznej. Wp yw na nie maj  m.in. dynamika wzrostu
gospodarczego, poziom deficytu bud etowego i handlowego, wielko  popytu konsumpcyjnego i
inwestycyjnego, wysoko  stóp procentowych i kursów walutowych, poziom inflacji, ceny surowców i
zmiany cen akcji na rynkach zagranicznych. Pogarszaj ca si  sytuacja makroekonomiczna negatywnie
wp ywa na ceny akcji. Ryzyko specyficzne zwi zane jest z inwestowaniem w akcje poszczególnych
emitentów. Wp yw na nie maj  m.in. wyniki finansowe emitenta, poziom adu korporacyjnego, jako
pracy zarz du, konflikty w akcjonariacie, poziom zad enia. Subfundusz poprzez dywersyfikacj  d y
do ograniczenia ryzyka specyficznego poszczególnych spó ek.
Ryzyko stopy procentowej obejmuje ryzyko spadku Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu
spowodowane wzrostem rynkowych stóp procentowych. Ryzyko stopy procentowej jest wi ksze dla
instrumentów o sta ym oprocentowaniu. Zale no  cen instrumentów d nych od rynkowych stóp
procentowych jest odwrotna. Wraz ze wzrostem rynkowych stóp procentowych ceny instrumentów

nych spadaj , a wraz ze spadkiem rynkowych stóp procentowych ceny instrumentów d nych
rosn . Ryzyko stopy procentowej zale y od czasu do wykupu instrumentu, jego stopy odsetkowej i
stopy dochodowo ci. Im d szy czas do wykupu instrumentu, tym wy sze jest ryzyko stopy
procentowej. Im ni sza stopa odsetkowa i stopa dochodowo ci instrumentu, tym wy sze jest ryzyko
stopy procentowej. ród ami ryzyka stopy procentowej s  m.in. wzrost stopy inflacji (bie cej lub
prognozowanej), wysokie tempo rozwoju gospodarczego, spadek stopy oszcz dno ci w gospodarce,
negatywna ocena przez inwestorów przysz ej sytuacji fiskalnej kraju, wzrost stóp procentowych w
innych krajach. Szczególnie du e znaczenie dla wysoko ci rynkowych stóp procentowych w Polsce
maj  poziom deficytu finansów publicznych i d ugu publicznego w relacji do PKB oraz perspektywy
kszta towania si  tych parametrów w przysz ci.

2.1.2. RYZYKO KREDYTOWE
ównymi elementami ryzyka kredytowego s : ryzyko niedotrzymania warunków, ryzyko obni enia

oceny kredytowej i ryzyko rozpi to ci kredytowej.
Ryzyko niedotrzymania warunków, nazywane równie  ryzykiem niewyp acalno ci, obejmuje ryzyko
spadku Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu spowodowane niedotrzymaniem warunków kontraktów
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finansowych przez emitentów Instrumentów D nych. Ryzyko niewyp acalno ci polega na
niesp aceniu przez emitenta w terminie nale nej kwoty z tytu u wyemitowanych Instrumentów

nych.
Ryzyko obni enia oceny kredytowej obejmuje ryzyko spadku Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu
spowodowane obni eniem ocen kredytowych (ratingów) emitentów lub emisji.
Ryzyko rozpi to ci kredytowej to ryzyko spadku warto ci aktywów netto funduszu inwestycyjnego
spowodowane zmianami rozpi to ci kredytowej dla emisji, czyli ró nicy mi dzy cenami Instrumentów

nych o porównywalnych warunkach, ale wyemitowanych przez emitentów o ró nych ratingach.
Inwestycje w papiery komercyjne oraz obligacje municypalne i korporacyjne wi  si  z wy szym
poziomem ryzyka kredytowego, uzale nionym od wiarygodno ci kredytowej emitenta.
Inwestycje w tytu y uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania maj ce siedzib
za granic  lub w jednostki uczestnictwa innych funduszy obci one s  ryzykiem pochodz cym od
ryzyka lokat takiego funduszu.
Inwestycje w lokaty bankowe zwi zane s  z ryzykiem kredytowym banku.

2.1.3. RYZYKO ROZLICZENIA
Ryzyko rozliczenia wyst puje w przypadku rozliczania transakcji zakupu lub sprzeda y instrumentów
finansowych, które nie s  gwarantowane przez izby rozliczeniowe.
Z ryzykiem rozliczenia wi e si  ryzyko operacyjne obejmuj ce ryzyko straty wynikaj cej z b dnych
procedur wewn trznych, niestosowania si  do procedur, dzia ania systemów b  pracowników lub te
wynikaj cej ze zdarze  zewn trznych. Cztery podstawowe ród a ryzyka operacyjnego to: ludzie,
systemy, zdarzenia zewn trzne oraz procesy.

2.1.4. RYZYKO P YNNO CI
Ryzyko p ynno ci wi e si  z brakiem mo liwo ci przeprowadzenia transakcji, przy zachowaniu
aktualnej ceny rynkowej. Ryzyko to wyst puje najcz ciej przy próbie sprzeda y znacznej ilo ci
posiadanych aktywów, szczególnie je li p ynno  obrotu danym instrumentem nie jest wysoka.
Nast puje wówczas naruszenie struktury popytu i poda y prowadz ce do istotnej zmiany ceny
rynkowej.

2.1.5. RYZYKO WALUTOWE
Ryzyko wynika ze zmian kursów walut, w których wyra one s  lokaty funduszu wzgl dem waluty, w
której dokonywana jest wycena aktywów Funduszu. Fundusz lokuje rodki w aktywa denominowane w
walucie polskiej lub denominowane w walucie obcej.
W zwi zku z tym Uczestnicy Funduszu musz  liczy  si  z ryzykiem spadku Warto ci Aktywów Netto
Subfunduszu spowodowanym spadkiem kursu waluty polskiej w stosunku do walut obcych.
W celu ograniczenia ryzyka walutowego Fundusz mo e zabezpiecza  zmiany kursu walutowego z
wykorzystaniem Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych lub z wykorzystaniem
Instrumentów Pochodnych. Statut Funduszu nie przewiduje natomiast obowi zku korzystania z takich
zabezpiecze . Maj c powy sze na wzgl dzie Towarzystwo ani Fundusz nie gwarantuj  stosowania
zabezpiecze  walutowych. Decyzja w zakresie zastosowania zabezpieczenia walutowego b dzie
podejmowana ka dorazowo przez Towarzystwo.

2.1.6. RYZYKO ZWI ZANE Z PRZECHOWYWANIEM AKTYWÓW
Aktywa Subfunduszu przechowywane s  na rachunkach prowadzonych przez Depozytariusza i
Subdepozytariuszy (podmioty, które na podstawie umowy z Depozytariuszem przechowuj  cz
aktywów Subfunduszu). Instrumenty finansowe stanowi  w asno  Funduszu i nie wchodz  do masy
upad ci w przypadku og oszenia upad ci Depozytariusza i Subdepozytariuszy.

2.1.7. RYZYKO ZWI ZANE Z KONCENTRACJ  AKTYWÓW LUB RYNKÓW
Fundusz mo e koncentrowa  inwestycje Subfunduszy na okre lonym rynku. Sytuacja na tym rynku
szczególnie oddzia uje wówczas na warto  i p ynno  aktywów Subfunduszu. Istotne wahania cen
rynkowych poszczególnych instrumentów finansowych mog  powodowa  wahania Warto ci Aktywów
Netto przypadaj cej na Jednostk  Uczestnictwa Subfunduszu.

2.2. OPIS  RYZYKA  ZWI ZANEGO  Z  UCZESTNICTWEM  W  SUBFUNDUSZU,  W  TYM  W
SZCZEGÓLNO CI:
Poni sze informacje (pkt 2.2.1. – 2.2.5.) s  jednakowe dla wszystkich Subfunduszy

2.2.1. OPIS RYZYKA NIEOSI GNI CIA OCZEKIWANEGO ZWROTU Z INWESTYCJI W
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA, Z UWZGL DNIENIEM CZYNNIKÓW MAJ CYCH
WP YW NA POZIOM RYZYKA ZWI ZANEGO Z INWESTYCJ , W TYM: RYZYKO
ZWI ZANE Z ZAWARCIEM OKRE LONYCH UMÓW, RYZYKO ZWI ZANE ZE
SZCZEGÓLNYMI WARUNKAMI ZAWARTYCH PRZEZ SUBFUNDUSZ TRANSAKCJI, A
TAK E RYZYKO ZWI ZANE Z UDZIELONYMI GWARANCJAMI
Ryzyko to polega na niemo no ci przewidzenia przysz ych zmian cen instrumentów finansowych
wchodz cych w sk ad portfeli Subfunduszy i w konsekwencji niemo no ci przewidzenia zmian
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Warto ci Aktywów Netto Subfunduszy przypadaj cych na Jednostk  Uczestnictwa. Stopa zwrotu z
inwestycji w Jednostki Uczestnictwa jest zale na zarówno od ceny Jednostki Uczestnictwa w dniu
nabycia Jednostek Uczestnictwa przez Uczestnika, wielko ci poniesionej op aty za zbycie Jednostek
Uczestnictwa, a tak e od ceny Jednostki Uczestnictwa z dnia odkupienia Jednostek Uczestnictwa i
wielko ci op aty poniesionej z tytu u odkupienia Jednostek Uczestnictwa. W przypadku uzyskania
dodatniej stopy zwrotu Uczestnik, lub Fundusz jako p atnik podatku, b dzie zobowi zany do zap aty
podatku dochodowego, co obni y uzyskan  przez Uczestnika wielko  stopy zwrotu. Uzyskana stopa
zwrotu zale y w du ej mierze od dat nabycia i odkupienia Jednostek Uczestnictwa. adna z zawartych
przez Fundusz umów nie niesie za sob  ryzyk innych ni  ryzyka inwestycyjne opisane w niniejszym
Prospekcie. Fundusz nie zawiera  transakcji na warunkach szczególnych, które powodowa yby wzrost
ryzyka dla Uczestników. Fundusz nie udziela gwarancji innym podmiotom.

2.2.2. OPIS RYZYKA WYST PIENIA SZCZEGÓLNYCH OKOLICZNO CI, NA WYST PIENIE
KTÓRYCH UCZESTNIK FUNDUSZU NIE MA WP YWU LUB MA OGRANICZONY
WP YW, W TYM: OTWARCIE LIKWIDACJI FUNDUSZU, PRZEJ CIE ZARZ DZANIA
FUNDUSZEM PRZEZ INNE TOWARZYSTWO, ZMIAN  DEPOZYTARIUSZA LUB
PODMIOTU OBS UGUJ CEGO FUNDUSZ, PO CZENIE FUNDUSZU Z INNYM
FUNDUSZEM, PRZEKSZTA CENIE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU
INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO W FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, A TAK E
ZMIAN  POLITYKI INWESTYCYJNEJ SUBFUNDUSZU
Fundusz mo e zosta  rozwi zany. Rozwi zanie Funduszu nast puje po przeprowadzeniu likwidacji. Z
dniem rozpocz cia likwidacji Fundusz nie mo e zbywa , a tak e odkupywa  Jednostek Uczestnictwa.
Likwidacja Funduszu polega na zbyciu jego aktywów, ci gni ciu nale no ci Funduszu, zaspokojeniu
wierzycieli Funduszu i umorzeniu Jednostek Uczestnictwa przez wyp at  uzyskanych rodków
pieni nych Uczestnikom Funduszu, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich Jednostek
Uczestnictwa. Zbywanie aktywów Funduszu powinno by  dokonywane z nale ytym uwzgl dnieniem
interesów Uczestników Funduszu. Uczestnik nie ma wp ywu na wyst pienie przes anek likwidacji
Funduszu. Istnieje ryzyko, e rodki pieni ne wyp acane Uczestnikom b  ni sze ni  mo liwe do
otrzymania w przypadku, gdyby Fundusz nie zosta  postawiony w stan likwidacji.
W trakcie trwania Funduszu, Fundusz mo e dokona  likwidacji Subfunduszu. Subfundusz mo e zosta
zlikwidowany w przypadku podj cia przez Towarzystwo decyzji o jego likwidacji. W przypadku
rozwi zania Funduszu likwidacji podlegaj  wszystkie Subfundusze. Uczestnik nie ma wp ywu na
wyst pienie przes anek likwidacji Subfunduszu. Istnieje ryzyko, e rodki pieni ne wyp acane
Uczestnikom b  ni sze ni  mo liwe do otrzymania w przypadku, gdyby Fundusz lub Subfundusz nie
zosta  postawiony w stan likwidacji.
Na podstawie umowy zawartej przez Towarzystwo z innym towarzystwem funduszy inwestycyjnych,
towarzystwo to mo e przej  zarz dzanie Funduszem. Przej cie zarz dzania wymaga zmiany Statutu
Funduszu w cz ci wskazuj cej firm , siedzib  i adres zarz dzaj cego nim towarzystwa funduszy
inwestycyjnych. Towarzystwo przejmuj ce zarz dzanie wst puje w prawa i obowi zki towarzystwa

cego dotychczas organem Funduszu, z chwil  wej cia w ycie tych zmian w Statucie Funduszu.
Fundusz lub Depozytariusz mog  rozwi za  umow  o prowadzenie rejestru aktywów funduszu, za
wypowiedzeniem, w terminie nie krótszym ni  6 miesi cy. Zmiana depozytariusza wymaga jednak e
zgody Komisji. Je eli Depozytariusz nie wykonuje obowi zków okre lonych w umowie o prowadzenie
rejestru aktywów funduszu albo wykonuje je nienale ycie: Fundusz wypowiada umow  i niezw ocznie
zawiadamia o tym Komisj ; Komisja mo e nakaza  Funduszowi zmian  Depozytariusza. W tych
przypadkach wypowiedzenie mo e nast pi  w terminie krótszym ni  6 miesi cy. W przypadku otwarcia
likwidacji lub og oszenia upad ci Depozytariusza, Fundusz niezw ocznie dokonuje zmiany
depozytariusza, bez stosowania sze ciomiesi cznego terminu wypowiedzenia. Zmiana depozytariusza
jest dokonywana w sposób zapewniaj cy nieprzerwane wykonywanie obowi zków depozytariusza.
Towarzystwo mo e w ka dym czasie dokona  zmiany podmiotów obs uguj cych Fundusz, w
szczególno ci Agenta Transferowego. Uczestnik nie ma wp ywu na decyzj  Towarzystwa o zmianie
Depozytariusza lub podmiotu obs uguj cego Fundusz.
Za zgod  Komisji mo e nast pi  po czenie dwóch funduszy inwestycyjnych otwartych, zarz dzanych
przez Towarzystwo. Nie mog  by  po czone fundusze inwestycyjne otwarte, które zbywaj  jednostki
uczestnictwa ró ni ce si  od siebie sposobem pobierania op at manipulacyjnych lub op at obci aj cych
aktywa funduszu, chyba e przed rozpocz ciem procedury po czenia wszystkie jednostki uczestnictwa
zarówno w funduszu przejmuj cym, jak i funduszu przejmowanym zostan  zamienione na jednostki
uczestnictwa tej samej kategorii. Po czenie nast puje przez przeniesienie maj tku funduszu
przejmowanego do funduszu przejmuj cego oraz przydzielenie uczestnikom funduszu przejmowanego
jednostek uczestnictwa funduszu przejmuj cego w zamian za jednostki uczestnictwa funduszu
przejmowanego. Uczestnik nie ma wp ywu na decyzj  Towarzystwa o po czeniu funduszy.
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Po czone mog  zosta  równie  Subfundusze. Po czenie nast puje przez przeniesienie maj tku
Subfunduszu przejmowanego do Subfunduszu przejmuj cego oraz przydzielenie Uczestnikom
Subfunduszu przejmowanego Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu przejmuj cego w zamian za
Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu przejmowanego.
Towarzystwo mo e w ka dym czasie dokona  zmiany Statutu Funduszu w cz ci dotycz cej polityki
inwestycyjnej prowadzonej przez Subfundusz. Zmiana Statutu Funduszu wymaga og oszenia o
dokonanych zmianach oraz up ywu terminu trzech miesi cy od dnia og oszenia o zmianach. Uczestnik
nie ma wp ywu na decyzj  Towarzystwa o zmianie polityki inwestycyjnej Funduszu.

2.2.3. OPIS RYZYKA NIEWYP ACALNO CI GWARANTA
nie dotyczy – Fundusz nie jest funduszem gwarantowanym

2.2.4. OPIS RYZYKA INFLACJI
Ryzyko inflacji jest ryzykiem spadku si y nabywczej rodków pieni nych powierzonych Funduszowi.
Istnienie inflacji powoduje, e realna stopa zwrotu (z uwzgl dnieniem inflacji) mo e by  istotnie ni sza
od nominalnej stopy zwrotu (bez uwzgl dnienia inflacji).

2.2.5. OPIS RYZYKA ZWI ZANEGO Z REGULACJAMI PRAWNYMI DOTYCZ CYMI
FUNDUSZU, W SZCZEGÓLNO CI W ZAKRESIE PRAWA PODATKOWEGO
Zmiany regulacji prawnych dotycz cych dzia alno ci Subfunduszu mog  mie  wp yw na przedstawione
w niniejszym Prospekcie prawa i obowi zki Uczestników. Na dzie  sporz dzenia Prospektu, Fundusz
jest podmiotowo zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych. Nie mo na wykluczy  jednak
opodatkowania dochodów Funduszu w przysz ci. Ewentualne wprowadzenie opodatkowania
dochodów Funduszu spowoduje obni enie osi ganych przez Uczestników Funduszu stóp zwrotu z
inwestycji w Jednostki Uczestnictwa.

3. OKRE LENIE PROFILU INWESTORA. KTÓRY B DZIE UWZGL DNIA  ZAKRES
CZASOWY INWESTYCJI ORAZ POZIOM RYZYKA INWESTYCYJNEGO ZWI ZANEGO
Z PRZYJ  POLITYK  INWESTYCYJN  SUBFUNDUSZU
Subfundusz przeznaczony jest dla osób, które planuj  inwestowanie nawet w krótkookresowym
horyzoncie inwestycyjnym, oczekuj  stabilnych zysków porównywalnych lub wy szych ni  w
przypadku depozytów bankowych, jednak e akceptuj  niewielkie ryzyko zwi zane z przej ciowymi
inwestycjami Aktywów Subfunduszu w Instrumenty Akcyjne oraz ryzyko zwi zane z inwestycjami w

ne Papiery Korporacyjne.
4. INFORMACJE O WYSOKO CI OP AT I PROWIZJI ZWI ZANYCH Z UCZESTNICTWEM

W SUBFUNDUSZU, SPOSOBIE ICH NALICZANIA I POBIERANIA ORAZ O KOSZTACH
OBCI AJ CYCH SUBFUNDUSZ

4.1. WSKAZANIE PRZEPISÓW STATUTU FUNDUSZU OKRE LAJ CYCH RODZAJE,
MAKSYMALN  WYSOKO , SPOSÓB KALKULACJI I NALICZANIA KOSZTÓW
OBCI AJ CYCH SUBFUNDUSZ, W TYM W SZCZEGÓLNO CI WYNAGRODZENIE
TOWARZYSTWA ORAZ TERMINY, W KTÓRYCH NAJWCZE NIEJ MO E NAST PI
POKRYCIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW KOSZTÓW
Poni sza informacja jest jednakowa dla wszystkich Subfunduszy
Rodzaje, maksymalna wysoko , sposób kalkulacji i naliczania kosztów obci aj cych Subfundusz, w
tym wynagrodzenie Towarzystwa oraz terminy, w których najwcze niej mo e nast pi  pokrycie
poszczególnych rodzajów kosztów okre lone s  w tre ci § 5 ka dego z rozdzia ów Cz ci II Statutu
Funduszu.

4.2. WSKAZANIE WARTO CI WSPÓ CZYNNIKA KOSZTÓW CA KOWITYCH, ZWANEGO
DALEJ "WSKA NIKIEM WKC", WRAZ Z INFORMACJ , E ODZWIERCIEDLA ON
UDZIA  KOSZTÓW NIEZWI ZANYCH BEZPO REDNIO Z DZIA ALNO CI
INWESTYCYJN  FUNDUSZU W REDNIEJ WARTO CI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
ZA DANY ROK, A TAK E WSKAZANIE KATEGORII KOSZTÓW FUNDUSZU
NIEW CZONYCH DO WSKA NIKA WKC, W TYM OP AT TRANSAKCYJNYCH
Wska nik WKC za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. dla Jednostek Uczestnictwa
kategorii A wynosi 1,64%.
Wspó czynnik WKC odzwierciedla udzia  kosztów niezwi zanych bezpo rednio z dzia alno ci
inwestycyjn  Subfunduszu w redniej Warto ci Aktywów Netto Funduszu za dany rok.
Wspó czynnik Kosztów Ca kowitych (WKC) nie zawiera kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i
op at maklerskich, podatków zwi zanych z nabyciem lub zbyciem sk adników portfela; odsetek z tytu u
zaci gni tych po yczek lub kredytów; wiadcze  wynikaj cych z realizacji umów, których
przedmiotem s  instrumenty pochodne; op at zwi zanych z nabyciem lub odkupieniem jednostek
uczestnictwa lub innych op at ponoszonych bezpo rednio przez Uczestnika; warto ci us ug
dodatkowych.
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4.3. WSKAZANIE OP AT MANIPULACYJNYCH Z TYTU U ZBYCIA LUB ODKUPIENIA
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA ORAZ INNYCH OP AT UISZCZANYCH BEZPO REDNIO
PRZEZ UCZESTNIKA
Poni sza informacja jest jednakowa dla wszystkich Subfunduszy, za wyj tkiem stawek procentowych
op at
Z tytu u zbywania Jednostek Uczestnictwa kategorii A pobierana jest Op ata Dystrybucyjna w
wysoko ci nie wy szej ni  1,5% wp aty dokonanej przez nabywc .
Z tytu u zbycia Jednostek Uczestnictwa w ramach zamiany lub konwersji, w miejsce Op aty
Dystrybucyjnej pobierana jest Op ata Wyrównawcza. Stawka Op aty Wyrównawczej jest równa stawce
Op aty Dystrybucyjnej obowi zuj cej w Subfunduszu docelowym pomniejszonej o stawk  Op aty
Dystrybucyjnej obowi zuj cej w Subfunduszu ród owym, dla danej warto ci zlecenia nabycia
Jednostek Uczestnictwa. W przypadku, gdy nabycie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu
ród owym nast pi o na podstawie zamiany lub konwersji, wówczas stawk  Op aty Dystrybucyjnej

obowi zuj cej w Subfunduszu docelowym pomniejsza si  o stawk  Op aty Dystrybucyjnej
obowi zuj cej w Subfunduszu o najwy szych stawkach Op aty Dystrybucyjnej spo ród Subfunduszy
uczestnicz cych we wcze niejszych zamianach lub konwersjach tych Jednostek Uczestnictwa.
Wysoko  op at manipulacyjnych jest zró nicowana w zale no ci od Dystrybutorów i ustalane s
oddzielne Tabele Op at dla poszczególnych Dystrybutorów. Tabela Op at obowi zuj ca dla danego
Dystrybutora jest udost pniana w Punktach Obs ugi Klientów tego Dystrybutora. Wszystkie Tabele
Op at s  udost pniane na stronie internetowej Towarzystwa.
Towarzystwo mo e obni  op aty manipulacyjne lub zwolni  z tych op at: pracowników
Towarzystwa, pracowników Agenta Transferowego, pracowników i agentów Dystrybutora,
pracowników Depozytariusza, akcjonariuszy Towarzystwa, innych Inwestorów lub Uczestników po
przeprowadzeniu indywidualnych negocjacji (w formie jednorazowej lub sta ej obni ki lub zwolnienia),
a tak e osoby, których reklamacje zosta y uwzgl dnione przez Fundusz. Towarzystwo mo e
upowa nia  Dystrybutorów do negocjowania indywidualnych obni ek lub zwolnie  z op aty
manipulacyjnych.
Towarzystwo mo e prowadzi  kampanie promocyjne polegaj ce na zbywaniu Jednostek Uczestnictwa
bez pobierania Op aty Dystrybucyjnej lub z pobieraniem tej op aty w wysoko ci ni szej, ni  wynika z
Tabeli Op at b  Umów Dodatkowych. O wprowadzeniu kampanii promocyjnej oraz wysoko ci
Op aty Dystrybucyjnej obowi zuj cej w okresie kampanii promocyjnej Towarzystwo og osi w pi mie
przeznaczonym do og osze  Funduszu lub na stronie internetowej przeznaczonej do og osze
Funduszu.

4.4. WSKAZANIE OP ATY ZMIENNEJ, B CEJ CZ CI  WYNAGRODZENIA ZA
ZARZ DZANIE, KTÓREJ WYSOKO  JEST UZALE NIONA OD WYNIKÓW
SUBFUNDUSZU, PREZENTOWANEJ W UJ CIU PROCENTOWYM W STOSUNKU DO

REDNIEJ WARTO CI AKTYWÓW NETTO SUBFUNDUSZU
Cz  zmienna Wynagrodzenia Towarzystwa z tytu u zarz dzania Subfunduszem, której wysoko  jest
uzale niona od wyników Subfunduszu, stanowi a 0,56% redniej Warto ci Aktywów Netto
Subfunduszu, za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

4.5. WSKAZANIE MAKSYMALNEJ WYSOKO CI WYNAGRODZENIA ZA ZARZ DZANIE
SUBFUNDUSZEM
Poni sza informacja jest jednakowa dla wszystkich Subfunduszy, za wyj tkiem stawek procentowych
Wynagrodzenia Towarzystwa oraz cz ci zmiennej wynagrodzenia Towarzystwa
Towarzystwo z tytu u zarz dzania Subfunduszem pobiera Wynagrodzenie Towarzystwa sk adaj ce si  z
cz ci sta ej, w wysoko ci nie wy szej ni  1% w skali roku, naliczanej od Warto ci Aktywów Netto
Subfunduszu w danym dniu, oraz cz ci zmiennej, w wysoko ci nie wy szej ni  10% wzrostu Warto ci
Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostk  Uczestnictwa ponad stop  odniesienia równ  sta ej warto ci
0% w skali roku i nie wy szej ni  0,5% Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostk
Uczestnictwa w danym dniu.

4.6. WSKAZANIE ISTNIEJ CYCH UMÓW LUB POROZUMIE , NA PODSTAWIE KTÓRYCH
KOSZTY DZIA ALNO CI SUBFUNDUSZU BEZPO REDNIO LUB PO REDNIO S
ROZDZIELANE MI DZY SUBFUNDUSZ A TOWARZYSTWO LUB INNY PODMIOT, W
TYM WSKAZANIE US UG DODATKOWYCH ORAZ WSKAZANIE WP YWU TYCH
US UG NA WYSOKO  PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ PODMIOT PROWADZ CY
DZIA ALNO  MAKLERSK  ORAZ NA WYSOKO  WYNAGRODZENIA
TOWARZYSTWA ZA ZARZ DZANIE SUBFUNDUSZEM
Poni sza informacja jest jednakowa dla wszystkich Subfunduszy
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Nie istniej  umowy ani porozumienia dotycz ce podzia  kosztów dzia alno ci Subfunduszu pomi dzy
Subfundusz i Towarzystwo lub inny podmiot. Jedyne zasady podzia u kosztów pomi dzy Subfundusz i
Towarzystwo okre la Statutu Funduszu. Fundusz ani Towarzystwo nie otrzymuj  us ug dodatkowych.

5. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE W UJ CIU HISTORYCZNYM
5.1. WARTO  AKTYWÓW NETTO SUBFUNDUSZU NA KONIEC OSTATNIEGO ROKU

OBROTOWEGO, ZGODNA Z WARTO CI  ZAPREZENTOWAN  W ZBADANYM PRZEZ
BIEG EGO REWIDENTA SPRAWOZDANIU FINANSOWYM FUNDUSZU

5.2. WIELKO REDNIEJ STOPY ZWROTU Z INWESTYCJI W JEDNOSTKI
UCZESTNICTWA SUBFUNDUSZU ZA OSTATNIE 3 LATA

5.3. WSKAZANIE WZORCA S CEGO DO OCENY EFEKTYWNO CI INWESTYCJI W
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA SUBFUNDUSZU ODZWIERCIEDLAJ CEGO
ZACHOWANIE SI  ZMIENNYCH RYNKOWYCH NAJLEPIEJ ODDAJ CYCH CEL I
POLITYK  INWESTYCYJN  SUBFUNDUSZU (BENCHMARK), A TAK E INFORMACJA
O DOKONANYCH ZMIANACH WZORCA, JE ELI MIA Y MIEJSCE
Od dnia 31 maja 2010 r. Subfundusz okre li , e ze wzgl du na specyficzn  polityk  inwestycyjn ,
maj  na celu wzrost warto ci Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu w uj ciu nominalnym (absolute
return), Subfundusz nie posiada benchmarku. Ocen  efektywno ci jest osi gni cie dodatniej stopy
zwrotu.
Do dnia 31 maja 2010 r. Subfundusz okre la , e benchmarkiem Subfunduszu jest: rentowno  12-
miesi cznych bonów skarbowych.

5.4. INFORMACJA O REDNICH STOPACH ZWROTU Z PRZYJ TEGO PRZEZ SUBFUNDUSZ
WZORCA ZA OSTATNIE 3 LATA
nie dotyczy – Subfundusz nie przyj  wzorca (benchmarku)

5.5. ZASTRZE ENIE, E INDYWIDUALNA STOPA ZWROTU UCZESTNIKA Z INWESTYCJI
JEST UZALE NIONA OD WARTO CI JEDNOSTKI UCZESTNICTWA W MOMENCIE JEJ
ZBYCIA I ODKUPIENIA PRZEZ FUNDUSZ ORAZ WYSOKO CI POBRANYCH OP AT
MANIPULACYJNYCH ORAZ E WYNIKI HISTORYCZNE NIE GWARANTUJ
UZYSKANIA PODOBNYCH W PRZYSZ CI
Poni sza informacja jest jednakowa dla wszystkich Subfunduszy
Towarzystwo zastrzega niniejszym, e indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycji jest
uzale niona od warto ci Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz
oraz wysoko ci pobranych przez Fundusz op at manipulacyjnych.
Towarzystwo zastrzega niniejszym, e wyniki historyczne nie gwarantuj  uzyskania podobnych w
przysz ci.
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UCZESTNICTWA SUBFUNDUSZU ZA OSTATNIE 3 LATA
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Rozdzia  III B
DANE O SUBFUNDUSZU QUERCUS SELEKTYWNYM

1. ZWI Y OPIS POLITYKI INWESTYCYJNEJ SUBFUNDUSZU
1.1. WSKAZANIE G ÓWNYCH KATEGORII LOKAT SUBFUNDUSZU I ICH

DYWERSYFIKACJI CHARAKTERYZUJ CYCH SPECYFIK  SUBFUNDUSZU ORAZ,
JE ELI FUNDUSZ LOKUJE AKTYWA SUBFUNDUSZU G ÓWNIE W LOKATY INNE NI
PAPIERY WARTO CIOWE LUB INSTRUMENTY RYNKU PIENI NEGO - WYRA NE
WSKAZANIE TEJ CECHY
Subfundusz b dzie inwestowa  przede wszystkim w akcje spó ek niedowarto ciowanych (bior c pod
uwag  kszta towanie si  w przysz ci wska ników gie dowych, takich jak np. C/Z), w przypadku
których istnieje wysokie prawdopodobie stwo wzrostu ceny rynkowej w uj ciu nominalnym, bez
wzgl du na prognozowane zachowanie si  indeksów gie dowych. Do takich instrumentów w
szczególno ci mo na zaliczy  akcje spó ek: b cych potencjalnym przedmiotem przej ,
posiadaj cych akcjonariuszy strategicznych b cych osobami fizycznymi lub podmiotami zale nymi
od osób fizycznych (spó ek rodzinnych) oraz oferowanych w ramach emisji na rynku pierwotnym.
Cz  aktywów, która nie b dzie ulokowana w akcjach, Subfundusz b dzie inwestowa  przede
wszystkim w d ne papiery warto ciowe i instrumenty rynku pieni nego, g ównie emitowane,
por czone lub gwarantowane przez Skarb Pa stwa lub Narodowy Bank Polski.
Subfundusz charakteryzuje si  brakiem sztywnych limitów alokacji lokat pomi dzy Instrumenty
Akcyjne i Instrumenty D ne oraz zmienno ci  rodzajów lokat posiadanych w portfelu. Subfundusz
mo e inwestowa  od 0% do 100% aktywów w Instrumenty Akcyjne oraz od 0% do 100% aktywów w
Instrumenty D ne.

1.2. ZWI Y OPIS KRYTERIÓW DOBORU LOKAT DO PORTFELA INWESTYCYJNEGO
SUBFUNDUSZU

ówne kryteria doboru poszczególnych kategorii lokat s  nast puj ce:
1) dla Instrumentów Akcyjnych: prognozowany wzrost warto ci instrumentu finansowego w uj ciu

nominalnym lub relatywnym, tj. w porównaniu z innymi podobnymi instrumentami finansowymi
lub w porównaniu do stopy zwrotu z indeksu gie dowego; prognozowane perspektywy wzrostu
wyników finansowych emitenta; ryzyko dzia alno ci emitenta; w przypadku praw poboru – równie
relacja ceny prawa poboru do aktualnej ceny akcji danej spó ki; w przypadku obligacji zamiennych
– równie  warunki zamiany obligacji na akcje;

2) dla Instrumentów D nych: prognozowane zmiany poziomu rynkowych stóp procentowych;
prognozowane zmiany kszta tu krzywej dochodowo ci; stosunek oczekiwanej stopy zwrotu do
ryzyka inwestycyjnego zwi zanego z danym papierem warto ciowym lub Instrumentem Rynku
Pieni nego; wp yw na redni okres do wykupu ca ego portfela inwestycyjnego; w przypadku
instrumentów d nych innych ni  emitowane, por czone lub gwarantowane przez Skarb Pa stwa
lub Narodowy Bank Polski – równie  wiarygodno  kredytowa emitenta, przy czym je li emitent
lub gwarant danej emisji posiadaj  rating, to musi by  to rating inwestycyjny;

3) dla Tytu ów Uczestnictwa: mo liwo  efektywniejszej realizacji celu inwestycyjnego Funduszu;
mo liwo  efektywniejszej dywersyfikacji lokat Funduszu; adekwatno  polityki inwestycyjnej
funduszu inwestycyjnego otwartego, funduszu zagranicznego lub instytucji wspólnego
inwestowania do polityki inwestycyjnej Funduszu;

4) dla Instrumentów Pochodnych: efektywno , rozumiana jako zgodno  zmiany warto ci
Instrumentu Pochodnego z oczekiwan  zmian  warto ci instrumentu bazowego; adekwatno ,
rozumiana jako zgodno  instrumentów bazowych z polityk  inwestycyjn  obowi zuj  dla danego
Subfunduszu; p ynno , rozumiana jako istnienie wolumenu obrotu danym Instrumentem
Pochodnym znacznie przewy szaj cego wielko  transakcji; koszt, rozumiany jako koszty
ponoszone w celu nabycia Instrumentu Pochodnego, w relacji do kosztów ponoszonych w celu
nabycia instrumentu bazowego;

5) dla Depozytów: oprocentowanie depozytów; wiarygodno  banku;
6) dla Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych: efektywno , rozumiana jako zgodno

zmiany warto ci Niewystandaryzowanego Instrumentu Pochodnego z oczekiwan  zmian  warto ci
instrumentu bazowego, adekwatno , rozumiana jako zgodno  instrumentów bazowych z polityk
inwestycyjn  obowi zuj  dla danego Subfunduszu, mo liwo  zabezpieczenia lokat danego
Subfunduszu odpowiadaj cych instrumentem bazowym Niewystandaryzowanych Instrumentów
Pochodnych, rozumiana jako ograniczenie ryzyka inwestycyjnego zwi zanego ze zmian  kursów,
cen lub warto ci tych lokat danego Subfunduszu.

1.3. JE ELI SUBFUNDUSZ ODZWIERCIEDLA SK AD UZNANEGO INDEKSU AKCJI LUB
NYCH PAPIERÓW WARTO CIOWYCH – WSKAZANIE TEGO INDEKSU, RYNKU,
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KTÓREGO INDEKS DOTYCZY, ORAZ STOPNIA ODZWIERCIEDLENIA INDEKSU
PRZEZ SUBFUNDUSZ
nie dotyczy – Subfundusz nie odzwierciedla sk adu indeksu akcji lub d nych papierów
warto ciowych

1.4. JE ELI WARTO  AKTYWÓW NETTO PORTFELA INWESTYCYJNEGO
SUBFUNDUSZU MO E SI  CHARAKTERYZOWA  DU  ZMIENNO CI  WYNIKAJ
ZE SK ADU PORTFELA LUB Z PRZYJ TEJ TECHNIKI ZARZ DZANIA PORTFELEM –
WYRA NE WSKAZANIE TEJ CECHY
Ze wzgl du na du  zmienno  cen instrumentów finansowych, w które Subfundusz lokuje Aktywa,
warto  aktywów netto portfela inwestycyjnego mo e ulega  istotnym zmianom. Subfundusz
charakteryzuje si  brakiem sztywnych zasad dywersyfikacji lokat oraz zmienno ci  rodzaju lokat
posiadanych w portfelu. Alokacja Aktywów Subfunduszu pomi dzy akcje oraz Instrumenty D ne nie

dzie zale na od oceny bie cej i prognozowanej sytuacji na rynku akcji i rynku Instrumentów
nych, ale od potencja u wzrostu ceny poszczególnych instrumentów finansowych.

1.5. JE ELI FUNDUSZ MO E ZAWIERA  UMOWY, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM S
INSTRUMENTY POCHODNE, W TYM NIEWYSTANDARYZOWANE INSTRUMENTY
POCHODNE - WSKAZANIE TEJ INFORMACJI WRAZ Z OKRE LENIEM WP YWU
ZAWARCIA TAKICH UMÓW, W TYM UMÓW, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM S
NIEWYSTANDARYZOWANE INSTRUMENTY POCHODNE, NA RYZYKO ZWI ZANE Z
PRZYJ  POLITYK  INWESTYCYJN
Subfundusz mo e zawiera  umowy maj ce za przedmiot instrumenty pochodne, za wyj tkiem umów
maj cych za przedmiot niewystandaryzowane instrumenty pochodne, z tym e ograniczenie to nie
dotyczy stosowania zabezpiecze  przed ryzykiem walutowym opisanych poni ej.
Fundusz mo e zabezpiecza  inwestycje Subfunduszu w instrumenty finansowe denominowane w
walutach obcych z wykorzystaniem Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych – kontraktów
forward, dla których instrumentami bazowymi s  waluty oraz Instrumentów Pochodnych – transakcji
terminowych (futures), w których instrumentami bazowymi s  waluty.
Umowy, których przedmiotem s  instrumenty pochodne b  zawierane w celu ograniczenia ryzyka
inwestycyjnego lub w celu zapewnienia sprawnego zarz dzania portfelem inwestycyjnym.
Subfundusz do y wszelkich stara , aby zawarte umowy, których przedmiotem s  instrumenty
pochodne przyczynia y si  do realizacji przyj tej polityki inwestycyjnej i ogranicza y jej ryzyko.
Z lokatami w Instrumenty Pochodne zwi zane s  nast puj ce rodzaje ryzyka:
1) ryzyko rynkowe instrumentu bazowego – zwi zane z niekorzystnymi zmianami poziomu lub

zmienno ci kursów, cen lub warto ci instrumentu bazowego, o który oparty jest ten Instrument
Pochodny,

2) ryzyko stosowania d wigni finansowej – w Instrumenty Pochodne cz sto wkomponowany jest
mechanizm kredytowy, to znaczy Fundusz wnosi depozyt zabezpieczaj cy w wysoko ci ni szej ni
warto  instrumentu bazowego, istnieje w zwi zku z tym mo liwo  poniesienia przez Fundusz
straty przewy szaj cej warto  depozytu zabezpieczaj cego, mechanizm d wigni finansowej
powoduje zwielokrotnienie zysków i strat z inwestycji – Fundusz mo e by  nara ony na istotne
ryzyko w zwi zku z wykorzystaniem mechanizmu d wigni finansowej,

3) ryzyko niedopasowania wyceny Instrumentu Pochodnego do wyceny instrumentu bazowego, o
który oparty jest ten Instrument Pochodny,

4) ryzyko rozliczenia transakcji – ryzyko zwi zane z mo liwo ci  wyst powania b dów lub opó nie
w rozliczeniach transakcji, których przedmiotem s  Instrumenty Pochodne,

5) ryzyko operacyjne – zwi zane z zawodno ci  systemów informatycznych i wewn trznych systemów
kontrolnych.

Z lokatami w Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne zwi zane s  nast puj ce rodzaje ryzyka:
1) ryzyko rynkowe instrumentu bazowego – zwi zane z niekorzystnymi zmianami poziomu lub

zmienno ci kursów, cen lub warto ci instrumentu bazowego, o który oparty jest ten
Niewystandaryzowany Instrument Pochodny,

2) ryzyko stosowania d wigni finansowej – w Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne cz sto
wkomponowany jest mechanizm kredytowy, to znaczy Subfundusz wnosi depozyt zabezpieczaj cy
w wysoko ci ni szej ni  warto  instrumentu bazowego, istnieje w zwi zku z tym mo liwo
poniesienia przez Subfundusz straty przewy szaj cej warto  depozytu zabezpieczaj cego,
mechanizm d wigni finansowej powoduje zwielokrotnienie zysków i strat z inwestycji –
Subfundusz mo e by  nara ony na istotne ryzyko w zwi zku z wykorzystaniem mechanizmu

wigni finansowej,
3) ryzyko niedopasowania wyceny Niewystandaryzowanego Instrumentu Pochodnego do wyceny

instrumentu bazowego, o który oparty jest ten Niewystandaryzowany Instrument Pochodny,
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4) ryzyko rozliczenia transakcji – ryzyko zwi zane z mo liwo ci  wyst powania b dów lub opó nie
w rozliczeniach transakcji, których przedmiotem s  Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne,

5) ryzyko niewyp acalno ci kontrahenta – ryzyko to dotyczy Niewystandaryzowanych Instrumentów
Pochodnych i b dzie ograniczone w zwi zku z ustalonymi w Statucie Funduszu ograniczeniami,

6) ryzyko p ynno ci – Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne nie s  przedmiotem aktywnego
obrotu, Subfundusz ma jednak mo liwo  neutralizacji ekspozycji na ryzyko danego instrumentu
bazowego poprzez zajmowanie przeciwstawnych pozycji w instrumentach danego rodzaju,

7) ryzyko operacyjne – zwi zane z zawodno ci  systemów informatycznych i wewn trznych systemów
kontrolnych.

1.6. JE ELI UDZIELONO GWARANCJI WYP ATY OKRE LONEJ KWOTY Z TYTU U
ODKUPIENIA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA - WSKAZANIE GWARANTA ORAZ
WARUNKÓW GWARANCJI
nie dotyczy – nie udzielono adnych gwarancji

2. OPIS RYZYKA ZWI ZANEGO Z INWESTOWANIEM W JEDNOSTKI UCZESTNICTWA
SUBFUNDUSZU, W TYM RYZYKA INWESTYCYJNEGO ZWI ZANEGO Z PRZYJ
POLITYK  INWESTYCYJN  SUBFUNDUSZU

2.1. OPIS RYZYKA INWESTYCYJNEGO ZWI ZANEGO Z POLITYK  INWESTYCYJN
SUBFUNDUSZU, Z UWZGL DNIENIEM STRATEGII ZARZ DZANIA I SZCZEGÓLNYCH
STRATEGII INWESTYCYJNYCH STOSOWANYCH W ODNIESIENIU DO INWESTYCJI
NA OKRE LONYM OBSZARZE GEOGRAFICZNYM, W OKRE LONEJ BRAN Y LUB
SEKTORZE GOSPODARCZYM ALBO W ODNIESIENIU DO OKRE LONEJ KATEGORII
LOKAT, ALBO W CELU ODZWIERCIEDLENIA INDEKSU AKCJI LUB D NYCH
PAPIERÓW WARTO CIOWYCH
Z polityk  inwestycyjn  Subfunduszu wi e si  stosunkowo wysoki poziom ryzyka wynikaj cy z
inwestycji cz ci rodków Funduszu w akcje i cz ci rodków w instrumenty d ne. Na poziom ryzyka
ma wp yw mo liwo  zainwestowania do 100% Aktywów Subfunduszu w Instrumenty Akcyjne.
Z polityk  inwestycyjn  Subfunduszu wi  si  ponadto ryzyka opisane poni ej.

2.1.1. RYZYKO RYNKOWE
Ryzyko rynkowe to ryzyko spadku warto ci aktywów netto portfela inwestycyjnego spowodowane
niekorzystnymi zmianami cen instrumentów finansowych.
Dla Subfunduszu g ównymi elementami ryzyka rynkowego s : ryzyko rynku akcji i ryzyko stopy
procentowej.
Ryzyko rynku akcji obejmuje ryzyko spadku warto ci aktywów netto portfela inwestycyjnego
spowodowane spadkiem cen akcji. Na ryzyko rynku akcji sk adaj  si : ryzyko systematyczne ca ego
rynku akcji i ryzyko specyficzne konkretnego emitenta. Ryzyko systematyczne jest uzale nione w
du ym stopniu od sytuacji makroekonomicznej. Wp yw na nie maj  m.in. dynamika wzrostu
gospodarczego, poziom deficytu bud etowego i handlowego, wielko  popytu konsumpcyjnego i
inwestycyjnego, wysoko  stóp procentowych i kursów walutowych, poziom inflacji, ceny surowców i
zmiany cen akcji na rynkach zagranicznych. Pogarszaj ca si  sytuacja makroekonomiczna negatywnie
wp ywa na ceny akcji. Ryzyko specyficzne zwi zane jest z inwestowaniem w akcje poszczególnych
emitentów. Wp yw na nie maj  m.in. wyniki finansowe emitenta, poziom adu korporacyjnego, jako
pracy zarz du, konflikty w akcjonariacie, poziom zad enia. Subfundusz poprzez dywersyfikacj  d y
do ograniczenia ryzyka specyficznego poszczególnych spó ek.
Ryzyko stopy procentowej obejmuje ryzyko spadku Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu
spowodowane wzrostem rynkowych stóp procentowych. Ryzyko stopy procentowej jest wi ksze dla
instrumentów o sta ym oprocentowaniu. Zale no  cen instrumentów d nych od rynkowych stóp
procentowych jest odwrotna. Wraz ze wzrostem rynkowych stóp procentowych ceny instrumentów

nych spadaj , a wraz ze spadkiem rynkowych stóp procentowych ceny instrumentów d nych
rosn . Ryzyko stopy procentowej zale y od czasu do wykupu instrumentu, jego stopy odsetkowej i
stopy dochodowo ci. Im d szy czas do wykupu instrumentu, tym wy sze jest ryzyko stopy
procentowej. Im ni sza stopa odsetkowa i stopa dochodowo ci instrumentu, tym wy sze jest ryzyko
stopy procentowej. ród ami ryzyka stopy procentowej s  m.in. wzrost stopy inflacji (bie cej lub
prognozowanej), wysokie tempo rozwoju gospodarczego, spadek stopy oszcz dno ci w gospodarce,
negatywna ocena przez inwestorów przysz ej sytuacji fiskalnej kraju, wzrost stóp procentowych w
innych krajach. Szczególnie du e znaczenie dla wysoko ci rynkowych stóp procentowych w Polsce
maj  poziom deficytu finansów publicznych i d ugu publicznego w relacji do PKB oraz perspektywy
kszta towania si  tych parametrów w przysz ci.

2.1.2. RYZYKO KREDYTOWE
ównymi elementami ryzyka kredytowego s : ryzyko niedotrzymania warunków, ryzyko obni enia

oceny kredytowej i ryzyko rozpi to ci kredytowej.
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Ryzyko niedotrzymania warunków, nazywane równie  ryzykiem niewyp acalno ci, obejmuje ryzyko
spadku Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu spowodowane niedotrzymaniem warunków kontraktów
finansowych przez emitentów Instrumentów D nych. Ryzyko niewyp acalno ci polega na
niesp aceniu przez emitenta w terminie nale nej kwoty z tytu u wyemitowanych Instrumentów

nych.
Ryzyko obni enia oceny kredytowej obejmuje ryzyko spadku Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu
spowodowane obni eniem ocen kredytowych (ratingów) emitentów lub emisji.
Ryzyko rozpi to ci kredytowej to ryzyko spadku warto ci aktywów netto funduszu inwestycyjnego
spowodowane zmianami rozpi to ci kredytowej dla emisji, czyli ró nicy mi dzy cenami Instrumentów

nych o porównywalnych warunkach, ale wyemitowanych przez emitentów o ró nych ratingach.
Inwestycje w papiery komercyjne oraz obligacje municypalne i korporacyjne wi  si  z wy szym
poziomem ryzyka kredytowego, uzale nionym od wiarygodno ci kredytowej emitenta.
Inwestycje w tytu y uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania maj ce siedzib
za granic  lub w jednostki uczestnictwa innych funduszy obci one s  ryzykiem pochodz cym od
ryzyka lokat takiego funduszu.
Inwestycje w lokaty bankowe zwi zane s  z ryzykiem kredytowym banku.

2.1.3. RYZYKO ROZLICZENIA
Ryzyko rozliczenia wyst puje w przypadku rozliczania transakcji zakupu lub sprzeda y instrumentów
finansowych, które nie s  gwarantowane przez izby rozliczeniowe.
Z ryzykiem rozliczenia wi e si  ryzyko operacyjne obejmuj ce ryzyko straty wynikaj cej z b dnych
procedur wewn trznych, niestosowania si  do procedur, dzia ania systemów b  pracowników lub te
wynikaj cej ze zdarze  zewn trznych. Cztery podstawowe ród a ryzyka operacyjnego to: ludzie,
systemy, zdarzenia zewn trzne oraz procesy.

2.1.4. RYZYKO P YNNO CI
Ryzyko p ynno ci wi e si  z brakiem mo liwo ci przeprowadzenia transakcji, przy zachowaniu
aktualnej ceny rynkowej. Ryzyko to wyst puje najcz ciej przy próbie sprzeda y znacznej ilo ci
posiadanych aktywów, szczególnie je li p ynno  obrotu danym instrumentem nie jest wysoka.
Nast puje wówczas naruszenie struktury popytu i poda y prowadz ce do istotnej zmiany ceny
rynkowej.

2.1.5. RYZYKO WALUTOWE
Ryzyko wynika ze zmian kursów walut, w których wyra one s  lokaty funduszu wzgl dem waluty, w
której dokonywana jest wycena aktywów Funduszu. Fundusz lokuje rodki w aktywa denominowane w
walucie polskiej lub denominowane w walucie obcej.
W zwi zku z tym Uczestnicy Funduszu musz  liczy  si  z ryzykiem spadku Warto ci Aktywów Netto
Subfunduszu spowodowanym spadkiem kursu waluty polskiej w stosunku do walut obcych.
W celu ograniczenia ryzyka walutowego Fundusz mo e zabezpiecza  zmiany kursu walutowego z
wykorzystaniem Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych lub z wykorzystaniem
Instrumentów Pochodnych. Statut Funduszu nie przewiduje natomiast obowi zku korzystania z takich
zabezpiecze . Maj c powy sze na wzgl dzie Towarzystwo ani Fundusz nie gwarantuj  stosowania
zabezpiecze  walutowych. Decyzja w zakresie zastosowania zabezpieczenia walutowego b dzie
podejmowana ka dorazowo przez Towarzystwo.

2.1.6. RYZYKO ZWI ZANE Z PRZECHOWYWANIEM AKTYWÓW
Aktywa Subfunduszu przechowywane s  na rachunkach prowadzonych przez Depozytariusza i
Subdepozytariuszy (podmioty, które na podstawie umowy z Depozytariuszem przechowuj  cz
aktywów Subfunduszu). Instrumenty finansowe stanowi  w asno  Funduszu i nie wchodz  do masy
upad ci w przypadku og oszenia upad ci Depozytariusza i Subdepozytariuszy.

2.1.7. RYZYKO ZWI ZANE Z KONCENTRACJ  AKTYWÓW LUB RYNKÓW
Fundusz mo e koncentrowa  inwestycje Subfunduszy na okre lonym rynku. Sytuacja na tym rynku
szczególnie oddzia uje wówczas na warto  i p ynno  aktywów Subfunduszu. Istotne wahania cen
rynkowych poszczególnych instrumentów finansowych mog  powodowa  wahania Warto ci Aktywów
Netto przypadaj cej na Jednostk  Uczestnictwa Subfunduszu.

2.2. OPIS  RYZYKA  ZWI ZANEGO  Z  UCZESTNICTWEM  W  SUBFUNDUSZU,  W  TYM  W
SZCZEGÓLNO CI:
Poni sze informacje (pkt 2.2.1. – 2.2.5.) s  jednakowe dla wszystkich Subfunduszy

2.2.1. OPIS RYZYKA NIEOSI GNI CIA OCZEKIWANEGO ZWROTU Z INWESTYCJI W
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA, Z UWZGL DNIENIEM CZYNNIKÓW MAJ CYCH
WP YW NA POZIOM RYZYKA ZWI ZANEGO Z INWESTYCJ , W TYM: RYZYKO
ZWI ZANE Z ZAWARCIEM OKRE LONYCH UMÓW, RYZYKO ZWI ZANE ZE
SZCZEGÓLNYMI WARUNKAMI ZAWARTYCH PRZEZ SUBFUNDUSZ TRANSAKCJI, A
TAK E RYZYKO ZWI ZANE Z UDZIELONYMI GWARANCJAMI
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Ryzyko to polega na niemo no ci przewidzenia przysz ych zmian cen instrumentów finansowych
wchodz cych w sk ad portfeli Subfunduszy i w konsekwencji niemo no ci przewidzenia zmian
Warto ci Aktywów Netto Subfunduszy przypadaj cych na Jednostk  Uczestnictwa. Stopa zwrotu z
inwestycji w Jednostki Uczestnictwa jest zale na zarówno od ceny Jednostki Uczestnictwa w dniu
nabycia Jednostek Uczestnictwa przez Uczestnika, wielko ci poniesionej op aty za zbycie Jednostek
Uczestnictwa, a tak e od ceny Jednostki Uczestnictwa z dnia odkupienia Jednostek Uczestnictwa i
wielko ci op aty poniesionej z tytu u odkupienia Jednostek Uczestnictwa. W przypadku uzyskania
dodatniej stopy zwrotu Uczestnik, lub Fundusz jako p atnik podatku, b dzie zobowi zany do zap aty
podatku dochodowego, co obni y uzyskan  przez Uczestnika wielko  stopy zwrotu. Uzyskana stopa
zwrotu zale y w du ej mierze od dat nabycia i odkupienia Jednostek Uczestnictwa. adna z zawartych
przez Fundusz umów nie niesie za sob  ryzyk innych ni  ryzyka inwestycyjne opisane w niniejszym
Prospekcie. Fundusz nie zawiera  transakcji na warunkach szczególnych, które powodowa yby wzrost
ryzyka dla Uczestników. Fundusz nie udziela gwarancji innym podmiotom.

2.2.2. OPIS RYZYKA WYST PIENIA SZCZEGÓLNYCH OKOLICZNO CI, NA WYST PIENIE
KTÓRYCH UCZESTNIK FUNDUSZU NIE MA WP YWU LUB MA OGRANICZONY
WP YW, W TYM: OTWARCIE LIKWIDACJI FUNDUSZU, PRZEJ CIE ZARZ DZANIA
FUNDUSZEM PRZEZ INNE TOWARZYSTWO, ZMIAN  DEPOZYTARIUSZA LUB
PODMIOTU OBS UGUJ CEGO FUNDUSZ, PO CZENIE FUNDUSZU Z INNYM
FUNDUSZEM, PRZEKSZTA CENIE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU
INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO W FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, A TAK E
ZMIAN  POLITYKI INWESTYCYJNEJ SUBFUNDUSZU
Fundusz mo e zosta  rozwi zany. Rozwi zanie Funduszu nast puje po przeprowadzeniu likwidacji. Z
dniem rozpocz cia likwidacji Fundusz nie mo e zbywa , a tak e odkupywa  Jednostek Uczestnictwa.
Likwidacja Funduszu polega na zbyciu jego aktywów, ci gni ciu nale no ci Funduszu, zaspokojeniu
wierzycieli Funduszu i umorzeniu Jednostek Uczestnictwa przez wyp at  uzyskanych rodków
pieni nych Uczestnikom Funduszu, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich Jednostek
Uczestnictwa. Zbywanie aktywów Funduszu powinno by  dokonywane z nale ytym uwzgl dnieniem
interesów Uczestników Funduszu. Uczestnik nie ma wp ywu na wyst pienie przes anek likwidacji
Funduszu. Istnieje ryzyko, e rodki pieni ne wyp acane Uczestnikom b  ni sze ni  mo liwe do
otrzymania w przypadku, gdyby Fundusz nie zosta  postawiony w stan likwidacji.
W trakcie trwania Funduszu, Fundusz mo e dokona  likwidacji Subfunduszu. Subfundusz mo e zosta
zlikwidowany w przypadku podj cia przez Towarzystwo decyzji o jego likwidacji. W przypadku
rozwi zania Funduszu likwidacji podlegaj  wszystkie Subfundusze. Uczestnik nie ma wp ywu na
wyst pienie przes anek likwidacji Subfunduszu. Istnieje ryzyko, e rodki pieni ne wyp acane
Uczestnikom b  ni sze ni  mo liwe do otrzymania w przypadku, gdyby Fundusz lub Subfundusz nie
zosta  postawiony w stan likwidacji.
Na podstawie umowy zawartej przez Towarzystwo z innym towarzystwem funduszy inwestycyjnych,
towarzystwo to mo e przej  zarz dzanie Funduszem. Przej cie zarz dzania wymaga zmiany Statutu
Funduszu w cz ci wskazuj cej firm , siedzib  i adres zarz dzaj cego nim towarzystwa funduszy
inwestycyjnych. Towarzystwo przejmuj ce zarz dzanie wst puje w prawa i obowi zki towarzystwa

cego dotychczas organem Funduszu, z chwil  wej cia w ycie tych zmian w Statucie Funduszu.
Fundusz lub Depozytariusz mog  rozwi za  umow  o prowadzenie rejestru aktywów funduszu, za
wypowiedzeniem, w terminie nie krótszym ni  6 miesi cy. Zmiana depozytariusza wymaga jednak e
zgody Komisji. Je eli Depozytariusz nie wykonuje obowi zków okre lonych w umowie o prowadzenie
rejestru aktywów funduszu albo wykonuje je nienale ycie: Fundusz wypowiada umow  i niezw ocznie
zawiadamia o tym Komisj ; Komisja mo e nakaza  Funduszowi zmian  Depozytariusza. W tych
przypadkach wypowiedzenie mo e nast pi  w terminie krótszym ni  6 miesi cy. W przypadku otwarcia
likwidacji lub og oszenia upad ci Depozytariusza, Fundusz niezw ocznie dokonuje zmiany
depozytariusza, bez stosowania sze ciomiesi cznego terminu wypowiedzenia. Zmiana depozytariusza
jest dokonywana w sposób zapewniaj cy nieprzerwane wykonywanie obowi zków depozytariusza.
Towarzystwo mo e w ka dym czasie dokona  zmiany podmiotów obs uguj cych Fundusz, w
szczególno ci Agenta Transferowego. Uczestnik nie ma wp ywu na decyzj  Towarzystwa o zmianie
Depozytariusza lub podmiotu obs uguj cego Fundusz.
Za zgod  Komisji mo e nast pi  po czenie dwóch funduszy inwestycyjnych otwartych, zarz dzanych
przez Towarzystwo. Nie mog  by  po czone fundusze inwestycyjne otwarte, które zbywaj  jednostki
uczestnictwa ró ni ce si  od siebie sposobem pobierania op at manipulacyjnych lub op at obci aj cych
aktywa funduszu, chyba e przed rozpocz ciem procedury po czenia wszystkie jednostki uczestnictwa
zarówno w funduszu przejmuj cym, jak i funduszu przejmowanym zostan  zamienione na jednostki
uczestnictwa tej samej kategorii. Po czenie nast puje przez przeniesienie maj tku funduszu
przejmowanego do funduszu przejmuj cego oraz przydzielenie uczestnikom funduszu przejmowanego
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jednostek uczestnictwa funduszu przejmuj cego w zamian za jednostki uczestnictwa funduszu
przejmowanego. Uczestnik nie ma wp ywu na decyzj  Towarzystwa o po czeniu funduszy.
Po czone mog  zosta  równie  Subfundusze. Po czenie nast puje przez przeniesienie maj tku
Subfunduszu przejmowanego do Subfunduszu przejmuj cego oraz przydzielenie Uczestnikom
Subfunduszu przejmowanego Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu przejmuj cego w zamian za
Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu przejmowanego.
Towarzystwo mo e w ka dym czasie dokona  zmiany Statutu Funduszu w cz ci dotycz cej polityki
inwestycyjnej prowadzonej przez Subfundusz. Zmiana Statutu Funduszu wymaga og oszenia o
dokonanych zmianach oraz up ywu terminu trzech miesi cy od dnia og oszenia o zmianach. Uczestnik
nie ma wp ywu na decyzj  Towarzystwa o zmianie polityki inwestycyjnej Funduszu.

2.2.3. OPIS RYZYKA NIEWYP ACALNO CI GWARANTA
nie dotyczy – Fundusz nie jest funduszem gwarantowanym

2.2.4. OPIS RYZYKA INFLACJI
Ryzyko inflacji jest ryzykiem spadku si y nabywczej rodków pieni nych powierzonych Funduszowi.
Istnienie inflacji powoduje, e realna stopa zwrotu (z uwzgl dnieniem inflacji) mo e by  istotnie ni sza
od nominalnej stopy zwrotu (bez uwzgl dnienia inflacji).

2.2.5. OPIS RYZYKA ZWI ZANEGO Z REGULACJAMI PRAWNYMI DOTYCZ CYMI
FUNDUSZU, W SZCZEGÓLNO CI W ZAKRESIE PRAWA PODATKOWEGO
Zmiany regulacji prawnych dotycz cych dzia alno ci Subfunduszu mog  mie  wp yw na przedstawione
w niniejszym Prospekcie prawa i obowi zki Uczestników. Na dzie  sporz dzenia Prospektu, Fundusz
jest podmiotowo zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych. Nie mo na wykluczy  jednak
opodatkowania dochodów Funduszu w przysz ci. Ewentualne wprowadzenie opodatkowania
dochodów Funduszu spowoduje obni enie osi ganych przez Uczestników Funduszu stóp zwrotu z
inwestycji w Jednostki Uczestnictwa.

3. OKRE LENIE PROFILU INWESTORA. KTÓRY B DZIE UWZGL DNIA  ZAKRES
CZASOWY INWESTYCJI ORAZ POZIOM RYZYKA INWESTYCYJNEGO ZWI ZANEGO
Z PRZYJ  POLITYK  INWESTYCYJN  SUBFUNDUSZU
Subfundusz przeznaczony jest dla osób, które planuj  inwestowanie przez okres co najmniej 2-3 lat,
oczekuj  wysokich zysków w uj ciu nominalnym oraz akceptuj  stosunkowo wysokie ryzyko zwi zane
z inwestycjami w Instrumenty Akcyjne, tzn. licz  si  z mo liwo ci  silnych waha  warto ci ich
inwestycji, szczególnie w krótkim okresie, w cznie z mo liwo ci  utraty cz ci zainwestowanych
rodków.

4. INFORMACJE O WYSOKO CI OP AT I PROWIZJI ZWI ZANYCH Z UCZESTNICTWEM
W SUBFUNDUSZU, SPOSOBIE ICH NALICZANIA I POBIERANIA ORAZ O KOSZTACH
OBCI AJ CYCH SUBFUNDUSZ

4.1. WSKAZANIE PRZEPISÓW STATUTU FUNDUSZU OKRE LAJ CYCH RODZAJE,
MAKSYMALN  WYSOKO , SPOSÓB KALKULACJI I NALICZANIA KOSZTÓW
OBCI AJ CYCH SUBFUNDUSZ, W TYM W SZCZEGÓLNO CI WYNAGRODZENIE
TOWARZYSTWA ORAZ TERMINY, W KTÓRYCH NAJWCZE NIEJ MO E NAST PI
POKRYCIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW KOSZTÓW
Poni sza informacja jest jednakowa dla wszystkich Subfunduszy
Rodzaje, maksymalna wysoko , sposób kalkulacji i naliczania kosztów obci aj cych Subfundusz, w
tym wynagrodzenie Towarzystwa oraz terminy, w których najwcze niej mo e nast pi  pokrycie
poszczególnych rodzajów kosztów okre lone s  w tre ci § 5 ka dego z rozdzia ów Cz ci II Statutu
Funduszu.

4.2. WSKAZANIE WARTO CI WSPÓ CZYNNIKA KOSZTÓW CA KOWITYCH, ZWANEGO
DALEJ "WSKA NIKIEM WKC", WRAZ Z INFORMACJ , E ODZWIERCIEDLA ON
UDZIA  KOSZTÓW NIEZWI ZANYCH BEZPO REDNIO Z DZIA ALNO CI
INWESTYCYJN  FUNDUSZU W REDNIEJ WARTO CI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
ZA DANY ROK, A TAK E WSKAZANIE KATEGORII KOSZTÓW FUNDUSZU
NIEW CZONYCH DO WSKA NIKA WKC, W TYM OP AT TRANSAKCYJNYCH
Wska nik WKC za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. dla Jednostek Uczestnictwa
kategorii A wynosi 3,14%.
Wspó czynnik WKC odzwierciedla udzia  kosztów niezwi zanych bezpo rednio z dzia alno ci
inwestycyjn  Subfunduszu w redniej Warto ci Aktywów Netto Funduszu za dany rok.
Wspó czynnik Kosztów Ca kowitych (WKC) nie zawiera kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i
op at maklerskich, podatków zwi zanych z nabyciem lub zbyciem sk adników portfela; odsetek z tytu u
zaci gni tych po yczek lub kredytów; wiadcze  wynikaj cych z realizacji umów, których
przedmiotem s  instrumenty pochodne; op at zwi zanych z nabyciem lub odkupieniem jednostek
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uczestnictwa lub innych op at ponoszonych bezpo rednio przez Uczestnika; warto ci us ug
dodatkowych.

4.3. WSKAZANIE OP AT MANIPULACYJNYCH Z TYTU U ZBYCIA LUB ODKUPIENIA
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA ORAZ INNYCH OP AT UISZCZANYCH BEZPO REDNIO
PRZEZ UCZESTNIKA
Poni sza informacja jest jednakowa dla wszystkich Subfunduszy, za wyj tkiem stawek procentowych
op at
Z tytu u zbywania Jednostek Uczestnictwa kategorii A pobierana jest Op ata Dystrybucyjna w
wysoko ci nie wy szej ni  2,8% wp aty dokonanej przez nabywc .
Z tytu u zbycia Jednostek Uczestnictwa w ramach zamiany lub konwersji, w miejsce Op aty
Dystrybucyjnej pobierana jest Op ata Wyrównawcza. Stawka Op aty Wyrównawczej jest równa stawce
Op aty Dystrybucyjnej obowi zuj cej w Subfunduszu docelowym pomniejszonej o stawk  Op aty
Dystrybucyjnej obowi zuj cej w Subfunduszu ród owym, dla danej warto ci zlecenia nabycia
Jednostek Uczestnictwa. W przypadku, gdy nabycie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu
ród owym nast pi o na podstawie zamiany lub konwersji, wówczas stawk  Op aty Dystrybucyjnej

obowi zuj cej w Subfunduszu docelowym pomniejsza si  o stawk  Op aty Dystrybucyjnej
obowi zuj cej w Subfunduszu o najwy szych stawkach Op aty Dystrybucyjnej spo ród Subfunduszy
uczestnicz cych we wcze niejszych zamianach lub konwersjach tych Jednostek Uczestnictwa.
Wysoko  op at manipulacyjnych jest zró nicowana w zale no ci od Dystrybutorów i ustalane s
oddzielne Tabele Op at dla poszczególnych Dystrybutorów. Tabela Op at obowi zuj ca dla danego
Dystrybutora jest udost pniana w Punktach Obs ugi Klientów tego Dystrybutora. Wszystkie Tabele
Op at s  udost pniane na stronie internetowej Towarzystwa.
Towarzystwo mo e obni  op aty manipulacyjne lub zwolni  z tych op at: pracowników
Towarzystwa, pracowników Agenta Transferowego, pracowników i agentów Dystrybutora,
pracowników Depozytariusza, akcjonariuszy Towarzystwa, innych Inwestorów lub Uczestników po
przeprowadzeniu indywidualnych negocjacji (w formie jednorazowej lub sta ej obni ki lub zwolnienia),
a tak e osoby, których reklamacje zosta y uwzgl dnione przez Fundusz. Towarzystwo mo e
upowa nia  Dystrybutorów do negocjowania indywidualnych obni ek lub zwolnie  z op aty
manipulacyjnych.
Towarzystwo mo e prowadzi  kampanie promocyjne polegaj ce na zbywaniu Jednostek Uczestnictwa
bez pobierania Op aty Dystrybucyjnej lub z pobieraniem tej op aty w wysoko ci ni szej, ni  wynika z
Tabeli Op at b  Umów Dodatkowych. O wprowadzeniu kampanii promocyjnej oraz wysoko ci
Op aty Dystrybucyjnej obowi zuj cej w okresie kampanii promocyjnej Towarzystwo og osi w pi mie
przeznaczonym do og osze  Funduszu lub na stronie internetowej przeznaczonej do og osze
Funduszu.

4.4. WSKAZANIE OP ATY ZMIENNEJ, B CEJ CZ CI  WYNAGRODZENIA ZA
ZARZ DZANIE, KTÓREJ WYSOKO  JEST UZALE NIONA OD WYNIKÓW
SUBFUNDUSZU, PREZENTOWANEJ W UJ CIU PROCENTOWYM W STOSUNKU DO

REDNIEJ WARTO CI AKTYWÓW NETTO SUBFUNDUSZU
Cz  zmienna Wynagrodzenia Towarzystwa z tytu u zarz dzania Subfunduszem, której wysoko  jest
uzale niona od wyników Subfunduszu, stanowi a 0% redniej Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu,
za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

4.5. WSKAZANIE MAKSYMALNEJ WYSOKO CI WYNAGRODZENIA ZA ZARZ DZANIE
SUBFUNDUSZEM
Poni sza informacja jest jednakowa dla wszystkich Subfunduszy, za wyj tkiem stawek procentowych
Wynagrodzenia Towarzystwa oraz cz ci zmiennej wynagrodzenia Towarzystwa
Towarzystwo z tytu u zarz dzania Subfunduszem pobiera Wynagrodzenie Towarzystwa sk adaj ce si  z
cz ci sta ej, w wysoko ci nie wy szej ni  2,8% w skali roku, naliczanej od Warto ci Aktywów Netto
Subfunduszu w danym dniu, oraz cz ci zmiennej, w wysoko ci nie wy szej ni  10% wzrostu Warto ci
Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostk  Uczestnictwa ponad stop  odniesienia równ  sta ej warto ci
10% w skali roku i nie wy szej ni  1% Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostk
Uczestnictwa w danym dniu.

4.6. WSKAZANIE ISTNIEJ CYCH UMÓW LUB POROZUMIE , NA PODSTAWIE KTÓRYCH
KOSZTY DZIA ALNO CI SUBFUNDUSZU BEZPO REDNIO LUB PO REDNIO S
ROZDZIELANE MI DZY SUBFUNDUSZ A TOWARZYSTWO LUB INNY PODMIOT, W
TYM WSKAZANIE US UG DODATKOWYCH ORAZ WSKAZANIE WP YWU TYCH
US UG NA WYSOKO  PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ PODMIOT PROWADZ CY
DZIA ALNO  MAKLERSK  ORAZ NA WYSOKO  WYNAGRODZENIA
TOWARZYSTWA ZA ZARZ DZANIE SUBFUNDUSZEM
Poni sza informacja jest jednakowa dla wszystkich Subfunduszy
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Nie istniej  umowy ani porozumienia dotycz ce podzia  kosztów dzia alno ci Subfunduszu pomi dzy
Subfundusz i Towarzystwo lub inny podmiot. Jedyne zasady podzia u kosztów pomi dzy Subfundusz i
Towarzystwo okre la Statutu Funduszu. Fundusz ani Towarzystwo nie otrzymuj  us ug dodatkowych.

5. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE W UJ CIU HISTORYCZNYM
5.1. WARTO  AKTYWÓW NETTO SUBFUNDUSZU NA KONIEC OSTATNIEGO ROKU

OBROTOWEGO, ZGODNA Z WARTO CI  ZAPREZENTOWAN  W ZBADANYM PRZEZ
BIEG EGO REWIDENTA SPRAWOZDANIU FINANSOWYM FUNDUSZU

5.2. WIELKO REDNIEJ STOPY ZWROTU Z INWESTYCJI W JEDNOSTKI
UCZESTNICTWA SUBFUNDUSZU ZA OSTATNIE 3 LATA

5.3. WSKAZANIE WZORCA S CEGO DO OCENY EFEKTYWNO CI INWESTYCJI W
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA SUBFUNDUSZU ODZWIERCIEDLAJ CEGO
ZACHOWANIE SI  ZMIENNYCH RYNKOWYCH NAJLEPIEJ ODDAJ CYCH CEL I
POLITYK  INWESTYCYJN  SUBFUNDUSZU (BENCHMARK), A TAK E INFORMACJA
O DOKONANYCH ZMIANACH WZORCA, JE ELI MIA Y MIEJSCE
Subfundusz, ze wzgl du na specyficzn  polityk  inwestycyjn , maj  na celu wzrost warto ci
Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu w uj ciu nominalnym (absolute return), nie posiada benchmarku.
Do dnia 15 wrze nia 2008 r. Subfundusz okre la , e benchmarkiem Subfunduszu jest: rentowno  12-
miesi cznych bonów skarbowych.

5.4. INFORMACJA O REDNICH STOPACH ZWROTU Z PRZYJ TEGO PRZEZ SUBFUNDUSZ
WZORCA ZA OSTATNIE 3 LATA
nie dotyczy – Subfundusz nie przyj  wzorca (benchmarku)

5.5. ZASTRZE ENIE, E INDYWIDUALNA STOPA ZWROTU UCZESTNIKA Z INWESTYCJI
JEST UZALE NIONA OD WARTO CI JEDNOSTKI UCZESTNICTWA W MOMENCIE JEJ
ZBYCIA I ODKUPIENIA PRZEZ FUNDUSZ ORAZ WYSOKO CI POBRANYCH OP AT
MANIPULACYJNYCH ORAZ E WYNIKI HISTORYCZNE NIE GWARANTUJ
UZYSKANIA PODOBNYCH W PRZYSZ CI
Poni sza informacja jest jednakowa dla wszystkich Subfunduszy
Towarzystwo zastrzega niniejszym, e indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycji jest
uzale niona od warto ci Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz
oraz wysoko ci pobranych przez Fundusz op at manipulacyjnych.
Towarzystwo zastrzega niniejszym, e wyniki historyczne nie gwarantuj  uzyskania podobnych w
przysz ci.
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Rozdzia  III C
DANE O SUBFUNDUSZU QUERCUS AGRESYWNYM

1. ZWI Y OPIS POLITYKI INWESTYCYJNEJ SUBFUNDUSZU
1.1. WSKAZANIE G ÓWNYCH KATEGORII LOKAT SUBFUNDUSZU I ICH

DYWERSYFIKACJI CHARAKTERYZUJ CYCH SPECYFIK  SUBFUNDUSZU ORAZ,
JE ELI FUNDUSZ LOKUJE AKTYWA SUBFUNDUSZU G ÓWNIE W LOKATY INNE NI
PAPIERY WARTO CIOWE LUB INSTRUMENTY RYNKU PIENI NEGO - WYRA NE
WSKAZANIE TEJ CECHY
Subfundusz b dzie inwestowa  przede wszystkim w Instrumenty Akcyjne.
Cz  aktywów Subfundusz b dzie inwestowa  w Instrumenty D ne, przede wszystkim w
krótkoterminowe papiery warto ciowe emitowane, por czone lub gwarantowane przez Skarb Pa stwa
lub Narodowy Bank Polski.

1.2. ZWI Y OPIS KRYTERIÓW DOBORU LOKAT DO PORTFELA INWESTYCYJNEGO
SUBFUNDUSZU

ówne kryteria doboru poszczególnych kategorii lokat s  nast puj ce:
1) dla Instrumentów Akcyjnych: prognozowany wzrost warto ci instrumentu finansowego w uj ciu

nominalnym lub relatywnym, tj. w porównaniu z innymi podobnymi instrumentami finansowymi
lub w porównaniu do stopy zwrotu z indeksu gie dowego; prognozowane perspektywy wzrostu
wyników finansowych emitenta; ryzyko dzia alno ci emitenta; w przypadku praw poboru – równie
relacja ceny prawa poboru do aktualnej ceny akcji danej spó ki; w przypadku obligacji zamiennych
– równie  warunki zamiany obligacji na akcje;

2) dla Instrumentów D nych: prognozowane zmiany poziomu rynkowych stóp procentowych;
prognozowane zmiany kszta tu krzywej dochodowo ci; stosunek oczekiwanej stopy zwrotu do
ryzyka inwestycyjnego zwi zanego z danym papierem warto ciowym lub Instrumentem Rynku
Pieni nego; wp yw na redni okres do wykupu ca ego portfela inwestycyjnego; w przypadku
instrumentów d nych innych ni  emitowane, por czone lub gwarantowane przez Skarb Pa stwa
lub Narodowy Bank Polski – równie  wiarygodno  kredytowa emitenta, przy czym je li emitent
lub gwarant danej emisji posiadaj  rating, to musi by  to rating inwestycyjny;

3) dla Tytu ów Uczestnictwa: mo liwo  efektywniejszej realizacji celu inwestycyjnego Funduszu;
mo liwo  efektywniejszej dywersyfikacji lokat Funduszu; adekwatno  polityki inwestycyjnej
funduszu inwestycyjnego otwartego, funduszu zagranicznego lub instytucji wspólnego
inwestowania do polityki inwestycyjnej Funduszu;

4) dla Instrumentów Pochodnych: efektywno , rozumiana jako zgodno  zmiany warto ci
Instrumentu Pochodnego z oczekiwan  zmian  warto ci instrumentu bazowego; adekwatno ,
rozumiana jako zgodno  instrumentów bazowych z polityk  inwestycyjn  obowi zuj  dla danego
Subfunduszu; p ynno , rozumiana jako istnienie wolumenu obrotu danym Instrumentem
Pochodnym znacznie przewy szaj cego wielko  transakcji; koszt, rozumiany jako koszty
ponoszone w celu nabycia Instrumentu Pochodnego, w relacji do kosztów ponoszonych w celu
nabycia instrumentu bazowego;

5) dla Depozytów: oprocentowanie depozytów; wiarygodno  banku;
6) dla Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych: efektywno , rozumiana jako zgodno

zmiany warto ci Niewystandaryzowanego Instrumentu Pochodnego z oczekiwan  zmian  warto ci
instrumentu bazowego, adekwatno , rozumiana jako zgodno  instrumentów bazowych z polityk
inwestycyjn  obowi zuj  dla danego Subfunduszu, mo liwo  zabezpieczenia lokat danego
Subfunduszu odpowiadaj cych instrumentem bazowym Niewystandaryzowanych Instrumentów
Pochodnych, rozumiana jako ograniczenie ryzyka inwestycyjnego zwi zanego ze zmian  kursów,
cen lub warto ci tych lokat danego Subfunduszu.

1.3. JE ELI SUBFUNDUSZ ODZWIERCIEDLA SK AD UZNANEGO INDEKSU AKCJI LUB
NYCH PAPIERÓW WARTO CIOWYCH – WSKAZANIE TEGO INDEKSU, RYNKU,

KTÓREGO INDEKS DOTYCZY, ORAZ STOPNIA ODZWIERCIEDLENIA INDEKSU
PRZEZ SUBFUNDUSZ
nie dotyczy – Subfundusz nie odzwierciedla sk adu indeksu akcji lub d nych papierów
warto ciowych

1.4. JE ELI WARTO  AKTYWÓW NETTO PORTFELA INWESTYCYJNEGO
SUBFUNDUSZU MO E SI  CHARAKTERYZOWA  DU  ZMIENNO CI  WYNIKAJ
ZE SK ADU PORTFELA LUB Z PRZYJ TEJ TECHNIKI ZARZ DZANIA PORTFELEM –
WYRA NE WSKAZANIE TEJ CECHY
Ze wzgl du na du  zmienno  cen Instrumentów Akcyjnych, w które Subfundusz g ownie lokuje
swoje aktywa, warto  aktywów netto portfela inwestycyjnego mo e ulega  istotnym zmianom.
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1.5. JE ELI FUNDUSZ MO E ZAWIERA  UMOWY, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM S
INSTRUMENTY POCHODNE, W TYM NIEWYSTANDARYZOWANE INSTRUMENTY
POCHODNE - WSKAZANIE TEJ INFORMACJI WRAZ Z OKRE LENIEM WP YWU
ZAWARCIA TAKICH UMÓW, W TYM UMÓW, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM S
NIEWYSTANDARYZOWANE INSTRUMENTY POCHODNE, NA RYZYKO ZWI ZANE Z
PRZYJ  POLITYK  INWESTYCYJN
Subfundusz mo e zawiera  umowy maj ce za przedmiot instrumenty pochodne, za wyj tkiem umów
maj cych za przedmiot niewystandaryzowane instrumenty pochodne, z tym e ograniczenie to nie
dotyczy stosowania zabezpiecze  przed ryzykiem walutowym opisanych poni ej.
Fundusz mo e zabezpiecza  inwestycje Subfunduszu w instrumenty finansowe denominowane w
walutach obcych z wykorzystaniem Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych – kontraktów
forward, dla których instrumentami bazowymi s  waluty oraz Instrumentów Pochodnych – transakcji
terminowych (futures), w których instrumentami bazowymi s  waluty.
Umowy, których przedmiotem s  instrumenty pochodne b  zawierane w celu ograniczenia ryzyka
inwestycyjnego lub w celu zapewnienia sprawnego zarz dzania portfelem inwestycyjnym.
Subfundusz do y wszelkich stara , aby zawarte umowy, których przedmiotem s  instrumenty
pochodne przyczynia y si  do realizacji przyj tej polityki inwestycyjnej i ogranicza y jej ryzyko.
Z lokatami w Instrumenty Pochodne zwi zane s  nast puj ce rodzaje ryzyka:
1) ryzyko rynkowe instrumentu bazowego – zwi zane z niekorzystnymi zmianami poziomu lub

zmienno ci kursów, cen lub warto ci instrumentu bazowego, o który oparty jest ten Instrument
Pochodny,

2) ryzyko stosowania d wigni finansowej – w Instrumenty Pochodne cz sto wkomponowany jest
mechanizm kredytowy, to znaczy Fundusz wnosi depozyt zabezpieczaj cy w wysoko ci ni szej ni
warto  instrumentu bazowego, istnieje w zwi zku z tym mo liwo  poniesienia przez Fundusz
straty przewy szaj cej warto  depozytu zabezpieczaj cego, mechanizm d wigni finansowej
powoduje zwielokrotnienie zysków i strat z inwestycji – Fundusz mo e by  nara ony na istotne
ryzyko w zwi zku z wykorzystaniem mechanizmu d wigni finansowej,

3) ryzyko niedopasowania wyceny Instrumentu Pochodnego do wyceny instrumentu bazowego, o
który oparty jest ten Instrument Pochodny,

4) ryzyko rozliczenia transakcji – ryzyko zwi zane z mo liwo ci  wyst powania b dów lub opó nie
w rozliczeniach transakcji, których przedmiotem s  Instrumenty Pochodne,

5) ryzyko operacyjne – zwi zane z zawodno ci  systemów informatycznych i wewn trznych systemów
kontrolnych.

Z lokatami w Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne zwi zane s  nast puj ce rodzaje ryzyka:
1) ryzyko rynkowe instrumentu bazowego – zwi zane z niekorzystnymi zmianami poziomu lub

zmienno ci kursów, cen lub warto ci instrumentu bazowego, o który oparty jest ten
Niewystandaryzowany Instrument Pochodny,

2) ryzyko stosowania d wigni finansowej – w Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne cz sto
wkomponowany jest mechanizm kredytowy, to znaczy Subfundusz wnosi depozyt zabezpieczaj cy
w wysoko ci ni szej ni  warto  instrumentu bazowego, istnieje w zwi zku z tym mo liwo
poniesienia przez Subfundusz straty przewy szaj cej warto  depozytu zabezpieczaj cego,
mechanizm d wigni finansowej powoduje zwielokrotnienie zysków i strat z inwestycji –
Subfundusz mo e by  nara ony na istotne ryzyko w zwi zku z wykorzystaniem mechanizmu

wigni finansowej,
3) ryzyko niedopasowania wyceny Niewystandaryzowanego Instrumentu Pochodnego do wyceny

instrumentu bazowego, o który oparty jest ten Niewystandaryzowany Instrument Pochodny,
4) ryzyko rozliczenia transakcji – ryzyko zwi zane z mo liwo ci  wyst powania b dów lub opó nie

w rozliczeniach transakcji, których przedmiotem s  Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne,
5) ryzyko niewyp acalno ci kontrahenta – ryzyko to dotyczy Niewystandaryzowanych Instrumentów

Pochodnych i b dzie ograniczone w zwi zku z ustalonymi w Statucie Funduszu ograniczeniami,
6) ryzyko p ynno ci – Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne nie s  przedmiotem aktywnego

obrotu, Subfundusz ma jednak mo liwo  neutralizacji ekspozycji na ryzyko danego instrumentu
bazowego poprzez zajmowanie przeciwstawnych pozycji w instrumentach danego rodzaju,

7) ryzyko operacyjne – zwi zane z zawodno ci  systemów informatycznych i wewn trznych systemów
kontrolnych.

1.6. JE ELI UDZIELONO GWARANCJI WYP ATY OKRE LONEJ KWOTY Z TYTU U
ODKUPIENIA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA - WSKAZANIE GWARANTA ORAZ
WARUNKÓW GWARANCJI
nie dotyczy – nie udzielono adnych gwarancji
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2. OPIS RYZYKA ZWI ZANEGO Z INWESTOWANIEM W JEDNOSTKI UCZESTNICTWA
SUBFUNDUSZU, W TYM RYZYKA INWESTYCYJNEGO ZWI ZANEGO Z PRZYJ
POLITYK  INWESTYCYJN  SUBFUNDUSZU

2.1. OPIS RYZYKA INWESTYCYJNEGO ZWI ZANEGO Z POLITYK  INWESTYCYJN
SUBFUNDUSZU, Z UWZGL DNIENIEM STRATEGII ZARZ DZANIA I SZCZEGÓLNYCH
STRATEGII INWESTYCYJNYCH STOSOWANYCH W ODNIESIENIU DO INWESTYCJI
NA OKRE LONYM OBSZARZE GEOGRAFICZNYM, W OKRE LONEJ BRAN Y LUB
SEKTORZE GOSPODARCZYM ALBO W ODNIESIENIU DO OKRE LONEJ KATEGORII
LOKAT, ALBO W CELU ODZWIERCIEDLENIA INDEKSU AKCJI LUB D NYCH
PAPIERÓW WARTO CIOWYCH
Z polityk  inwestycyjn  Subfunduszu wi e si  wysoki poziom ryzyka wynikaj cy z inwestycji
wi kszo ci rodków Subfunduszu w Instrumenty Akcyjne.
Z polityk  inwestycyjn  Subfunduszu wi  si  ponadto ryzyka opisane poni ej.

2.1.1. RYZYKO RYNKOWE
Ryzyko rynkowe to ryzyko spadku warto ci aktywów netto portfela inwestycyjnego spowodowane
niekorzystnymi zmianami cen instrumentów finansowych.
Dla Subfunduszu g ównymi elementami ryzyka rynkowego s : ryzyko rynku akcji i ryzyko stopy
procentowej.
Ryzyko rynku akcji obejmuje ryzyko spadku warto ci aktywów netto portfela inwestycyjnego
spowodowane spadkiem cen akcji. Na ryzyko rynku akcji sk adaj  si : ryzyko systematyczne ca ego
rynku akcji i ryzyko specyficzne konkretnego emitenta. Ryzyko systematyczne jest uzale nione w
du ym stopniu od sytuacji makroekonomicznej. Wp yw na nie maj  m.in. dynamika wzrostu
gospodarczego, poziom deficytu bud etowego i handlowego, wielko  popytu konsumpcyjnego i
inwestycyjnego, wysoko  stóp procentowych i kursów walutowych, poziom inflacji, ceny surowców i
zmiany cen akcji na rynkach zagranicznych. Pogarszaj ca si  sytuacja makroekonomiczna negatywnie
wp ywa na ceny akcji. Ryzyko specyficzne zwi zane jest z inwestowaniem w akcje poszczególnych
emitentów. Wp yw na nie maj  m.in. wyniki finansowe emitenta, poziom adu korporacyjnego, jako
pracy zarz du, konflikty w akcjonariacie, poziom zad enia. Subfundusz poprzez dywersyfikacj  d y
do ograniczenia ryzyka specyficznego poszczególnych spó ek.
Ryzyko stopy procentowej obejmuje ryzyko spadku Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu
spowodowane wzrostem rynkowych stóp procentowych. Ryzyko stopy procentowej jest wi ksze dla
instrumentów o sta ym oprocentowaniu. Zale no  cen instrumentów d nych od rynkowych stóp
procentowych jest odwrotna. Wraz ze wzrostem rynkowych stóp procentowych ceny instrumentów

nych spadaj , a wraz ze spadkiem rynkowych stóp procentowych ceny instrumentów d nych
rosn . Ryzyko stopy procentowej zale y od czasu do wykupu instrumentu, jego stopy odsetkowej i
stopy dochodowo ci. Im d szy czas do wykupu instrumentu, tym wy sze jest ryzyko stopy
procentowej. Im ni sza stopa odsetkowa i stopa dochodowo ci instrumentu, tym wy sze jest ryzyko
stopy procentowej. ród ami ryzyka stopy procentowej s  m.in. wzrost stopy inflacji (bie cej lub
prognozowanej), wysokie tempo rozwoju gospodarczego, spadek stopy oszcz dno ci w gospodarce,
negatywna ocena przez inwestorów przysz ej sytuacji fiskalnej kraju, wzrost stóp procentowych w
innych krajach. Szczególnie du e znaczenie dla wysoko ci rynkowych stóp procentowych w Polsce
maj  poziom deficytu finansów publicznych i d ugu publicznego w relacji do PKB oraz perspektywy
kszta towania si  tych parametrów w przysz ci.

2.1.2. RYZYKO KREDYTOWE
ównymi elementami ryzyka kredytowego s : ryzyko niedotrzymania warunków, ryzyko obni enia

oceny kredytowej i ryzyko rozpi to ci kredytowej.
Ryzyko niedotrzymania warunków, nazywane równie  ryzykiem niewyp acalno ci, obejmuje ryzyko
spadku Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu spowodowane niedotrzymaniem warunków kontraktów
finansowych przez emitentów Instrumentów D nych. Ryzyko niewyp acalno ci polega na
niesp aceniu przez emitenta w terminie nale nej kwoty z tytu u wyemitowanych Instrumentów

nych.
Ryzyko obni enia oceny kredytowej obejmuje ryzyko spadku Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu
spowodowane obni eniem ocen kredytowych (ratingów) emitentów lub emisji.
Ryzyko rozpi to ci kredytowej to ryzyko spadku warto ci aktywów netto funduszu inwestycyjnego
spowodowane zmianami rozpi to ci kredytowej dla emisji, czyli ró nicy mi dzy cenami Instrumentów

nych o porównywalnych warunkach, ale wyemitowanych przez emitentów o ró nych ratingach.
Inwestycje w papiery komercyjne oraz obligacje municypalne i korporacyjne wi  si  z wy szym
poziomem ryzyka kredytowego, uzale nionym od wiarygodno ci kredytowej emitenta.
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Inwestycje w tytu y uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania maj ce siedzib
za granic  lub w jednostki uczestnictwa innych funduszy obci one s  ryzykiem pochodz cym od
ryzyka lokat takiego funduszu.
Inwestycje w lokaty bankowe zwi zane s  z ryzykiem kredytowym banku.

2.1.3. RYZYKO ROZLICZENIA
Ryzyko rozliczenia wyst puje w przypadku rozliczania transakcji zakupu lub sprzeda y instrumentów
finansowych, które nie s  gwarantowane przez izby rozliczeniowe.
Z ryzykiem rozliczenia wi e si  ryzyko operacyjne obejmuj ce ryzyko straty wynikaj cej z b dnych
procedur wewn trznych, niestosowania si  do procedur, dzia ania systemów b  pracowników lub te
wynikaj cej ze zdarze  zewn trznych. Cztery podstawowe ród a ryzyka operacyjnego to: ludzie,
systemy, zdarzenia zewn trzne oraz procesy.

2.1.4. RYZYKO P YNNO CI
Ryzyko p ynno ci wi e si  z brakiem mo liwo ci przeprowadzenia transakcji, przy zachowaniu
aktualnej ceny rynkowej. Ryzyko to wyst puje najcz ciej przy próbie sprzeda y znacznej ilo ci
posiadanych aktywów, szczególnie je li p ynno  obrotu danym instrumentem nie jest wysoka.
Nast puje wówczas naruszenie struktury popytu i poda y prowadz ce do istotnej zmiany ceny
rynkowej.

2.1.5. RYZYKO WALUTOWE
Ryzyko wynika ze zmian kursów walut, w których wyra one s  lokaty funduszu wzgl dem waluty, w
której dokonywana jest wycena aktywów Funduszu. Fundusz lokuje rodki w aktywa denominowane w
walucie polskiej lub denominowane w walucie obcej.
W zwi zku z tym Uczestnicy Funduszu musz  liczy  si  z ryzykiem spadku Warto ci Aktywów Netto
Subfunduszu spowodowanym spadkiem kursu waluty polskiej w stosunku do walut obcych.
W celu ograniczenia ryzyka walutowego Fundusz mo e zabezpiecza  zmiany kursu walutowego z
wykorzystaniem Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych lub z wykorzystaniem
Instrumentów Pochodnych. Statut Funduszu nie przewiduje natomiast obowi zku korzystania z takich
zabezpiecze . Maj c powy sze na wzgl dzie Towarzystwo ani Fundusz nie gwarantuj  stosowania
zabezpiecze  walutowych. Decyzja w zakresie zastosowania zabezpieczenia walutowego b dzie
podejmowana ka dorazowo przez Towarzystwo.

2.1.6. RYZYKO ZWI ZANE Z PRZECHOWYWANIEM AKTYWÓW
Aktywa Subfunduszu przechowywane s  na rachunkach prowadzonych przez Depozytariusza i
Subdepozytariuszy (podmioty, które na podstawie umowy z Depozytariuszem przechowuj  cz
aktywów Subfunduszu). Instrumenty finansowe stanowi  w asno  Funduszu i nie wchodz  do masy
upad ci w przypadku og oszenia upad ci Depozytariusza i Subdepozytariuszy.

2.1.7. RYZYKO ZWI ZANE Z KONCENTRACJ  AKTYWÓW LUB RYNKÓW
Fundusz mo e koncentrowa  inwestycje Subfunduszy na okre lonym rynku. Sytuacja na tym rynku
szczególnie oddzia uje wówczas na warto  i p ynno  aktywów Subfunduszu. Istotne wahania cen
rynkowych poszczególnych instrumentów finansowych mog  powodowa  wahania Warto ci Aktywów
Netto przypadaj cej na Jednostk  Uczestnictwa Subfunduszu.

2.2. OPIS  RYZYKA  ZWI ZANEGO  Z  UCZESTNICTWEM  W  SUBFUNDUSZU,  W  TYM  W
SZCZEGÓLNO CI:
Poni sze informacje (pkt 2.2.1. – 2.2.5.) s  jednakowe dla wszystkich Subfunduszy

2.2.1. OPIS RYZYKA NIEOSI GNI CIA OCZEKIWANEGO ZWROTU Z INWESTYCJI W
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA, Z UWZGL DNIENIEM CZYNNIKÓW MAJ CYCH
WP YW NA POZIOM RYZYKA ZWI ZANEGO Z INWESTYCJ , W TYM: RYZYKO
ZWI ZANE Z ZAWARCIEM OKRE LONYCH UMÓW, RYZYKO ZWI ZANE ZE
SZCZEGÓLNYMI WARUNKAMI ZAWARTYCH PRZEZ SUBFUNDUSZ TRANSAKCJI, A
TAK E RYZYKO ZWI ZANE Z UDZIELONYMI GWARANCJAMI
Ryzyko to polega na niemo no ci przewidzenia przysz ych zmian cen instrumentów finansowych
wchodz cych w sk ad portfeli Subfunduszy i w konsekwencji niemo no ci przewidzenia zmian
Warto ci Aktywów Netto Subfunduszy przypadaj cych na Jednostk  Uczestnictwa. Stopa zwrotu z
inwestycji w Jednostki Uczestnictwa jest zale na zarówno od ceny Jednostki Uczestnictwa w dniu
nabycia Jednostek Uczestnictwa przez Uczestnika, wielko ci poniesionej op aty za zbycie Jednostek
Uczestnictwa, a tak e od ceny Jednostki Uczestnictwa z dnia odkupienia Jednostek Uczestnictwa i
wielko ci op aty poniesionej z tytu u odkupienia Jednostek Uczestnictwa. W przypadku uzyskania
dodatniej stopy zwrotu Uczestnik, lub Fundusz jako p atnik podatku, b dzie zobowi zany do zap aty
podatku dochodowego, co obni y uzyskan  przez Uczestnika wielko  stopy zwrotu. Uzyskana stopa
zwrotu zale y w du ej mierze od dat nabycia i odkupienia Jednostek Uczestnictwa. adna z zawartych
przez Fundusz umów nie niesie za sob  ryzyk innych ni  ryzyka inwestycyjne opisane w niniejszym
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Prospekcie. Fundusz nie zawiera  transakcji na warunkach szczególnych, które powodowa yby wzrost
ryzyka dla Uczestników. Fundusz nie udziela gwarancji innym podmiotom.

2.2.2. OPIS RYZYKA WYST PIENIA SZCZEGÓLNYCH OKOLICZNO CI, NA WYST PIENIE
KTÓRYCH UCZESTNIK FUNDUSZU NIE MA WP YWU LUB MA OGRANICZONY
WP YW, W TYM: OTWARCIE LIKWIDACJI FUNDUSZU, PRZEJ CIE ZARZ DZANIA
FUNDUSZEM PRZEZ INNE TOWARZYSTWO, ZMIAN  DEPOZYTARIUSZA LUB
PODMIOTU OBS UGUJ CEGO FUNDUSZ, PO CZENIE FUNDUSZU Z INNYM
FUNDUSZEM, PRZEKSZTA CENIE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU
INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO W FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, A TAK E
ZMIAN  POLITYKI INWESTYCYJNEJ SUBFUNDUSZU
Fundusz mo e zosta  rozwi zany. Rozwi zanie Funduszu nast puje po przeprowadzeniu likwidacji. Z
dniem rozpocz cia likwidacji Fundusz nie mo e zbywa , a tak e odkupywa  Jednostek Uczestnictwa.
Likwidacja Funduszu polega na zbyciu jego aktywów, ci gni ciu nale no ci Funduszu, zaspokojeniu
wierzycieli Funduszu i umorzeniu Jednostek Uczestnictwa przez wyp at  uzyskanych rodków
pieni nych Uczestnikom Funduszu, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich Jednostek
Uczestnictwa. Zbywanie aktywów Funduszu powinno by  dokonywane z nale ytym uwzgl dnieniem
interesów Uczestników Funduszu. Uczestnik nie ma wp ywu na wyst pienie przes anek likwidacji
Funduszu. Istnieje ryzyko, e rodki pieni ne wyp acane Uczestnikom b  ni sze ni  mo liwe do
otrzymania w przypadku, gdyby Fundusz nie zosta  postawiony w stan likwidacji.
W trakcie trwania Funduszu, Fundusz mo e dokona  likwidacji Subfunduszu. Subfundusz mo e zosta
zlikwidowany w przypadku podj cia przez Towarzystwo decyzji o jego likwidacji. W przypadku
rozwi zania Funduszu likwidacji podlegaj  wszystkie Subfundusze. Uczestnik nie ma wp ywu na
wyst pienie przes anek likwidacji Subfunduszu. Istnieje ryzyko, e rodki pieni ne wyp acane
Uczestnikom b  ni sze ni  mo liwe do otrzymania w przypadku, gdyby Fundusz lub Subfundusz nie
zosta  postawiony w stan likwidacji.
Na podstawie umowy zawartej przez Towarzystwo z innym towarzystwem funduszy inwestycyjnych,
towarzystwo to mo e przej  zarz dzanie Funduszem. Przej cie zarz dzania wymaga zmiany Statutu
Funduszu w cz ci wskazuj cej firm , siedzib  i adres zarz dzaj cego nim towarzystwa funduszy
inwestycyjnych. Towarzystwo przejmuj ce zarz dzanie wst puje w prawa i obowi zki towarzystwa

cego dotychczas organem Funduszu, z chwil  wej cia w ycie tych zmian w Statucie Funduszu.
Fundusz lub Depozytariusz mog  rozwi za  umow  o prowadzenie rejestru aktywów funduszu, za
wypowiedzeniem, w terminie nie krótszym ni  6 miesi cy. Zmiana depozytariusza wymaga jednak e
zgody Komisji. Je eli Depozytariusz nie wykonuje obowi zków okre lonych w umowie o prowadzenie
rejestru aktywów funduszu albo wykonuje je nienale ycie: Fundusz wypowiada umow  i niezw ocznie
zawiadamia o tym Komisj ; Komisja mo e nakaza  Funduszowi zmian  Depozytariusza. W tych
przypadkach wypowiedzenie mo e nast pi  w terminie krótszym ni  6 miesi cy. W przypadku otwarcia
likwidacji lub og oszenia upad ci Depozytariusza, Fundusz niezw ocznie dokonuje zmiany
depozytariusza, bez stosowania sze ciomiesi cznego terminu wypowiedzenia. Zmiana depozytariusza
jest dokonywana w sposób zapewniaj cy nieprzerwane wykonywanie obowi zków depozytariusza.
Towarzystwo mo e w ka dym czasie dokona  zmiany podmiotów obs uguj cych Fundusz, w
szczególno ci Agenta Transferowego. Uczestnik nie ma wp ywu na decyzj  Towarzystwa o zmianie
Depozytariusza lub podmiotu obs uguj cego Fundusz.
Za zgod  Komisji mo e nast pi  po czenie dwóch funduszy inwestycyjnych otwartych, zarz dzanych
przez Towarzystwo. Nie mog  by  po czone fundusze inwestycyjne otwarte, które zbywaj  jednostki
uczestnictwa ró ni ce si  od siebie sposobem pobierania op at manipulacyjnych lub op at obci aj cych
aktywa funduszu, chyba e przed rozpocz ciem procedury po czenia wszystkie jednostki uczestnictwa
zarówno w funduszu przejmuj cym, jak i funduszu przejmowanym zostan  zamienione na jednostki
uczestnictwa tej samej kategorii. Po czenie nast puje przez przeniesienie maj tku funduszu
przejmowanego do funduszu przejmuj cego oraz przydzielenie uczestnikom funduszu przejmowanego
jednostek uczestnictwa funduszu przejmuj cego w zamian za jednostki uczestnictwa funduszu
przejmowanego. Uczestnik nie ma wp ywu na decyzj  Towarzystwa o po czeniu funduszy.
Po czone mog  zosta  równie  Subfundusze. Po czenie nast puje przez przeniesienie maj tku
Subfunduszu przejmowanego do Subfunduszu przejmuj cego oraz przydzielenie Uczestnikom
Subfunduszu przejmowanego Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu przejmuj cego w zamian za
Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu przejmowanego.
Towarzystwo mo e w ka dym czasie dokona  zmiany Statutu Funduszu w cz ci dotycz cej polityki
inwestycyjnej prowadzonej przez Subfundusz. Zmiana Statutu Funduszu wymaga og oszenia o
dokonanych zmianach oraz up ywu terminu trzech miesi cy od dnia og oszenia o zmianach. Uczestnik
nie ma wp ywu na decyzj  Towarzystwa o zmianie polityki inwestycyjnej Funduszu.

2.2.3. OPIS RYZYKA NIEWYP ACALNO CI GWARANTA
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nie dotyczy – Fundusz nie jest funduszem gwarantowanym
2.2.4. OPIS RYZYKA INFLACJI

Ryzyko inflacji jest ryzykiem spadku si y nabywczej rodków pieni nych powierzonych Funduszowi.
Istnienie inflacji powoduje, e realna stopa zwrotu (z uwzgl dnieniem inflacji) mo e by  istotnie ni sza
od nominalnej stopy zwrotu (bez uwzgl dnienia inflacji).

2.2.5. OPIS RYZYKA ZWI ZANEGO Z REGULACJAMI PRAWNYMI DOTYCZ CYMI
FUNDUSZU, W SZCZEGÓLNO CI W ZAKRESIE PRAWA PODATKOWEGO
Zmiany regulacji prawnych dotycz cych dzia alno ci Subfunduszu mog  mie  wp yw na przedstawione
w niniejszym Prospekcie prawa i obowi zki Uczestników. Na dzie  sporz dzenia Prospektu, Fundusz
jest podmiotowo zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych. Nie mo na wykluczy  jednak
opodatkowania dochodów Funduszu w przysz ci. Ewentualne wprowadzenie opodatkowania
dochodów Funduszu spowoduje obni enie osi ganych przez Uczestników Funduszu stóp zwrotu z
inwestycji w Jednostki Uczestnictwa.

3. OKRE LENIE PROFILU INWESTORA. KTÓRY B DZIE UWZGL DNIA  ZAKRES
CZASOWY INWESTYCJI ORAZ POZIOM RYZYKA INWESTYCYJNEGO ZWI ZANEGO
Z PRZYJ  POLITYK  INWESTYCYJN  SUBFUNDUSZU
Subfundusz przeznaczony jest dla osób, którzy planuj  inwestowanie przez okres co najmniej 3 lat,
oczekuj  wysokich zysków oraz akceptuj  wysokie ryzyko zwi zane z inwestycjami w Instrumenty
Akcyjne, tzn. licz  si  z mo liwo ci  silnych waha  warto ci ich inwestycji, szczególnie w krótkim
okresie, w cznie z mo liwo ci  utraty cz ci zainwestowanych rodków.

4. INFORMACJE O WYSOKO CI OP AT I PROWIZJI ZWI ZANYCH Z UCZESTNICTWEM
W SUBFUNDUSZU, SPOSOBIE ICH NALICZANIA I POBIERANIA ORAZ O KOSZTACH
OBCI AJ CYCH SUBFUNDUSZ

4.1. WSKAZANIE PRZEPISÓW STATUTU FUNDUSZU OKRE LAJ CYCH RODZAJE,
MAKSYMALN  WYSOKO , SPOSÓB KALKULACJI I NALICZANIA KOSZTÓW
OBCI AJ CYCH SUBFUNDUSZ, W TYM W SZCZEGÓLNO CI WYNAGRODZENIE
TOWARZYSTWA ORAZ TERMINY, W KTÓRYCH NAJWCZE NIEJ MO E NAST PI
POKRYCIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW KOSZTÓW
Poni sza informacja jest jednakowa dla wszystkich Subfunduszy
Rodzaje, maksymalna wysoko , sposób kalkulacji i naliczania kosztów obci aj cych Subfundusz, w
tym wynagrodzenie Towarzystwa oraz terminy, w których najwcze niej mo e nast pi  pokrycie
poszczególnych rodzajów kosztów okre lone s  w tre ci § 5 ka dego z rozdzia ów Cz ci II Statutu
Funduszu.

4.2. WSKAZANIE WARTO CI WSPÓ CZYNNIKA KOSZTÓW CA KOWITYCH, ZWANEGO
DALEJ "WSKA NIKIEM WKC", WRAZ Z INFORMACJ , E ODZWIERCIEDLA ON
UDZIA  KOSZTÓW NIEZWI ZANYCH BEZPO REDNIO Z DZIA ALNO CI
INWESTYCYJN  FUNDUSZU W REDNIEJ WARTO CI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
ZA DANY ROK, A TAK E WSKAZANIE KATEGORII KOSZTÓW FUNDUSZU
NIEW CZONYCH DO WSKA NIKA WKC, W TYM OP AT TRANSAKCYJNYCH
Wska nik WKC za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. dla Jednostek Uczestnictwa
kategorii A wynosi 3,90%
Wspó czynnik WKC odzwierciedla udzia  kosztów niezwi zanych bezpo rednio z dzia alno ci
inwestycyjn  Subfunduszu w redniej Warto ci Aktywów Netto Funduszu za dany rok.
Wspó czynnik Kosztów Ca kowitych (WKC) nie zawiera kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i
op at maklerskich, podatków zwi zanych z nabyciem lub zbyciem sk adników portfela; odsetek z tytu u
zaci gni tych po yczek lub kredytów; wiadcze  wynikaj cych z realizacji umów, których
przedmiotem s  instrumenty pochodne; op at zwi zanych z nabyciem lub odkupieniem jednostek
uczestnictwa lub innych op at ponoszonych bezpo rednio przez Uczestnika; warto ci us ug
dodatkowych.

4.3. WSKAZANIE OP AT MANIPULACYJNYCH Z TYTU U ZBYCIA LUB ODKUPIENIA
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA ORAZ INNYCH OP AT UISZCZANYCH BEZPO REDNIO
PRZEZ UCZESTNIKA
Poni sza informacja jest jednakowa dla wszystkich Subfunduszy, za wyj tkiem stawek procentowych
op at
Z tytu u zbywania Jednostek Uczestnictwa kategorii A pobierana jest Op ata Dystrybucyjna w
wysoko ci nie wy szej ni  3,3% wp aty dokonanej przez nabywc .
Z tytu u zbycia Jednostek Uczestnictwa w ramach zamiany lub konwersji, w miejsce Op aty
Dystrybucyjnej pobierana jest Op ata Wyrównawcza. Stawka Op aty Wyrównawczej jest równa stawce
Op aty Dystrybucyjnej obowi zuj cej w Subfunduszu docelowym pomniejszonej o stawk  Op aty
Dystrybucyjnej obowi zuj cej w Subfunduszu ród owym, dla danej warto ci zlecenia nabycia
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Jednostek Uczestnictwa. W przypadku, gdy nabycie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu
ród owym nast pi o na podstawie zamiany lub konwersji, wówczas stawk  Op aty Dystrybucyjnej

obowi zuj cej w Subfunduszu docelowym pomniejsza si  o stawk  Op aty Dystrybucyjnej
obowi zuj cej w Subfunduszu o najwy szych stawkach Op aty Dystrybucyjnej spo ród Subfunduszy
uczestnicz cych we wcze niejszych zamianach lub konwersjach tych Jednostek Uczestnictwa.
Wysoko  op at manipulacyjnych jest zró nicowana w zale no ci od Dystrybutorów i ustalane s
oddzielne Tabele Op at dla poszczególnych Dystrybutorów. Tabela Op at obowi zuj ca dla danego
Dystrybutora jest udost pniana w Punktach Obs ugi Klientów tego Dystrybutora. Wszystkie Tabele
Op at s  udost pniane na stronie internetowej Towarzystwa.
Towarzystwo mo e obni  op aty manipulacyjne lub zwolni  z tych op at: pracowników
Towarzystwa, pracowników Agenta Transferowego, pracowników i agentów Dystrybutora,
pracowników Depozytariusza, akcjonariuszy Towarzystwa, innych Inwestorów lub Uczestników po
przeprowadzeniu indywidualnych negocjacji (w formie jednorazowej lub sta ej obni ki lub zwolnienia),
a tak e osoby, których reklamacje zosta y uwzgl dnione przez Fundusz. Towarzystwo mo e
upowa nia  Dystrybutorów do negocjowania indywidualnych obni ek lub zwolnie  z op aty
manipulacyjnych.
Towarzystwo mo e prowadzi  kampanie promocyjne polegaj ce na zbywaniu Jednostek Uczestnictwa
bez pobierania Op aty Dystrybucyjnej lub z pobieraniem tej op aty w wysoko ci ni szej, ni  wynika z
Tabeli Op at b  Umów Dodatkowych. O wprowadzeniu kampanii promocyjnej oraz wysoko ci
Op aty Dystrybucyjnej obowi zuj cej w okresie kampanii promocyjnej Towarzystwo og osi w pi mie
przeznaczonym do og osze  Funduszu lub na stronie internetowej przeznaczonej do og osze
Funduszu.

4.4. WSKAZANIE OP ATY ZMIENNEJ, B CEJ CZ CI  WYNAGRODZENIA ZA
ZARZ DZANIE, KTÓREJ WYSOKO  JEST UZALE NIONA OD WYNIKÓW
SUBFUNDUSZU, PREZENTOWANEJ W UJ CIU PROCENTOWYM W STOSUNKU DO

REDNIEJ WARTO CI AKTYWÓW NETTO SUBFUNDUSZU
Cz  zmienna Wynagrodzenia Towarzystwa z tytu u zarz dzania Subfunduszem, której wysoko  jest
uzale niona od wyników Subfunduszu, stanowi a 0,05% redniej Warto ci Aktywów Netto
Subfunduszu, za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

4.5. WSKAZANIE MAKSYMALNEJ WYSOKO CI WYNAGRODZENIA ZA ZARZ DZANIE
SUBFUNDUSZEM
Poni sza informacja jest jednakowa dla wszystkich Subfunduszy, za wyj tkiem stawek procentowych
Wynagrodzenia Towarzystwa oraz cz ci zmiennej wynagrodzenia Towarzystwa
Towarzystwo z tytu u zarz dzania Subfunduszem pobiera Wynagrodzenie Towarzystwa sk adaj ce si  z
cz ci sta ej, w wysoko ci nie wy szej ni  3,3% w skali roku, naliczanej od Warto ci Aktywów Netto
Subfunduszu w danym dniu, oraz cz ci zmiennej, w wysoko ci nie wy szej ni  20% wzrostu Warto ci
Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostk  Uczestnictwa ponad stop  odniesienia równ  zmianie
warto ci indeksu WIG i nie wy szej ni  0,5% Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostk
Uczestnictwa w danym dniu.

4.6. WSKAZANIE ISTNIEJ CYCH UMÓW LUB POROZUMIE , NA PODSTAWIE KTÓRYCH
KOSZTY DZIA ALNO CI SUBFUNDUSZU BEZPO REDNIO LUB PO REDNIO S
ROZDZIELANE MI DZY SUBFUNDUSZ A TOWARZYSTWO LUB INNY PODMIOT, W
TYM WSKAZANIE US UG DODATKOWYCH ORAZ WSKAZANIE WP YWU TYCH
US UG NA WYSOKO  PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ PODMIOT PROWADZ CY
DZIA ALNO  MAKLERSK  ORAZ NA WYSOKO  WYNAGRODZENIA
TOWARZYSTWA ZA ZARZ DZANIE SUBFUNDUSZEM
Poni sza informacja jest jednakowa dla wszystkich Subfunduszy
Nie istniej  umowy ani porozumienia dotycz ce podzia  kosztów dzia alno ci Subfunduszu pomi dzy
Subfundusz i Towarzystwo lub inny podmiot. Jedyne zasady podzia u kosztów pomi dzy Subfundusz i
Towarzystwo okre la Statutu Funduszu. Fundusz ani Towarzystwo nie otrzymuj  us ug dodatkowych.

5. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE W UJ CIU HISTORYCZNYM
5.1. WARTO  AKTYWÓW NETTO SUBFUNDUSZU NA KONIEC OSTATNIEGO ROKU

OBROTOWEGO, ZGODNA Z WARTO CI  ZAPREZENTOWAN  W ZBADANYM PRZEZ
BIEG EGO REWIDENTA SPRAWOZDANIU FINANSOWYM FUNDUSZU
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5.2. WIELKO REDNIEJ STOPY ZWROTU Z INWESTYCJI W JEDNOSTKI
UCZESTNICTWA SUBFUNDUSZU ZA OSTATNIE 3 LATA

 5.3. WSKAZANIE WZORCA S CEGO DO OCENY EFEKTYWNO CI INWESTYCJI W
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA SUBFUNDUSZU ODZWIERCIEDLAJ CEGO
ZACHOWANIE SI  ZMIENNYCH RYNKOWYCH NAJLEPIEJ ODDAJ CYCH CEL I
POLITYK  INWESTYCYJN  SUBFUNDUSZU (BENCHMARK), A TAK E INFORMACJA
O DOKONANYCH ZMIANACH WZORCA, JE ELI MIA Y MIEJSCE
Subfundusz okre li , e benchmarkiem Subfunduszu jest: indeks WIG.

5.4. INFORMACJA O REDNICH STOPACH ZWROTU Z PRZYJ TEGO PRZEZ SUBFUNDUSZ
WZORCA ZA OSTATNIE 3 LATA

5.5. ZASTRZE ENIE, E INDYWIDUALNA STOPA ZWROTU UCZESTNIKA Z INWESTYCJI
JEST UZALE NIONA OD WARTO CI JEDNOSTKI UCZESTNICTWA W MOMENCIE JEJ
ZBYCIA I ODKUPIENIA PRZEZ FUNDUSZ ORAZ WYSOKO CI POBRANYCH OP AT
MANIPULACYJNYCH ORAZ E WYNIKI HISTORYCZNE NIE GWARANTUJ
UZYSKANIA PODOBNYCH W PRZYSZ CI
Poni sza informacja jest jednakowa dla wszystkich Subfunduszy
Towarzystwo zastrzega niniejszym, e indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycji jest
uzale niona od warto ci Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz
oraz wysoko ci pobranych przez Fundusz op at manipulacyjnych.
Towarzystwo zastrzega niniejszym, e wyniki historyczne nie gwarantuj  uzyskania podobnych w
przysz ci.
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Rozdzia  III D
DANE O SUBFUNDUSZU QUERCUS BA KANY I TURCJA

1. ZWI Y OPIS POLITYKI INWESTYCYJNEJ SUBFUNDUSZU
1.1. WSKAZANIE G ÓWNYCH KATEGORII LOKAT SUBFUNDUSZU I ICH

DYWERSYFIKACJI CHARAKTERYZUJ CYCH SPECYFIK  SUBFUNDUSZU ORAZ,
JE ELI FUNDUSZ LOKUJE AKTYWA SUBFUNDUSZU G ÓWNIE W LOKATY INNE NI
PAPIERY WARTO CIOWE LUB INSTRUMENTY RYNKU PIENI NEGO - WYRA NE
WSKAZANIE TEJ CECHY
Subfundusz b dzie inwestowa  przede wszystkim w Instrumenty Akcyjne notowane na gie dach w
Stambule, Atenach, Bukareszcie i Sofii. Cz  aktywów, która nie b dzie ulokowana w akcjach,
Subfundusz b dzie inwestowa  w Instrumenty D ne, przede wszystkim w krótkoterminowe papiery
warto ciowe emitowane, por czone lub gwarantowane przez Skarb Pa stwa lub Narodowy Bank Polski
oraz emitowane, por czane lub gwarantowane przez Turcj , Grecj , Rumuni  i Bu gari  oraz banki
centralne tych pa stw.
Lokaty w Instrumenty Akcyjne notowane na gie dach w Stambule, Atenach, Bukareszcie i Sofii oraz w
Instrumenty D ne emitowane, por czane lub gwarantowane przez Turcj , Grecj , Rumuni  i Bu gari
oraz banki centralne tych pa stw b  stanowi y cznie co najmniej 50% warto ci Aktywów
Subfunduszu.
Subfundusz jest funduszem regionalnym i koncentruje lokaty w okre lonym obszarze geograficznym.

1.2. ZWI Y OPIS KRYTERIÓW DOBORU LOKAT DO PORTFELA INWESTYCYJNEGO
SUBFUNDUSZU

ówne kryteria doboru poszczególnych kategorii lokat s  nast puj ce:
1) dla Instrumentów Akcyjnych: prognozowany wzrost warto ci instrumentu finansowego w uj ciu

nominalnym lub relatywnym, tj. w porównaniu z innymi podobnymi instrumentami finansowymi
lub w porównaniu do stopy zwrotu z indeksu gie dowego; prognozowane perspektywy wzrostu
wyników finansowych emitenta; ryzyko dzia alno ci emitenta; w przypadku praw poboru – równie
relacja ceny prawa poboru do aktualnej ceny akcji danej spó ki; w przypadku obligacji zamiennych
– równie  warunki zamiany obligacji na akcje;

2) dla Instrumentów D nych: prognozowane zmiany poziomu rynkowych stóp procentowych;
prognozowane zmiany kszta tu krzywej dochodowo ci; stosunek oczekiwanej stopy zwrotu do
ryzyka inwestycyjnego zwi zanego z danym papierem warto ciowym lub Instrumentem Rynku
Pieni nego; wp yw na redni okres do wykupu ca ego portfela inwestycyjnego; w przypadku
instrumentów d nych innych ni  emitowane, por czone lub gwarantowane przez Skarb Pa stwa
lub Narodowy Bank Polski – równie  wiarygodno  kredytowa emitenta, przy czym je li emitent
lub gwarant danej emisji posiadaj  rating, to musi by  to rating inwestycyjny;

3) dla Tytu ów Uczestnictwa: mo liwo  efektywniejszej realizacji celu inwestycyjnego Funduszu;
mo liwo  efektywniejszej dywersyfikacji lokat Funduszu; adekwatno  polityki inwestycyjnej
funduszu inwestycyjnego otwartego, funduszu zagranicznego lub instytucji wspólnego
inwestowania do polityki inwestycyjnej Funduszu;

4) dla Instrumentów Pochodnych: efektywno , rozumiana jako zgodno  zmiany warto ci
Instrumentu Pochodnego z oczekiwan  zmian  warto ci instrumentu bazowego; adekwatno ,
rozumiana jako zgodno  instrumentów bazowych z polityk  inwestycyjn  obowi zuj  dla danego
Subfunduszu; p ynno , rozumiana jako istnienie wolumenu obrotu danym Instrumentem
Pochodnym znacznie przewy szaj cego wielko  transakcji; koszt, rozumiany jako koszty
ponoszone w celu nabycia Instrumentu Pochodnego, w relacji do kosztów ponoszonych w celu
nabycia instrumentu bazowego;

5) dla Depozytów: oprocentowanie depozytów; wiarygodno  banku;
6) dla Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych: efektywno , rozumiana jako zgodno

zmiany warto ci Niewystandaryzowanego Instrumentu Pochodnego z oczekiwan  zmian  warto ci
instrumentu bazowego, adekwatno , rozumiana jako zgodno  instrumentów bazowych z polityk
inwestycyjn  obowi zuj  dla danego Subfunduszu, mo liwo  zabezpieczenia lokat danego
Subfunduszu odpowiadaj cych instrumentem bazowym Niewystandaryzowanych Instrumentów
Pochodnych, rozumiana jako ograniczenie ryzyka inwestycyjnego zwi zanego ze zmian  kursów,
cen lub warto ci tych lokat danego Subfunduszu.

1.3. JE ELI SUBFUNDUSZ ODZWIERCIEDLA SK AD UZNANEGO INDEKSU AKCJI LUB
NYCH PAPIERÓW WARTO CIOWYCH – WSKAZANIE TEGO INDEKSU, RYNKU,

KTÓREGO INDEKS DOTYCZY, ORAZ STOPNIA ODZWIERCIEDLENIA INDEKSU
PRZEZ SUBFUNDUSZ
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nie dotyczy – Subfundusz nie odzwierciedla sk adu indeksu akcji lub d nych papierów
warto ciowych

1.4. JE ELI WARTO  AKTYWÓW NETTO PORTFELA INWESTYCYJNEGO
SUBFUNDUSZU MO E SI  CHARAKTERYZOWA  DU  ZMIENNO CI  WYNIKAJ
ZE SK ADU PORTFELA LUB Z PRZYJ TEJ TECHNIKI ZARZ DZANIA PORTFELEM –
WYRA NE WSKAZANIE TEJ CECHY
Ze wzgl du na du  zmienno  cen instrumentów finansowych, w które Subfundusz lokuje swoje
aktywa, warto  aktywów netto portfela inwestycyjnego mo e ulega  istotnym zmianom.

1.5. JE ELI FUNDUSZ MO E ZAWIERA  UMOWY, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM S
INSTRUMENTY POCHODNE, W TYM NIEWYSTANDARYZOWANE INSTRUMENTY
POCHODNE - WSKAZANIE TEJ INFORMACJI WRAZ Z OKRE LENIEM WP YWU
ZAWARCIA TAKICH UMÓW, W TYM UMÓW, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM S
NIEWYSTANDARYZOWANE INSTRUMENTY POCHODNE, NA RYZYKO ZWI ZANE Z
PRZYJ  POLITYK  INWESTYCYJN
Subfundusz mo e zawiera  umowy maj ce za przedmiot instrumenty pochodne, za wyj tkiem umów
maj cych za przedmiot niewystandaryzowane instrumenty pochodne, z tym e ograniczenie to nie
dotyczy stosowania zabezpiecze  przed ryzykiem walutowym opisanych poni ej.
Fundusz mo e zabezpiecza  inwestycje Subfunduszu w instrumenty finansowe denominowane w
walutach obcych z wykorzystaniem Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych – kontraktów
forward, dla których instrumentami bazowymi s  waluty oraz Instrumentów Pochodnych – transakcji
terminowych (futures), w których instrumentami bazowymi s  waluty.
Umowy, których przedmiotem s  instrumenty pochodne b  zawierane w celu ograniczenia ryzyka
inwestycyjnego lub w celu zapewnienia sprawnego zarz dzania portfelem inwestycyjnym.
Subfundusz do y wszelkich stara , aby zawarte umowy, których przedmiotem s  instrumenty
pochodne przyczynia y si  do realizacji przyj tej polityki inwestycyjnej i ogranicza y jej ryzyko.
Z lokatami w Instrumenty Pochodne zwi zane s  nast puj ce rodzaje ryzyka:
1) ryzyko rynkowe instrumentu bazowego – zwi zane z niekorzystnymi zmianami poziomu lub

zmienno ci kursów, cen lub warto ci instrumentu bazowego, o który oparty jest ten Instrument
Pochodny,

2) ryzyko stosowania d wigni finansowej – w Instrumenty Pochodne cz sto wkomponowany jest
mechanizm kredytowy, to znaczy Fundusz wnosi depozyt zabezpieczaj cy w wysoko ci ni szej ni
warto  instrumentu bazowego, istnieje w zwi zku z tym mo liwo  poniesienia przez Fundusz
straty przewy szaj cej warto  depozytu zabezpieczaj cego, mechanizm d wigni finansowej
powoduje zwielokrotnienie zysków i strat z inwestycji – Fundusz mo e by  nara ony na istotne
ryzyko w zwi zku z wykorzystaniem mechanizmu d wigni finansowej,

3) ryzyko niedopasowania wyceny Instrumentu Pochodnego do wyceny instrumentu bazowego, o
który oparty jest ten Instrument Pochodny,

4) ryzyko rozliczenia transakcji – ryzyko zwi zane z mo liwo ci  wyst powania b dów lub opó nie
w rozliczeniach transakcji, których przedmiotem s  Instrumenty Pochodne,

5) ryzyko operacyjne – zwi zane z zawodno ci  systemów informatycznych i wewn trznych systemów
kontrolnych.

Z lokatami w Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne zwi zane s  nast puj ce rodzaje ryzyka:
1) ryzyko rynkowe instrumentu bazowego – zwi zane z niekorzystnymi zmianami poziomu lub

zmienno ci kursów, cen lub warto ci instrumentu bazowego, o który oparty jest ten
Niewystandaryzowany Instrument Pochodny,

2) ryzyko stosowania d wigni finansowej – w Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne cz sto
wkomponowany jest mechanizm kredytowy, to znaczy Subfundusz wnosi depozyt zabezpieczaj cy
w wysoko ci ni szej ni  warto  instrumentu bazowego, istnieje w zwi zku z tym mo liwo
poniesienia przez Subfundusz straty przewy szaj cej warto  depozytu zabezpieczaj cego,
mechanizm d wigni finansowej powoduje zwielokrotnienie zysków i strat z inwestycji –
Subfundusz mo e by  nara ony na istotne ryzyko w zwi zku z wykorzystaniem mechanizmu

wigni finansowej,
3) ryzyko niedopasowania wyceny Niewystandaryzowanego Instrumentu Pochodnego do wyceny

instrumentu bazowego, o który oparty jest ten Niewystandaryzowany Instrument Pochodny,
4) ryzyko rozliczenia transakcji – ryzyko zwi zane z mo liwo ci  wyst powania b dów lub opó nie

w rozliczeniach transakcji, których przedmiotem s  Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne,
5) ryzyko niewyp acalno ci kontrahenta – ryzyko to dotyczy Niewystandaryzowanych Instrumentów

Pochodnych i b dzie ograniczone w zwi zku z ustalonymi w Statucie Funduszu ograniczeniami,
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6) ryzyko p ynno ci – Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne nie s  przedmiotem aktywnego
obrotu, Subfundusz ma jednak mo liwo  neutralizacji ekspozycji na ryzyko danego instrumentu
bazowego poprzez zajmowanie przeciwstawnych pozycji w instrumentach danego rodzaju,

7) ryzyko operacyjne – zwi zane z zawodno ci  systemów informatycznych i wewn trznych systemów
kontrolnych.

1.6. JE ELI UDZIELONO GWARANCJI WYP ATY OKRE LONEJ KWOTY Z TYTU U
ODKUPIENIA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA - WSKAZANIE GWARANTA ORAZ
WARUNKÓW GWARANCJI
nie dotyczy – nie udzielono adnych gwarancji

2. OPIS RYZYKA ZWI ZANEGO Z INWESTOWANIEM W JEDNOSTKI UCZESTNICTWA
SUBFUNDUSZU, W TYM RYZYKA INWESTYCYJNEGO ZWI ZANEGO Z PRZYJ
POLITYK  INWESTYCYJN  SUBFUNDUSZU

2.1. OPIS RYZYKA INWESTYCYJNEGO ZWI ZANEGO Z POLITYK  INWESTYCYJN
SUBFUNDUSZU, Z UWZGL DNIENIEM STRATEGII ZARZ DZANIA I SZCZEGÓLNYCH
STRATEGII INWESTYCYJNYCH STOSOWANYCH W ODNIESIENIU DO INWESTYCJI
NA OKRE LONYM OBSZARZE GEOGRAFICZNYM, W OKRE LONEJ BRAN Y LUB
SEKTORZE GOSPODARCZYM ALBO W ODNIESIENIU DO OKRE LONEJ KATEGORII
LOKAT, ALBO W CELU ODZWIERCIEDLENIA INDEKSU AKCJI LUB D NYCH
PAPIERÓW WARTO CIOWYCH
Z polityk  inwestycyjn  Subfunduszu wi e si  wysoki poziom ryzyka wynikaj cy z inwestycji
wi kszo ci rodków Subfunduszu w Instrumenty Akcyjne. Na poziom ryzyka ma wp yw koncentracja
inwestycji w akcje spó ek notowanych na rynkach w Stambule, Atenach, Bukareszcie i Sofii.
Z polityk  inwestycyjn  Subfunduszu wi  si  ponadto ryzyka opisane poni ej.

2.1.1. RYZYKO RYNKOWE
Ryzyko rynkowe to ryzyko spadku warto ci aktywów netto portfela inwestycyjnego spowodowane
niekorzystnymi zmianami cen instrumentów finansowych.
Dla Subfunduszu g ównymi elementami ryzyka rynkowego s : ryzyko rynku akcji, ryzyko stopy
procentowej i ryzyko kursu walutowego.
Ryzyko rynku akcji obejmuje ryzyko spadku warto ci aktywów netto portfela inwestycyjnego
spowodowane spadkiem cen akcji. Na ryzyko rynku akcji sk adaj  si : ryzyko systematyczne ca ego
rynku akcji i ryzyko specyficzne konkretnego emitenta. Ryzyko systematyczne jest uzale nione w
du ym stopniu od sytuacji makroekonomicznej. Wp yw na nie maj  m.in. dynamika wzrostu
gospodarczego, poziom deficytu bud etowego i handlowego, wielko  popytu konsumpcyjnego i
inwestycyjnego, wysoko  stóp procentowych i kursów walutowych, poziom inflacji, ceny surowców i
zmiany cen akcji na rynkach zagranicznych. Pogarszaj ca si  sytuacja makroekonomiczna negatywnie
wp ywa na ceny akcji. Ryzyko specyficzne zwi zane jest z inwestowaniem w akcje poszczególnych
emitentów. Wp yw na nie maj  m.in. wyniki finansowe emitenta, poziom adu korporacyjnego, jako
pracy zarz du, konflikty w akcjonariacie, poziom zad enia. Subfundusz poprzez dywersyfikacj  d y
do ograniczenia ryzyka specyficznego poszczególnych spó ek.
Ryzyko stopy procentowej obejmuje ryzyko spadku Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu
spowodowane wzrostem rynkowych stóp procentowych. Ryzyko stopy procentowej jest wi ksze dla
instrumentów o sta ym oprocentowaniu. Zale no  cen instrumentów d nych od rynkowych stóp
procentowych jest odwrotna. Wraz ze wzrostem rynkowych stóp procentowych ceny instrumentów

nych spadaj , a wraz ze spadkiem rynkowych stóp procentowych ceny instrumentów d nych
rosn . Ryzyko stopy procentowej zale y od czasu do wykupu instrumentu, jego stopy odsetkowej i
stopy dochodowo ci. Im d szy czas do wykupu instrumentu, tym wy sze jest ryzyko stopy
procentowej. Im ni sza stopa odsetkowa i stopa dochodowo ci instrumentu, tym wy sze jest ryzyko
stopy procentowej. ród ami ryzyka stopy procentowej s  m.in. wzrost stopy inflacji (bie cej lub
prognozowanej), wysokie tempo rozwoju gospodarczego, spadek stopy oszcz dno ci w gospodarce,
negatywna ocena przez inwestorów przysz ej sytuacji fiskalnej kraju, wzrost stóp procentowych w
innych krajach. Szczególnie du e znaczenie dla wysoko ci rynkowych stóp procentowych w Polsce
maj  poziom deficytu finansów publicznych i d ugu publicznego w relacji do PKB oraz perspektywy
kszta towania si  tych parametrów w przysz ci.

2.1.2. RYZYKO KREDYTOWE
ównymi elementami ryzyka kredytowego s : ryzyko niedotrzymania warunków, ryzyko obni enia

oceny kredytowej i ryzyko rozpi to ci kredytowej.
Ryzyko niedotrzymania warunków, nazywane równie  ryzykiem niewyp acalno ci, obejmuje ryzyko
spadku Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu spowodowane niedotrzymaniem warunków kontraktów
finansowych przez emitentów Instrumentów D nych. Ryzyko niewyp acalno ci polega na
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niesp aceniu przez emitenta w terminie nale nej kwoty z tytu u wyemitowanych Instrumentów
nych.

Ryzyko obni enia oceny kredytowej obejmuje ryzyko spadku Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu
spowodowane obni eniem ocen kredytowych (ratingów) emitentów lub emisji.
Ryzyko rozpi to ci kredytowej to ryzyko spadku warto ci aktywów netto funduszu inwestycyjnego
spowodowane zmianami rozpi to ci kredytowej dla emisji, czyli ró nicy mi dzy cenami Instrumentów

nych o porównywalnych warunkach, ale wyemitowanych przez emitentów o ró nych ratingach.
Inwestycje w papiery komercyjne oraz obligacje municypalne i korporacyjne wi  si  z wy szym
poziomem ryzyka kredytowego, uzale nionym od wiarygodno ci kredytowej emitenta.
Inwestycje w tytu y uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania maj ce siedzib
za granic  lub w jednostki uczestnictwa innych funduszy obci one s  ryzykiem pochodz cym od
ryzyka lokat takiego funduszu.
Inwestycje w lokaty bankowe zwi zane s  z ryzykiem kredytowym banku.

2.1.3. RYZYKO ROZLICZENIA
Ryzyko rozliczenia wyst puje w przypadku rozliczania transakcji zakupu lub sprzeda y instrumentów
finansowych, które nie s  gwarantowane przez izby rozliczeniowe.
Z ryzykiem rozliczenia wi e si  ryzyko operacyjne obejmuj ce ryzyko straty wynikaj cej z b dnych
procedur wewn trznych, niestosowania si  do procedur, dzia ania systemów b  pracowników lub te
wynikaj cej ze zdarze  zewn trznych. Cztery podstawowe ród a ryzyka operacyjnego to: ludzie,
systemy, zdarzenia zewn trzne oraz procesy.

2.1.4. RYZYKO P YNNO CI
Ryzyko p ynno ci wi e si  z brakiem mo liwo ci przeprowadzenia transakcji, przy zachowaniu
aktualnej ceny rynkowej. Ryzyko to wyst puje najcz ciej przy próbie sprzeda y znacznej ilo ci
posiadanych aktywów, szczególnie je li p ynno  obrotu danym instrumentem nie jest wysoka.
Nast puje wówczas naruszenie struktury popytu i poda y prowadz ce do istotnej zmiany ceny
rynkowej.

2.1.5. RYZYKO WALUTOWE
Ryzyko wynika ze zmian kursów walut, w których wyra one s  lokaty funduszu wzgl dem waluty, w
której dokonywana jest wycena aktywów Funduszu. Fundusz lokuje rodki w aktywa denominowane w
walucie polskiej lub denominowane w walucie obcej.
W zwi zku z tym Uczestnicy Funduszu musz  liczy  si  z ryzykiem spadku Warto ci Aktywów Netto
Subfunduszu spowodowanym spadkiem kursu waluty polskiej w stosunku do walut obcych.
W celu ograniczenia ryzyka walutowego Fundusz mo e zabezpiecza  zmiany kursu walutowego z
wykorzystaniem Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych lub z wykorzystaniem
Instrumentów Pochodnych. Statut Funduszu nie przewiduje natomiast obowi zku korzystania z takich
zabezpiecze . Maj c powy sze na wzgl dzie Towarzystwo ani Fundusz nie gwarantuj  stosowania
zabezpiecze  walutowych. Decyzja w zakresie zastosowania zabezpieczenia walutowego b dzie
podejmowana ka dorazowo przez Towarzystwo.

2.1.6. RYZYKO ZWI ZANE Z PRZECHOWYWANIEM AKTYWÓW
Aktywa Subfunduszu przechowywane s  na rachunkach prowadzonych przez Depozytariusza i
Subdepozytariuszy (podmioty, które na podstawie umowy z Depozytariuszem przechowuj  cz
aktywów Subfunduszu). Instrumenty finansowe stanowi  w asno  Funduszu i nie wchodz  do masy
upad ci w przypadku og oszenia upad ci Depozytariusza i Subdepozytariuszy.

2.1.7. RYZYKO ZWI ZANE Z KONCENTRACJ  AKTYWÓW LUB RYNKÓW
Fundusz mo e koncentrowa  inwestycje Subfunduszy na okre lonym rynku. Sytuacja na tym rynku
szczególnie oddzia uje wówczas na warto  i p ynno  aktywów Subfunduszu. Istotne wahania cen
rynkowych poszczególnych instrumentów finansowych mog  powodowa  wahania Warto ci Aktywów
Netto przypadaj cej na Jednostk  Uczestnictwa Subfunduszu.

2.2. OPIS  RYZYKA  ZWI ZANEGO  Z  UCZESTNICTWEM  W  SUBFUNDUSZU,  W  TYM  W
SZCZEGÓLNO CI:
Poni sze informacje (pkt 2.2.1. – 2.2.5.) s  jednakowe dla wszystkich Subfunduszy

2.2.1. OPIS RYZYKA NIEOSI GNI CIA OCZEKIWANEGO ZWROTU Z INWESTYCJI W
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA, Z UWZGL DNIENIEM CZYNNIKÓW MAJ CYCH
WP YW NA POZIOM RYZYKA ZWI ZANEGO Z INWESTYCJ , W TYM: RYZYKO
ZWI ZANE Z ZAWARCIEM OKRE LONYCH UMÓW, RYZYKO ZWI ZANE ZE
SZCZEGÓLNYMI WARUNKAMI ZAWARTYCH PRZEZ SUBFUNDUSZ TRANSAKCJI, A
TAK E RYZYKO ZWI ZANE Z UDZIELONYMI GWARANCJAMI
Ryzyko to polega na niemo no ci przewidzenia przysz ych zmian cen instrumentów finansowych
wchodz cych w sk ad portfeli Subfunduszy i w konsekwencji niemo no ci przewidzenia zmian
Warto ci Aktywów Netto Subfunduszy przypadaj cych na Jednostk  Uczestnictwa. Stopa zwrotu z
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inwestycji w Jednostki Uczestnictwa jest zale na zarówno od ceny Jednostki Uczestnictwa w dniu
nabycia Jednostek Uczestnictwa przez Uczestnika, wielko ci poniesionej op aty za zbycie Jednostek
Uczestnictwa, a tak e od ceny Jednostki Uczestnictwa z dnia odkupienia Jednostek Uczestnictwa i
wielko ci op aty poniesionej z tytu u odkupienia Jednostek Uczestnictwa. W przypadku uzyskania
dodatniej stopy zwrotu Uczestnik, lub Fundusz jako p atnik podatku, b dzie zobowi zany do zap aty
podatku dochodowego, co obni y uzyskan  przez Uczestnika wielko  stopy zwrotu. Uzyskana stopa
zwrotu zale y w du ej mierze od dat nabycia i odkupienia Jednostek Uczestnictwa. adna z zawartych
przez Fundusz umów nie niesie za sob  ryzyk innych ni  ryzyka inwestycyjne opisane w niniejszym
Prospekcie. Fundusz nie zawiera  transakcji na warunkach szczególnych, które powodowa yby wzrost
ryzyka dla Uczestników. Fundusz nie udziela gwarancji innym podmiotom.

2.2.2. OPIS RYZYKA WYST PIENIA SZCZEGÓLNYCH OKOLICZNO CI, NA WYST PIENIE
KTÓRYCH UCZESTNIK FUNDUSZU NIE MA WP YWU LUB MA OGRANICZONY
WP YW, W TYM: OTWARCIE LIKWIDACJI FUNDUSZU, PRZEJ CIE ZARZ DZANIA
FUNDUSZEM PRZEZ INNE TOWARZYSTWO, ZMIAN  DEPOZYTARIUSZA LUB
PODMIOTU OBS UGUJ CEGO FUNDUSZ, PO CZENIE FUNDUSZU Z INNYM
FUNDUSZEM, PRZEKSZTA CENIE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU
INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO W FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, A TAK E
ZMIAN  POLITYKI INWESTYCYJNEJ SUBFUNDUSZU
Fundusz mo e zosta  rozwi zany. Rozwi zanie Funduszu nast puje po przeprowadzeniu likwidacji. Z
dniem rozpocz cia likwidacji Fundusz nie mo e zbywa , a tak e odkupywa  Jednostek Uczestnictwa.
Likwidacja Funduszu polega na zbyciu jego aktywów, ci gni ciu nale no ci Funduszu, zaspokojeniu
wierzycieli Funduszu i umorzeniu Jednostek Uczestnictwa przez wyp at  uzyskanych rodków
pieni nych Uczestnikom Funduszu, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich Jednostek
Uczestnictwa. Zbywanie aktywów Funduszu powinno by  dokonywane z nale ytym uwzgl dnieniem
interesów Uczestników Funduszu. Uczestnik nie ma wp ywu na wyst pienie przes anek likwidacji
Funduszu. Istnieje ryzyko, e rodki pieni ne wyp acane Uczestnikom b  ni sze ni  mo liwe do
otrzymania w przypadku, gdyby Fundusz nie zosta  postawiony w stan likwidacji.
W trakcie trwania Funduszu, Fundusz mo e dokona  likwidacji Subfunduszu. Subfundusz mo e zosta
zlikwidowany w przypadku podj cia przez Towarzystwo decyzji o jego likwidacji. W przypadku
rozwi zania Funduszu likwidacji podlegaj  wszystkie Subfundusze. Uczestnik nie ma wp ywu na
wyst pienie przes anek likwidacji Subfunduszu. Istnieje ryzyko, e rodki pieni ne wyp acane
Uczestnikom b  ni sze ni  mo liwe do otrzymania w przypadku, gdyby Fundusz lub Subfundusz nie
zosta  postawiony w stan likwidacji.
Na podstawie umowy zawartej przez Towarzystwo z innym towarzystwem funduszy inwestycyjnych,
towarzystwo to mo e przej  zarz dzanie Funduszem. Przej cie zarz dzania wymaga zmiany Statutu
Funduszu w cz ci wskazuj cej firm , siedzib  i adres zarz dzaj cego nim towarzystwa funduszy
inwestycyjnych. Towarzystwo przejmuj ce zarz dzanie wst puje w prawa i obowi zki towarzystwa

cego dotychczas organem Funduszu, z chwil  wej cia w ycie tych zmian w Statucie Funduszu.
Fundusz lub Depozytariusz mog  rozwi za  umow  o prowadzenie rejestru aktywów funduszu, za
wypowiedzeniem, w terminie nie krótszym ni  6 miesi cy. Zmiana depozytariusza wymaga jednak e
zgody Komisji. Je eli Depozytariusz nie wykonuje obowi zków okre lonych w umowie o prowadzenie
rejestru aktywów funduszu albo wykonuje je nienale ycie: Fundusz wypowiada umow  i niezw ocznie
zawiadamia o tym Komisj ; Komisja mo e nakaza  Funduszowi zmian  Depozytariusza. W tych
przypadkach wypowiedzenie mo e nast pi  w terminie krótszym ni  6 miesi cy. W przypadku otwarcia
likwidacji lub og oszenia upad ci Depozytariusza, Fundusz niezw ocznie dokonuje zmiany
depozytariusza, bez stosowania sze ciomiesi cznego terminu wypowiedzenia. Zmiana depozytariusza
jest dokonywana w sposób zapewniaj cy nieprzerwane wykonywanie obowi zków depozytariusza.
Towarzystwo mo e w ka dym czasie dokona  zmiany podmiotów obs uguj cych Fundusz, w
szczególno ci Agenta Transferowego. Uczestnik nie ma wp ywu na decyzj  Towarzystwa o zmianie
Depozytariusza lub podmiotu obs uguj cego Fundusz.
Za zgod  Komisji mo e nast pi  po czenie dwóch funduszy inwestycyjnych otwartych, zarz dzanych
przez Towarzystwo. Nie mog  by  po czone fundusze inwestycyjne otwarte, które zbywaj  jednostki
uczestnictwa ró ni ce si  od siebie sposobem pobierania op at manipulacyjnych lub op at obci aj cych
aktywa funduszu, chyba e przed rozpocz ciem procedury po czenia wszystkie jednostki uczestnictwa
zarówno w funduszu przejmuj cym, jak i funduszu przejmowanym zostan  zamienione na jednostki
uczestnictwa tej samej kategorii. Po czenie nast puje przez przeniesienie maj tku funduszu
przejmowanego do funduszu przejmuj cego oraz przydzielenie uczestnikom funduszu przejmowanego
jednostek uczestnictwa funduszu przejmuj cego w zamian za jednostki uczestnictwa funduszu
przejmowanego. Uczestnik nie ma wp ywu na decyzj  Towarzystwa o po czeniu funduszy.
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Po czone mog  zosta  równie  Subfundusze. Po czenie nast puje przez przeniesienie maj tku
Subfunduszu przejmowanego do Subfunduszu przejmuj cego oraz przydzielenie Uczestnikom
Subfunduszu przejmowanego Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu przejmuj cego w zamian za
Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu przejmowanego.
Towarzystwo mo e w ka dym czasie dokona  zmiany Statutu Funduszu w cz ci dotycz cej polityki
inwestycyjnej prowadzonej przez Subfundusz. Zmiana Statutu Funduszu wymaga og oszenia o
dokonanych zmianach oraz up ywu terminu trzech miesi cy od dnia og oszenia o zmianach. Uczestnik
nie ma wp ywu na decyzj  Towarzystwa o zmianie polityki inwestycyjnej Funduszu.

2.2.3. OPIS RYZYKA NIEWYP ACALNO CI GWARANTA
nie dotyczy – Fundusz nie jest funduszem gwarantowanym

2.2.4. OPIS RYZYKA INFLACJI
Ryzyko inflacji jest ryzykiem spadku si y nabywczej rodków pieni nych powierzonych Funduszowi.
Istnienie inflacji powoduje, e realna stopa zwrotu (z uwzgl dnieniem inflacji) mo e by  istotnie ni sza
od nominalnej stopy zwrotu (bez uwzgl dnienia inflacji).

2.2.5. OPIS RYZYKA ZWI ZANEGO Z REGULACJAMI PRAWNYMI DOTYCZ CYMI
FUNDUSZU, W SZCZEGÓLNO CI W ZAKRESIE PRAWA PODATKOWEGO
Zmiany regulacji prawnych dotycz cych dzia alno ci Subfunduszu mog  mie  wp yw na przedstawione
w niniejszym Prospekcie prawa i obowi zki Uczestników. Na dzie  sporz dzenia Prospektu, Fundusz
jest podmiotowo zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych. Nie mo na wykluczy  jednak
opodatkowania dochodów Funduszu w przysz ci. Ewentualne wprowadzenie opodatkowania
dochodów Funduszu spowoduje obni enie osi ganych przez Uczestników Funduszu stóp zwrotu z
inwestycji w Jednostki Uczestnictwa.

3. OKRE LENIE PROFILU INWESTORA. KTÓRY B DZIE UWZGL DNIA  ZAKRES
CZASOWY INWESTYCJI ORAZ POZIOM RYZYKA INWESTYCYJNEGO ZWI ZANEGO
Z PRZYJ  POLITYK  INWESTYCYJN  SUBFUNDUSZU
Subfundusz przeznaczony jest dla osób, które planuj  inwestowanie przez okres co najmniej 3 lat,
oczekuj  wysokich zysków oraz akceptuj  wysokie ryzyko zwi zane z inwestycjami w akcje, tzn. licz
si  z mo liwo ci  waha  warto ci ich inwestycji, szczególnie w krótkim okresie, w cznie z
mo liwo ci  utraty cz ci zainwestowanych rodków, a tak e akceptuj  ryzyko zwi zane z koncentracj
aktywów Subfunduszu na rynku tureckim, greckim, rumu skim i bu garskim.

4. INFORMACJE O WYSOKO CI OP AT I PROWIZJI ZWI ZANYCH Z UCZESTNICTWEM
W SUBFUNDUSZU, SPOSOBIE ICH NALICZANIA I POBIERANIA ORAZ O KOSZTACH
OBCI AJ CYCH SUBFUNDUSZ

4.1. WSKAZANIE PRZEPISÓW STATUTU FUNDUSZU OKRE LAJ CYCH RODZAJE,
MAKSYMALN  WYSOKO , SPOSÓB KALKULACJI I NALICZANIA KOSZTÓW
OBCI AJ CYCH SUBFUNDUSZ, W TYM W SZCZEGÓLNO CI WYNAGRODZENIE
TOWARZYSTWA ORAZ TERMINY, W KTÓRYCH NAJWCZE NIEJ MO E NAST PI
POKRYCIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW KOSZTÓW
Poni sza informacja jest jednakowa dla wszystkich Subfunduszy
Rodzaje, maksymalna wysoko , sposób kalkulacji i naliczania kosztów obci aj cych Subfundusz, w
tym wynagrodzenie Towarzystwa oraz terminy, w których najwcze niej mo e nast pi  pokrycie
poszczególnych rodzajów kosztów okre lone s  w tre ci § 5 ka dego z rozdzia ów Cz ci II Statutu
Funduszu.

4.2. WSKAZANIE WARTO CI WSPÓ CZYNNIKA KOSZTÓW CA KOWITYCH, ZWANEGO
DALEJ "WSKA NIKIEM WKC", WRAZ Z INFORMACJ , E ODZWIERCIEDLA ON
UDZIA  KOSZTÓW NIEZWI ZANYCH BEZPO REDNIO Z DZIA ALNO CI
INWESTYCYJN  FUNDUSZU W REDNIEJ WARTO CI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
ZA DANY ROK, A TAK E WSKAZANIE KATEGORII KOSZTÓW FUNDUSZU
NIEW CZONYCH DO WSKA NIKA WKC, W TYM OP AT TRANSAKCYJNYCH
Wska nik WKC za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. dla Jednostek Uczestnictwa
kategorii A wynosi 5,20%.
Wspó czynnik WKC odzwierciedla udzia  kosztów niezwi zanych bezpo rednio z dzia alno ci
inwestycyjn  Subfunduszu w redniej Warto ci Aktywów Netto Funduszu za dany rok.
Wspó czynnik Kosztów Ca kowitych (WKC) nie zawiera kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i
op at maklerskich, podatków zwi zanych z nabyciem lub zbyciem sk adników portfela; odsetek z tytu u
zaci gni tych po yczek lub kredytów; wiadcze  wynikaj cych z realizacji umów, których
przedmiotem s  instrumenty pochodne; op at zwi zanych z nabyciem lub odkupieniem jednostek
uczestnictwa lub innych op at ponoszonych bezpo rednio przez Uczestnika; warto ci us ug
dodatkowych.
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4.3. WSKAZANIE OP AT MANIPULACYJNYCH Z TYTU U ZBYCIA LUB ODKUPIENIA
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA ORAZ INNYCH OP AT UISZCZANYCH BEZPO REDNIO
PRZEZ UCZESTNIKA
Poni sza informacja jest jednakowa dla wszystkich Subfunduszy, za wyj tkiem stawek procentowych
op at
Z tytu u zbywania Jednostek Uczestnictwa kategorii A pobierana jest Op ata Dystrybucyjna w
wysoko ci nie wy szej ni  3,3% wp aty dokonanej przez nabywc .
Z tytu u zbycia Jednostek Uczestnictwa w ramach zamiany lub konwersji, w miejsce Op aty
Dystrybucyjnej pobierana jest Op ata Wyrównawcza. Stawka Op aty Wyrównawczej jest równa stawce
Op aty Dystrybucyjnej obowi zuj cej w Subfunduszu docelowym pomniejszonej o stawk  Op aty
Dystrybucyjnej obowi zuj cej w Subfunduszu ród owym, dla danej warto ci zlecenia nabycia
Jednostek Uczestnictwa. W przypadku, gdy nabycie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu
ród owym nast pi o na podstawie zamiany lub konwersji, wówczas stawk  Op aty Dystrybucyjnej

obowi zuj cej w Subfunduszu docelowym pomniejsza si  o stawk  Op aty Dystrybucyjnej
obowi zuj cej w Subfunduszu o najwy szych stawkach Op aty Dystrybucyjnej spo ród Subfunduszy
uczestnicz cych we wcze niejszych zamianach lub konwersjach tych Jednostek Uczestnictwa.
Wysoko  op at manipulacyjnych jest zró nicowana w zale no ci od Dystrybutorów i ustalane s
oddzielne Tabele Op at dla poszczególnych Dystrybutorów. Tabela Op at obowi zuj ca dla danego
Dystrybutora jest udost pniana w Punktach Obs ugi Klientów tego Dystrybutora. Wszystkie Tabele
Op at s  udost pniane na stronie internetowej Towarzystwa.
Towarzystwo mo e obni  op aty manipulacyjne lub zwolni  z tych op at: pracowników
Towarzystwa, pracowników Agenta Transferowego, pracowników i agentów Dystrybutora,
pracowników Depozytariusza, akcjonariuszy Towarzystwa, innych Inwestorów lub Uczestników po
przeprowadzeniu indywidualnych negocjacji (w formie jednorazowej lub sta ej obni ki lub zwolnienia),
a tak e osoby, których reklamacje zosta y uwzgl dnione przez Fundusz. Towarzystwo mo e
upowa nia  Dystrybutorów do negocjowania indywidualnych obni ek lub zwolnie  z op aty
manipulacyjnych.
Towarzystwo mo e prowadzi  kampanie promocyjne polegaj ce na zbywaniu Jednostek Uczestnictwa
bez pobierania Op aty Dystrybucyjnej lub z pobieraniem tej op aty w wysoko ci ni szej, ni  wynika z
Tabeli Op at b  Umów Dodatkowych. O wprowadzeniu kampanii promocyjnej oraz wysoko ci
Op aty Dystrybucyjnej obowi zuj cej w okresie kampanii promocyjnej Towarzystwo og osi w pi mie
przeznaczonym do og osze  Funduszu lub na stronie internetowej przeznaczonej do og osze
Funduszu.

4.4. WSKAZANIE OP ATY ZMIENNEJ, B CEJ CZ CI  WYNAGRODZENIA ZA
ZARZ DZANIE, KTÓREJ WYSOKO  JEST UZALE NIONA OD WYNIKÓW
SUBFUNDUSZU, PREZENTOWANEJ W UJ CIU PROCENTOWYM W STOSUNKU DO

REDNIEJ WARTO CI AKTYWÓW NETTO SUBFUNDUSZU
Cz  zmienna Wynagrodzenia Towarzystwa z tytu u zarz dzania Subfunduszem, której wysoko  jest
uzale niona od wyników Subfunduszu, stanowi a 0% redniej Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu,
za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

4.5. WSKAZANIE MAKSYMALNEJ WYSOKO CI WYNAGRODZENIA ZA ZARZ DZANIE
SUBFUNDUSZEM
Poni sza informacja jest jednakowa dla wszystkich Subfunduszy, za wyj tkiem stawek procentowych
Wynagrodzenia Towarzystwa oraz cz ci zmiennej wynagrodzenia Towarzystwa
Towarzystwo z tytu u zarz dzania Subfunduszem pobiera Wynagrodzenie Towarzystwa sk adaj ce si  z
cz ci sta ej, w wysoko ci nie wy szej ni  3,3% w skali roku, naliczanej od Warto ci Aktywów Netto
Subfunduszu w danym dniu, oraz cz ci zmiennej, w wysoko ci nie wy szej ni  20% wzrostu Warto ci
Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostk  Uczestnictwa ponad stop  odniesienia równ  zmianie
warto ci indeksu 50% ISE + 30% ATX + 15% BET + 5% Sofix (50% ISE 100 + 30% ATHEX CSPI +
15% BET + 5% SOFIX wg. terminologii u ytej w Prospekcie) i nie wy szej ni  0,5% Warto ci
Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostk  Uczestnictwa w danym dniu.

4.6. WSKAZANIE ISTNIEJ CYCH UMÓW LUB POROZUMIE , NA PODSTAWIE KTÓRYCH
KOSZTY DZIA ALNO CI SUBFUNDUSZU BEZPO REDNIO LUB PO REDNIO S
ROZDZIELANE MI DZY SUBFUNDUSZ A TOWARZYSTWO LUB INNY PODMIOT, W
TYM WSKAZANIE US UG DODATKOWYCH ORAZ WSKAZANIE WP YWU TYCH
US UG NA WYSOKO  PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ PODMIOT PROWADZ CY
DZIA ALNO  MAKLERSK  ORAZ NA WYSOKO  WYNAGRODZENIA
TOWARZYSTWA ZA ZARZ DZANIE SUBFUNDUSZEM
Poni sza informacja jest jednakowa dla wszystkich Subfunduszy
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Nie istniej  umowy ani porozumienia dotycz ce podzia  kosztów dzia alno ci Subfunduszu pomi dzy
Subfundusz i Towarzystwo lub inny podmiot. Jedyne zasady podzia u kosztów pomi dzy Subfundusz i
Towarzystwo okre la Statutu Funduszu. Fundusz ani Towarzystwo nie otrzymuj  us ug dodatkowych.

5. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE W UJ CIU HISTORYCZNYM
5.1. WARTO  AKTYWÓW NETTO SUBFUNDUSZU NA KONIEC OSTATNIEGO ROKU

OBROTOWEGO, ZGODNA Z WARTO CI  ZAPREZENTOWAN  W ZBADANYM PRZEZ
BIEG EGO REWIDENTA SPRAWOZDANIU FINANSOWYM FUNDUSZU

5.2. WIELKO REDNIEJ STOPY ZWROTU Z INWESTYCJI W JEDNOSTKI
UCZESTNICTWA SUBFUNDUSZU ZA OSTATNIE 3 LATA

5.3. WSKAZANIE WZORCA S CEGO DO OCENY EFEKTYWNO CI INWESTYCJI W
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA SUBFUNDUSZU ODZWIERCIEDLAJ CEGO
ZACHOWANIE SI  ZMIENNYCH RYNKOWYCH NAJLEPIEJ ODDAJ CYCH CEL I
POLITYK  INWESTYCYJN  SUBFUNDUSZU (BENCHMARK), A TAK E INFORMACJA
O DOKONANYCH ZMIANACH WZORCA, JE ELI MIA Y MIEJSCE
Subfundusz okre li , e benchmarkiem Subfunduszu jest: indeks z ony, na który sk ada si : 50%
ISE 100 + 30% ATHEX CSPI + 15% BET + 5% SOFIX.

5.4. INFORMACJA O REDNICH STOPACH ZWROTU Z PRZYJ TEGO PRZEZ SUBFUNDUSZ
WZORCA ZA OSTATNIE 3 LATA

5.5. ZASTRZE ENIE, E INDYWIDUALNA STOPA ZWROTU UCZESTNIKA Z INWESTYCJI
JEST UZALE NIONA OD WARTO CI JEDNOSTKI UCZESTNICTWA W MOMENCIE JEJ
ZBYCIA I ODKUPIENIA PRZEZ FUNDUSZ ORAZ WYSOKO CI POBRANYCH OP AT
MANIPULACYJNYCH ORAZ E WYNIKI HISTORYCZNE NIE GWARANTUJ
UZYSKANIA PODOBNYCH W PRZYSZ CI
Poni sza informacja jest jednakowa dla wszystkich Subfunduszy
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Towarzystwo zastrzega niniejszym, e indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycji jest
uzale niona od warto ci Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz
oraz wysoko ci pobranych przez Fundusz op at manipulacyjnych.
Towarzystwo zastrzega niniejszym, e wyniki historyczne nie gwarantuj  uzyskania podobnych w
przysz ci.
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Rozdzia  III E
DANE O SUBFUNDUSZU QUERCUS ROSJA

1. ZWI Y OPIS POLITYKI INWESTYCYJNEJ SUBFUNDUSZU
1.1. WSKAZANIE G ÓWNYCH KATEGORII LOKAT SUBFUNDUSZU I ICH

DYWERSYFIKACJI CHARAKTERYZUJ CYCH SPECYFIK  SUBFUNDUSZU ORAZ,
JE ELI FUNDUSZ LOKUJE AKTYWA SUBFUNDUSZU G ÓWNIE W LOKATY INNE NI
PAPIERY WARTO CIOWE LUB INSTRUMENTY RYNKU PIENI NEGO - WYRA NE
WSKAZANIE TEJ CECHY
Celem prowadzonej polityki inwestycyjnej Subfunduszu jest uzyskanie ekspozycji na rosyjski rynek
akcji.
Fundusz b dzie inwestowa  Aktywa Subfunduszu przede wszystkim w Instrumenty Akcyjne emitowane
przez spó ki koncentruj ce swoj  dzia alno  w Federacji Rosyjskiej b  instrumenty wystawione w
zwi zku z akcjami takich spó ek (w szczególno ci kwity depozytowe – ADR-y i GDR-y).
W przypadku, gdy uzyskanie ekspozycji na rosyjski rynek akcji poprzez inwestycje w Instrumenty
Akcyjne b dzie niemo liwe lub nieuzasadnione z inwestycyjnego (bior c pod uwag  mo liwo ci
dokonania alternatywnych inwestycji) b  ekonomicznego (bior c pod uwag  ponoszone koszty)
punktu widzenia, wówczas Subfundusz b dzie inwestowa  w:
a) Tytu y Uczestnictwa emitowane przez podmioty, których polityka inwestycyjna przewiduje

inwestowanie przez te podmioty w akcje emitowane przez spó ki koncentruj ce swoj  dzia alno  w
Federacji Rosyjskiej, lub

b) emitowane przez podmioty typu ETF (Exchanged Traded Funds), których polityka inwestycyjna
przewiduje odwzorowywanie zmian indeksów RTS b  MICEX obliczanych i publikowanych
przez, odpowiednio, gie  Russian Trading System Stock Exchange b  gie  Moscow Interbank
Currency Exchange.

Za spó ki koncentruj ce swoj  dzia alno  w Federacji Rosyjskiej uznaje si  spó ki:
- z siedzib  w Federacji Rosyjskiej, lub
- których akcje s  notowane na rynkach dzia aj cych w Federacji Rosyjskiej, lub
- prowadz ce dzia alno  operacyjn  g ównie w Federacji Rosyjskiej.

1.2. ZWI Y OPIS KRYTERIÓW DOBORU LOKAT DO PORTFELA INWESTYCYJNEGO
SUBFUNDUSZU

ówne kryteria doboru poszczególnych kategorii lokat s  nast puj ce:
1) dla Instrumentów Akcyjnych: prognozowany wzrost warto ci instrumentu finansowego w uj ciu

nominalnym lub relatywnym, tj. w porównaniu z innymi podobnymi instrumentami finansowymi
lub w porównaniu do stopy zwrotu z indeksu gie dowego; prognozowane perspektywy wzrostu
wyników finansowych emitenta; ryzyko dzia alno ci emitenta; w przypadku praw poboru – równie
relacja ceny prawa poboru do aktualnej ceny akcji danej spó ki; w przypadku obligacji zamiennych
– równie  warunki zamiany obligacji na akcje;

2) dla Instrumentów D nych: prognozowane zmiany poziomu rynkowych stóp procentowych;
prognozowane zmiany kszta tu krzywej dochodowo ci; stosunek oczekiwanej stopy zwrotu do
ryzyka inwestycyjnego zwi zanego z danym papierem warto ciowym lub Instrumentem Rynku
Pieni nego; wp yw na redni okres do wykupu ca ego portfela inwestycyjnego; w przypadku
instrumentów d nych innych ni  emitowane, por czone lub gwarantowane przez Skarb Pa stwa
lub Narodowy Bank Polski – równie  wiarygodno  kredytowa emitenta, przy czym je li emitent
lub gwarant danej emisji posiadaj  rating, to musi by  to rating inwestycyjny;

3) dla Tytu ów Uczestnictwa: mo liwo  efektywniejszej realizacji celu inwestycyjnego Funduszu;
mo liwo  efektywniejszej dywersyfikacji lokat Funduszu; adekwatno  polityki inwestycyjnej
funduszu inwestycyjnego otwartego, funduszu zagranicznego lub instytucji wspólnego
inwestowania do polityki inwestycyjnej Funduszu;

4) dla Instrumentów Pochodnych: efektywno , rozumiana jako zgodno  zmiany warto ci
Instrumentu Pochodnego z oczekiwan  zmian  warto ci instrumentu bazowego; adekwatno ,
rozumiana jako zgodno  instrumentów bazowych z polityk  inwestycyjn  obowi zuj  dla danego
Subfunduszu; p ynno , rozumiana jako istnienie wolumenu obrotu danym Instrumentem
Pochodnym znacznie przewy szaj cego wielko  transakcji; koszt, rozumiany jako koszty
ponoszone w celu nabycia Instrumentu Pochodnego, w relacji do kosztów ponoszonych w celu
nabycia instrumentu bazowego;

5) dla Depozytów: oprocentowanie depozytów; wiarygodno  banku;
6) dla Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych: efektywno , rozumiana jako zgodno

zmiany warto ci Niewystandaryzowanego Instrumentu Pochodnego z oczekiwan  zmian  warto ci
instrumentu bazowego, adekwatno , rozumiana jako zgodno  instrumentów bazowych z polityk
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inwestycyjn  obowi zuj  dla danego Subfunduszu, mo liwo  zabezpieczenia lokat danego
Subfunduszu odpowiadaj cych instrumentem bazowym Niewystandaryzowanych Instrumentów
Pochodnych, rozumiana jako ograniczenie ryzyka inwestycyjnego zwi zanego ze zmian  kursów,
cen lub warto ci tych lokat danego Subfunduszu.

1.3. JE ELI SUBFUNDUSZ ODZWIERCIEDLA SK AD UZNANEGO INDEKSU AKCJI LUB
NYCH PAPIERÓW WARTO CIOWYCH – WSKAZANIE TEGO INDEKSU, RYNKU,

KTÓREGO INDEKS DOTYCZY, ORAZ STOPNIA ODZWIERCIEDLENIA INDEKSU
PRZEZ SUBFUNDUSZ
nie dotyczy – Subfundusz nie odzwierciedla sk adu indeksu akcji lub d nych papierów
warto ciowych

1.4. JE ELI WARTO  AKTYWÓW NETTO PORTFELA INWESTYCYJNEGO
SUBFUNDUSZU MO E SI  CHARAKTERYZOWA  DU  ZMIENNO CI  WYNIKAJ
ZE SK ADU PORTFELA LUB Z PRZYJ TEJ TECHNIKI ZARZ DZANIA PORTFELEM –
WYRA NE WSKAZANIE TEJ CECHY
Ze wzgl du na du  zmienno  cen instrumentów finansowych, w które Subfundusz lokuje swoje
aktywa, warto  aktywów netto portfela inwestycyjnego mo e ulega  istotnym zmianom.

1.5. JE ELI FUNDUSZ MO E ZAWIERA  UMOWY, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM S
INSTRUMENTY POCHODNE, W TYM NIEWYSTANDARYZOWANE INSTRUMENTY
POCHODNE - WSKAZANIE TEJ INFORMACJI WRAZ Z OKRE LENIEM WP YWU
ZAWARCIA TAKICH UMÓW, W TYM UMÓW, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM S
NIEWYSTANDARYZOWANE INSTRUMENTY POCHODNE, NA RYZYKO ZWI ZANE Z
PRZYJ  POLITYK  INWESTYCYJN
Subfundusz mo e zawiera  umowy maj ce za przedmiot instrumenty pochodne, za wyj tkiem umów
maj cych za przedmiot niewystandaryzowane instrumenty pochodne, z tym e ograniczenie to nie
dotyczy stosowania zabezpiecze  przed ryzykiem walutowym opisanych poni ej.
Fundusz mo e zabezpiecza  inwestycje Subfunduszu w instrumenty finansowe denominowane w
walutach obcych z wykorzystaniem Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych – kontraktów
forward, dla których instrumentami bazowymi s  waluty oraz Instrumentów Pochodnych – transakcji
terminowych (futures), w których instrumentami bazowymi s  waluty.
Umowy, których przedmiotem s  instrumenty pochodne b  zawierane w celu ograniczenia ryzyka
inwestycyjnego lub w celu zapewnienia sprawnego zarz dzania portfelem inwestycyjnym.
Subfundusz do y wszelkich stara , aby zawarte umowy, których przedmiotem s  instrumenty
pochodne przyczynia y si  do realizacji przyj tej polityki inwestycyjnej i ogranicza y jej ryzyko.
Z lokatami w Instrumenty Pochodne zwi zane s  nast puj ce rodzaje ryzyka:
1) ryzyko rynkowe instrumentu bazowego – zwi zane z niekorzystnymi zmianami poziomu lub

zmienno ci kursów, cen lub warto ci instrumentu bazowego, o który oparty jest ten Instrument
Pochodny,

2) ryzyko stosowania d wigni finansowej – w Instrumenty Pochodne cz sto wkomponowany jest
mechanizm kredytowy, to znaczy Fundusz wnosi depozyt zabezpieczaj cy w wysoko ci ni szej ni
warto  instrumentu bazowego, istnieje w zwi zku z tym mo liwo  poniesienia przez Fundusz
straty przewy szaj cej warto  depozytu zabezpieczaj cego, mechanizm d wigni finansowej
powoduje zwielokrotnienie zysków i strat z inwestycji – Fundusz mo e by  nara ony na istotne
ryzyko w zwi zku z wykorzystaniem mechanizmu d wigni finansowej,

3) ryzyko niedopasowania wyceny Instrumentu Pochodnego do wyceny instrumentu bazowego, o
który oparty jest ten Instrument Pochodny,

4) ryzyko rozliczenia transakcji – ryzyko zwi zane z mo liwo ci  wyst powania b dów lub opó nie
w rozliczeniach transakcji, których przedmiotem s  Instrumenty Pochodne,

5) ryzyko operacyjne – zwi zane z zawodno ci  systemów informatycznych i wewn trznych systemów
kontrolnych.

Z lokatami w Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne zwi zane s  nast puj ce rodzaje ryzyka:
1) ryzyko rynkowe instrumentu bazowego – zwi zane z niekorzystnymi zmianami poziomu lub

zmienno ci kursów, cen lub warto ci instrumentu bazowego, o który oparty jest ten
Niewystandaryzowany Instrument Pochodny,

2) ryzyko stosowania d wigni finansowej – w Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne cz sto
wkomponowany jest mechanizm kredytowy, to znaczy Subfundusz wnosi depozyt zabezpieczaj cy
w wysoko ci ni szej ni  warto  instrumentu bazowego, istnieje w zwi zku z tym mo liwo
poniesienia przez Subfundusz straty przewy szaj cej warto  depozytu zabezpieczaj cego,
mechanizm d wigni finansowej powoduje zwielokrotnienie zysków i strat z inwestycji –
Subfundusz mo e by  nara ony na istotne ryzyko w zwi zku z wykorzystaniem mechanizmu

wigni finansowej,
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3) ryzyko niedopasowania wyceny Niewystandaryzowanego Instrumentu Pochodnego do wyceny
instrumentu bazowego, o który oparty jest ten Niewystandaryzowany Instrument Pochodny,

4) ryzyko rozliczenia transakcji – ryzyko zwi zane z mo liwo ci  wyst powania b dów lub opó nie
w rozliczeniach transakcji, których przedmiotem s  Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne,

5) ryzyko niewyp acalno ci kontrahenta – ryzyko to dotyczy Niewystandaryzowanych Instrumentów
Pochodnych i b dzie ograniczone w zwi zku z ustalonymi w Statucie Funduszu ograniczeniami,

6) ryzyko p ynno ci – Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne nie s  przedmiotem aktywnego
obrotu, Subfundusz ma jednak mo liwo  neutralizacji ekspozycji na ryzyko danego instrumentu
bazowego poprzez zajmowanie przeciwstawnych pozycji w instrumentach danego rodzaju,

7) ryzyko operacyjne – zwi zane z zawodno ci  systemów informatycznych i wewn trznych systemów
kontrolnych.

1.6. JE ELI UDZIELONO GWARANCJI WYP ATY OKRE LONEJ KWOTY Z TYTU U
ODKUPIENIA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA - WSKAZANIE GWARANTA ORAZ
WARUNKÓW GWARANCJI
nie dotyczy – nie udzielono adnych gwarancji

2. OPIS RYZYKA ZWI ZANEGO Z INWESTOWANIEM W JEDNOSTKI UCZESTNICTWA
SUBFUNDUSZU, W TYM RYZYKA INWESTYCYJNEGO ZWI ZANEGO Z PRZYJ
POLITYK  INWESTYCYJN  SUBFUNDUSZU

2.1. OPIS RYZYKA INWESTYCYJNEGO ZWI ZANEGO Z POLITYK  INWESTYCYJN
SUBFUNDUSZU, Z UWZGL DNIENIEM STRATEGII ZARZ DZANIA I SZCZEGÓLNYCH
STRATEGII INWESTYCYJNYCH STOSOWANYCH W ODNIESIENIU DO INWESTYCJI
NA OKRE LONYM OBSZARZE GEOGRAFICZNYM, W OKRE LONEJ BRAN Y LUB
SEKTORZE GOSPODARCZYM ALBO W ODNIESIENIU DO OKRE LONEJ KATEGORII
LOKAT, ALBO W CELU ODZWIERCIEDLENIA INDEKSU AKCJI LUB D NYCH
PAPIERÓW WARTO CIOWYCH
Z polityk  inwestycyjn  Subfunduszu wi e si  wysoki poziom ryzyka wynikaj cy z inwestycji
wi kszo ci rodków Subfunduszu w Instrumenty Akcyjne. Na poziom ryzyka ma wp yw koncentracja
inwestycji na rosyjskim rynku akcji.
Z polityk  inwestycyjn  Subfunduszu wi  si  ponadto ryzyka opisane poni ej.

2.1.1. RYZYKO RYNKOWE
Ryzyko rynkowe to ryzyko spadku warto ci aktywów netto portfela inwestycyjnego spowodowane
niekorzystnymi zmianami cen instrumentów finansowych.
Dla Subfunduszu g ównymi elementami ryzyka rynkowego s : ryzyko rynku akcji, ryzyko stopy
procentowej i ryzyko kursu walutowego.
Ryzyko rynku akcji obejmuje ryzyko spadku warto ci aktywów netto portfela inwestycyjnego
spowodowane spadkiem cen akcji. Na ryzyko rynku akcji sk adaj  si : ryzyko systematyczne ca ego
rynku akcji i ryzyko specyficzne konkretnego emitenta. Ryzyko systematyczne jest uzale nione w
du ym stopniu od sytuacji makroekonomicznej. Wp yw na nie maj  m.in. dynamika wzrostu
gospodarczego, poziom deficytu bud etowego i handlowego, wielko  popytu konsumpcyjnego i
inwestycyjnego, wysoko  stóp procentowych i kursów walutowych, poziom inflacji, ceny surowców i
zmiany cen akcji na rynkach zagranicznych. Pogarszaj ca si  sytuacja makroekonomiczna negatywnie
wp ywa na ceny akcji. Ryzyko specyficzne zwi zane jest z inwestowaniem w akcje poszczególnych
emitentów. Wp yw na nie maj  m.in. wyniki finansowe emitenta, poziom adu korporacyjnego, jako
pracy zarz du, konflikty w akcjonariacie, poziom zad enia. Subfundusz poprzez dywersyfikacj  d y
do ograniczenia ryzyka specyficznego poszczególnych spó ek.
Ryzyko stopy procentowej obejmuje ryzyko spadku Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu
spowodowane wzrostem rynkowych stóp procentowych. Ryzyko stopy procentowej jest wi ksze dla
instrumentów o sta ym oprocentowaniu. Zale no  cen instrumentów d nych od rynkowych stóp
procentowych jest odwrotna. Wraz ze wzrostem rynkowych stóp procentowych ceny instrumentów

nych spadaj , a wraz ze spadkiem rynkowych stóp procentowych ceny instrumentów d nych
rosn . Ryzyko stopy procentowej zale y od czasu do wykupu instrumentu, jego stopy odsetkowej i
stopy dochodowo ci. Im d szy czas do wykupu instrumentu, tym wy sze jest ryzyko stopy
procentowej. Im ni sza stopa odsetkowa i stopa dochodowo ci instrumentu, tym wy sze jest ryzyko
stopy procentowej. ród ami ryzyka stopy procentowej s  m.in. wzrost stopy inflacji (bie cej lub
prognozowanej), wysokie tempo rozwoju gospodarczego, spadek stopy oszcz dno ci w gospodarce,
negatywna ocena przez inwestorów przysz ej sytuacji fiskalnej kraju, wzrost stóp procentowych w
innych krajach. Szczególnie du e znaczenie dla wysoko ci rynkowych stóp procentowych w Polsce
maj  poziom deficytu finansów publicznych i d ugu publicznego w relacji do PKB oraz perspektywy
kszta towania si  tych parametrów w przysz ci.

2.1.2. RYZYKO KREDYTOWE
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ównymi elementami ryzyka kredytowego s : ryzyko niedotrzymania warunków, ryzyko obni enia
oceny kredytowej i ryzyko rozpi to ci kredytowej.
Ryzyko niedotrzymania warunków, nazywane równie  ryzykiem niewyp acalno ci, obejmuje ryzyko
spadku Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu spowodowane niedotrzymaniem warunków kontraktów
finansowych przez emitentów Instrumentów D nych. Ryzyko niewyp acalno ci polega na
niesp aceniu przez emitenta w terminie nale nej kwoty z tytu u wyemitowanych Instrumentów

nych.
Ryzyko obni enia oceny kredytowej obejmuje ryzyko spadku Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu
spowodowane obni eniem ocen kredytowych (ratingów) emitentów lub emisji.
Ryzyko rozpi to ci kredytowej to ryzyko spadku warto ci aktywów netto funduszu inwestycyjnego
spowodowane zmianami rozpi to ci kredytowej dla emisji, czyli ró nicy mi dzy cenami Instrumentów

nych o porównywalnych warunkach, ale wyemitowanych przez emitentów o ró nych ratingach.
Inwestycje w papiery komercyjne oraz obligacje municypalne i korporacyjne wi  si  z wy szym
poziomem ryzyka kredytowego, uzale nionym od wiarygodno ci kredytowej emitenta.
Inwestycje w tytu y uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania maj ce siedzib
za granic  lub w jednostki uczestnictwa innych funduszy obci one s  ryzykiem pochodz cym od
ryzyka lokat takiego funduszu.
Inwestycje w lokaty bankowe zwi zane s  z ryzykiem kredytowym banku.

2.1.3. RYZYKO ROZLICZENIA
Ryzyko rozliczenia wyst puje w przypadku rozliczania transakcji zakupu lub sprzeda y instrumentów
finansowych, które nie s  gwarantowane przez izby rozliczeniowe.
Z ryzykiem rozliczenia wi e si  ryzyko operacyjne obejmuj ce ryzyko straty wynikaj cej z b dnych
procedur wewn trznych, niestosowania si  do procedur, dzia ania systemów b  pracowników lub te
wynikaj cej ze zdarze  zewn trznych. Cztery podstawowe ród a ryzyka operacyjnego to: ludzie,
systemy, zdarzenia zewn trzne oraz procesy.

2.1.4. RYZYKO P YNNO CI
Ryzyko p ynno ci wi e si  z brakiem mo liwo ci przeprowadzenia transakcji, przy zachowaniu
aktualnej ceny rynkowej. Ryzyko to wyst puje najcz ciej przy próbie sprzeda y znacznej ilo ci
posiadanych aktywów, szczególnie je li p ynno  obrotu danym instrumentem nie jest wysoka.
Nast puje wówczas naruszenie struktury popytu i poda y prowadz ce do istotnej zmiany ceny
rynkowej.

2.1.5. RYZYKO WALUTOWE
Ryzyko wynika ze zmian kursów walut, w których wyra one s  lokaty funduszu wzgl dem waluty, w
której dokonywana jest wycena aktywów Funduszu. Fundusz lokuje rodki w aktywa denominowane w
walucie polskiej lub denominowane w walucie obcej.
W zwi zku z tym Uczestnicy Funduszu musz  liczy  si  z ryzykiem spadku Warto ci Aktywów Netto
Subfunduszu spowodowanym spadkiem kursu waluty polskiej w stosunku do walut obcych.
W celu ograniczenia ryzyka walutowego Fundusz mo e zabezpiecza  zmiany kursu walutowego z
wykorzystaniem Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych lub z wykorzystaniem
Instrumentów Pochodnych. Statut Funduszu nie przewiduje natomiast obowi zku korzystania z takich
zabezpiecze . Maj c powy sze na wzgl dzie Towarzystwo ani Fundusz nie gwarantuj  stosowania
zabezpiecze  walutowych. Decyzja w zakresie zastosowania zabezpieczenia walutowego b dzie
podejmowana ka dorazowo przez Towarzystwo.

2.1.6. RYZYKO ZWI ZANE Z PRZECHOWYWANIEM AKTYWÓW
Aktywa Subfunduszu przechowywane s  na rachunkach prowadzonych przez Depozytariusza i
Subdepozytariuszy (podmioty, które na podstawie umowy z Depozytariuszem przechowuj  cz
aktywów Subfunduszu). Instrumenty finansowe stanowi  w asno  Funduszu i nie wchodz  do masy
upad ci w przypadku og oszenia upad ci Depozytariusza i Subdepozytariuszy.

2.1.7. RYZYKO ZWI ZANE Z KONCENTRACJ  AKTYWÓW LUB RYNKÓW
Fundusz mo e koncentrowa  inwestycje Subfunduszy na okre lonym rynku. Sytuacja na tym rynku
szczególnie oddzia uje wówczas na warto  i p ynno  aktywów Subfunduszu. Istotne wahania cen
rynkowych poszczególnych instrumentów finansowych mog  powodowa  wahania Warto ci Aktywów
Netto przypadaj cej na Jednostk  Uczestnictwa Subfunduszu.

2.2. OPIS  RYZYKA  ZWI ZANEGO  Z  UCZESTNICTWEM  W  SUBFUNDUSZU,  W  TYM  W
SZCZEGÓLNO CI:
Poni sze informacje (pkt 2.2.1. – 2.2.5.) s  jednakowe dla wszystkich Subfunduszy

2.2.1. OPIS RYZYKA NIEOSI GNI CIA OCZEKIWANEGO ZWROTU Z INWESTYCJI W
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA, Z UWZGL DNIENIEM CZYNNIKÓW MAJ CYCH
WP YW NA POZIOM RYZYKA ZWI ZANEGO Z INWESTYCJ , W TYM: RYZYKO
ZWI ZANE Z ZAWARCIEM OKRE LONYCH UMÓW, RYZYKO ZWI ZANE ZE
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SZCZEGÓLNYMI WARUNKAMI ZAWARTYCH PRZEZ SUBFUNDUSZ TRANSAKCJI, A
TAK E RYZYKO ZWI ZANE Z UDZIELONYMI GWARANCJAMI
Ryzyko to polega na niemo no ci przewidzenia przysz ych zmian cen instrumentów finansowych
wchodz cych w sk ad portfeli Subfunduszy i w konsekwencji niemo no ci przewidzenia zmian
Warto ci Aktywów Netto Subfunduszy przypadaj cych na Jednostk  Uczestnictwa. Stopa zwrotu z
inwestycji w Jednostki Uczestnictwa jest zale na zarówno od ceny Jednostki Uczestnictwa w dniu
nabycia Jednostek Uczestnictwa przez Uczestnika, wielko ci poniesionej op aty za zbycie Jednostek
Uczestnictwa, a tak e od ceny Jednostki Uczestnictwa z dnia odkupienia Jednostek Uczestnictwa i
wielko ci op aty poniesionej z tytu u odkupienia Jednostek Uczestnictwa. W przypadku uzyskania
dodatniej stopy zwrotu Uczestnik, lub Fundusz jako p atnik podatku, b dzie zobowi zany do zap aty
podatku dochodowego, co obni y uzyskan  przez Uczestnika wielko  stopy zwrotu. Uzyskana stopa
zwrotu zale y w du ej mierze od dat nabycia i odkupienia Jednostek Uczestnictwa. adna z zawartych
przez Fundusz umów nie niesie za sob  ryzyk innych ni  ryzyka inwestycyjne opisane w niniejszym
Prospekcie. Fundusz nie zawiera  transakcji na warunkach szczególnych, które powodowa yby wzrost
ryzyka dla Uczestników. Fundusz nie udziela gwarancji innym podmiotom.

2.2.2. OPIS RYZYKA WYST PIENIA SZCZEGÓLNYCH OKOLICZNO CI, NA WYST PIENIE
KTÓRYCH UCZESTNIK FUNDUSZU NIE MA WP YWU LUB MA OGRANICZONY
WP YW, W TYM: OTWARCIE LIKWIDACJI FUNDUSZU, PRZEJ CIE ZARZ DZANIA
FUNDUSZEM PRZEZ INNE TOWARZYSTWO, ZMIAN  DEPOZYTARIUSZA LUB
PODMIOTU OBS UGUJ CEGO FUNDUSZ, PO CZENIE FUNDUSZU Z INNYM
FUNDUSZEM, PRZEKSZTA CENIE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU
INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO W FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, A TAK E
ZMIAN  POLITYKI INWESTYCYJNEJ SUBFUNDUSZU
Fundusz mo e zosta  rozwi zany. Rozwi zanie Funduszu nast puje po przeprowadzeniu likwidacji. Z
dniem rozpocz cia likwidacji Fundusz nie mo e zbywa , a tak e odkupywa  Jednostek Uczestnictwa.
Likwidacja Funduszu polega na zbyciu jego aktywów, ci gni ciu nale no ci Funduszu, zaspokojeniu
wierzycieli Funduszu i umorzeniu Jednostek Uczestnictwa przez wyp at  uzyskanych rodków
pieni nych Uczestnikom Funduszu, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich Jednostek
Uczestnictwa. Zbywanie aktywów Funduszu powinno by  dokonywane z nale ytym uwzgl dnieniem
interesów Uczestników Funduszu. Uczestnik nie ma wp ywu na wyst pienie przes anek likwidacji
Funduszu. Istnieje ryzyko, e rodki pieni ne wyp acane Uczestnikom b  ni sze ni  mo liwe do
otrzymania w przypadku, gdyby Fundusz nie zosta  postawiony w stan likwidacji.
W trakcie trwania Funduszu, Fundusz mo e dokona  likwidacji Subfunduszu. Subfundusz mo e zosta
zlikwidowany w przypadku podj cia przez Towarzystwo decyzji o jego likwidacji. W przypadku
rozwi zania Funduszu likwidacji podlegaj  wszystkie Subfundusze. Uczestnik nie ma wp ywu na
wyst pienie przes anek likwidacji Subfunduszu. Istnieje ryzyko, e rodki pieni ne wyp acane
Uczestnikom b  ni sze ni  mo liwe do otrzymania w przypadku, gdyby Fundusz lub Subfundusz nie
zosta  postawiony w stan likwidacji.
Na podstawie umowy zawartej przez Towarzystwo z innym towarzystwem funduszy inwestycyjnych,
towarzystwo to mo e przej  zarz dzanie Funduszem. Przej cie zarz dzania wymaga zmiany Statutu
Funduszu w cz ci wskazuj cej firm , siedzib  i adres zarz dzaj cego nim towarzystwa funduszy
inwestycyjnych. Towarzystwo przejmuj ce zarz dzanie wst puje w prawa i obowi zki towarzystwa

cego dotychczas organem Funduszu, z chwil  wej cia w ycie tych zmian w Statucie Funduszu.
Fundusz lub Depozytariusz mog  rozwi za  umow  o prowadzenie rejestru aktywów funduszu, za
wypowiedzeniem, w terminie nie krótszym ni  6 miesi cy. Zmiana depozytariusza wymaga jednak e
zgody Komisji. Je eli Depozytariusz nie wykonuje obowi zków okre lonych w umowie o prowadzenie
rejestru aktywów funduszu albo wykonuje je nienale ycie: Fundusz wypowiada umow  i niezw ocznie
zawiadamia o tym Komisj ; Komisja mo e nakaza  Funduszowi zmian  Depozytariusza. W tych
przypadkach wypowiedzenie mo e nast pi  w terminie krótszym ni  6 miesi cy. W przypadku otwarcia
likwidacji lub og oszenia upad ci Depozytariusza, Fundusz niezw ocznie dokonuje zmiany
depozytariusza, bez stosowania sze ciomiesi cznego terminu wypowiedzenia. Zmiana depozytariusza
jest dokonywana w sposób zapewniaj cy nieprzerwane wykonywanie obowi zków depozytariusza.
Towarzystwo mo e w ka dym czasie dokona  zmiany podmiotów obs uguj cych Fundusz, w
szczególno ci Agenta Transferowego. Uczestnik nie ma wp ywu na decyzj  Towarzystwa o zmianie
Depozytariusza lub podmiotu obs uguj cego Fundusz.
Za zgod  Komisji mo e nast pi  po czenie dwóch funduszy inwestycyjnych otwartych, zarz dzanych
przez Towarzystwo. Nie mog  by  po czone fundusze inwestycyjne otwarte, które zbywaj  jednostki
uczestnictwa ró ni ce si  od siebie sposobem pobierania op at manipulacyjnych lub op at obci aj cych
aktywa funduszu, chyba e przed rozpocz ciem procedury po czenia wszystkie jednostki uczestnictwa
zarówno w funduszu przejmuj cym, jak i funduszu przejmowanym zostan  zamienione na jednostki
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uczestnictwa tej samej kategorii. Po czenie nast puje przez przeniesienie maj tku funduszu
przejmowanego do funduszu przejmuj cego oraz przydzielenie uczestnikom funduszu przejmowanego
jednostek uczestnictwa funduszu przejmuj cego w zamian za jednostki uczestnictwa funduszu
przejmowanego. Uczestnik nie ma wp ywu na decyzj  Towarzystwa o po czeniu funduszy.
Po czone mog  zosta  równie  Subfundusze. Po czenie nast puje przez przeniesienie maj tku
Subfunduszu przejmowanego do Subfunduszu przejmuj cego oraz przydzielenie Uczestnikom
Subfunduszu przejmowanego Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu przejmuj cego w zamian za
Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu przejmowanego.
Towarzystwo mo e w ka dym czasie dokona  zmiany Statutu Funduszu w cz ci dotycz cej polityki
inwestycyjnej prowadzonej przez Subfundusz. Zmiana Statutu Funduszu wymaga og oszenia o
dokonanych zmianach oraz up ywu terminu trzech miesi cy od dnia og oszenia o zmianach. Uczestnik
nie ma wp ywu na decyzj  Towarzystwa o zmianie polityki inwestycyjnej Funduszu.

2.2.3. OPIS RYZYKA NIEWYP ACALNO CI GWARANTA
nie dotyczy – Fundusz nie jest funduszem gwarantowanym

2.2.4. OPIS RYZYKA INFLACJI
Ryzyko inflacji jest ryzykiem spadku si y nabywczej rodków pieni nych powierzonych Funduszowi.
Istnienie inflacji powoduje, e realna stopa zwrotu (z uwzgl dnieniem inflacji) mo e by  istotnie ni sza
od nominalnej stopy zwrotu (bez uwzgl dnienia inflacji).

2.2.5. OPIS RYZYKA ZWI ZANEGO Z REGULACJAMI PRAWNYMI DOTYCZ CYMI
FUNDUSZU, W SZCZEGÓLNO CI W ZAKRESIE PRAWA PODATKOWEGO
Zmiany regulacji prawnych dotycz cych dzia alno ci Subfunduszu mog  mie  wp yw na przedstawione
w niniejszym Prospekcie prawa i obowi zki Uczestników. Na dzie  sporz dzenia Prospektu, Fundusz
jest podmiotowo zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych. Nie mo na wykluczy  jednak
opodatkowania dochodów Funduszu w przysz ci. Ewentualne wprowadzenie opodatkowania
dochodów Funduszu spowoduje obni enie osi ganych przez Uczestników Funduszu stóp zwrotu z
inwestycji w Jednostki Uczestnictwa.

3. OKRE LENIE PROFILU INWESTORA. KTÓRY B DZIE UWZGL DNIA  ZAKRES
CZASOWY INWESTYCJI ORAZ POZIOM RYZYKA INWESTYCYJNEGO ZWI ZANEGO
Z PRZYJ  POLITYK  INWESTYCYJN  SUBFUNDUSZU
Subfundusz przeznaczony jest dla osób, które planuj  inwestowanie przez okres co najmniej 3 lat,
oczekuj  wysokich zysków oraz akceptuj  wysokie ryzyko zwi zane z inwestycjami w akcje, tzn. licz
si  z mo liwo ci  waha  warto ci ich inwestycji, szczególnie w krótkim okresie, w cznie z
mo liwo ci  utraty cz ci zainwestowanych rodków, a tak e akceptuj  ryzyko zwi zane z koncentracj
aktywów Subfunduszu na rosyjskim rynku akcji.

4. INFORMACJE O WYSOKO CI OP AT I PROWIZJI ZWI ZANYCH Z UCZESTNICTWEM
W SUBFUNDUSZU, SPOSOBIE ICH NALICZANIA I POBIERANIA ORAZ O KOSZTACH
OBCI AJ CYCH SUBFUNDUSZ

4.1. WSKAZANIE PRZEPISÓW STATUTU FUNDUSZU OKRE LAJ CYCH RODZAJE,
MAKSYMALN  WYSOKO , SPOSÓB KALKULACJI I NALICZANIA KOSZTÓW
OBCI AJ CYCH SUBFUNDUSZ, W TYM W SZCZEGÓLNO CI WYNAGRODZENIE
TOWARZYSTWA ORAZ TERMINY, W KTÓRYCH NAJWCZE NIEJ MO E NAST PI
POKRYCIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW KOSZTÓW
Poni sza informacja jest jednakowa dla wszystkich Subfunduszy
Rodzaje, maksymalna wysoko , sposób kalkulacji i naliczania kosztów obci aj cych Subfundusz, w
tym wynagrodzenie Towarzystwa oraz terminy, w których najwcze niej mo e nast pi  pokrycie
poszczególnych rodzajów kosztów okre lone s  w tre ci § 5 ka dego z rozdzia ów Cz ci II Statutu
Funduszu.

4.2. WSKAZANIE WARTO CI WSPÓ CZYNNIKA KOSZTÓW CA KOWITYCH, ZWANEGO
DALEJ "WSKA NIKIEM WKC", WRAZ Z INFORMACJ , E ODZWIERCIEDLA ON
UDZIA  KOSZTÓW NIEZWI ZANYCH BEZPO REDNIO Z DZIA ALNO CI
INWESTYCYJN  FUNDUSZU W REDNIEJ WARTO CI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
ZA DANY ROK, A TAK E WSKAZANIE KATEGORII KOSZTÓW FUNDUSZU
NIEW CZONYCH DO WSKA NIKA WKC, W TYM OP AT TRANSAKCYJNYCH
Wska nik WKC za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. dla Jednostek Uczestnictwa
kategorii A wynosi 7,73%.
Wspó czynnik WKC odzwierciedla udzia  kosztów niezwi zanych bezpo rednio z dzia alno ci
inwestycyjn  Subfunduszu w redniej Warto ci Aktywów Netto Funduszu za dany rok.
Wspó czynnik Kosztów Ca kowitych (WKC) nie zawiera kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i
op at maklerskich, podatków zwi zanych z nabyciem lub zbyciem sk adników portfela; odsetek z tytu u
zaci gni tych po yczek lub kredytów; wiadcze  wynikaj cych z realizacji umów, których
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przedmiotem s  instrumenty pochodne; op at zwi zanych z nabyciem lub odkupieniem jednostek
uczestnictwa lub innych op at ponoszonych bezpo rednio przez Uczestnika; warto ci us ug
dodatkowych.

4.3. WSKAZANIE OP AT MANIPULACYJNYCH Z TYTU U ZBYCIA LUB ODKUPIENIA
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA ORAZ INNYCH OP AT UISZCZANYCH BEZPO REDNIO
PRZEZ UCZESTNIKA
Poni sza informacja jest jednakowa dla wszystkich Subfunduszy, za wyj tkiem stawek procentowych
op at
Z tytu u zbywania Jednostek Uczestnictwa kategorii A pobierana jest Op ata Dystrybucyjna w
wysoko ci nie wy szej ni  3,8% wp aty dokonanej przez nabywc .
Z tytu u zbycia Jednostek Uczestnictwa w ramach zamiany lub konwersji, w miejsce Op aty
Dystrybucyjnej pobierana jest Op ata Wyrównawcza. Stawka Op aty Wyrównawczej jest równa stawce
Op aty Dystrybucyjnej obowi zuj cej w Subfunduszu docelowym pomniejszonej o stawk  Op aty
Dystrybucyjnej obowi zuj cej w Subfunduszu ród owym, dla danej warto ci zlecenia nabycia
Jednostek Uczestnictwa. W przypadku, gdy nabycie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu
ród owym nast pi o na podstawie zamiany lub konwersji, wówczas stawk  Op aty Dystrybucyjnej

obowi zuj cej w Subfunduszu docelowym pomniejsza si  o stawk  Op aty Dystrybucyjnej
obowi zuj cej w Subfunduszu o najwy szych stawkach Op aty Dystrybucyjnej spo ród Subfunduszy
uczestnicz cych we wcze niejszych zamianach lub konwersjach tych Jednostek Uczestnictwa.
Wysoko  op at manipulacyjnych jest zró nicowana w zale no ci od Dystrybutorów i ustalane s
oddzielne Tabele Op at dla poszczególnych Dystrybutorów. Tabela Op at obowi zuj ca dla danego
Dystrybutora jest udost pniana w Punktach Obs ugi Klientów tego Dystrybutora. Wszystkie Tabele
Op at s  udost pniane na stronie internetowej Towarzystwa.
Towarzystwo mo e obni  op aty manipulacyjne lub zwolni  z tych op at: pracowników
Towarzystwa, pracowników Agenta Transferowego, pracowników i agentów Dystrybutora,
pracowników Depozytariusza, akcjonariuszy Towarzystwa, innych Inwestorów lub Uczestników po
przeprowadzeniu indywidualnych negocjacji (w formie jednorazowej lub sta ej obni ki lub zwolnienia),
a tak e osoby, których reklamacje zosta y uwzgl dnione przez Fundusz. Towarzystwo mo e
upowa nia  Dystrybutorów do negocjowania indywidualnych obni ek lub zwolnie  z op aty
manipulacyjnych.
Towarzystwo mo e prowadzi  kampanie promocyjne polegaj ce na zbywaniu Jednostek Uczestnictwa
bez pobierania Op aty Dystrybucyjnej lub z pobieraniem tej op aty w wysoko ci ni szej, ni  wynika z
Tabeli Op at b  Umów Dodatkowych. O wprowadzeniu kampanii promocyjnej oraz wysoko ci
Op aty Dystrybucyjnej obowi zuj cej w okresie kampanii promocyjnej Towarzystwo og osi w pi mie
przeznaczonym do og osze  Funduszu lub na stronie internetowej przeznaczonej do og osze
Funduszu.

4.4. WSKAZANIE OP ATY ZMIENNEJ, B CEJ CZ CI  WYNAGRODZENIA ZA
ZARZ DZANIE, KTÓREJ WYSOKO  JEST UZALE NIONA OD WYNIKÓW
SUBFUNDUSZU, PREZENTOWANEJ W UJ CIU PROCENTOWYM W STOSUNKU DO

REDNIEJ WARTO CI AKTYWÓW NETTO SUBFUNDUSZU
Cz  zmienna Wynagrodzenia Towarzystwa z tytu u zarz dzania Subfunduszem, której wysoko  jest
uzale niona od wyników Subfunduszu, stanowi a 0,21% redniej Warto ci Aktywów Netto
Subfunduszu, za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

4.5. WSKAZANIE MAKSYMALNEJ WYSOKO CI WYNAGRODZENIA ZA ZARZ DZANIE
SUBFUNDUSZEM
Poni sza informacja jest jednakowa dla wszystkich Subfunduszy, za wyj tkiem stawek procentowych
Wynagrodzenia Towarzystwa oraz cz ci zmiennej wynagrodzenia Towarzystwa
Towarzystwo z tytu u zarz dzania Subfunduszem pobiera Wynagrodzenie Towarzystwa sk adaj ce si  z
cz ci sta ej, w wysoko ci nie wy szej ni  3,8% Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku,
naliczanej proporcjonalnie od Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu w danym Dniu Wyceny, oraz
cz ci zmiennej, w wysoko ci nie wy szej ni  20% wzrostu Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu na
Jednostk  Uczestnictwa ponad stop  odniesienia równ  zmianie warto ci indeksu RTS i nie wy szej ni
1% Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostk  Uczestnictwa w danym Dniu Wyceny.

4.6. WSKAZANIE ISTNIEJ CYCH UMÓW LUB POROZUMIE , NA PODSTAWIE KTÓRYCH
KOSZTY DZIA ALNO CI SUBFUNDUSZU BEZPO REDNIO LUB PO REDNIO S
ROZDZIELANE MI DZY SUBFUNDUSZ A TOWARZYSTWO LUB INNY PODMIOT, W
TYM WSKAZANIE US UG DODATKOWYCH ORAZ WSKAZANIE WP YWU TYCH
US UG NA WYSOKO  PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ PODMIOT PROWADZ CY
DZIA ALNO  MAKLERSK  ORAZ NA WYSOKO  WYNAGRODZENIA
TOWARZYSTWA ZA ZARZ DZANIE SUBFUNDUSZEM
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Poni sza informacja jest jednakowa dla wszystkich Subfunduszy
Nie istniej  umowy ani porozumienia dotycz ce podzia  kosztów dzia alno ci Subfunduszu pomi dzy
Subfundusz i Towarzystwo lub inny podmiot. Jedyne zasady podzia u kosztów pomi dzy Subfundusz i
Towarzystwo okre la Statutu Funduszu. Fundusz ani Towarzystwo nie otrzymuj  us ug dodatkowych.

5. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE W UJ CIU HISTORYCZNYM
5.1. WARTO  AKTYWÓW NETTO SUBFUNDUSZU NA KONIEC OSTATNIEGO ROKU

OBROTOWEGO, ZGODNA Z WARTO CI  ZAPREZENTOWAN  W ZBADANYM PRZEZ
BIEG EGO REWIDENTA SPRAWOZDANIU FINANSOWYM FUNDUSZU

5.2. WIELKO REDNIEJ STOPY ZWROTU Z INWESTYCJI W JEDNOSTKI
UCZESTNICTWA SUBFUNDUSZU ZA OSTATNIE 2 LATA (W PRZYPADKU
SUBFUNDUSZU PROWADZ CEGO DZIA ALNO  NIE D EJ NI  3 LATA)

Okres ostatnich 2 lat obejmuje pierwszy, niepe ny, rok dzia alno ci Subfunduszu. Dlatego te  do celów
obliczenia redniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 2 lata,
przyj to okres od dnia 28.05.2010 r. (tj. dnia utworzenia Subfunduszu) do dnia 31.12.2011 r. (tj.
ostatniego dnia roku obrotowego) oraz warto  pocz tkow  Jednostki Uczestnictwa równ  100 z . Tak
ustalona stopa zwrotu zosta a podzielona przez 2.

5.3. WSKAZANIE WZORCA S CEGO DO OCENY EFEKTYWNO CI INWESTYCJI W
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA SUBFUNDUSZU ODZWIERCIEDLAJ CEGO
ZACHOWANIE SI  ZMIENNYCH RYNKOWYCH NAJLEPIEJ ODDAJ CYCH CEL I
POLITYK  INWESTYCYJN  SUBFUNDUSZU (BENCHMARK), A TAK E INFORMACJA
O DOKONANYCH ZMIANACH WZORCA, JE ELI MIA Y MIEJSCE
Subfundusz okre li , e benchmarkiem Subfunduszu jest: indeks RTS.

5.4. INFORMACJA O REDNICH STOPACH ZWROTU Z PRZYJ TEGO PRZEZ SUBFUNDUSZ
WZORCA ZA OSTATNIE 2 LATA (W PRZYPADKU SUBFUNDUSZU PROWADZ CEGO
DZIA ALNO  NIE D EJ NI  3 LATA)
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Okres ostatnich 2 lat obejmuje pierwszy, niepe ny, rok dzia alno ci Subfunduszu. Dlatego te  do celów
obliczenia redniej stopy zwrotu z przyj tego przez Subfundusz wzorca za ostatnie 2 lata, przyj to okres
od dnia 28.05.2010 r. (tj. dnia utworzenia Subfunduszu) do dnia 31.12.2011 r. (tj. ostatniego dnia roku
obrotowego). Tak ustalona stopa zwrotu zosta a podzielona przez 2.

5.5. ZASTRZE ENIE, E INDYWIDUALNA STOPA ZWROTU UCZESTNIKA Z INWESTYCJI
JEST UZALE NIONA OD WARTO CI JEDNOSTKI UCZESTNICTWA W MOMENCIE JEJ
ZBYCIA I ODKUPIENIA PRZEZ FUNDUSZ ORAZ WYSOKO CI POBRANYCH OP AT
MANIPULACYJNYCH ORAZ E WYNIKI HISTORYCZNE NIE GWARANTUJ
UZYSKANIA PODOBNYCH W PRZYSZ CI
Poni sza informacja jest jednakowa dla wszystkich Subfunduszy
Towarzystwo zastrzega niniejszym, e indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycji jest
uzale niona od warto ci Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz
oraz wysoko ci pobranych przez Fundusz op at manipulacyjnych.
Towarzystwo zastrzega niniejszym, e wyniki historyczne nie gwarantuj  uzyskania podobnych w
przysz ci.
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Rozdzia  III F
DANE O SUBFUNDUSZU QUERCUS CHINY

Na dzie  ostatniej aktualizacji Prospektu Subfundusz QUERCUS Chiny nie zosta  utworzony.
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Rozdzia  III G
DANE O SUBFUNDUSZU QUERCUS lev

1. ZWI Y OPIS POLITYKI INWESTYCYJNEJ SUBFUNDUSZU
1.1. WSKAZANIE G ÓWNYCH KATEGORII LOKAT SUBFUNDUSZU I ICH

DYWERSYFIKACJI CHARAKTERYZUJ CYCH SPECYFIK  SUBFUNDUSZU ORAZ,
JE ELI FUNDUSZ LOKUJE AKTYWA SUBFUNDUSZU G ÓWNIE W LOKATY INNE NI
PAPIERY WARTO CIOWE LUB INSTRUMENTY RYNKU PIENI NEGO - WYRA NE
WSKAZANIE TEJ CECHY
Celem prowadzonej polityki inwestycyjnej Subfunduszu jest odwzorowanie zmian indeksu WIG20lev,
obliczanego i publikowanego przez GPW, b cego indeksem pochodnym do indeksu WIG20
obliczanego i publikowanego przez GPW.
Fundusz b dzie, przy dokonywaniu lokat Aktywów Subfunduszu, stosowa  zasady i ograniczenia
inwestycyjne okre lone w Ustawie dla funduszu inwestycyjnego zamkni tego.
W celu odwzorowania zmian indeksu WIG20lev Fundusz b dzie inwestowa  Aktywa Subfunduszu
przede wszystkim w kontrakty terminowe na indeks WIG20, dowolnej serii – Fundusz b dzie zajmowa

ug  pozycj  w kontraktach terminowych na indeks WIG20.
Cz  Aktywów Subfunduszu, która nie b dzie wykorzystana do inwestowania w kontrakty terminowe,
tj. nie b dzie z ona jako depozyt zabezpieczaj cy, Fundusz b dzie inwestowa  w Instrumenty D ne,
a tak e w inne instrumenty finansowe. Ponadto, w celu osi gni cia dodatkowych przychodów Aktywa
Subfunduszu mog  by  równie  w ograniczonym zakresie inwestowane w Instrumenty Akcyjne –
lokaty te b  dokonywane w sytuacji du ego prawdopodobie stwa osi gni cia zysku z danej lokaty
lub mo liwo ci dokonania arbitra u, w zakresie akcji spó ek wchodz cych w sk ad indeksu WIG20.

1.2. ZWI Y OPIS KRYTERIÓW DOBORU LOKAT DO PORTFELA INWESTYCYJNEGO
SUBFUNDUSZU

ówne kryteria doboru poszczególnych kategorii lokat s  nast puj ce:
1) dla Instrumentów Akcyjnych: prognozowany wzrost warto ci instrumentu finansowego w uj ciu

nominalnym lub relatywnym, tj. w porównaniu z innymi podobnymi instrumentami finansowymi
lub w porównaniu do stopy zwrotu z indeksu gie dowego; prognozowane perspektywy wzrostu
wyników finansowych emitenta; ryzyko dzia alno ci emitenta; w przypadku praw poboru – równie
relacja ceny prawa poboru do aktualnej ceny akcji danej spó ki; w przypadku obligacji zamiennych
– równie  warunki zamiany obligacji na akcje;

2) dla Instrumentów D nych: prognozowane zmiany poziomu rynkowych stóp procentowych;
prognozowane zmiany kszta tu krzywej dochodowo ci; stosunek oczekiwanej stopy zwrotu do
ryzyka inwestycyjnego zwi zanego z danym papierem warto ciowym lub Instrumentem Rynku
Pieni nego; wp yw na redni okres do wykupu ca ego portfela inwestycyjnego; w przypadku
instrumentów d nych innych ni  emitowane, por czone lub gwarantowane przez Skarb Pa stwa
lub Narodowy Bank Polski – równie  wiarygodno  kredytowa emitenta, przy czym je li emitent
lub gwarant danej emisji posiadaj  rating, to musi by  to rating inwestycyjny;

3) dla Tytu ów Uczestnictwa: mo liwo  efektywniejszej realizacji celu inwestycyjnego Funduszu;
mo liwo  efektywniejszej dywersyfikacji lokat Funduszu; adekwatno  polityki inwestycyjnej
funduszu inwestycyjnego otwartego, funduszu zagranicznego lub instytucji wspólnego
inwestowania do polityki inwestycyjnej Funduszu;

4) dla Instrumentów Pochodnych: efektywno , rozumiana jako zgodno  zmiany warto ci
Instrumentu Pochodnego z oczekiwan  zmian  warto ci instrumentu bazowego; adekwatno ,
rozumiana jako zgodno  instrumentów bazowych z polityk  inwestycyjn  obowi zuj  dla danego
Subfunduszu; p ynno , rozumiana jako istnienie wolumenu obrotu danym Instrumentem
Pochodnym znacznie przewy szaj cego wielko  transakcji; koszt, rozumiany jako koszty
ponoszone w celu nabycia Instrumentu Pochodnego, w relacji do kosztów ponoszonych w celu
nabycia instrumentu bazowego;

5) dla Depozytów: oprocentowanie depozytów; wiarygodno  banku.
1.3. JE ELI SUBFUNDUSZ ODZWIERCIEDLA SK AD UZNANEGO INDEKSU AKCJI LUB

NYCH PAPIERÓW WARTO CIOWYCH – WSKAZANIE TEGO INDEKSU, RYNKU,
KTÓREGO INDEKS DOTYCZY, ORAZ STOPNIA ODZWIERCIEDLENIA INDEKSU
PRZEZ SUBFUNDUSZ
W ramach realizacji celu inwestycyjnego Subfunduszu Fundusz d y, aby uzyska  zmian  warto ci
jednostki uczestnictwa Subfunduszu porównywaln  do zmian benchmarku, którym jest indeks
WIG20lev obliczany i publikowany przez GPW, b cy indeksem pochodnym do indeksu WIG20
obliczanego i publikowanego przez GPW.
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1.4. JE ELI WARTO  AKTYWÓW NETTO PORTFELA INWESTYCYJNEGO
SUBFUNDUSZU MO E SI  CHARAKTERYZOWA  DU  ZMIENNO CI  WYNIKAJ
ZE SK ADU PORTFELA LUB Z PRZYJ TEJ TECHNIKI ZARZ DZANIA PORTFELEM –
WYRA NE WSKAZANIE TEJ CECHY
Ze wzgl du na du  zmienno  cen Instrumentów Pochodnych, w które g ównie Subfundusz lokuje
swoje aktywa, warto  aktywów netto portfela inwestycyjnego mo e ulega  bardzo istotnym zmianom.

1.5. JE ELI FUNDUSZ MO E ZAWIERA  UMOWY, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM S
INSTRUMENTY POCHODNE, W TYM NIEWYSTANDARYZOWANE INSTRUMENTY
POCHODNE - WSKAZANIE TEJ INFORMACJI WRAZ Z OKRE LENIEM WP YWU
ZAWARCIA TAKICH UMÓW, W TYM UMÓW, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM S
NIEWYSTANDARYZOWANE INSTRUMENTY POCHODNE, NA RYZYKO ZWI ZANE Z
PRZYJ  POLITYK  INWESTYCYJN
Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie Aktywów Subfunduszu

ównie w Instrumenty Pochodne – kontrakty terminowe na indeks WIG20.
Inwestycje te powoduj  bardzo wysoki poziom ryzyka polityki inwestycyjnej Subfunduszu. W
szczególno ci, z lokatami w te Instrumenty Pochodne zwi zane s  rodzaje ryzyka wskazane poni ej.
Subfundusz nie b dzie zawiera  umów maj cych za przedmiot inne instrumenty pochodne, w
szczególno ci nie b dzie zawiera  umów maj cych za przedmiot Niewystandaryzowane Instrumenty
Pochodne.
Z lokatami w Instrumenty Pochodne zwi zane s  nast puj ce rodzaje ryzyka
1) ryzyko rynkowe instrumentu bazowego – zwi zane z niekorzystnymi zmianami poziomu lub

zmienno ci kursów, cen lub warto ci instrumentu bazowego, o który oparty jest ten Instrument
Pochodny,

2) ryzyko stosowania d wigni finansowej – w Instrumenty Pochodne cz sto wkomponowany jest
mechanizm kredytowy, to znaczy Fundusz wnosi depozyt zabezpieczaj cy w wysoko ci ni szej ni
warto  instrumentu bazowego, istnieje w zwi zku z tym mo liwo  poniesienia przez Fundusz
straty przewy szaj cej warto  depozytu zabezpieczaj cego, mechanizm d wigni finansowej
powoduje zwielokrotnienie zysków i strat z inwestycji – Fundusz mo e by  nara ony na istotne
ryzyko w zwi zku z wykorzystaniem mechanizmu d wigni finansowej,

3) ryzyko niedopasowania wyceny Instrumentu Pochodnego do wyceny instrumentu bazowego, o
który oparty jest ten Instrument Pochodny,

4) ryzyko rozliczenia transakcji – ryzyko zwi zane z mo liwo ci  wyst powania b dów lub opó nie
w rozliczeniach transakcji, których przedmiotem s  Instrumenty Pochodne,

5) ryzyko operacyjne – zwi zane z zawodno ci  systemów informatycznych i wewn trznych systemów
kontrolnych.

1.6. JE ELI UDZIELONO GWARANCJI WYP ATY OKRE LONEJ KWOTY Z TYTU U
ODKUPIENIA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA - WSKAZANIE GWARANTA ORAZ
WARUNKÓW GWARANCJI
nie dotyczy – nie udzielono adnych gwarancji

2. OPIS RYZYKA ZWI ZANEGO Z INWESTOWANIEM W JEDNOSTKI UCZESTNICTWA
SUBFUNDUSZU, W TYM RYZYKA INWESTYCYJNEGO ZWI ZANEGO Z PRZYJ
POLITYK  INWESTYCYJN  SUBFUNDUSZU

2.1. OPIS RYZYKA INWESTYCYJNEGO ZWI ZANEGO Z POLITYK  INWESTYCYJN
SUBFUNDUSZU, Z UWZGL DNIENIEM STRATEGII ZARZ DZANIA I SZCZEGÓLNYCH
STRATEGII INWESTYCYJNYCH STOSOWANYCH W ODNIESIENIU DO INWESTYCJI
NA OKRE LONYM OBSZARZE GEOGRAFICZNYM, W OKRE LONEJ BRAN Y LUB
SEKTORZE GOSPODARCZYM ALBO W ODNIESIENIU DO OKRE LONEJ KATEGORII
LOKAT, ALBO W CELU ODZWIERCIEDLENIA INDEKSU AKCJI LUB D NYCH
PAPIERÓW WARTO CIOWYCH
Z polityk  inwestycyjn  Subfunduszu wi e si  bardzo wysoki poziom ryzyka wynikaj cy z inwestycji
wi kszo ci rodków Subfunduszu w Instrumenty Pochodne – kontrakty terminowe na indeks WIG20.
Rodzaje ryzyk zwi zanych z tymi inwestycjami zosta y wskazane w punkcie 1.5 niniejszego rozdzia u
Prospektu.
Z polityk  inwestycyjn  Subfunduszu wi  si  ponadto ryzyka opisane poni ej.

2.1.1. RYZYKO RYNKOWE
Ryzyko rynkowe to ryzyko spadku warto ci aktywów netto portfela inwestycyjnego spowodowane
niekorzystnymi zmianami cen instrumentów finansowych.
Dla Subfunduszu g ównymi elementami ryzyka rynkowego s : ryzyko rynku akcji i ryzyko stopy
procentowej.
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Ryzyko rynku akcji obejmuje ryzyko spadku warto ci aktywów netto portfela inwestycyjnego
spowodowane spadkiem cen akcji. Na ryzyko rynku akcji sk adaj  si : ryzyko systematyczne ca ego
rynku akcji i ryzyko specyficzne konkretnego emitenta. Ryzyko systematyczne jest uzale nione w
du ym stopniu od sytuacji makroekonomicznej. Wp yw na nie maj  m.in. dynamika wzrostu
gospodarczego, poziom deficytu bud etowego i handlowego, wielko  popytu konsumpcyjnego i
inwestycyjnego, wysoko  stóp procentowych i kursów walutowych, poziom inflacji, ceny surowców i
zmiany cen akcji na rynkach zagranicznych. Pogarszaj ca si  sytuacja makroekonomiczna negatywnie
wp ywa na ceny akcji. Ryzyko specyficzne zwi zane jest z inwestowaniem w akcje poszczególnych
emitentów. Wp yw na nie maj  m.in. wyniki finansowe emitenta, poziom adu korporacyjnego, jako
pracy zarz du, konflikty w akcjonariacie, poziom zad enia. Subfundusz poprzez dywersyfikacj  d y
do ograniczenia ryzyka specyficznego poszczególnych spó ek.
Ryzyko stopy procentowej obejmuje ryzyko spadku Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu
spowodowane wzrostem rynkowych stóp procentowych. Ryzyko stopy procentowej jest wi ksze dla
instrumentów o sta ym oprocentowaniu. Zale no  cen instrumentów d nych od rynkowych stóp
procentowych jest odwrotna. Wraz ze wzrostem rynkowych stóp procentowych ceny instrumentów

nych spadaj , a wraz ze spadkiem rynkowych stóp procentowych ceny instrumentów d nych
rosn . Ryzyko stopy procentowej zale y od czasu do wykupu instrumentu, jego stopy odsetkowej i
stopy dochodowo ci. Im d szy czas do wykupu instrumentu, tym wy sze jest ryzyko stopy
procentowej. Im ni sza stopa odsetkowa i stopa dochodowo ci instrumentu, tym wy sze jest ryzyko
stopy procentowej. ród ami ryzyka stopy procentowej s  m.in. wzrost stopy inflacji (bie cej lub
prognozowanej), wysokie tempo rozwoju gospodarczego, spadek stopy oszcz dno ci w gospodarce,
negatywna ocena przez inwestorów przysz ej sytuacji fiskalnej kraju, wzrost stóp procentowych w
innych krajach. Szczególnie du e znaczenie dla wysoko ci rynkowych stóp procentowych w Polsce
maj  poziom deficytu finansów publicznych i d ugu publicznego w relacji do PKB oraz perspektywy
kszta towania si  tych parametrów w przysz ci.

2.1.2. RYZYKO KREDYTOWE
ównymi elementami ryzyka kredytowego s : ryzyko niedotrzymania warunków, ryzyko obni enia

oceny kredytowej i ryzyko rozpi to ci kredytowej.
Ryzyko niedotrzymania warunków, nazywane równie  ryzykiem niewyp acalno ci, obejmuje ryzyko
spadku Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu spowodowane niedotrzymaniem warunków kontraktów
finansowych przez emitentów Instrumentów D nych. Ryzyko niewyp acalno ci polega na
niesp aceniu przez emitenta w terminie nale nej kwoty z tytu u wyemitowanych Instrumentów

nych.
Ryzyko obni enia oceny kredytowej obejmuje ryzyko spadku Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu
spowodowane obni eniem ocen kredytowych (ratingów) emitentów lub emisji.
Ryzyko rozpi to ci kredytowej to ryzyko spadku warto ci aktywów netto funduszu inwestycyjnego
spowodowane zmianami rozpi to ci kredytowej dla emisji, czyli ró nicy mi dzy cenami Instrumentów

nych o porównywalnych warunkach, ale wyemitowanych przez emitentów o ró nych ratingach.
Inwestycje w papiery komercyjne oraz obligacje municypalne i korporacyjne wi  si  z wy szym
poziomem ryzyka kredytowego, uzale nionym od wiarygodno ci kredytowej emitenta.
Inwestycje w tytu y uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania maj ce siedzib
za granic  lub w jednostki uczestnictwa innych funduszy obci one s  ryzykiem pochodz cym od
ryzyka lokat takiego funduszu.
Inwestycje w lokaty bankowe zwi zane s  z ryzykiem kredytowym banku.

2.1.3. RYZYKO ROZLICZENIA
Ryzyko rozliczenia wyst puje w przypadku rozliczania transakcji zakupu lub sprzeda y instrumentów
finansowych, które nie s  gwarantowane przez izby rozliczeniowe.
Z ryzykiem rozliczenia wi e si  ryzyko operacyjne obejmuj ce ryzyko straty wynikaj cej z b dnych
procedur wewn trznych, niestosowania si  do procedur, dzia ania systemów b  pracowników lub te
wynikaj cej ze zdarze  zewn trznych. Cztery podstawowe ród a ryzyka operacyjnego to: ludzie,
systemy, zdarzenia zewn trzne oraz procesy.

2.1.4. RYZYKO P YNNO CI
Ryzyko p ynno ci wi e si  z brakiem mo liwo ci przeprowadzenia transakcji, przy zachowaniu
aktualnej ceny rynkowej. Ryzyko to wyst puje najcz ciej przy próbie sprzeda y znacznej ilo ci
posiadanych aktywów, szczególnie je li p ynno  obrotu danym instrumentem nie jest wysoka.
Nast puje wówczas naruszenie struktury popytu i poda y prowadz ce do istotnej zmiany ceny
rynkowej.

2.1.5. RYZYKO WALUTOWE
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Ryzyko wynika ze zmian kursów walut, w których wyra one s  lokaty funduszu wzgl dem waluty, w
której dokonywana jest wycena aktywów Funduszu. Fundusz lokuje rodki w aktywa denominowane w
walucie polskiej lub denominowane w walucie obcej.
W zwi zku z tym Uczestnicy Funduszu musz  liczy  si  z ryzykiem spadku Warto ci Aktywów Netto
Subfunduszu spowodowanym spadkiem kursu waluty polskiej w stosunku do walut obcych.

2.1.6. RYZYKO ZWI ZANE Z PRZECHOWYWANIEM AKTYWÓW
Aktywa Subfunduszu przechowywane s  na rachunkach prowadzonych przez Depozytariusza i
Subdepozytariuszy (podmioty, które na podstawie umowy z Depozytariuszem przechowuj  cz
aktywów Subfunduszu). Instrumenty finansowe stanowi  w asno  Funduszu i nie wchodz  do masy
upad ci w przypadku og oszenia upad ci Depozytariusza i Subdepozytariuszy.

2.1.7. RYZYKO ZWI ZANE Z KONCENTRACJ  AKTYWÓW LUB RYNKÓW
Fundusz mo e koncentrowa  inwestycje Subfunduszy na okre lonym rynku. Sytuacja na tym rynku
szczególnie oddzia uje wówczas na warto  i p ynno  aktywów Subfunduszu. Istotne wahania cen
rynkowych poszczególnych instrumentów finansowych mog  powodowa  wahania Warto ci Aktywów
Netto przypadaj cej na Jednostk  Uczestnictwa Subfunduszu.

2.1.8. RYZYKO ROZBIE NO CI WYNIKÓW INWESTYCYJNYCH SUBFUNDUSZU W
STOSUNKU DO BENCHMARKU
W ramach realizacji celu inwestycyjnego Subfunduszu Fundusz d y, aby uzyska  zmian  warto ci
jednostki uczestnictwa Subfunduszu porównywaln  do benchmarku. Istnieje ryzyko nieosi gni cia
wyniku inwestycyjnego Subfunduszu na poziomie porównywalnym z benchmarkiem (in minus lub in
plus). Dotyczy  to mo e w szczególno ci okresu, kiedy aktywa Subfunduszu b  niewielkie w relacji
do rodków wp acanych do / wyp acanych z Subfunduszu.
Na niezgodno  wyników inwestycyjnych Subfunduszu w stosunku do benchmarku maj  wp yw m.in.
nast puj ce czynniki:
1) Subfundusz inwestuje g ównie w kontrakty terminowe na indeks WIG20, a kszta towane si

warto ci tych instrumentów mo e w pewnym zakresie odbiega  od zachowania samego indeksu
WIG20,

2) na ostateczny wynik inwestycyjny Subfunduszu maj  wp yw koszty pokrywane przez Fundusz,
które obci aj  Aktywa Subfunduszu, w tym koszty transakcyjne – negatywny wp yw tych kosztów
jest równowa ony przez zyski z inwestycji cz ci Aktywów Subfunduszu, nie przeznaczanej na
depozyt zabezpieczaj cy, w Instrumenty D ne i inne instrumenty finansowe, ale nie zawsze jest
mo liwe osi gni cie adekwatnych zysków z tych inwestycji,

4) zbywanie i odkupywanie Jednostek Uczestnictwa skutkuje konieczno ci  odpowiedniego otwierania
i zamykania pozycji w Instrumentach Pochodnych i w konsekwencji wielko  inwestycji w te
instrumenty mo e by  nieadekwatna do wielko ci Aktywów Netto Subfunduszu uwzgl dniaj cej
zbyte lub odkupione Jednostki Uczestnictwa,

4) ekspozycja Subfunduszu na zmiany kursów kontraktów terminowych wskazanych jako benchmark
mo e ró ni  si  od zak adanej, w zwi zku z proporcjami pomi dzy Warto ci  Aktywów Netto
Subfunduszu oraz warto ci  pojedynczego kontraktu spo ród Instrumentów Pochodnych, w które
inwestuje Subfundusz.

2.2. OPIS  RYZYKA  ZWI ZANEGO  Z  UCZESTNICTWEM  W  SUBFUNDUSZU,  W  TYM  W
SZCZEGÓLNO CI:
Poni sze informacje (pkt 2.2.1. – 2.2.5.) s  jednakowe dla wszystkich Subfunduszy

2.2.1. OPIS RYZYKA NIEOSI GNI CIA OCZEKIWANEGO ZWROTU Z INWESTYCJI W
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA, Z UWZGL DNIENIEM CZYNNIKÓW MAJ CYCH
WP YW NA POZIOM RYZYKA ZWI ZANEGO Z INWESTYCJ , W TYM: RYZYKO
ZWI ZANE Z ZAWARCIEM OKRE LONYCH UMÓW, RYZYKO ZWI ZANE ZE
SZCZEGÓLNYMI WARUNKAMI ZAWARTYCH PRZEZ SUBFUNDUSZ TRANSAKCJI, A
TAK E RYZYKO ZWI ZANE Z UDZIELONYMI GWARANCJAMI
Ryzyko to polega na niemo no ci przewidzenia przysz ych zmian cen instrumentów finansowych
wchodz cych w sk ad portfeli Subfunduszy i w konsekwencji niemo no ci przewidzenia zmian
Warto ci Aktywów Netto Subfunduszy przypadaj cych na Jednostk  Uczestnictwa. Stopa zwrotu z
inwestycji w Jednostki Uczestnictwa jest zale na zarówno od ceny Jednostki Uczestnictwa w dniu
nabycia Jednostek Uczestnictwa przez Uczestnika, wielko ci poniesionej op aty za zbycie Jednostek
Uczestnictwa, a tak e od ceny Jednostki Uczestnictwa z dnia odkupienia Jednostek Uczestnictwa i
wielko ci op aty poniesionej z tytu u odkupienia Jednostek Uczestnictwa. W przypadku uzyskania
dodatniej stopy zwrotu Uczestnik, lub Fundusz jako p atnik podatku, b dzie zobowi zany do zap aty
podatku dochodowego, co obni y uzyskan  przez Uczestnika wielko  stopy zwrotu. Uzyskana stopa
zwrotu zale y w du ej mierze od dat nabycia i odkupienia Jednostek Uczestnictwa. adna z zawartych
przez Fundusz umów nie niesie za sob  ryzyk innych ni  ryzyka inwestycyjne opisane w niniejszym
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Prospekcie. Fundusz nie zawiera  transakcji na warunkach szczególnych, które powodowa yby wzrost
ryzyka dla Uczestników. Fundusz nie udziela gwarancji innym podmiotom.

2.2.2. OPIS RYZYKA WYST PIENIA SZCZEGÓLNYCH OKOLICZNO CI, NA WYST PIENIE
KTÓRYCH UCZESTNIK FUNDUSZU NIE MA WP YWU LUB MA OGRANICZONY
WP YW, W TYM: OTWARCIE LIKWIDACJI FUNDUSZU, PRZEJ CIE ZARZ DZANIA
FUNDUSZEM PRZEZ INNE TOWARZYSTWO, ZMIAN  DEPOZYTARIUSZA LUB
PODMIOTU OBS UGUJ CEGO FUNDUSZ, PO CZENIE FUNDUSZU Z INNYM
FUNDUSZEM, PRZEKSZTA CENIE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU
INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO W FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, A TAK E
ZMIAN  POLITYKI INWESTYCYJNEJ SUBFUNDUSZU
Fundusz mo e zosta  rozwi zany. Rozwi zanie Funduszu nast puje po przeprowadzeniu likwidacji. Z
dniem rozpocz cia likwidacji Fundusz nie mo e zbywa , a tak e odkupywa  Jednostek Uczestnictwa.
Likwidacja Funduszu polega na zbyciu jego aktywów, ci gni ciu nale no ci Funduszu, zaspokojeniu
wierzycieli Funduszu i umorzeniu Jednostek Uczestnictwa przez wyp at  uzyskanych rodków
pieni nych Uczestnikom Funduszu, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich Jednostek
Uczestnictwa. Zbywanie aktywów Funduszu powinno by  dokonywane z nale ytym uwzgl dnieniem
interesów Uczestników Funduszu. Uczestnik nie ma wp ywu na wyst pienie przes anek likwidacji
Funduszu. Istnieje ryzyko, e rodki pieni ne wyp acane Uczestnikom b  ni sze ni  mo liwe do
otrzymania w przypadku, gdyby Fundusz nie zosta  postawiony w stan likwidacji.
W trakcie trwania Funduszu, Fundusz mo e dokona  likwidacji Subfunduszu. Subfundusz mo e zosta
zlikwidowany w przypadku podj cia przez Towarzystwo decyzji o jego likwidacji. W przypadku
rozwi zania Funduszu likwidacji podlegaj  wszystkie Subfundusze. Uczestnik nie ma wp ywu na
wyst pienie przes anek likwidacji Subfunduszu. Istnieje ryzyko, e rodki pieni ne wyp acane
Uczestnikom b  ni sze ni  mo liwe do otrzymania w przypadku, gdyby Fundusz lub Subfundusz nie
zosta  postawiony w stan likwidacji.
Na podstawie umowy zawartej przez Towarzystwo z innym towarzystwem funduszy inwestycyjnych,
towarzystwo to mo e przej  zarz dzanie Funduszem. Przej cie zarz dzania wymaga zmiany Statutu
Funduszu w cz ci wskazuj cej firm , siedzib  i adres zarz dzaj cego nim towarzystwa funduszy
inwestycyjnych. Towarzystwo przejmuj ce zarz dzanie wst puje w prawa i obowi zki towarzystwa

cego dotychczas organem Funduszu, z chwil  wej cia w ycie tych zmian w Statucie Funduszu.
Fundusz lub Depozytariusz mog  rozwi za  umow  o prowadzenie rejestru aktywów funduszu, za
wypowiedzeniem, w terminie nie krótszym ni  6 miesi cy. Zmiana depozytariusza wymaga jednak e
zgody Komisji. Je eli Depozytariusz nie wykonuje obowi zków okre lonych w umowie o prowadzenie
rejestru aktywów funduszu albo wykonuje je nienale ycie: Fundusz wypowiada umow  i niezw ocznie
zawiadamia o tym Komisj ; Komisja mo e nakaza  Funduszowi zmian  Depozytariusza. W tych
przypadkach wypowiedzenie mo e nast pi  w terminie krótszym ni  6 miesi cy. W przypadku otwarcia
likwidacji lub og oszenia upad ci Depozytariusza, Fundusz niezw ocznie dokonuje zmiany
depozytariusza, bez stosowania sze ciomiesi cznego terminu wypowiedzenia. Zmiana depozytariusza
jest dokonywana w sposób zapewniaj cy nieprzerwane wykonywanie obowi zków depozytariusza.
Towarzystwo mo e w ka dym czasie dokona  zmiany podmiotów obs uguj cych Fundusz, w
szczególno ci Agenta Transferowego. Uczestnik nie ma wp ywu na decyzj  Towarzystwa o zmianie
Depozytariusza lub podmiotu obs uguj cego Fundusz.
Za zgod  Komisji mo e nast pi  po czenie dwóch funduszy inwestycyjnych otwartych, zarz dzanych
przez Towarzystwo. Nie mog  by  po czone fundusze inwestycyjne otwarte, które zbywaj  jednostki
uczestnictwa ró ni ce si  od siebie sposobem pobierania op at manipulacyjnych lub op at obci aj cych
aktywa funduszu, chyba e przed rozpocz ciem procedury po czenia wszystkie jednostki uczestnictwa
zarówno w funduszu przejmuj cym, jak i funduszu przejmowanym zostan  zamienione na jednostki
uczestnictwa tej samej kategorii. Po czenie nast puje przez przeniesienie maj tku funduszu
przejmowanego do funduszu przejmuj cego oraz przydzielenie uczestnikom funduszu przejmowanego
jednostek uczestnictwa funduszu przejmuj cego w zamian za jednostki uczestnictwa funduszu
przejmowanego. Uczestnik nie ma wp ywu na decyzj  Towarzystwa o po czeniu funduszy.
Po czone mog  zosta  równie  Subfundusze. Po czenie nast puje przez przeniesienie maj tku
Subfunduszu przejmowanego do Subfunduszu przejmuj cego oraz przydzielenie Uczestnikom
Subfunduszu przejmowanego Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu przejmuj cego w zamian za
Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu przejmowanego.
Towarzystwo mo e w ka dym czasie dokona  zmiany Statutu Funduszu w cz ci dotycz cej polityki
inwestycyjnej prowadzonej przez Subfundusz. Zmiana Statutu Funduszu wymaga og oszenia o
dokonanych zmianach oraz up ywu terminu trzech miesi cy od dnia og oszenia o zmianach. Uczestnik
nie ma wp ywu na decyzj  Towarzystwa o zmianie polityki inwestycyjnej Funduszu.

2.2.3. OPIS RYZYKA NIEWYP ACALNO CI GWARANTA
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nie dotyczy – Fundusz nie jest funduszem gwarantowanym
2.2.4. OPIS RYZYKA INFLACJI

Ryzyko inflacji jest ryzykiem spadku si y nabywczej rodków pieni nych powierzonych Funduszowi.
Istnienie inflacji powoduje, e realna stopa zwrotu (z uwzgl dnieniem inflacji) mo e by  istotnie ni sza
od nominalnej stopy zwrotu (bez uwzgl dnienia inflacji).

2.2.5. OPIS RYZYKA ZWI ZANEGO Z REGULACJAMI PRAWNYMI DOTYCZ CYMI
FUNDUSZU, W SZCZEGÓLNO CI W ZAKRESIE PRAWA PODATKOWEGO
Zmiany regulacji prawnych dotycz cych dzia alno ci Subfunduszu mog  mie  wp yw na przedstawione
w niniejszym Prospekcie prawa i obowi zki Uczestników. Na dzie  sporz dzenia Prospektu, Fundusz
jest podmiotowo zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych. Nie mo na wykluczy  jednak
opodatkowania dochodów Funduszu w przysz ci. Ewentualne wprowadzenie opodatkowania
dochodów Funduszu spowoduje obni enie osi ganych przez Uczestników Funduszu stóp zwrotu z
inwestycji w Jednostki Uczestnictwa.

3. OKRE LENIE PROFILU INWESTORA. KTÓRY B DZIE UWZGL DNIA  ZAKRES
CZASOWY INWESTYCJI ORAZ POZIOM RYZYKA INWESTYCYJNEGO ZWI ZANEGO
Z PRZYJ  POLITYK  INWESTYCYJN  SUBFUNDUSZU
Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy planuj  inwestowanie d ugoterminowe, oczekuj
wysokich zysków oraz akceptuj  bardzo wysokie ryzyko zwi zane z inwestycjami w Instrumenty
Pochodne, tzn. licz  si  z mo liwo ci  silnych waha  warto ci ich inwestycji, szczególnie w krótkim
okresie, w cznie z mo liwo ci  utraty znacznej cz ci zainwestowanych rodków. Subfundusz
przeznaczony jest równie  dla inwestorów, którzy planuj  zabezpieczanie pozycji, któr  posiadaj  w
innych produktach finansowych lub dokonuj cych krótko- lub rednioterminowych inwestycji o
charakterze spekulacyjnym.

4. INFORMACJE O WYSOKO CI OP AT I PROWIZJI ZWI ZANYCH Z UCZESTNICTWEM
W SUBFUNDUSZU, SPOSOBIE ICH NALICZANIA I POBIERANIA ORAZ O KOSZTACH
OBCI AJ CYCH SUBFUNDUSZ

4.1. WSKAZANIE PRZEPISÓW STATUTU FUNDUSZU OKRE LAJ CYCH RODZAJE,
MAKSYMALN  WYSOKO , SPOSÓB KALKULACJI I NALICZANIA KOSZTÓW
OBCI AJ CYCH SUBFUNDUSZ, W TYM W SZCZEGÓLNO CI WYNAGRODZENIE
TOWARZYSTWA ORAZ TERMINY, W KTÓRYCH NAJWCZE NIEJ MO E NAST PI
POKRYCIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW KOSZTÓW
Poni sza informacja jest jednakowa dla wszystkich Subfunduszy
Rodzaje, maksymalna wysoko , sposób kalkulacji i naliczania kosztów obci aj cych Subfundusz, w
tym wynagrodzenie Towarzystwa oraz terminy, w których najwcze niej mo e nast pi  pokrycie
poszczególnych rodzajów kosztów okre lone s  w tre ci § 5 ka dego z rozdzia ów Cz ci II Statutu
Funduszu.

4.2. WSKAZANIE WARTO CI WSPÓ CZYNNIKA KOSZTÓW CA KOWITYCH, ZWANEGO
DALEJ "WSKA NIKIEM WKC", WRAZ Z INFORMACJ , E ODZWIERCIEDLA ON
UDZIA  KOSZTÓW NIEZWI ZANYCH BEZPO REDNIO Z DZIA ALNO CI
INWESTYCYJN  FUNDUSZU W REDNIEJ WARTO CI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
ZA DANY ROK, A TAK E WSKAZANIE KATEGORII KOSZTÓW FUNDUSZU
NIEW CZONYCH DO WSKA NIKA WKC, W TYM OP AT TRANSAKCYJNYCH
Wska nik WKC za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. dla Jednostek Uczestnictwa
kategorii A wynosi 3,87%.
Wspó czynnik WKC odzwierciedla udzia  kosztów niezwi zanych bezpo rednio z dzia alno ci
inwestycyjn  Subfunduszu w redniej Warto ci Aktywów Netto Funduszu za dany rok.
Wspó czynnik Kosztów Ca kowitych (WKC) nie zawiera kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i
op at maklerskich, podatków zwi zanych z nabyciem lub zbyciem sk adników portfela; odsetek z tytu u
zaci gni tych po yczek lub kredytów; wiadcze  wynikaj cych z realizacji umów, których
przedmiotem s  instrumenty pochodne; op at zwi zanych z nabyciem lub odkupieniem jednostek
uczestnictwa lub innych op at ponoszonych bezpo rednio przez Uczestnika; warto ci us ug
dodatkowych.

4.3. WSKAZANIE OP AT MANIPULACYJNYCH Z TYTU U ZBYCIA LUB ODKUPIENIA
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA ORAZ INNYCH OP AT UISZCZANYCH BEZPO REDNIO
PRZEZ UCZESTNIKA
Poni sza informacja jest jednakowa dla wszystkich Subfunduszy, za wyj tkiem stawek procentowych
op at
Z tytu u zbywania Jednostek Uczestnictwa kategorii A pobierana jest Op ata Dystrybucyjna w
wysoko ci nie wy szej ni  3,8% wp aty dokonanej przez nabywc .
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Z tytu u zbycia Jednostek Uczestnictwa w ramach zamiany lub konwersji, w miejsce Op aty
Dystrybucyjnej pobierana jest Op ata Wyrównawcza. Stawka Op aty Wyrównawczej jest równa stawce
Op aty Dystrybucyjnej obowi zuj cej w Subfunduszu docelowym pomniejszonej o stawk  Op aty
Dystrybucyjnej obowi zuj cej w Subfunduszu ród owym, dla danej warto ci zlecenia nabycia
Jednostek Uczestnictwa. W przypadku, gdy nabycie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu
ród owym nast pi o na podstawie zamiany lub konwersji, wówczas stawk  Op aty Dystrybucyjnej

obowi zuj cej w Subfunduszu docelowym pomniejsza si  o stawk  Op aty Dystrybucyjnej
obowi zuj cej w Subfunduszu o najwy szych stawkach Op aty Dystrybucyjnej spo ród Subfunduszy
uczestnicz cych we wcze niejszych zamianach lub konwersjach tych Jednostek Uczestnictwa.
Wysoko  op at manipulacyjnych jest zró nicowana w zale no ci od Dystrybutorów i ustalane s
oddzielne Tabele Op at dla poszczególnych Dystrybutorów. Tabela Op at obowi zuj ca dla danego
Dystrybutora jest udost pniana w Punktach Obs ugi Klientów tego Dystrybutora. Wszystkie Tabele
Op at s  udost pniane na stronie internetowej Towarzystwa.
Towarzystwo mo e obni  op aty manipulacyjne lub zwolni  z tych op at: pracowników
Towarzystwa, pracowników Agenta Transferowego, pracowników i agentów Dystrybutora,
pracowników Depozytariusza, akcjonariuszy Towarzystwa, innych Inwestorów lub Uczestników po
przeprowadzeniu indywidualnych negocjacji (w formie jednorazowej lub sta ej obni ki lub zwolnienia),
a tak e osoby, których reklamacje zosta y uwzgl dnione przez Fundusz. Towarzystwo mo e
upowa nia  Dystrybutorów do negocjowania indywidualnych obni ek lub zwolnie  z op aty
manipulacyjnych.
Towarzystwo mo e prowadzi  kampanie promocyjne polegaj ce na zbywaniu Jednostek Uczestnictwa
bez pobierania Op aty Dystrybucyjnej lub z pobieraniem tej op aty w wysoko ci ni szej, ni  wynika z
Tabeli Op at b  Umów Dodatkowych. O wprowadzeniu kampanii promocyjnej oraz wysoko ci
Op aty Dystrybucyjnej obowi zuj cej w okresie kampanii promocyjnej Towarzystwo og osi w pi mie
przeznaczonym do og osze  Funduszu lub na stronie internetowej przeznaczonej do og osze
Funduszu.

4.4. WSKAZANIE OP ATY ZMIENNEJ, B CEJ CZ CI  WYNAGRODZENIA ZA
ZARZ DZANIE, KTÓREJ WYSOKO  JEST UZALE NIONA OD WYNIKÓW
SUBFUNDUSZU, PREZENTOWANEJ W UJ CIU PROCENTOWYM W STOSUNKU DO

REDNIEJ WARTO CI AKTYWÓW NETTO SUBFUNDUSZU
nie dotyczy – Towarzystwo nie pobiera cz ci zmiennej wynagrodzenia z tytu u zarz dzania
Subfunduszem

4.5. WSKAZANIE MAKSYMALNEJ WYSOKO CI WYNAGRODZENIA ZA ZARZ DZANIE
SUBFUNDUSZEM
Poni sza informacja jest jednakowa dla wszystkich Subfunduszy, za wyj tkiem stawek procentowych
Wynagrodzenia Towarzystwa oraz cz ci zmiennej wynagrodzenia Towarzystwa
Towarzystwo z tytu u zarz dzania Subfunduszem pobiera Wynagrodzenie Towarzystwa sk adaj ce si
wy cznie z cz ci sta ej, w wysoko ci nie wy szej ni  3,8% Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu w
skali roku, naliczanej proporcjonalnie od Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu w danym Dniu
Wyceny.

4.6. WSKAZANIE ISTNIEJ CYCH UMÓW LUB POROZUMIE , NA PODSTAWIE KTÓRYCH
KOSZTY DZIA ALNO CI SUBFUNDUSZU BEZPO REDNIO LUB PO REDNIO S
ROZDZIELANE MI DZY SUBFUNDUSZ A TOWARZYSTWO LUB INNY PODMIOT, W
TYM WSKAZANIE US UG DODATKOWYCH ORAZ WSKAZANIE WP YWU TYCH
US UG NA WYSOKO  PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ PODMIOT PROWADZ CY
DZIA ALNO  MAKLERSK  ORAZ NA WYSOKO  WYNAGRODZENIA
TOWARZYSTWA ZA ZARZ DZANIE SUBFUNDUSZEM
Poni sza informacja jest jednakowa dla wszystkich Subfunduszy
Nie istniej  umowy ani porozumienia dotycz ce podzia  kosztów dzia alno ci Subfunduszu pomi dzy
Subfundusz i Towarzystwo lub inny podmiot. Jedyne zasady podzia u kosztów pomi dzy Subfundusz i
Towarzystwo okre la Statutu Funduszu. Fundusz ani Towarzystwo nie otrzymuj  us ug dodatkowych.

5. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE W UJ CIU HISTORYCZNYM
5.1. WARTO  AKTYWÓW NETTO SUBFUNDUSZU NA KONIEC OSTATNIEGO ROKU

OBROTOWEGO, ZGODNA Z WARTO CI  ZAPREZENTOWAN  W ZBADANYM PRZEZ
BIEG EGO REWIDENTA SPRAWOZDANIU FINANSOWYM FUNDUSZU
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5.2. WIELKO REDNIEJ STOPY ZWROTU Z INWESTYCJI W JEDNOSTKI
UCZESTNICTWA SUBFUNDUSZU ZA OSTATNIE 2 LATA (W PRZYPADKU
SUBFUNDUSZU PROWADZ CEGO DZIA ALNO  NIE D EJ NI  3 LATA)

Okres ostatnich 2 lat obejmuje pierwszy, niepe ny, rok dzia alno ci Subfunduszu. Dlatego te  do celów
obliczenia redniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 2 lata,
przyj to okres od dnia 28.05.2010 r. (tj. dnia utworzenia Subfunduszu) do dnia 31.12.2011 r. (tj.
ostatniego dnia roku obrotowego) oraz warto  pocz tkow  Jednostki Uczestnictwa równ  100 z . Tak
ustalona stopa zwrotu zosta a podzielona przez 2.

5.3. WSKAZANIE WZORCA S CEGO DO OCENY EFEKTYWNO CI INWESTYCJI W
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA SUBFUNDUSZU ODZWIERCIEDLAJ CEGO
ZACHOWANIE SI  ZMIENNYCH RYNKOWYCH NAJLEPIEJ ODDAJ CYCH CEL I
POLITYK  INWESTYCYJN  SUBFUNDUSZU (BENCHMARK), A TAK E INFORMACJA
O DOKONANYCH ZMIANACH WZORCA, JE ELI MIA Y MIEJSCE
Subfundusz okre li , e benchmarkiem Subfunduszu jest: indeks WIG20lev.

5.4. INFORMACJA O REDNICH STOPACH ZWROTU Z PRZYJ TEGO PRZEZ SUBFUNDUSZ
WZORCA ZA OSTATNIE 2 LATA (W PRZYPADKU SUBFUNDUSZU PROWADZ CEGO
DZIA ALNO  NIE D EJ NI  3 LATA)

Okres ostatnich 2 lat obejmuje pierwszy, niepe ny, rok dzia alno ci Subfunduszu. Dlatego te  do celów
obliczenia redniej stopy zwrotu z przyj tego przez Subfundusz wzorca za ostatnie 2 lata, przyj to okres
od dnia 28.05.2010 r. (tj. dnia utworzenia Subfunduszu) do dnia 31.12.2011 r. (tj. ostatniego dnia roku
obrotowego). Tak ustalona stopa zwrotu zosta a podzielona przez 2.

5.5. ZASTRZE ENIE, E INDYWIDUALNA STOPA ZWROTU UCZESTNIKA Z INWESTYCJI
JEST UZALE NIONA OD WARTO CI JEDNOSTKI UCZESTNICTWA W MOMENCIE JEJ
ZBYCIA I ODKUPIENIA PRZEZ FUNDUSZ ORAZ WYSOKO CI POBRANYCH OP AT
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SUBFUNDUSZ WZORCA ZA OSTATNIE 2 LATA
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MANIPULACYJNYCH ORAZ E WYNIKI HISTORYCZNE NIE GWARANTUJ
UZYSKANIA PODOBNYCH W PRZYSZ CI
Poni sza informacja jest jednakowa dla wszystkich Subfunduszy
Towarzystwo zastrzega niniejszym, e indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycji jest
uzale niona od warto ci Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz
oraz wysoko ci pobranych przez Fundusz op at manipulacyjnych.
Towarzystwo zastrzega niniejszym, e wyniki historyczne nie gwarantuj  uzyskania podobnych w
przysz ci.
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Rozdzia  III H
DANE O SUBFUNDUSZU QUERCUS short

1. ZWI Y OPIS POLITYKI INWESTYCYJNEJ SUBFUNDUSZU
1.1. WSKAZANIE G ÓWNYCH KATEGORII LOKAT SUBFUNDUSZU I ICH

DYWERSYFIKACJI CHARAKTERYZUJ CYCH SPECYFIK  SUBFUNDUSZU ORAZ,
JE ELI FUNDUSZ LOKUJE AKTYWA SUBFUNDUSZU G ÓWNIE W LOKATY INNE NI
PAPIERY WARTO CIOWE LUB INSTRUMENTY RYNKU PIENI NEGO - WYRA NE
WSKAZANIE TEJ CECHY
Celem prowadzonej polityki inwestycyjnej Subfunduszu jest odwzorowanie zmian indeksu
WIG20short, obliczanego i publikowanego przez GPW, b cego indeksem pochodnym do indeksu
WIG20 obliczanego i publikowanego przez GPW.
Fundusz b dzie, przy dokonywaniu lokat Aktywów Subfunduszu, stosowa  zasady i ograniczenia
inwestycyjne okre lone w Ustawie dla funduszu inwestycyjnego zamkni tego.
W celu odwzorowania zmian indeksu WIG20short Fundusz b dzie inwestowa  Aktywa Subfunduszu
przede wszystkim w kontrakty terminowe na indeks WIG20, dowolnej serii – Fundusz b dzie zajmowa
krótk  pozycj  w kontraktach terminowych na indeks WIG20.
Cz  Aktywów Subfunduszu, która nie b dzie wykorzystana do inwestowania w kontrakty terminowe,
tj. nie b dzie z ona jako depozyt zabezpieczaj cy, Fundusz b dzie inwestowa  w Instrumenty D ne,
a tak e w inne instrumenty finansowe. Ponadto, w celu osi gni cia dodatkowych przychodów Aktywa
Subfunduszu mog  by  równie  w ograniczonym zakresie inwestowane w Instrumenty Akcyjne –
lokaty te b  dokonywane w sytuacji du ego prawdopodobie stwa osi gni cia zysku z danej lokaty
lub mo liwo ci dokonania arbitra u, w zakresie akcji spó ek wchodz cych w sk ad indeksu WIG20.

1.2. ZWI Y OPIS KRYTERIÓW DOBORU LOKAT DO PORTFELA INWESTYCYJNEGO
SUBFUNDUSZU

ówne kryteria doboru poszczególnych kategorii lokat s  nast puj ce:
1) dla Instrumentów Akcyjnych: prognozowany wzrost warto ci instrumentu finansowego w uj ciu

nominalnym lub relatywnym, tj. w porównaniu z innymi podobnymi instrumentami finansowymi
lub w porównaniu do stopy zwrotu z indeksu gie dowego; prognozowane perspektywy wzrostu
wyników finansowych emitenta; ryzyko dzia alno ci emitenta; w przypadku praw poboru – równie
relacja ceny prawa poboru do aktualnej ceny akcji danej spó ki; w przypadku obligacji zamiennych
– równie  warunki zamiany obligacji na akcje;

2) dla Instrumentów D nych: prognozowane zmiany poziomu rynkowych stóp procentowych;
prognozowane zmiany kszta tu krzywej dochodowo ci; stosunek oczekiwanej stopy zwrotu do
ryzyka inwestycyjnego zwi zanego z danym papierem warto ciowym lub Instrumentem Rynku
Pieni nego; wp yw na redni okres do wykupu ca ego portfela inwestycyjnego; w przypadku
instrumentów d nych innych ni  emitowane, por czone lub gwarantowane przez Skarb Pa stwa
lub Narodowy Bank Polski – równie  wiarygodno  kredytowa emitenta, przy czym je li emitent
lub gwarant danej emisji posiadaj  rating, to musi by  to rating inwestycyjny;

3) dla Tytu ów Uczestnictwa: mo liwo  efektywniejszej realizacji celu inwestycyjnego Funduszu;
mo liwo  efektywniejszej dywersyfikacji lokat Funduszu; adekwatno  polityki inwestycyjnej
funduszu inwestycyjnego otwartego, funduszu zagranicznego lub instytucji wspólnego
inwestowania do polityki inwestycyjnej Funduszu;

4) dla Instrumentów Pochodnych: efektywno , rozumiana jako zgodno  zmiany warto ci
Instrumentu Pochodnego z oczekiwan  zmian  warto ci instrumentu bazowego; adekwatno ,
rozumiana jako zgodno  instrumentów bazowych z polityk  inwestycyjn  obowi zuj  dla danego
Subfunduszu; p ynno , rozumiana jako istnienie wolumenu obrotu danym Instrumentem
Pochodnym znacznie przewy szaj cego wielko  transakcji; koszt, rozumiany jako koszty
ponoszone w celu nabycia Instrumentu Pochodnego, w relacji do kosztów ponoszonych w celu
nabycia instrumentu bazowego;

5) dla Depozytów: oprocentowanie depozytów; wiarygodno  banku.
1.3. JE ELI SUBFUNDUSZ ODZWIERCIEDLA SK AD UZNANEGO INDEKSU AKCJI LUB

NYCH PAPIERÓW WARTO CIOWYCH – WSKAZANIE TEGO INDEKSU, RYNKU,
KTÓREGO INDEKS DOTYCZY, ORAZ STOPNIA ODZWIERCIEDLENIA INDEKSU
PRZEZ SUBFUNDUSZ
W ramach realizacji celu inwestycyjnego Subfunduszu Fundusz d y, aby uzyska  zmian  warto ci
jednostki uczestnictwa Subfunduszu porównywaln  do zmian benchmarku, którym jest indeks
WIG20short obliczany i publikowany przez GPW, b cy indeksem pochodnym do indeksu WIG20
obliczanego i publikowanego przez GPW.
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1.4. JE ELI WARTO  AKTYWÓW NETTO PORTFELA INWESTYCYJNEGO
SUBFUNDUSZU MO E SI  CHARAKTERYZOWA  DU  ZMIENNO CI  WYNIKAJ
ZE SK ADU PORTFELA LUB Z PRZYJ TEJ TECHNIKI ZARZ DZANIA PORTFELEM –
WYRA NE WSKAZANIE TEJ CECHY
Ze wzgl du na du  zmienno  cen Instrumentów Pochodnych, w które g ównie Subfundusz lokuje
swoje aktywa, warto  aktywów netto portfela inwestycyjnego mo e ulega  bardzo istotnym zmianom.

1.5. JE ELI FUNDUSZ MO E ZAWIERA  UMOWY, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM S
INSTRUMENTY POCHODNE, W TYM NIEWYSTANDARYZOWANE INSTRUMENTY
POCHODNE - WSKAZANIE TEJ INFORMACJI WRAZ Z OKRE LENIEM WP YWU
ZAWARCIA TAKICH UMÓW, W TYM UMÓW, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM S
NIEWYSTANDARYZOWANE INSTRUMENTY POCHODNE, NA RYZYKO ZWI ZANE Z
PRZYJ  POLITYK  INWESTYCYJN
Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie Aktywów Subfunduszu

ównie w Instrumenty Pochodne – kontrakty terminowe na indeks WIG20.
Inwestycje te powoduj  bardzo wysoki poziom ryzyka polityki inwestycyjnej Subfunduszu. W
szczególno ci, z lokatami w te Instrumenty Pochodne zwi zane s  rodzaje ryzyka wskazane poni ej.
Subfundusz nie b dzie zawiera  umów maj cych za przedmiot inne instrumenty pochodne, w
szczególno ci nie b dzie zawiera  umów maj cych za przedmiot Niewystandaryzowane Instrumenty
Pochodne.
Z lokatami w Instrumenty Pochodne zwi zane s  nast puj ce rodzaje ryzyka
1) ryzyko rynkowe instrumentu bazowego – zwi zane z niekorzystnymi zmianami poziomu lub

zmienno ci kursów, cen lub warto ci instrumentu bazowego, o który oparty jest ten Instrument
Pochodny,

2) ryzyko stosowania d wigni finansowej – w Instrumenty Pochodne cz sto wkomponowany jest
mechanizm kredytowy, to znaczy Fundusz wnosi depozyt zabezpieczaj cy w wysoko ci ni szej ni
warto  instrumentu bazowego, istnieje w zwi zku z tym mo liwo  poniesienia przez Fundusz
straty przewy szaj cej warto  depozytu zabezpieczaj cego, mechanizm d wigni finansowej
powoduje zwielokrotnienie zysków i strat z inwestycji – Fundusz mo e by  nara ony na istotne
ryzyko w zwi zku z wykorzystaniem mechanizmu d wigni finansowej,

3) ryzyko niedopasowania wyceny Instrumentu Pochodnego do wyceny instrumentu bazowego, o
który oparty jest ten Instrument Pochodny,

4) ryzyko rozliczenia transakcji – ryzyko zwi zane z mo liwo ci  wyst powania b dów lub opó nie
w rozliczeniach transakcji, których przedmiotem s  Instrumenty Pochodne,

5) ryzyko operacyjne – zwi zane z zawodno ci  systemów informatycznych i wewn trznych systemów
kontrolnych.

1.6. JE ELI UDZIELONO GWARANCJI WYP ATY OKRE LONEJ KWOTY Z TYTU U
ODKUPIENIA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA - WSKAZANIE GWARANTA ORAZ
WARUNKÓW GWARANCJI
nie dotyczy – nie udzielono adnych gwarancji

2. OPIS RYZYKA ZWI ZANEGO Z INWESTOWANIEM W JEDNOSTKI UCZESTNICTWA
SUBFUNDUSZU, W TYM RYZYKA INWESTYCYJNEGO ZWI ZANEGO Z PRZYJ
POLITYK  INWESTYCYJN  SUBFUNDUSZU

2.1. OPIS RYZYKA INWESTYCYJNEGO ZWI ZANEGO Z POLITYK  INWESTYCYJN
SUBFUNDUSZU, Z UWZGL DNIENIEM STRATEGII ZARZ DZANIA I SZCZEGÓLNYCH
STRATEGII INWESTYCYJNYCH STOSOWANYCH W ODNIESIENIU DO INWESTYCJI
NA OKRE LONYM OBSZARZE GEOGRAFICZNYM, W OKRE LONEJ BRAN Y LUB
SEKTORZE GOSPODARCZYM ALBO W ODNIESIENIU DO OKRE LONEJ KATEGORII
LOKAT, ALBO W CELU ODZWIERCIEDLENIA INDEKSU AKCJI LUB D NYCH
PAPIERÓW WARTO CIOWYCH
Z polityk  inwestycyjn  Subfunduszu wi e si  bardzo wysoki poziom ryzyka wynikaj cy z inwestycji
wi kszo ci rodków Subfunduszu w Instrumenty Pochodne – kontrakty terminowe na indeks WIG20.
Rodzaje ryzyk zwi zanych z tymi inwestycjami zosta y wskazane w punkcie 1.5 niniejszego rozdzia u
Prospektu.
Z polityk  inwestycyjn  Subfunduszu wi  si  ponadto ryzyka opisane poni ej.

2.1.1. RYZYKO RYNKOWE
Ryzyko rynkowe to ryzyko spadku warto ci aktywów netto portfela inwestycyjnego spowodowane
niekorzystnymi zmianami cen instrumentów finansowych.
Dla Subfunduszu g ównymi elementami ryzyka rynkowego s : ryzyko rynku akcji i ryzyko stopy
procentowej.
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Ryzyko rynku akcji obejmuje ryzyko spadku warto ci aktywów netto portfela inwestycyjnego
spowodowane spadkiem cen akcji. Na ryzyko rynku akcji sk adaj  si : ryzyko systematyczne ca ego
rynku akcji i ryzyko specyficzne konkretnego emitenta. Ryzyko systematyczne jest uzale nione w
du ym stopniu od sytuacji makroekonomicznej. Wp yw na nie maj  m.in. dynamika wzrostu
gospodarczego, poziom deficytu bud etowego i handlowego, wielko  popytu konsumpcyjnego i
inwestycyjnego, wysoko  stóp procentowych i kursów walutowych, poziom inflacji, ceny surowców i
zmiany cen akcji na rynkach zagranicznych. Pogarszaj ca si  sytuacja makroekonomiczna negatywnie
wp ywa na ceny akcji. Ryzyko specyficzne zwi zane jest z inwestowaniem w akcje poszczególnych
emitentów. Wp yw na nie maj  m.in. wyniki finansowe emitenta, poziom adu korporacyjnego, jako
pracy zarz du, konflikty w akcjonariacie, poziom zad enia. Subfundusz poprzez dywersyfikacj  d y
do ograniczenia ryzyka specyficznego poszczególnych spó ek.
Ryzyko stopy procentowej obejmuje ryzyko spadku Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu
spowodowane wzrostem rynkowych stóp procentowych. Ryzyko stopy procentowej jest wi ksze dla
instrumentów o sta ym oprocentowaniu. Zale no  cen instrumentów d nych od rynkowych stóp
procentowych jest odwrotna. Wraz ze wzrostem rynkowych stóp procentowych ceny instrumentów

nych spadaj , a wraz ze spadkiem rynkowych stóp procentowych ceny instrumentów d nych
rosn . Ryzyko stopy procentowej zale y od czasu do wykupu instrumentu, jego stopy odsetkowej i
stopy dochodowo ci. Im d szy czas do wykupu instrumentu, tym wy sze jest ryzyko stopy
procentowej. Im ni sza stopa odsetkowa i stopa dochodowo ci instrumentu, tym wy sze jest ryzyko
stopy procentowej. ród ami ryzyka stopy procentowej s  m.in. wzrost stopy inflacji (bie cej lub
prognozowanej), wysokie tempo rozwoju gospodarczego, spadek stopy oszcz dno ci w gospodarce,
negatywna ocena przez inwestorów przysz ej sytuacji fiskalnej kraju, wzrost stóp procentowych w
innych krajach. Szczególnie du e znaczenie dla wysoko ci rynkowych stóp procentowych w Polsce
maj  poziom deficytu finansów publicznych i d ugu publicznego w relacji do PKB oraz perspektywy
kszta towania si  tych parametrów w przysz ci.

2.1.2. RYZYKO KREDYTOWE
ównymi elementami ryzyka kredytowego s : ryzyko niedotrzymania warunków, ryzyko obni enia

oceny kredytowej i ryzyko rozpi to ci kredytowej.
Ryzyko niedotrzymania warunków, nazywane równie  ryzykiem niewyp acalno ci, obejmuje ryzyko
spadku Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu spowodowane niedotrzymaniem warunków kontraktów
finansowych przez emitentów Instrumentów D nych. Ryzyko niewyp acalno ci polega na
niesp aceniu przez emitenta w terminie nale nej kwoty z tytu u wyemitowanych Instrumentów

nych.
Ryzyko obni enia oceny kredytowej obejmuje ryzyko spadku Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu
spowodowane obni eniem ocen kredytowych (ratingów) emitentów lub emisji.
Ryzyko rozpi to ci kredytowej to ryzyko spadku warto ci aktywów netto funduszu inwestycyjnego
spowodowane zmianami rozpi to ci kredytowej dla emisji, czyli ró nicy mi dzy cenami Instrumentów

nych o porównywalnych warunkach, ale wyemitowanych przez emitentów o ró nych ratingach.
Inwestycje w papiery komercyjne oraz obligacje municypalne i korporacyjne wi  si  z wy szym
poziomem ryzyka kredytowego, uzale nionym od wiarygodno ci kredytowej emitenta.
Inwestycje w tytu y uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania maj ce siedzib
za granic  lub w jednostki uczestnictwa innych funduszy obci one s  ryzykiem pochodz cym od
ryzyka lokat takiego funduszu.
Inwestycje w lokaty bankowe zwi zane s  z ryzykiem kredytowym banku.

2.1.3. RYZYKO ROZLICZENIA
Ryzyko rozliczenia wyst puje w przypadku rozliczania transakcji zakupu lub sprzeda y instrumentów
finansowych, które nie s  gwarantowane przez izby rozliczeniowe.
Z ryzykiem rozliczenia wi e si  ryzyko operacyjne obejmuj ce ryzyko straty wynikaj cej z b dnych
procedur wewn trznych, niestosowania si  do procedur, dzia ania systemów b  pracowników lub te
wynikaj cej ze zdarze  zewn trznych. Cztery podstawowe ród a ryzyka operacyjnego to: ludzie,
systemy, zdarzenia zewn trzne oraz procesy.

2.1.4. RYZYKO P YNNO CI
Ryzyko p ynno ci wi e si  z brakiem mo liwo ci przeprowadzenia transakcji, przy zachowaniu
aktualnej ceny rynkowej. Ryzyko to wyst puje najcz ciej przy próbie sprzeda y znacznej ilo ci
posiadanych aktywów, szczególnie je li p ynno  obrotu danym instrumentem nie jest wysoka.
Nast puje wówczas naruszenie struktury popytu i poda y prowadz ce do istotnej zmiany ceny
rynkowej.

2.1.5. RYZYKO WALUTOWE
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Ryzyko wynika ze zmian kursów walut, w których wyra one s  lokaty funduszu wzgl dem waluty, w
której dokonywana jest wycena aktywów Funduszu. Fundusz lokuje rodki w aktywa denominowane w
walucie polskiej lub denominowane w walucie obcej.
W zwi zku z tym Uczestnicy Funduszu musz  liczy  si  z ryzykiem spadku Warto ci Aktywów Netto
Subfunduszu spowodowanym spadkiem kursu waluty polskiej w stosunku do walut obcych.

2.1.6. RYZYKO ZWI ZANE Z PRZECHOWYWANIEM AKTYWÓW
Aktywa Subfunduszu przechowywane s  na rachunkach prowadzonych przez Depozytariusza i
Subdepozytariuszy (podmioty, które na podstawie umowy z Depozytariuszem przechowuj  cz
aktywów Subfunduszu). Instrumenty finansowe stanowi  w asno  Funduszu i nie wchodz  do masy
upad ci w przypadku og oszenia upad ci Depozytariusza i Subdepozytariuszy.

2.1.7. RYZYKO ZWI ZANE Z KONCENTRACJ  AKTYWÓW LUB RYNKÓW
Fundusz mo e koncentrowa  inwestycje Subfunduszy na okre lonym rynku. Sytuacja na tym rynku
szczególnie oddzia uje wówczas na warto  i p ynno  aktywów Subfunduszu. Istotne wahania cen
rynkowych poszczególnych instrumentów finansowych mog  powodowa  wahania Warto ci Aktywów
Netto przypadaj cej na Jednostk  Uczestnictwa Subfunduszu.

2.1.8. RYZYKO ROZBIE NO CI WYNIKÓW INWESTYCYJNYCH SUBFUNDUSZU W
STOSUNKU DO BENCHMARKU
W ramach realizacji celu inwestycyjnego Subfunduszu Fundusz d y, aby uzyska  zmian  warto ci
jednostki uczestnictwa Subfunduszu porównywaln  do benchmarku. Istnieje ryzyko nieosi gni cia
wyniku inwestycyjnego Subfunduszu na poziomie porównywalnym z benchmarkiem (in minus lub in
plus). Dotyczy  to mo e w szczególno ci okresu, kiedy aktywa Subfunduszu b  niewielkie w relacji
do rodków wp acanych do / wyp acanych z Subfunduszu.
Na niezgodno  wyników inwestycyjnych Subfunduszu w stosunku do benchmarku maj  wp yw m.in.
nast puj ce czynniki:
1) Subfundusz inwestuje g ównie w kontrakty terminowe na indeks WIG20, a kszta towane si

warto ci tych instrumentów mo e w pewnym zakresie odbiega  od zachowania samego indeksu
WIG20,

2) na ostateczny wynik inwestycyjny Subfunduszu maj  wp yw koszty pokrywane przez Fundusz,
które obci aj  Aktywa Subfunduszu, w tym koszty transakcyjne – negatywny wp yw tych kosztów
jest równowa ony przez zyski z inwestycji cz ci Aktywów Subfunduszu, nie przeznaczanej na
depozyt zabezpieczaj cy, w Instrumenty D ne i inne instrumenty finansowe, ale nie zawsze jest
mo liwe osi gni cie adekwatnych zysków z tych inwestycji,

4) zbywanie i odkupywanie Jednostek Uczestnictwa skutkuje konieczno ci  odpowiedniego otwierania
i zamykania pozycji w Instrumentach Pochodnych i w konsekwencji wielko  inwestycji w te
instrumenty mo e by  nieadekwatna do wielko ci Aktywów Netto Subfunduszu uwzgl dniaj cej
zbyte lub odkupione Jednostki Uczestnictwa,

4) ekspozycja Subfunduszu na zmiany kursów kontraktów terminowych wskazanych jako benchmark
mo e ró ni  si  od zak adanej, w zwi zku z proporcjami pomi dzy Warto ci  Aktywów Netto
Subfunduszu oraz warto ci  pojedynczego kontraktu spo ród Instrumentów Pochodnych, w które
inwestuje Subfundusz.

2.2. OPIS  RYZYKA  ZWI ZANEGO  Z  UCZESTNICTWEM  W  SUBFUNDUSZU,  W  TYM  W
SZCZEGÓLNO CI:
Poni sze informacje (pkt 2.2.1. – 2.2.5.) s  jednakowe dla wszystkich Subfunduszy

2.2.1. OPIS RYZYKA NIEOSI GNI CIA OCZEKIWANEGO ZWROTU Z INWESTYCJI W
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA, Z UWZGL DNIENIEM CZYNNIKÓW MAJ CYCH
WP YW NA POZIOM RYZYKA ZWI ZANEGO Z INWESTYCJ , W TYM: RYZYKO
ZWI ZANE Z ZAWARCIEM OKRE LONYCH UMÓW, RYZYKO ZWI ZANE ZE
SZCZEGÓLNYMI WARUNKAMI ZAWARTYCH PRZEZ SUBFUNDUSZ TRANSAKCJI, A
TAK E RYZYKO ZWI ZANE Z UDZIELONYMI GWARANCJAMI
Ryzyko to polega na niemo no ci przewidzenia przysz ych zmian cen instrumentów finansowych
wchodz cych w sk ad portfeli Subfunduszy i w konsekwencji niemo no ci przewidzenia zmian
Warto ci Aktywów Netto Subfunduszy przypadaj cych na Jednostk  Uczestnictwa. Stopa zwrotu z
inwestycji w Jednostki Uczestnictwa jest zale na zarówno od ceny Jednostki Uczestnictwa w dniu
nabycia Jednostek Uczestnictwa przez Uczestnika, wielko ci poniesionej op aty za zbycie Jednostek
Uczestnictwa, a tak e od ceny Jednostki Uczestnictwa z dnia odkupienia Jednostek Uczestnictwa i
wielko ci op aty poniesionej z tytu u odkupienia Jednostek Uczestnictwa. W przypadku uzyskania
dodatniej stopy zwrotu Uczestnik, lub Fundusz jako p atnik podatku, b dzie zobowi zany do zap aty
podatku dochodowego, co obni y uzyskan  przez Uczestnika wielko  stopy zwrotu. Uzyskana stopa
zwrotu zale y w du ej mierze od dat nabycia i odkupienia Jednostek Uczestnictwa. adna z zawartych
przez Fundusz umów nie niesie za sob  ryzyk innych ni  ryzyka inwestycyjne opisane w niniejszym
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Prospekcie. Fundusz nie zawiera  transakcji na warunkach szczególnych, które powodowa yby wzrost
ryzyka dla Uczestników. Fundusz nie udziela gwarancji innym podmiotom.

2.2.2. OPIS RYZYKA WYST PIENIA SZCZEGÓLNYCH OKOLICZNO CI, NA WYST PIENIE
KTÓRYCH UCZESTNIK FUNDUSZU NIE MA WP YWU LUB MA OGRANICZONY
WP YW, W TYM: OTWARCIE LIKWIDACJI FUNDUSZU, PRZEJ CIE ZARZ DZANIA
FUNDUSZEM PRZEZ INNE TOWARZYSTWO, ZMIAN  DEPOZYTARIUSZA LUB
PODMIOTU OBS UGUJ CEGO FUNDUSZ, PO CZENIE FUNDUSZU Z INNYM
FUNDUSZEM, PRZEKSZTA CENIE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU
INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO W FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, A TAK E
ZMIAN  POLITYKI INWESTYCYJNEJ SUBFUNDUSZU
Fundusz mo e zosta  rozwi zany. Rozwi zanie Funduszu nast puje po przeprowadzeniu likwidacji. Z
dniem rozpocz cia likwidacji Fundusz nie mo e zbywa , a tak e odkupywa  Jednostek Uczestnictwa.
Likwidacja Funduszu polega na zbyciu jego aktywów, ci gni ciu nale no ci Funduszu, zaspokojeniu
wierzycieli Funduszu i umorzeniu Jednostek Uczestnictwa przez wyp at  uzyskanych rodków
pieni nych Uczestnikom Funduszu, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich Jednostek
Uczestnictwa. Zbywanie aktywów Funduszu powinno by  dokonywane z nale ytym uwzgl dnieniem
interesów Uczestników Funduszu. Uczestnik nie ma wp ywu na wyst pienie przes anek likwidacji
Funduszu. Istnieje ryzyko, e rodki pieni ne wyp acane Uczestnikom b  ni sze ni  mo liwe do
otrzymania w przypadku, gdyby Fundusz nie zosta  postawiony w stan likwidacji.
W trakcie trwania Funduszu, Fundusz mo e dokona  likwidacji Subfunduszu. Subfundusz mo e zosta
zlikwidowany w przypadku podj cia przez Towarzystwo decyzji o jego likwidacji. W przypadku
rozwi zania Funduszu likwidacji podlegaj  wszystkie Subfundusze. Uczestnik nie ma wp ywu na
wyst pienie przes anek likwidacji Subfunduszu. Istnieje ryzyko, e rodki pieni ne wyp acane
Uczestnikom b  ni sze ni  mo liwe do otrzymania w przypadku, gdyby Fundusz lub Subfundusz nie
zosta  postawiony w stan likwidacji.
Na podstawie umowy zawartej przez Towarzystwo z innym towarzystwem funduszy inwestycyjnych,
towarzystwo to mo e przej  zarz dzanie Funduszem. Przej cie zarz dzania wymaga zmiany Statutu
Funduszu w cz ci wskazuj cej firm , siedzib  i adres zarz dzaj cego nim towarzystwa funduszy
inwestycyjnych. Towarzystwo przejmuj ce zarz dzanie wst puje w prawa i obowi zki towarzystwa

cego dotychczas organem Funduszu, z chwil  wej cia w ycie tych zmian w Statucie Funduszu.
Fundusz lub Depozytariusz mog  rozwi za  umow  o prowadzenie rejestru aktywów funduszu, za
wypowiedzeniem, w terminie nie krótszym ni  6 miesi cy. Zmiana depozytariusza wymaga jednak e
zgody Komisji. Je eli Depozytariusz nie wykonuje obowi zków okre lonych w umowie o prowadzenie
rejestru aktywów funduszu albo wykonuje je nienale ycie: Fundusz wypowiada umow  i niezw ocznie
zawiadamia o tym Komisj ; Komisja mo e nakaza  Funduszowi zmian  Depozytariusza. W tych
przypadkach wypowiedzenie mo e nast pi  w terminie krótszym ni  6 miesi cy. W przypadku otwarcia
likwidacji lub og oszenia upad ci Depozytariusza, Fundusz niezw ocznie dokonuje zmiany
depozytariusza, bez stosowania sze ciomiesi cznego terminu wypowiedzenia. Zmiana depozytariusza
jest dokonywana w sposób zapewniaj cy nieprzerwane wykonywanie obowi zków depozytariusza.
Towarzystwo mo e w ka dym czasie dokona  zmiany podmiotów obs uguj cych Fundusz, w
szczególno ci Agenta Transferowego. Uczestnik nie ma wp ywu na decyzj  Towarzystwa o zmianie
Depozytariusza lub podmiotu obs uguj cego Fundusz.
Za zgod  Komisji mo e nast pi  po czenie dwóch funduszy inwestycyjnych otwartych, zarz dzanych
przez Towarzystwo. Nie mog  by  po czone fundusze inwestycyjne otwarte, które zbywaj  jednostki
uczestnictwa ró ni ce si  od siebie sposobem pobierania op at manipulacyjnych lub op at obci aj cych
aktywa funduszu, chyba e przed rozpocz ciem procedury po czenia wszystkie jednostki uczestnictwa
zarówno w funduszu przejmuj cym, jak i funduszu przejmowanym zostan  zamienione na jednostki
uczestnictwa tej samej kategorii. Po czenie nast puje przez przeniesienie maj tku funduszu
przejmowanego do funduszu przejmuj cego oraz przydzielenie uczestnikom funduszu przejmowanego
jednostek uczestnictwa funduszu przejmuj cego w zamian za jednostki uczestnictwa funduszu
przejmowanego. Uczestnik nie ma wp ywu na decyzj  Towarzystwa o po czeniu funduszy.
Po czone mog  zosta  równie  Subfundusze. Po czenie nast puje przez przeniesienie maj tku
Subfunduszu przejmowanego do Subfunduszu przejmuj cego oraz przydzielenie Uczestnikom
Subfunduszu przejmowanego Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu przejmuj cego w zamian za
Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu przejmowanego.
Towarzystwo mo e w ka dym czasie dokona  zmiany Statutu Funduszu w cz ci dotycz cej polityki
inwestycyjnej prowadzonej przez Subfundusz. Zmiana Statutu Funduszu wymaga og oszenia o
dokonanych zmianach oraz up ywu terminu trzech miesi cy od dnia og oszenia o zmianach. Uczestnik
nie ma wp ywu na decyzj  Towarzystwa o zmianie polityki inwestycyjnej Funduszu.

2.2.3. OPIS RYZYKA NIEWYP ACALNO CI GWARANTA
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nie dotyczy – Fundusz nie jest funduszem gwarantowanym
2.2.4. OPIS RYZYKA INFLACJI

Ryzyko inflacji jest ryzykiem spadku si y nabywczej rodków pieni nych powierzonych Funduszowi.
Istnienie inflacji powoduje, e realna stopa zwrotu (z uwzgl dnieniem inflacji) mo e by  istotnie ni sza
od nominalnej stopy zwrotu (bez uwzgl dnienia inflacji).

2.2.5. OPIS RYZYKA ZWI ZANEGO Z REGULACJAMI PRAWNYMI DOTYCZ CYMI
FUNDUSZU, W SZCZEGÓLNO CI W ZAKRESIE PRAWA PODATKOWEGO
Zmiany regulacji prawnych dotycz cych dzia alno ci Subfunduszu mog  mie  wp yw na przedstawione
w niniejszym Prospekcie prawa i obowi zki Uczestników. Na dzie  sporz dzenia Prospektu, Fundusz
jest podmiotowo zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych. Nie mo na wykluczy  jednak
opodatkowania dochodów Funduszu w przysz ci. Ewentualne wprowadzenie opodatkowania
dochodów Funduszu spowoduje obni enie osi ganych przez Uczestników Funduszu stóp zwrotu z
inwestycji w Jednostki Uczestnictwa.

3. OKRE LENIE PROFILU INWESTORA. KTÓRY B DZIE UWZGL DNIA  ZAKRES
CZASOWY INWESTYCJI ORAZ POZIOM RYZYKA INWESTYCYJNEGO ZWI ZANEGO
Z PRZYJ  POLITYK  INWESTYCYJN  SUBFUNDUSZU
Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy planuj  inwestowanie d ugoterminowe, oczekuj
wysokich zysków oraz akceptuj  bardzo wysokie ryzyko zwi zane z inwestycjami w Instrumenty
Pochodne, tzn. licz  si  z mo liwo ci  silnych waha  warto ci ich inwestycji, szczególnie w krótkim
okresie, w cznie z mo liwo ci  utraty znacznej cz ci zainwestowanych rodków. Subfundusz
przeznaczony jest równie  dla inwestorów, którzy planuj  zabezpieczanie pozycji, któr  posiadaj  w
innych produktach finansowych lub dokonuj cych krótko- lub rednioterminowych inwestycji o
charakterze spekulacyjnym.

4. INFORMACJE O WYSOKO CI OP AT I PROWIZJI ZWI ZANYCH Z UCZESTNICTWEM
W SUBFUNDUSZU, SPOSOBIE ICH NALICZANIA I POBIERANIA ORAZ O KOSZTACH
OBCI AJ CYCH SUBFUNDUSZ

4.1. WSKAZANIE PRZEPISÓW STATUTU FUNDUSZU OKRE LAJ CYCH RODZAJE,
MAKSYMALN  WYSOKO , SPOSÓB KALKULACJI I NALICZANIA KOSZTÓW
OBCI AJ CYCH SUBFUNDUSZ, W TYM W SZCZEGÓLNO CI WYNAGRODZENIE
TOWARZYSTWA ORAZ TERMINY, W KTÓRYCH NAJWCZE NIEJ MO E NAST PI
POKRYCIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW KOSZTÓW
Poni sza informacja jest jednakowa dla wszystkich Subfunduszy
Rodzaje, maksymalna wysoko , sposób kalkulacji i naliczania kosztów obci aj cych Subfundusz, w
tym wynagrodzenie Towarzystwa oraz terminy, w których najwcze niej mo e nast pi  pokrycie
poszczególnych rodzajów kosztów okre lone s  w tre ci § 5 ka dego z rozdzia ów Cz ci II Statutu
Funduszu.

4.2. WSKAZANIE WARTO CI WSPÓ CZYNNIKA KOSZTÓW CA KOWITYCH, ZWANEGO
DALEJ "WSKA NIKIEM WKC", WRAZ Z INFORMACJ , E ODZWIERCIEDLA ON
UDZIA  KOSZTÓW NIEZWI ZANYCH BEZPO REDNIO Z DZIA ALNO CI
INWESTYCYJN  FUNDUSZU W REDNIEJ WARTO CI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
ZA DANY ROK, A TAK E WSKAZANIE KATEGORII KOSZTÓW FUNDUSZU
NIEW CZONYCH DO WSKA NIKA WKC, W TYM OP AT TRANSAKCYJNYCH
Wska nik WKC za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. dla Jednostek Uczestnictwa
kategorii A wynosi 3,95%.
Wspó czynnik WKC odzwierciedla udzia  kosztów niezwi zanych bezpo rednio z dzia alno ci
inwestycyjn  Subfunduszu w redniej Warto ci Aktywów Netto Funduszu za dany rok.
Wspó czynnik Kosztów Ca kowitych (WKC) nie zawiera kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i
op at maklerskich, podatków zwi zanych z nabyciem lub zbyciem sk adników portfela; odsetek z tytu u
zaci gni tych po yczek lub kredytów; wiadcze  wynikaj cych z realizacji umów, których
przedmiotem s  instrumenty pochodne; op at zwi zanych z nabyciem lub odkupieniem jednostek
uczestnictwa lub innych op at ponoszonych bezpo rednio przez Uczestnika; warto ci us ug
dodatkowych.

4.3. WSKAZANIE OP AT MANIPULACYJNYCH Z TYTU U ZBYCIA LUB ODKUPIENIA
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA ORAZ INNYCH OP AT UISZCZANYCH BEZPO REDNIO
PRZEZ UCZESTNIKA
Poni sza informacja jest jednakowa dla wszystkich Subfunduszy, za wyj tkiem stawek procentowych
op at
Z tytu u zbywania Jednostek Uczestnictwa kategorii A pobierana jest Op ata Dystrybucyjna w
wysoko ci nie wy szej ni  3,8% wp aty dokonanej przez nabywc .
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Z tytu u zbycia Jednostek Uczestnictwa w ramach zamiany lub konwersji, w miejsce Op aty
Dystrybucyjnej pobierana jest Op ata Wyrównawcza. Stawka Op aty Wyrównawczej jest równa stawce
Op aty Dystrybucyjnej obowi zuj cej w Subfunduszu docelowym pomniejszonej o stawk  Op aty
Dystrybucyjnej obowi zuj cej w Subfunduszu ród owym, dla danej warto ci zlecenia nabycia
Jednostek Uczestnictwa. W przypadku, gdy nabycie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu
ród owym nast pi o na podstawie zamiany lub konwersji, wówczas stawk  Op aty Dystrybucyjnej

obowi zuj cej w Subfunduszu docelowym pomniejsza si  o stawk  Op aty Dystrybucyjnej
obowi zuj cej w Subfunduszu o najwy szych stawkach Op aty Dystrybucyjnej spo ród Subfunduszy
uczestnicz cych we wcze niejszych zamianach lub konwersjach tych Jednostek Uczestnictwa.
Wysoko  op at manipulacyjnych jest zró nicowana w zale no ci od Dystrybutorów i ustalane s
oddzielne Tabele Op at dla poszczególnych Dystrybutorów. Tabela Op at obowi zuj ca dla danego
Dystrybutora jest udost pniana w Punktach Obs ugi Klientów tego Dystrybutora. Wszystkie Tabele
Op at s  udost pniane na stronie internetowej Towarzystwa.
Towarzystwo mo e obni  op aty manipulacyjne lub zwolni  z tych op at: pracowników
Towarzystwa, pracowników Agenta Transferowego, pracowników i agentów Dystrybutora,
pracowników Depozytariusza, akcjonariuszy Towarzystwa, innych Inwestorów lub Uczestników po
przeprowadzeniu indywidualnych negocjacji (w formie jednorazowej lub sta ej obni ki lub zwolnienia),
a tak e osoby, których reklamacje zosta y uwzgl dnione przez Fundusz. Towarzystwo mo e
upowa nia  Dystrybutorów do negocjowania indywidualnych obni ek lub zwolnie  z op aty
manipulacyjnych.
Towarzystwo mo e prowadzi  kampanie promocyjne polegaj ce na zbywaniu Jednostek Uczestnictwa
bez pobierania Op aty Dystrybucyjnej lub z pobieraniem tej op aty w wysoko ci ni szej, ni  wynika z
Tabeli Op at b  Umów Dodatkowych. O wprowadzeniu kampanii promocyjnej oraz wysoko ci
Op aty Dystrybucyjnej obowi zuj cej w okresie kampanii promocyjnej Towarzystwo og osi w pi mie
przeznaczonym do og osze  Funduszu lub na stronie internetowej przeznaczonej do og osze
Funduszu.

4.4. WSKAZANIE OP ATY ZMIENNEJ, B CEJ CZ CI  WYNAGRODZENIA ZA
ZARZ DZANIE, KTÓREJ WYSOKO  JEST UZALE NIONA OD WYNIKÓW
SUBFUNDUSZU, PREZENTOWANEJ W UJ CIU PROCENTOWYM W STOSUNKU DO

REDNIEJ WARTO CI AKTYWÓW NETTO SUBFUNDUSZU
nie dotyczy – Towarzystwo nie pobiera cz ci zmiennej wynagrodzenia z tytu u zarz dzania
Subfunduszem

4.5. WSKAZANIE MAKSYMALNEJ WYSOKO CI WYNAGRODZENIA ZA ZARZ DZANIE
SUBFUNDUSZEM
Poni sza informacja jest jednakowa dla wszystkich Subfunduszy, za wyj tkiem stawek procentowych
Wynagrodzenia Towarzystwa oraz cz ci zmiennej wynagrodzenia Towarzystwa
Towarzystwo z tytu u zarz dzania Subfunduszem pobiera Wynagrodzenie Towarzystwa sk adaj ce si
wy cznie z cz ci sta ej, w wysoko ci nie wy szej ni  3,8% Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu w
skali roku, naliczanej proporcjonalnie od Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu w danym Dniu
Wyceny.

4.6. WSKAZANIE ISTNIEJ CYCH UMÓW LUB POROZUMIE , NA PODSTAWIE KTÓRYCH
KOSZTY DZIA ALNO CI SUBFUNDUSZU BEZPO REDNIO LUB PO REDNIO S
ROZDZIELANE MI DZY SUBFUNDUSZ A TOWARZYSTWO LUB INNY PODMIOT, W
TYM WSKAZANIE US UG DODATKOWYCH ORAZ WSKAZANIE WP YWU TYCH
US UG NA WYSOKO  PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ PODMIOT PROWADZ CY
DZIA ALNO  MAKLERSK  ORAZ NA WYSOKO  WYNAGRODZENIA
TOWARZYSTWA ZA ZARZ DZANIE SUBFUNDUSZEM
Poni sza informacja jest jednakowa dla wszystkich Subfunduszy
Nie istniej  umowy ani porozumienia dotycz ce podzia  kosztów dzia alno ci Subfunduszu pomi dzy
Subfundusz i Towarzystwo lub inny podmiot. Jedyne zasady podzia u kosztów pomi dzy Subfundusz i
Towarzystwo okre la Statutu Funduszu. Fundusz ani Towarzystwo nie otrzymuj  us ug dodatkowych.

5. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE W UJ CIU HISTORYCZNYM
5.1. WARTO  AKTYWÓW NETTO SUBFUNDUSZU NA KONIEC OSTATNIEGO ROKU

OBROTOWEGO, ZGODNA Z WARTO CI  ZAPREZENTOWAN  W ZBADANYM PRZEZ
BIEG EGO REWIDENTA SPRAWOZDANIU FINANSOWYM FUNDUSZU
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5.2. WIELKO REDNIEJ STOPY ZWROTU Z INWESTYCJI W JEDNOSTKI
UCZESTNICTWA SUBFUNDUSZU ZA OSTATNIE 2 LATA (W PRZYPADKU
SUBFUNDUSZU PROWADZ CEGO DZIA ALNO  NIE D EJ NI  3 LATA)

Okres ostatnich 2 lat obejmuje pierwszy, niepe ny, rok dzia alno ci Subfunduszu. Dlatego te  do celów
obliczenia redniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 2 lata,
przyj to okres od dnia 28.05.2010 r. (tj. dnia utworzenia Subfunduszu) do dnia 31.12.2011 r. (tj.
ostatniego dnia roku obrotowego) oraz warto  pocz tkow  Jednostki Uczestnictwa równ  100 z . Tak
ustalona stopa zwrotu zosta a podzielona przez 2.

5.3. WSKAZANIE WZORCA S CEGO DO OCENY EFEKTYWNO CI INWESTYCJI W
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA SUBFUNDUSZU ODZWIERCIEDLAJ CEGO
ZACHOWANIE SI  ZMIENNYCH RYNKOWYCH NAJLEPIEJ ODDAJ CYCH CEL I
POLITYK  INWESTYCYJN  SUBFUNDUSZU (BENCHMARK), A TAK E INFORMACJA
O DOKONANYCH ZMIANACH WZORCA, JE ELI MIA Y MIEJSCE
Subfundusz okre li , e benchmarkiem Subfunduszu jest: indeks WIG20short.

5.4. INFORMACJA O REDNICH STOPACH ZWROTU Z PRZYJ TEGO PRZEZ SUBFUNDUSZ
WZORCA ZA OSTATNIE 2 LATA (W PRZYPADKU SUBFUNDUSZU PROWADZ CEGO
DZIA ALNO  NIE D EJ NI  3 LATA)

Okres ostatnich 2 lat obejmuje pierwszy, niepe ny, rok dzia alno ci Subfunduszu. Dlatego te  do celów
obliczenia redniej stopy zwrotu z przyj tego przez Subfundusz wzorca za ostatnie 2 lata, przyj to okres
od dnia 28.05.2010 r. (tj. dnia utworzenia Subfunduszu) do dnia 31.12.2011 r. (tj. ostatniego dnia roku
obrotowego). Tak ustalona stopa zwrotu zosta a podzielona przez 2.

5.5. ZASTRZE ENIE, E INDYWIDUALNA STOPA ZWROTU UCZESTNIKA Z INWESTYCJI
JEST UZALE NIONA OD WARTO CI JEDNOSTKI UCZESTNICTWA W MOMENCIE JEJ
ZBYCIA I ODKUPIENIA PRZEZ FUNDUSZ ORAZ WYSOKO CI POBRANYCH OP AT
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MANIPULACYJNYCH ORAZ E WYNIKI HISTORYCZNE NIE GWARANTUJ
UZYSKANIA PODOBNYCH W PRZYSZ CI
Poni sza informacja jest jednakowa dla wszystkich Subfunduszy
Towarzystwo zastrzega niniejszym, e indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycji jest
uzale niona od warto ci Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz
oraz wysoko ci pobranych przez Fundusz op at manipulacyjnych.
Towarzystwo zastrzega niniejszym, e wyniki historyczne nie gwarantuj  uzyskania podobnych w
przysz ci.
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Rozdzia  III I
DANE O SUBFUNDUSZU QUERCUS Gold lev

1. ZWI Y OPIS POLITYKI INWESTYCYJNEJ SUBFUNDUSZU
1.1. WSKAZANIE G ÓWNYCH KATEGORII LOKAT SUBFUNDUSZU I ICH

DYWERSYFIKACJI CHARAKTERYZUJ CYCH SPECYFIK  SUBFUNDUSZU ORAZ,
JE ELI FUNDUSZ LOKUJE AKTYWA SUBFUNDUSZU G ÓWNIE W LOKATY INNE NI
PAPIERY WARTO CIOWE LUB INSTRUMENTY RYNKU PIENI NEGO - WYRA NE
WSKAZANIE TEJ CECHY
Celem prowadzonej polityki inwestycyjnej Subfunduszu jest d enie do uzyskania dziennej
procentowej zmiany warto ci jednostki uczestnictwa Subfunduszu, wynosz cej dwukrotno  dziennej
procentowej zmiany kursu kontraktów futures na z oto GC Gold Contract o dacie wygasania poni ej
jednego roku, notowanych na rynku COMEX prowadzonym przez New York Mercantile Exchange.
Fundusz b dzie, przy dokonywaniu lokat Aktywów Subfunduszu, stosowa  zasady i ograniczenia
inwestycyjne okre lone w Ustawie dla funduszu inwestycyjnego zamkni tego.
W celu odwzorowania dwukrotno ci dziennych zmian cen z ota, o której mowa powy ej, Fundusz

dzie inwestowa  Aktywa Subfunduszu w kontrakty terminowe na z oto notowane na rynku
wskazanym powy ej, dowolnej serii – Fundusz b dzie zajmowa  d ug  pozycj  w kontraktach
terminowych na z oto.
Cz  Aktywów Subfunduszu, która nie b dzie wykorzystana do inwestowania w kontrakty terminowe,
tj. nie b dzie z ona jako depozyt zabezpieczaj cy, Fundusz b dzie inwestowa  w Instrumenty D ne,
a tak e w inne instrumenty finansowe.
Fundusz mo e zabezpiecza  inwestycje Subfunduszu w instrumenty finansowe denominowane w
walutach obcych z wykorzystaniem Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych oraz
kontraktów terminowych notowanych na GPW w Warszawie.
Przez dzienn  procentow  zmian  kursu kontraktów futures, o której mowa powy ej rozumie si
procentow  ró nic  warto ci pomi dzy kursem transakcyjnym w/w kontraktów ustalonym zgodnie z
postanowieniami § 17 ust. 4 Cz ci I Statutu Funduszu w danym dniu oraz kursu transakcyjnego
ustalonego zgodnie z postanowieniami § 17 ust. 4 Cz ci I Statutu Funduszu w dniu poprzednim.

1.2. ZWI Y OPIS KRYTERIÓW DOBORU LOKAT DO PORTFELA INWESTYCYJNEGO
SUBFUNDUSZU

ówne kryteria doboru poszczególnych kategorii lokat s  nast puj ce:
1) dla Instrumentów Akcyjnych: prognozowany wzrost warto ci instrumentu finansowego w uj ciu

nominalnym lub relatywnym, tj. w porównaniu z innymi podobnymi instrumentami finansowymi
lub w porównaniu do stopy zwrotu z indeksu gie dowego; prognozowane perspektywy wzrostu
wyników finansowych emitenta; ryzyko dzia alno ci emitenta; w przypadku praw poboru – równie
relacja ceny prawa poboru do aktualnej ceny akcji danej spó ki; w przypadku obligacji zamiennych
– równie  warunki zamiany obligacji na akcje;

2) dla Instrumentów D nych: prognozowane zmiany poziomu rynkowych stóp procentowych;
prognozowane zmiany kszta tu krzywej dochodowo ci; stosunek oczekiwanej stopy zwrotu do
ryzyka inwestycyjnego zwi zanego z danym papierem warto ciowym lub Instrumentem Rynku
Pieni nego; wp yw na redni okres do wykupu ca ego portfela inwestycyjnego; w przypadku
instrumentów d nych innych ni  emitowane, por czone lub gwarantowane przez Skarb Pa stwa
lub Narodowy Bank Polski – równie  wiarygodno  kredytowa emitenta, przy czym je li emitent
lub gwarant danej emisji posiadaj  rating, to musi by  to rating inwestycyjny;

3) dla Tytu ów Uczestnictwa: mo liwo  efektywniejszej realizacji celu inwestycyjnego Funduszu;
mo liwo  efektywniejszej dywersyfikacji lokat Funduszu; adekwatno  polityki inwestycyjnej
funduszu inwestycyjnego otwartego, funduszu zagranicznego lub instytucji wspólnego
inwestowania do polityki inwestycyjnej Funduszu;

4) dla Instrumentów Pochodnych: efektywno , rozumiana jako zgodno  zmiany warto ci
Instrumentu Pochodnego z oczekiwan  zmian  warto ci instrumentu bazowego; adekwatno ,
rozumiana jako zgodno  instrumentów bazowych z polityk  inwestycyjn  obowi zuj  dla danego
Subfunduszu; p ynno , rozumiana jako istnienie wolumenu obrotu danym Instrumentem
Pochodnym znacznie przewy szaj cego wielko  transakcji; koszt, rozumiany jako koszty
ponoszone w celu nabycia Instrumentu Pochodnego, w relacji do kosztów ponoszonych w celu
nabycia instrumentu bazowego;

5) dla Depozytów: oprocentowanie depozytów; wiarygodno  banku;
6) dla Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych: efektywno , rozumiana jako zgodno

zmiany warto ci Niewystandaryzowanego Instrumentu Pochodnego z oczekiwan  zmian  warto ci
instrumentu bazowego, adekwatno , rozumiana jako zgodno  instrumentów bazowych z polityk
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inwestycyjn  obowi zuj  dla danego Subfunduszu, mo liwo  zabezpieczenia lokat danego
Subfunduszu odpowiadaj cych instrumentem bazowym Niewystandaryzowanych Instrumentów
Pochodnych, rozumiana jako ograniczenie ryzyka inwestycyjnego zwi zanego ze zmian  kursów,
cen lub warto ci tych lokat danego Subfunduszu.

1.3. JE ELI SUBFUNDUSZ ODZWIERCIEDLA SK AD UZNANEGO INDEKSU AKCJI LUB
NYCH PAPIERÓW WARTO CIOWYCH – WSKAZANIE TEGO INDEKSU, RYNKU,

KTÓREGO INDEKS DOTYCZY, ORAZ STOPNIA ODZWIERCIEDLENIA INDEKSU
PRZEZ SUBFUNDUSZ
Subfundusz nie odzwierciedla sk adu uznanego indeksu akcji lub d nych papierów warto ciowych.
Natomiast w ramach realizacji celu inwestycyjnego Subfunduszu Fundusz d y, aby uzyska  zmian
warto ci jednostki uczestnictwa Subfunduszu porównywaln  do benchmarku, którym jest dwukrotno
zmian ceny z ota w uj ciu procentowym, liczona na podstawie zmian kursu kontraktów futures na z oto
GC Gold Contract o dacie wygasania poni ej jednego roku, notowanych na rynku COMEX
prowadzonym przez New York Mercantile Exchange.

1.4. JE ELI WARTO  AKTYWÓW NETTO PORTFELA INWESTYCYJNEGO
SUBFUNDUSZU MO E SI  CHARAKTERYZOWA  DU  ZMIENNO CI  WYNIKAJ
ZE SK ADU PORTFELA LUB Z PRZYJ TEJ TECHNIKI ZARZ DZANIA PORTFELEM –
WYRA NE WSKAZANIE TEJ CECHY
Ze wzgl du na du  zmienno  cen Instrumentów Pochodnych, w które g ównie Subfundusz lokuje
swoje aktywa, warto  aktywów netto portfela inwestycyjnego mo e ulega  bardzo istotnym zmianom.

1.5. JE ELI FUNDUSZ MO E ZAWIERA  UMOWY, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM S
INSTRUMENTY POCHODNE, W TYM NIEWYSTANDARYZOWANE INSTRUMENTY
POCHODNE - WSKAZANIE TEJ INFORMACJI WRAZ Z OKRE LENIEM WP YWU
ZAWARCIA TAKICH UMÓW, W TYM UMÓW, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM S
NIEWYSTANDARYZOWANE INSTRUMENTY POCHODNE, NA RYZYKO ZWI ZANE Z
PRZYJ  POLITYK  INWESTYCYJN
Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie Aktywów Subfunduszu

ównie w Towarowe Instrumenty Pochodne.
Inwestycje te powoduj  bardzo wysoki poziom ryzyka polityki inwestycyjnej Subfunduszu. W
szczególno ci, z lokatami w Towarowe Instrumenty Pochodne zwi zane s  rodzaje ryzyka wskazane
poni ej.
Fundusz mo e zabezpiecza  inwestycje Subfunduszu w instrumenty finansowe denominowane w
walutach obcych z wykorzystaniem Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych – kontraktów
forward, dla których instrumentami bazowymi s  waluty oraz Instrumentów Pochodnych – kontraktów
terminowych notowanych na GPW w Warszawie.
Subfundusz nie b dzie zawiera  umów maj cych za przedmiot inne instrumenty pochodne, w
szczególno ci nie b dzie zawiera  umów maj cych za przedmiot inne niewystandaryzowane
instrumenty pochodne.
Z lokatami w Instrumenty Pochodne zwi zane s  nast puj ce rodzaje ryzyka:
1) ryzyko rynkowe instrumentu bazowego – zwi zane z niekorzystnymi zmianami poziomu lub

zmienno ci kursów, cen lub warto ci instrumentu bazowego, o który oparty jest ten Instrument
Pochodny,

2) ryzyko stosowania d wigni finansowej – w Instrumenty Pochodne cz sto wkomponowany jest
mechanizm kredytowy, to znaczy Fundusz wnosi depozyt zabezpieczaj cy w wysoko ci ni szej ni
warto  instrumentu bazowego, istnieje w zwi zku z tym mo liwo  poniesienia przez Fundusz
straty przewy szaj cej warto  depozytu zabezpieczaj cego, mechanizm d wigni finansowej
powoduje zwielokrotnienie zysków i strat z inwestycji – Fundusz mo e by  nara ony na istotne
ryzyko w zwi zku z wykorzystaniem mechanizmu d wigni finansowej,

3) ryzyko niedopasowania wyceny Instrumentu Pochodnego do wyceny instrumentu bazowego, o
który oparty jest ten Instrument Pochodny,

4) ryzyko rozliczenia transakcji – ryzyko zwi zane z mo liwo ci  wyst powania b dów lub opó nie
w rozliczeniach transakcji, których przedmiotem s  Instrumenty Pochodne,

5) ryzyko operacyjne – zwi zane z zawodno ci  systemów informatycznych i wewn trznych systemów
kontrolnych.

Z lokatami w Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne zwi zane s  nast puj ce rodzaje ryzyka:
1) ryzyko rynkowe instrumentu bazowego – zwi zane z niekorzystnymi zmianami poziomu lub

zmienno ci kursów, cen lub warto ci instrumentu bazowego, o który oparty jest ten
Niewystandaryzowany Instrument Pochodny,

2) ryzyko stosowania d wigni finansowej – w Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne cz sto
wkomponowany jest mechanizm kredytowy, to znaczy Subfundusz wnosi depozyt zabezpieczaj cy
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w wysoko ci ni szej ni  warto  instrumentu bazowego, istnieje w zwi zku z tym mo liwo
poniesienia przez Subfundusz straty przewy szaj cej warto  depozytu zabezpieczaj cego,
mechanizm d wigni finansowej powoduje zwielokrotnienie zysków i strat z inwestycji –
Subfundusz mo e by  nara ony na istotne ryzyko w zwi zku z wykorzystaniem mechanizmu

wigni finansowej,
3) ryzyko niedopasowania wyceny Niewystandaryzowanego Instrumentu Pochodnego do wyceny

instrumentu bazowego, o który oparty jest ten Niewystandaryzowany Instrument Pochodny,
4) ryzyko rozliczenia transakcji – ryzyko zwi zane z mo liwo ci  wyst powania b dów lub opó nie

w rozliczeniach transakcji, których przedmiotem s  Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne,
5) ryzyko niewyp acalno ci kontrahenta – ryzyko to dotyczy Niewystandaryzowanych Instrumentów

Pochodnych i b dzie ograniczone w zwi zku z ustalonymi w Statucie Funduszu ograniczeniami,
6) ryzyko p ynno ci – Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne nie s  przedmiotem aktywnego

obrotu, Subfundusz ma jednak mo liwo  neutralizacji ekspozycji na ryzyko danego instrumentu
bazowego poprzez zajmowanie przeciwstawnych pozycji w instrumentach danego rodzaju,

7) ryzyko operacyjne – zwi zane z zawodno ci  systemów informatycznych i wewn trznych systemów
kontrolnych.

Z lokatami w Towarowe Instrumenty Pochodne zwi zane s  nast puj ce rodzaje ryzyka:
1) ryzyko rynkowe instrumentu bazowego – zwi zane z niekorzystnymi zmianami poziomu lub

zmienno ci kursów, cen lub warto ci instrumentu bazowego, o który oparty jest ten Towarowy
Instrument Pochodny,

2) ryzyko stosowania d wigni finansowej – w Towarowe Instrumenty Pochodne cz sto
wkomponowany jest mechanizm kredytowy, to znaczy Fundusz wnosi depozyt zabezpieczaj cy w
wysoko ci ni szej ni  warto  instrumentu bazowego, istnieje w zwi zku z tym mo liwo
poniesienia przez Fundusz straty przewy szaj cej warto  depozytu zabezpieczaj cego, mechanizm

wigni finansowej powoduje zwielokrotnienie zysków i strat z inwestycji – Fundusz mo e by
nara ony na istotne ryzyko w zwi zku z wykorzystaniem mechanizmu d wigni finansowej,

3) ryzyko niedopasowania wyceny Towarowego Instrumentu Pochodnego do wyceny instrumentu
bazowego, o który oparty jest ten Towarowy Instrument Pochodny,

4) ryzyko rozliczenia transakcji – ryzyko zwi zane z mo liwo ci  wyst powania b dów lub opó nie
w rozliczeniach transakcji, których przedmiotem s  Towarowe Instrumenty Pochodne,

5) ryzyko operacyjne – zwi zane z zawodno ci  systemów informatycznych i wewn trznych systemów
kontrolnych,

6) ryzyko p ynno ci – ryzyko polegaj ce na braku mo liwo ci sprzeda y w krótkim okresie
Towarowych Instrumentów Pochodnych po cenach odzwierciedlaj cych realn  warto  lokat.
Fundusz b dzie ogranicza  ryzyko p ynno ci poprzez inwestowanie aktywów przede wszystkim na
rynkach Towarowych Instrumentów Pochodnych charakteryzuj cych si  du  p ynno ci ,

7) ryzyko walutowe – aktywa Subfunduszu inwestowane b  cz ciowo w instrumenty finansowe
wyra one w walucie obcej, co wi e si  z ponoszeniem ryzyka zwi zanego ze zmian  kursów walut.

1.6. JE ELI UDZIELONO GWARANCJI WYP ATY OKRE LONEJ KWOTY Z TYTU U
ODKUPIENIA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA - WSKAZANIE GWARANTA ORAZ
WARUNKÓW GWARANCJI
nie dotyczy – nie udzielono adnych gwarancji

2. OPIS RYZYKA ZWI ZANEGO Z INWESTOWANIEM W JEDNOSTKI UCZESTNICTWA
SUBFUNDUSZU, W TYM RYZYKA INWESTYCYJNEGO ZWI ZANEGO Z PRZYJ
POLITYK  INWESTYCYJN  SUBFUNDUSZU

2.1. OPIS RYZYKA INWESTYCYJNEGO ZWI ZANEGO Z POLITYK  INWESTYCYJN
SUBFUNDUSZU, Z UWZGL DNIENIEM STRATEGII ZARZ DZANIA I SZCZEGÓLNYCH
STRATEGII INWESTYCYJNYCH STOSOWANYCH W ODNIESIENIU DO INWESTYCJI
NA OKRE LONYM OBSZARZE GEOGRAFICZNYM, W OKRE LONEJ BRAN Y LUB
SEKTORZE GOSPODARCZYM ALBO W ODNIESIENIU DO OKRE LONEJ KATEGORII
LOKAT, ALBO W CELU ODZWIERCIEDLENIA INDEKSU AKCJI LUB D NYCH
PAPIERÓW WARTO CIOWYCH
Z polityk  inwestycyjn  Subfunduszu wi e si  bardzo wysoki poziom ryzyka wynikaj cy z inwestycji
wi kszo ci rodków Subfunduszu w Towarowe Instrumenty Pochodne – kontrakty futures, dla których
instrumentem bazowym jest z oto. Rodzaje ryzyk zwi zanych z tymi inwestycjami zosta y wskazane w
punkcie 1.5 niniejszego rozdzia u Prospektu.
Z polityk  inwestycyjn  Subfunduszu wi  si  ponadto ryzyka opisane poni ej.

2.1.1. RYZYKO RYNKOWE
Ryzyko rynkowe to ryzyko spadku warto ci aktywów netto portfela inwestycyjnego spowodowane
niekorzystnymi zmianami cen instrumentów finansowych.
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Dla Subfunduszu g ównymi elementami ryzyka rynkowego s : ryzyko rynku surowców i ryzyko stopy
procentowej.
Ryzyko rynku surowców obejmuje ryzyko spadku warto ci aktywów netto portfela inwestycyjnego
spowodowane niekorzystn  zmian  kursu instrumentu finansowego, którego wycena zale y od kursu
instrumentu bazowego b cego surowcem.
Ryzyko stopy procentowej obejmuje ryzyko spadku Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu
spowodowane wzrostem rynkowych stóp procentowych. Ryzyko stopy procentowej jest wi ksze dla
instrumentów o sta ym oprocentowaniu. Zale no  cen instrumentów d nych od rynkowych stóp
procentowych jest odwrotna. Wraz ze wzrostem rynkowych stóp procentowych ceny instrumentów

nych zazwyczaj spadaj , a wraz ze spadkiem rynkowych stóp procentowych ceny instrumentów
nych rosn . Ryzyko stopy procentowej zale y od czasu do wykupu instrumentu, jego stopy

odsetkowej i stopy dochodowo ci. Im d szy czas do wykupu instrumentu, tym wy sze jest ryzyko
stopy procentowej. Im ni sza stopa odsetkowa i stopa dochodowo ci instrumentu, tym wy sze jest
ryzyko stopy procentowej. ród ami ryzyka stopy procentowej s  m.in. wzrost stopy inflacji (bie cej
lub prognozowanej), wysokie tempo rozwoju gospodarczego, spadek stopy oszcz dno ci w gospodarce,
negatywna ocena przez inwestorów przysz ej sytuacji fiskalnej kraju, wzrost stóp procentowych w
innych krajach. Szczególnie du e znaczenie dla wysoko ci rynkowych stóp procentowych w Polsce
maj  poziom deficytu finansów publicznych i d ugu publicznego w relacji do PKB oraz perspektywy
kszta towania si  tych parametrów w przysz ci.

2.1.2. RYZYKO KREDYTOWE
ównymi elementami ryzyka kredytowego s : ryzyko niedotrzymania warunków, ryzyko obni enia

oceny kredytowej i ryzyko rozpi to ci kredytowej.
Ryzyko niedotrzymania warunków, nazywane równie  ryzykiem niewyp acalno ci, obejmuje ryzyko
spadku Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu spowodowane niedotrzymaniem warunków kontraktów
finansowych przez emitentów Instrumentów D nych. Ryzyko niewyp acalno ci polega na
niesp aceniu przez emitenta w terminie nale nej kwoty z tytu u wyemitowanych Instrumentów

nych.
Ryzyko obni enia oceny kredytowej obejmuje ryzyko spadku Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu
spowodowane obni eniem ocen kredytowych (ratingów) emitentów lub emisji.
Ryzyko rozpi to ci kredytowej to ryzyko spadku warto ci aktywów netto funduszu inwestycyjnego
spowodowane zmianami rozpi to ci kredytowej dla emisji, czyli ró nicy mi dzy cenami Instrumentów

nych o porównywalnych warunkach, ale wyemitowanych przez emitentów o ró nych ratingach.
Inwestycje w papiery komercyjne oraz obligacje municypalne i korporacyjne wi  si  z wy szym
poziomem ryzyka kredytowego, uzale nionym od wiarygodno ci kredytowej emitenta.
Inwestycje w tytu y uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania maj ce siedzib
za granic  lub w jednostki uczestnictwa innych funduszy obci one s  ryzykiem pochodz cym od
ryzyka lokat takiego funduszu.
Inwestycje w lokaty bankowe zwi zane s  z ryzykiem kredytowym banku.

2.1.3. RYZYKO ROZLICZENIA
Ryzyko rozliczenia wyst puje w przypadku rozliczania transakcji zakupu lub sprzeda y instrumentów
finansowych, które nie s  gwarantowane przez izby rozliczeniowe.
Z ryzykiem rozliczenia wi e si  ryzyko operacyjne obejmuj ce ryzyko straty wynikaj cej z b dnych
procedur wewn trznych, niestosowania si  do procedur, dzia ania systemów b  pracowników lub te
wynikaj cej ze zdarze  zewn trznych. Cztery podstawowe ród a ryzyka operacyjnego to: ludzie,
systemy, zdarzenia zewn trzne oraz procesy.

2.1.4. RYZYKO P YNNO CI
Ryzyko p ynno ci wi e si  z brakiem mo liwo ci przeprowadzenia transakcji, przy zachowaniu
aktualnej ceny rynkowej. Ryzyko to wyst puje najcz ciej przy próbie sprzeda y znacznej ilo ci
posiadanych aktywów, szczególnie je li p ynno  obrotu danym instrumentem nie jest wysoka.
Nast puje wówczas naruszenie struktury popytu i poda y prowadz ce do istotnej zmiany ceny
rynkowej.

2.1.5. RYZYKO WALUTOWE
Ryzyko wynika ze zmian kursów walut, w których wyra one s  lokaty funduszu wzgl dem waluty, w
której dokonywana jest wycena aktywów Funduszu. Fundusz lokuje rodki w aktywa denominowane w
walucie polskiej lub denominowane w walucie obcej.
Uczestnicy Funduszu musz  liczy  si  z ryzykiem spadku Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu
spowodowanym umocnieniem si  kursu waluty polskiej w stosunku do walut obcych.
W celu ograniczenia ryzyka walutowego Fundusz mo e zabezpiecza  zmiany kursu walutowego z
wykorzystaniem Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych lub z wykorzystaniem
Instrumentów Pochodnych. Statut Funduszu nie przewiduje natomiast obowi zku korzystania z takich
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zabezpiecze . Maj c powy sze na wzgl dzie Towarzystwo ani Fundusz nie gwarantuj  stosowania
zabezpiecze  walutowych. Decyzja w zakresie zastosowania zabezpieczenia walutowego b dzie
podejmowana ka dorazowo przez Towarzystwo.
W przypadku Subfunduszu ryzyko walutowe dotyczy g ównie depozytu zabezpieczaj cego sk adanego
w zwi zku z inwestycjami w kontrakty futures.

2.1.6. RYZYKO ZWI ZANE Z PRZECHOWYWANIEM AKTYWÓW
Aktywa Subfunduszu przechowywane s  na rachunkach prowadzonych przez Depozytariusza i
Subdepozytariuszy (podmioty, które na podstawie umowy z Depozytariuszem przechowuj  cz
aktywów Subfunduszu). Instrumenty finansowe stanowi  w asno  Funduszu i nie wchodz  do masy
upad ci w przypadku og oszenia upad ci Depozytariusza i Subdepozytariuszy.
Fundusz inwestuje w kontrakty futures za po rednictwem firm prowadz cych dzia alno  maklersk .
Fundusz sk ada w tych firmach rodki pieni ne jako depozyt zabezpieczaj cy w zwi zku z
inwestycjami w kontrakty futures. Istnieje ryzyko utraty tych rodków pieni nych z przyczyn le cych
po stronie tych firm.

2.1.7. RYZYKO ZWI ZANE Z KONCENTRACJ  AKTYWÓW LUB RYNKÓW
Fundusz koncentruje inwestycje Subfunduszy na okre lonym rynku. Sytuacja na tym rynku szczególnie
oddzia uje na warto  i p ynno  aktywów Subfunduszu. Istotne wahania cen rynkowych
poszczególnych instrumentów finansowych mog  powodowa  wahania Warto ci Aktywów Netto
przypadaj cej na Jednostk  Uczestnictwa Subfunduszu.

2.1.8. RYZYKO ROZBIE NO CI WYNIKÓW INWESTYCYJNYCH SUBFUNDUSZU W
STOSUNKU DO BENCHMARKU
W ramach realizacji celu inwestycyjnego Subfunduszu Fundusz d y, aby uzyska  zmian  warto ci
jednostki uczestnictwa Subfunduszu porównywaln  do benchmarku. Istnieje ryzyko nieosi gni cia
wyniku inwestycyjnego Subfunduszu na poziomie porównywalnym z benchmarkiem (in minus lub in
plus). Dotyczy  to mo e w szczególno ci okresu, kiedy aktywa Subfunduszu b  niewielkie w relacji
do rodków wp acanych do / wyp acanych z Subfunduszu.
Na niezgodno  wyników inwestycyjnych Subfunduszu w stosunku do benchmarku maj  wp yw m.in.
nast puj ce czynniki:
1) kszta towanie si  kursów Towarowych Instrumentów Pochodnych, w które inwestuje Subfundusz

mo e w pewnym zakresie odbiega  od zachowania kursów kontraktów futures wskazanych jako
benchmark,

2) na ostateczny wynik inwestycyjny Subfunduszu maj  wp yw koszty pokrywane przez Fundusz,
które obci aj  Aktywa Subfunduszu, w tym koszty transakcyjne – negatywny wp yw tych kosztów
jest równowa ony przez zyski z inwestycji cz ci Aktywów Subfunduszu, nie przeznaczanej na
depozyt zabezpieczaj cy, w Instrumenty D ne i inne instrumenty finansowe, ale nie zawsze jest
mo liwe osi gni cie adekwatnych zysków z tych inwestycji,

3) zlecenia nabycia / zbycia sk adników lokat Subfunduszu s  sk adane w godzinach pracy
Towarzystwa oraz podmiotów po rednicz cych w przyjmowaniu i przekazywaniu tych zlece  i w
konsekwencji Towarowe Instrumenty Pochodne s  nabywane po kursie innym ni  kurs
przyjmowany do ich wyceny (tj. ostatni dost pny o godzinie 23:00 czasu polskiego),

4) zbywanie i odkupywanie Jednostek Uczestnictwa skutkuje konieczno ci  odpowiedniego otwierania
i zamykania pozycji w Towarowych Instrumentach Pochodnych i w konsekwencji wielko
inwestycji w te instrumenty mo e by  nieadekwatna do wielko ci Aktywów Netto Subfunduszu
uwzgl dniaj cej zbyte lub odkupione Jednostki Uczestnictwa,

4) ekspozycja Subfunduszu na zmiany kursów kontraktów futures wskazanych jako benchmark mo e
ró ni  si  od zak adanej, w zwi zku z proporcjami pomi dzy Warto ci  Aktywów Netto
Subfunduszu oraz warto ci  pojedynczego kontraktu terminowego spo ród Towarowych
Instrumentów Pochodnych, w które inwestuje Subfundusz.

2.2. OPIS  RYZYKA  ZWI ZANEGO  Z  UCZESTNICTWEM  W  SUBFUNDUSZU,  W  TYM  W
SZCZEGÓLNO CI:
Poni sze informacje (pkt 2.2.1. – 2.2.5.) s  jednakowe dla wszystkich Subfunduszy

2.2.1. OPIS RYZYKA NIEOSI GNI CIA OCZEKIWANEGO ZWROTU Z INWESTYCJI W
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA, Z UWZGL DNIENIEM CZYNNIKÓW MAJ CYCH
WP YW NA POZIOM RYZYKA ZWI ZANEGO Z INWESTYCJ , W TYM: RYZYKO
ZWI ZANE Z ZAWARCIEM OKRE LONYCH UMÓW, RYZYKO ZWI ZANE ZE
SZCZEGÓLNYMI WARUNKAMI ZAWARTYCH PRZEZ SUBFUNDUSZ TRANSAKCJI, A
TAK E RYZYKO ZWI ZANE Z UDZIELONYMI GWARANCJAMI
Ryzyko to polega na niemo no ci przewidzenia przysz ych zmian cen instrumentów finansowych
wchodz cych w sk ad portfeli Subfunduszy i w konsekwencji niemo no ci przewidzenia zmian
Warto ci Aktywów Netto Subfunduszy przypadaj cych na Jednostk  Uczestnictwa. Stopa zwrotu z
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inwestycji w Jednostki Uczestnictwa jest zale na zarówno od ceny Jednostki Uczestnictwa w dniu
nabycia Jednostek Uczestnictwa przez Uczestnika, wielko ci poniesionej op aty za zbycie Jednostek
Uczestnictwa, a tak e od ceny Jednostki Uczestnictwa z dnia odkupienia Jednostek Uczestnictwa i
wielko ci op aty poniesionej z tytu u odkupienia Jednostek Uczestnictwa. W przypadku uzyskania
dodatniej stopy zwrotu Uczestnik, lub Fundusz jako p atnik podatku, b dzie zobowi zany do zap aty
podatku dochodowego, co obni y uzyskan  przez Uczestnika wielko  stopy zwrotu. Uzyskana stopa
zwrotu zale y w du ej mierze od dat nabycia i odkupienia Jednostek Uczestnictwa. adna z zawartych
przez Fundusz umów nie niesie za sob  ryzyk innych ni  ryzyka inwestycyjne opisane w niniejszym
Prospekcie. Fundusz nie zawiera  transakcji na warunkach szczególnych, które powodowa yby wzrost
ryzyka dla Uczestników. Fundusz nie udziela gwarancji innym podmiotom.

2.2.2. OPIS RYZYKA WYST PIENIA SZCZEGÓLNYCH OKOLICZNO CI, NA WYST PIENIE
KTÓRYCH UCZESTNIK FUNDUSZU NIE MA WP YWU LUB MA OGRANICZONY
WP YW, W TYM: OTWARCIE LIKWIDACJI FUNDUSZU, PRZEJ CIE ZARZ DZANIA
FUNDUSZEM PRZEZ INNE TOWARZYSTWO, ZMIAN  DEPOZYTARIUSZA LUB
PODMIOTU OBS UGUJ CEGO FUNDUSZ, PO CZENIE FUNDUSZU Z INNYM
FUNDUSZEM, PRZEKSZTA CENIE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU
INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO W FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, A TAK E
ZMIAN  POLITYKI INWESTYCYJNEJ SUBFUNDUSZU
Fundusz mo e zosta  rozwi zany. Rozwi zanie Funduszu nast puje po przeprowadzeniu likwidacji. Z
dniem rozpocz cia likwidacji Fundusz nie mo e zbywa , a tak e odkupywa  Jednostek Uczestnictwa.
Likwidacja Funduszu polega na zbyciu jego aktywów, ci gni ciu nale no ci Funduszu, zaspokojeniu
wierzycieli Funduszu i umorzeniu Jednostek Uczestnictwa przez wyp at  uzyskanych rodków
pieni nych Uczestnikom Funduszu, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich Jednostek
Uczestnictwa. Zbywanie aktywów Funduszu powinno by  dokonywane z nale ytym uwzgl dnieniem
interesów Uczestników Funduszu. Uczestnik nie ma wp ywu na wyst pienie przes anek likwidacji
Funduszu. Istnieje ryzyko, e rodki pieni ne wyp acane Uczestnikom b  ni sze ni  mo liwe do
otrzymania w przypadku, gdyby Fundusz nie zosta  postawiony w stan likwidacji.
W trakcie trwania Funduszu, Fundusz mo e dokona  likwidacji Subfunduszu. Subfundusz mo e zosta
zlikwidowany w przypadku podj cia przez Towarzystwo decyzji o jego likwidacji. W przypadku
rozwi zania Funduszu likwidacji podlegaj  wszystkie Subfundusze. Uczestnik nie ma wp ywu na
wyst pienie przes anek likwidacji Subfunduszu. Istnieje ryzyko, e rodki pieni ne wyp acane
Uczestnikom b  ni sze ni  mo liwe do otrzymania w przypadku, gdyby Fundusz lub Subfundusz nie
zosta  postawiony w stan likwidacji.
Na podstawie umowy zawartej przez Towarzystwo z innym towarzystwem funduszy inwestycyjnych,
towarzystwo to mo e przej  zarz dzanie Funduszem. Przej cie zarz dzania wymaga zmiany Statutu
Funduszu w cz ci wskazuj cej firm , siedzib  i adres zarz dzaj cego nim towarzystwa funduszy
inwestycyjnych. Towarzystwo przejmuj ce zarz dzanie wst puje w prawa i obowi zki towarzystwa

cego dotychczas organem Funduszu, z chwil  wej cia w ycie tych zmian w Statucie Funduszu.
Fundusz lub Depozytariusz mog  rozwi za  umow  o prowadzenie rejestru aktywów funduszu, za
wypowiedzeniem, w terminie nie krótszym ni  6 miesi cy. Zmiana depozytariusza wymaga jednak e
zgody Komisji. Je eli Depozytariusz nie wykonuje obowi zków okre lonych w umowie o prowadzenie
rejestru aktywów funduszu albo wykonuje je nienale ycie: Fundusz wypowiada umow  i niezw ocznie
zawiadamia o tym Komisj ; Komisja mo e nakaza  Funduszowi zmian  Depozytariusza. W tych
przypadkach wypowiedzenie mo e nast pi  w terminie krótszym ni  6 miesi cy. W przypadku otwarcia
likwidacji lub og oszenia upad ci Depozytariusza, Fundusz niezw ocznie dokonuje zmiany
depozytariusza, bez stosowania sze ciomiesi cznego terminu wypowiedzenia. Zmiana depozytariusza
jest dokonywana w sposób zapewniaj cy nieprzerwane wykonywanie obowi zków depozytariusza.
Towarzystwo mo e w ka dym czasie dokona  zmiany podmiotów obs uguj cych Fundusz, w
szczególno ci Agenta Transferowego. Uczestnik nie ma wp ywu na decyzj  Towarzystwa o zmianie
Depozytariusza lub podmiotu obs uguj cego Fundusz.
Za zgod  Komisji mo e nast pi  po czenie dwóch funduszy inwestycyjnych otwartych, zarz dzanych
przez Towarzystwo. Nie mog  by  po czone fundusze inwestycyjne otwarte, które zbywaj  jednostki
uczestnictwa ró ni ce si  od siebie sposobem pobierania op at manipulacyjnych lub op at obci aj cych
aktywa funduszu, chyba e przed rozpocz ciem procedury po czenia wszystkie jednostki uczestnictwa
zarówno w funduszu przejmuj cym, jak i funduszu przejmowanym zostan  zamienione na jednostki
uczestnictwa tej samej kategorii. Po czenie nast puje przez przeniesienie maj tku funduszu
przejmowanego do funduszu przejmuj cego oraz przydzielenie uczestnikom funduszu przejmowanego
jednostek uczestnictwa funduszu przejmuj cego w zamian za jednostki uczestnictwa funduszu
przejmowanego. Uczestnik nie ma wp ywu na decyzj  Towarzystwa o po czeniu funduszy.
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Po czone mog  zosta  równie  Subfundusze. Po czenie nast puje przez przeniesienie maj tku
Subfunduszu przejmowanego do Subfunduszu przejmuj cego oraz przydzielenie Uczestnikom
Subfunduszu przejmowanego Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu przejmuj cego w zamian za
Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu przejmowanego.
Towarzystwo mo e w ka dym czasie dokona  zmiany Statutu Funduszu w cz ci dotycz cej polityki
inwestycyjnej prowadzonej przez Subfundusz. Zmiana Statutu Funduszu wymaga og oszenia o
dokonanych zmianach oraz up ywu terminu trzech miesi cy od dnia og oszenia o zmianach. Uczestnik
nie ma wp ywu na decyzj  Towarzystwa o zmianie polityki inwestycyjnej Funduszu.

2.2.3. OPIS RYZYKA NIEWYP ACALNO CI GWARANTA
nie dotyczy – Fundusz nie jest funduszem gwarantowanym

2.2.4. OPIS RYZYKA INFLACJI
Ryzyko inflacji jest ryzykiem spadku si y nabywczej rodków pieni nych powierzonych Funduszowi.
Istnienie inflacji powoduje, e realna stopa zwrotu (z uwzgl dnieniem inflacji) mo e by  istotnie ni sza
od nominalnej stopy zwrotu (bez uwzgl dnienia inflacji).

2.2.5. OPIS RYZYKA ZWI ZANEGO Z REGULACJAMI PRAWNYMI DOTYCZ CYMI
FUNDUSZU, W SZCZEGÓLNO CI W ZAKRESIE PRAWA PODATKOWEGO
Zmiany regulacji prawnych dotycz cych dzia alno ci Subfunduszu mog  mie  wp yw na przedstawione
w niniejszym Prospekcie prawa i obowi zki Uczestników. Na dzie  sporz dzenia Prospektu, Fundusz
jest podmiotowo zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych. Nie mo na wykluczy  jednak
opodatkowania dochodów Funduszu w przysz ci. Ewentualne wprowadzenie opodatkowania
dochodów Funduszu spowoduje obni enie osi ganych przez Uczestników Funduszu stóp zwrotu z
inwestycji w Jednostki Uczestnictwa.

3. OKRE LENIE PROFILU INWESTORA, KTÓRY B DZIE UWZGL DNIA  ZAKRES
CZASOWY INWESTYCJI ORAZ POZIOM RYZYKA INWESTYCYJNEGO ZWI ZANEGO
Z PRZYJ  POLITYK  INWESTYCYJN  SUBFUNDUSZU
Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy planuj  inwestowanie d ugoterminowe, oczekuj
wysokich zysków oraz akceptuj  bardzo wysokie ryzyko zwi zane z inwestycjami w Instrumenty
Pochodne, tzn. licz  si  z mo liwo ci  silnych waha  warto ci ich inwestycji, szczególnie w krótkim
okresie, w cznie z mo liwo ci  utraty znacznej cz ci zainwestowanych rodków. Subfundusz
przeznaczony jest równie  dla inwestorów, którzy planuj  zabezpieczanie pozycji, któr  posiadaj  w
innych produktach finansowych lub dokonuj cych krótko- lub rednioterminowych inwestycji o
charakterze spekulacyjnym.

4. INFORMACJE O WYSOKO CI OP AT I PROWIZJI ZWI ZANYCH Z UCZESTNICTWEM
W SUBFUNDUSZU, SPOSOBIE ICH NALICZANIA I POBIERANIA ORAZ O KOSZTACH
OBCI AJ CYCH SUBFUNDUSZ

4.1. WSKAZANIE PRZEPISÓW STATUTU FUNDUSZU OKRE LAJ CYCH RODZAJE,
MAKSYMALN  WYSOKO , SPOSÓB KALKULACJI I NALICZANIA KOSZTÓW
OBCI AJ CYCH SUBFUNDUSZ, W TYM W SZCZEGÓLNO CI WYNAGRODZENIE
TOWARZYSTWA ORAZ TERMINY, W KTÓRYCH NAJWCZE NIEJ MO E NAST PI
POKRYCIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW KOSZTÓW
Poni sza informacja jest jednakowa dla wszystkich Subfunduszy
Rodzaje, maksymalna wysoko , sposób kalkulacji i naliczania kosztów obci aj cych Subfundusz, w
tym wynagrodzenie Towarzystwa oraz terminy, w których najwcze niej mo e nast pi  pokrycie
poszczególnych rodzajów kosztów okre lone s  w tre ci § 5 ka dego z rozdzia ów Cz ci II Statutu
Funduszu.

4.2. WSKAZANIE WARTO CI WSPÓ CZYNNIKA KOSZTÓW CA KOWITYCH, ZWANEGO
DALEJ "WSKA NIKIEM WKC", WRAZ Z INFORMACJ , E ODZWIERCIEDLA ON
UDZIA  KOSZTÓW NIEZWI ZANYCH BEZPO REDNIO Z DZIA ALNO CI
INWESTYCYJN  FUNDUSZU W REDNIEJ WARTO CI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
ZA DANY ROK, A TAK E WSKAZANIE KATEGORII KOSZTÓW FUNDUSZU
NIEW CZONYCH DO WSKA NIKA WKC, W TYM OP AT TRANSAKCYJNYCH
nie dotyczy – na dzie  ostatniej aktualizacji Prospektu dane nie s  dost pne – wska nik WKC oblicza
si  za ostatni pe ny rok kalendarzowy

4.3. WSKAZANIE OP AT MANIPULACYJNYCH Z TYTU U ZBYCIA LUB ODKUPIENIA
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA ORAZ INNYCH OP AT UISZCZANYCH BEZPO REDNIO
PRZEZ UCZESTNIKA
Poni sza informacja jest jednakowa dla wszystkich Subfunduszy, za wyj tkiem stawek procentowych
op at
Z tytu u zbywania Jednostek Uczestnictwa kategorii A pobierana jest Op ata Dystrybucyjna w
wysoko ci nie wy szej ni  3,8% wp aty dokonanej przez nabywc .
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Z tytu u zbycia Jednostek Uczestnictwa w ramach zamiany lub konwersji, w miejsce Op aty
Dystrybucyjnej pobierana jest Op ata Wyrównawcza. Stawka Op aty Wyrównawczej jest równa stawce
Op aty Dystrybucyjnej obowi zuj cej w Subfunduszu docelowym pomniejszonej o stawk  Op aty
Dystrybucyjnej obowi zuj cej w Subfunduszu ród owym, dla danej warto ci zlecenia nabycia
Jednostek Uczestnictwa. W przypadku, gdy nabycie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu
ród owym nast pi o na podstawie zamiany lub konwersji, wówczas stawk  Op aty Dystrybucyjnej

obowi zuj cej w Subfunduszu docelowym pomniejsza si  o stawk  Op aty Dystrybucyjnej
obowi zuj cej w Subfunduszu o najwy szych stawkach Op aty Dystrybucyjnej spo ród Subfunduszy
uczestnicz cych we wcze niejszych zamianach lub konwersjach tych Jednostek Uczestnictwa.
Wysoko  op at manipulacyjnych jest zró nicowana w zale no ci od Dystrybutorów i ustalane s
oddzielne Tabele Op at dla poszczególnych Dystrybutorów. Tabela Op at obowi zuj ca dla danego
Dystrybutora jest udost pniana w Punktach Obs ugi Klientów tego Dystrybutora. Wszystkie Tabele
Op at s  udost pniane na stronie internetowej Towarzystwa.
Towarzystwo mo e obni  op aty manipulacyjne lub zwolni  z tych op at: pracowników
Towarzystwa, pracowników Agenta Transferowego, pracowników i agentów Dystrybutora,
pracowników Depozytariusza, akcjonariuszy Towarzystwa, innych Inwestorów lub Uczestników po
przeprowadzeniu indywidualnych negocjacji (w formie jednorazowej lub sta ej obni ki lub zwolnienia),
a tak e osoby, których reklamacje zosta y uwzgl dnione przez Fundusz. Towarzystwo mo e
upowa nia  Dystrybutorów do negocjowania indywidualnych obni ek lub zwolnie  z op aty
manipulacyjnych.
Towarzystwo mo e prowadzi  kampanie promocyjne polegaj ce na zbywaniu Jednostek Uczestnictwa
bez pobierania Op aty Dystrybucyjnej lub z pobieraniem tej op aty w wysoko ci ni szej, ni  wynika z
Tabeli Op at b  Umów Dodatkowych. O wprowadzeniu kampanii promocyjnej oraz wysoko ci
Op aty Dystrybucyjnej obowi zuj cej w okresie kampanii promocyjnej Towarzystwo og osi w pi mie
przeznaczonym do og osze  Funduszu lub na stronie internetowej przeznaczonej do og osze
Funduszu.

4.4. WSKAZANIE OP ATY ZMIENNEJ, B CEJ CZ CI  WYNAGRODZENIA ZA
ZARZ DZANIE, KTÓREJ WYSOKO  JEST UZALE NIONA OD WYNIKÓW
SUBFUNDUSZU, PREZENTOWANEJ W UJ CIU PROCENTOWYM W STOSUNKU DO

REDNIEJ WARTO CI AKTYWÓW NETTO SUBFUNDUSZU
nie dotyczy – Towarzystwo nie pobiera cz ci zmiennej wynagrodzenia z tytu u zarz dzania
Subfunduszem

4.5. WSKAZANIE MAKSYMALNEJ WYSOKO CI WYNAGRODZENIA ZA ZARZ DZANIE
SUBFUNDUSZEM
Poni sza informacja jest jednakowa dla wszystkich Subfunduszy, za wyj tkiem stawek procentowych
Wynagrodzenia Towarzystwa oraz cz ci zmiennej wynagrodzenia Towarzystwa
Towarzystwo z tytu u zarz dzania Subfunduszem pobiera Wynagrodzenie Towarzystwa sk adaj ce si
wy cznie z cz ci sta ej, w wysoko ci nie wy szej ni  3,8% Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu w
skali roku, naliczanej proporcjonalnie od Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu w danym Dniu
Wyceny (Towarzystwo nie pobiera cz ci zmiennej).

4.6. WSKAZANIE ISTNIEJ CYCH UMÓW LUB POROZUMIE , NA PODSTAWIE KTÓRYCH
KOSZTY DZIA ALNO CI SUBFUNDUSZU BEZPO REDNIO LUB PO REDNIO S
ROZDZIELANE MI DZY SUBFUNDUSZ A TOWARZYSTWO LUB INNY PODMIOT, W
TYM WSKAZANIE US UG DODATKOWYCH ORAZ WSKAZANIE WP YWU TYCH
US UG NA WYSOKO  PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ PODMIOT PROWADZ CY
DZIA ALNO  MAKLERSK  ORAZ NA WYSOKO  WYNAGRODZENIA
TOWARZYSTWA ZA ZARZ DZANIE SUBFUNDUSZEM
Poni sza informacja jest jednakowa dla wszystkich Subfunduszy
Nie istniej  umowy ani porozumienia dotycz ce podzia  kosztów dzia alno ci Subfunduszu pomi dzy
Subfundusz i Towarzystwo lub inny podmiot. Jedyne zasady podzia u kosztów pomi dzy Subfundusz i
Towarzystwo okre la Statutu Funduszu. Fundusz ani Towarzystwo nie otrzymuj  us ug dodatkowych.

5. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE W UJ CIU HISTORYCZNYM
5.1. WARTO  AKTYWÓW NETTO SUBFUNDUSZU NA KONIEC OSTATNIEGO ROKU

OBROTOWEGO, ZGODNA Z WARTO CI  ZAPREZENTOWAN  W ZBADANYM PRZEZ
BIEG EGO REWIDENTA SPRAWOZDANIU FINANSOWYM FUNDUSZU
nie dotyczy – na dzie  ostatniej aktualizacji Prospektu dane nie s  dost pne

5.2. WIELKO REDNIEJ STOPY ZWROTU Z INWESTYCJI W JEDNOSTKI
UCZESTNICTWA SUBFUNDUSZU ZA OSTATNIE 2 LATA (W PRZYPADKU
SUBFUNDUSZU PROWADZ CEGO DZIA ALNO  NIE D EJ NI  3 LATA)
nie dotyczy – na dzie  ostatniej aktualizacji Prospektu dane nie s  dost pne
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5.3. WSKAZANIE WZORCA S CEGO DO OCENY EFEKTYWNO CI INWESTYCJI W
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA SUBFUNDUSZU ODZWIERCIEDLAJ CEGO
ZACHOWANIE SI  ZMIENNYCH RYNKOWYCH NAJLEPIEJ ODDAJ CYCH CEL I
POLITYK  INWESTYCYJN  SUBFUNDUSZU (BENCHMARK), A TAK E INFORMACJA
O DOKONANYCH ZMIANACH WZORCA, JE ELI MIA Y MIEJSCE
Subfundusz okre li , e benchmarkiem Subfunduszu jest: dwukrotno  zmian ceny z ota w uj ciu
procentowym, liczona na podstawie zmian kursu kontraktów futures na z oto GC Gold Contract o dacie
wygasania poni ej jednego roku, notowanych na rynku COMEX prowadzonym przez New York
Mercantile Exchange, gdzie przez dzienn  procentow  zmian  kursu kontraktów futures rozumie si
procentow  ró nic  warto ci pomi dzy ostatnim kursem transakcyjnym kontraktów dost pnym o
godzinie 23:00 czasu polskiego w danym dniu oraz ostatnim kursem transakcyjnym dost pnym o
godzinie 23:00 czasu polskiego w dniu poprzednim.
Benchmark jest wyliczany przez Towarzystwo, zgodnie z zasadami przyj tymi do wyceny Aktywów
Funduszu.

5.4. INFORMACJA O REDNICH STOPACH ZWROTU Z PRZYJ TEGO PRZEZ SUBFUNDUSZ
WZORCA ZA OSTATNIE 2 LATA (W PRZYPADKU SUBFUNDUSZU PROWADZ CEGO
DZIA ALNO  NIE D EJ NI  3 LATA)
nie dotyczy – na dzie  ostatniej aktualizacji Prospektu dane nie s  dost pne

5.5. ZASTRZE ENIE, E INDYWIDUALNA STOPA ZWROTU UCZESTNIKA Z INWESTYCJI
JEST UZALE NIONA OD WARTO CI JEDNOSTKI UCZESTNICTWA W MOMENCIE JEJ
ZBYCIA I ODKUPIENIA PRZEZ FUNDUSZ ORAZ WYSOKO CI POBRANYCH OP AT
MANIPULACYJNYCH ORAZ E WYNIKI HISTORYCZNE NIE GWARANTUJ
UZYSKANIA PODOBNYCH W PRZYSZ CI
Poni sza informacja jest jednakowa dla wszystkich Subfunduszy
Towarzystwo zastrzega niniejszym, e indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycji jest
uzale niona od warto ci Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz
oraz wysoko ci pobranych przez Fundusz op at manipulacyjnych.
Towarzystwo zastrzega niniejszym, e wyniki historyczne nie gwarantuj  uzyskania podobnych w
przysz ci.
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Rozdzia  III J
DANE O SUBFUNDUSZU QUERCUS Gold short

1. ZWI Y OPIS POLITYKI INWESTYCYJNEJ SUBFUNDUSZU
1.1. WSKAZANIE G ÓWNYCH KATEGORII LOKAT SUBFUNDUSZU I ICH

DYWERSYFIKACJI CHARAKTERYZUJ CYCH SPECYFIK  SUBFUNDUSZU ORAZ,
JE ELI FUNDUSZ LOKUJE AKTYWA SUBFUNDUSZU G ÓWNIE W LOKATY INNE NI
PAPIERY WARTO CIOWE LUB INSTRUMENTY RYNKU PIENI NEGO - WYRA NE
WSKAZANIE TEJ CECHY
Celem prowadzonej polityki inwestycyjnej Subfunduszu jest d enie do uzyskania dziennej
procentowej zmiany warto ci jednostki uczestnictwa Subfunduszu, wynosz cej odwrotno  (gdzie
odwrotno  oznacza dan  warto  ze znakiem „-”) dziennej procentowej zmiany kursu kontraktów
futures na z oto GC Gold Contract o dacie wygasania poni ej jednego roku, notowanych na rynku
COMEX prowadzonym przez New York Mercantile Exchange.
Fundusz b dzie, przy dokonywaniu lokat Aktywów Subfunduszu, stosowa  zasady i ograniczenia
inwestycyjne okre lone w Ustawie dla funduszu inwestycyjnego zamkni tego.
W celu odwzorowania odwrotno ci dziennych zmian cen z ota, o której mowa powy ej, Fundusz b dzie
inwestowa  Aktywa Subfunduszu w kontrakty terminowe na z oto notowane na rynku wskazanym
powy ej, dowolnej serii – Fundusz b dzie zajmowa  krótk  pozycj  w kontraktach terminowych na

oto.
Cz  Aktywów Subfunduszu, która nie b dzie wykorzystana do inwestowania w kontrakty terminowe,
tj. nie b dzie z ona jako depozyt zabezpieczaj cy, Fundusz b dzie inwestowa  w Instrumenty D ne,
a tak e w inne instrumenty finansowe.
Fundusz mo e zabezpiecza  inwestycje Subfunduszu w instrumenty finansowe denominowane w
walutach obcych z wykorzystaniem Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych oraz
kontraktów terminowych notowanych na GPW w Warszawie.
Przez dzienn  procentow  zmian  kursu kontraktów futures, o której mowa powy ej rozumie si
procentow  ró nic  warto ci pomi dzy kursem transakcyjnym w/w kontraktów ustalonym zgodnie z
postanowieniami § 17 ust. 4 Cz ci I Statutu Funduszu w danym dniu oraz kursu transakcyjnego
ustalonego zgodnie z postanowieniami § 17 ust. 4 Cz ci I Statutu Funduszu w dniu poprzednim.

1.2. ZWI Y OPIS KRYTERIÓW DOBORU LOKAT DO PORTFELA INWESTYCYJNEGO
SUBFUNDUSZU

ówne kryteria doboru poszczególnych kategorii lokat s  nast puj ce:
1) dla Instrumentów Akcyjnych: prognozowany wzrost warto ci instrumentu finansowego w uj ciu

nominalnym lub relatywnym, tj. w porównaniu z innymi podobnymi instrumentami finansowymi
lub w porównaniu do stopy zwrotu z indeksu gie dowego; prognozowane perspektywy wzrostu
wyników finansowych emitenta; ryzyko dzia alno ci emitenta; w przypadku praw poboru – równie
relacja ceny prawa poboru do aktualnej ceny akcji danej spó ki; w przypadku obligacji zamiennych
– równie  warunki zamiany obligacji na akcje;

2) dla Instrumentów D nych: prognozowane zmiany poziomu rynkowych stóp procentowych;
prognozowane zmiany kszta tu krzywej dochodowo ci; stosunek oczekiwanej stopy zwrotu do
ryzyka inwestycyjnego zwi zanego z danym papierem warto ciowym lub Instrumentem Rynku
Pieni nego; wp yw na redni okres do wykupu ca ego portfela inwestycyjnego; w przypadku
instrumentów d nych innych ni  emitowane, por czone lub gwarantowane przez Skarb Pa stwa
lub Narodowy Bank Polski – równie  wiarygodno  kredytowa emitenta, przy czym je li emitent
lub gwarant danej emisji posiadaj  rating, to musi by  to rating inwestycyjny;

3) dla Tytu ów Uczestnictwa: mo liwo  efektywniejszej realizacji celu inwestycyjnego Funduszu;
mo liwo  efektywniejszej dywersyfikacji lokat Funduszu; adekwatno  polityki inwestycyjnej
funduszu inwestycyjnego otwartego, funduszu zagranicznego lub instytucji wspólnego
inwestowania do polityki inwestycyjnej Funduszu;

4) dla Instrumentów Pochodnych: efektywno , rozumiana jako zgodno  zmiany warto ci
Instrumentu Pochodnego z oczekiwan  zmian  warto ci instrumentu bazowego; adekwatno ,
rozumiana jako zgodno  instrumentów bazowych z polityk  inwestycyjn  obowi zuj  dla danego
Subfunduszu; p ynno , rozumiana jako istnienie wolumenu obrotu danym Instrumentem
Pochodnym znacznie przewy szaj cego wielko  transakcji; koszt, rozumiany jako koszty
ponoszone w celu nabycia Instrumentu Pochodnego, w relacji do kosztów ponoszonych w celu
nabycia instrumentu bazowego;

5) dla Depozytów: oprocentowanie depozytów; wiarygodno  banku;
6) dla Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych: efektywno , rozumiana jako zgodno

zmiany warto ci Niewystandaryzowanego Instrumentu Pochodnego z oczekiwan  zmian  warto ci
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instrumentu bazowego, adekwatno , rozumiana jako zgodno  instrumentów bazowych z polityk
inwestycyjn  obowi zuj  dla danego Subfunduszu, mo liwo  zabezpieczenia lokat danego
Subfunduszu odpowiadaj cych instrumentem bazowym Niewystandaryzowanych Instrumentów
Pochodnych, rozumiana jako ograniczenie ryzyka inwestycyjnego zwi zanego ze zmian  kursów,
cen lub warto ci tych lokat danego Subfunduszu.

1.3. JE ELI SUBFUNDUSZ ODZWIERCIEDLA SK AD UZNANEGO INDEKSU AKCJI LUB
NYCH PAPIERÓW WARTO CIOWYCH – WSKAZANIE TEGO INDEKSU, RYNKU,

KTÓREGO INDEKS DOTYCZY, ORAZ STOPNIA ODZWIERCIEDLENIA INDEKSU
PRZEZ SUBFUNDUSZ
Subfundusz nie odzwierciedla sk adu uznanego indeksu akcji lub d nych papierów warto ciowych.
Natomiast w ramach realizacji celu inwestycyjnego Subfunduszu Fundusz d y, aby uzyska  zmian
warto ci jednostki uczestnictwa Subfunduszu porównywaln  do benchmarku, którym jest odwrotno
zmian ceny z ota w uj ciu procentowym, liczona na podstawie zmian kursu kontraktów futures na z oto
GC Gold Contract o dacie wygasania poni ej jednego roku, notowanych na rynku COMEX
prowadzonym przez New York Mercantile Exchange.

1.4. JE ELI WARTO  AKTYWÓW NETTO PORTFELA INWESTYCYJNEGO
SUBFUNDUSZU MO E SI  CHARAKTERYZOWA  DU  ZMIENNO CI  WYNIKAJ
ZE SK ADU PORTFELA LUB Z PRZYJ TEJ TECHNIKI ZARZ DZANIA PORTFELEM –
WYRA NE WSKAZANIE TEJ CECHY
Ze wzgl du na du  zmienno  cen Instrumentów Pochodnych, w które g ównie Subfundusz lokuje
swoje aktywa, warto  aktywów netto portfela inwestycyjnego mo e ulega  bardzo istotnym zmianom.

1.5. JE ELI FUNDUSZ MO E ZAWIERA  UMOWY, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM S
INSTRUMENTY POCHODNE, W TYM NIEWYSTANDARYZOWANE INSTRUMENTY
POCHODNE - WSKAZANIE TEJ INFORMACJI WRAZ Z OKRE LENIEM WP YWU
ZAWARCIA TAKICH UMÓW, W TYM UMÓW, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM S
NIEWYSTANDARYZOWANE INSTRUMENTY POCHODNE, NA RYZYKO ZWI ZANE Z
PRZYJ  POLITYK  INWESTYCYJN
Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie Aktywów Subfunduszu

ównie w Towarowe Instrumenty Pochodne.
Inwestycje te powoduj  bardzo wysoki poziom ryzyka polityki inwestycyjnej Subfunduszu. W
szczególno ci, z lokatami w Towarowe Instrumenty Pochodne zwi zane s  rodzaje ryzyka wskazane
poni ej.
Fundusz mo e zabezpiecza  inwestycje Subfunduszu w instrumenty finansowe denominowane w
walutach obcych z wykorzystaniem Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych – kontraktów
forward, dla których instrumentami bazowymi s  waluty oraz Instrumentów Pochodnych – kontraktów
terminowych notowanych na GPW w Warszawie.
Subfundusz nie b dzie zawiera  umów maj cych za przedmiot inne instrumenty pochodne, w
szczególno ci nie b dzie zawiera  umów maj cych za przedmiot inne niewystandaryzowane
instrumenty pochodne.
Z lokatami w Instrumenty Pochodne zwi zane s  nast puj ce rodzaje ryzyka:
1) ryzyko rynkowe instrumentu bazowego – zwi zane z niekorzystnymi zmianami poziomu lub

zmienno ci kursów, cen lub warto ci instrumentu bazowego, o który oparty jest ten Instrument
Pochodny,

2) ryzyko stosowania d wigni finansowej – w Instrumenty Pochodne cz sto wkomponowany jest
mechanizm kredytowy, to znaczy Fundusz wnosi depozyt zabezpieczaj cy w wysoko ci ni szej ni
warto  instrumentu bazowego, istnieje w zwi zku z tym mo liwo  poniesienia przez Fundusz
straty przewy szaj cej warto  depozytu zabezpieczaj cego, mechanizm d wigni finansowej
powoduje zwielokrotnienie zysków i strat z inwestycji – Fundusz mo e by  nara ony na istotne
ryzyko w zwi zku z wykorzystaniem mechanizmu d wigni finansowej,

3) ryzyko niedopasowania wyceny Instrumentu Pochodnego do wyceny instrumentu bazowego, o
który oparty jest ten Instrument Pochodny,

4) ryzyko rozliczenia transakcji – ryzyko zwi zane z mo liwo ci  wyst powania b dów lub opó nie
w rozliczeniach transakcji, których przedmiotem s  Instrumenty Pochodne,

5) ryzyko operacyjne – zwi zane z zawodno ci  systemów informatycznych i wewn trznych systemów
kontrolnych.

Z lokatami w Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne zwi zane s  nast puj ce rodzaje ryzyka:
1) ryzyko rynkowe instrumentu bazowego – zwi zane z niekorzystnymi zmianami poziomu lub

zmienno ci kursów, cen lub warto ci instrumentu bazowego, o który oparty jest ten
Niewystandaryzowany Instrument Pochodny,



93

2) ryzyko stosowania d wigni finansowej – w Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne cz sto
wkomponowany jest mechanizm kredytowy, to znaczy Subfundusz wnosi depozyt zabezpieczaj cy
w wysoko ci ni szej ni  warto  instrumentu bazowego, istnieje w zwi zku z tym mo liwo
poniesienia przez Subfundusz straty przewy szaj cej warto  depozytu zabezpieczaj cego,
mechanizm d wigni finansowej powoduje zwielokrotnienie zysków i strat z inwestycji –
Subfundusz mo e by  nara ony na istotne ryzyko w zwi zku z wykorzystaniem mechanizmu

wigni finansowej,
3) ryzyko niedopasowania wyceny Niewystandaryzowanego Instrumentu Pochodnego do wyceny

instrumentu bazowego, o który oparty jest ten Niewystandaryzowany Instrument Pochodny,
4) ryzyko rozliczenia transakcji – ryzyko zwi zane z mo liwo ci  wyst powania b dów lub opó nie

w rozliczeniach transakcji, których przedmiotem s  Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne,
5) ryzyko niewyp acalno ci kontrahenta – ryzyko to dotyczy Niewystandaryzowanych Instrumentów

Pochodnych i b dzie ograniczone w zwi zku z ustalonymi w Statucie Funduszu ograniczeniami,
6) ryzyko p ynno ci – Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne nie s  przedmiotem aktywnego

obrotu, Subfundusz ma jednak mo liwo  neutralizacji ekspozycji na ryzyko danego instrumentu
bazowego poprzez zajmowanie przeciwstawnych pozycji w instrumentach danego rodzaju,

7) ryzyko operacyjne – zwi zane z zawodno ci  systemów informatycznych i wewn trznych systemów
kontrolnych.

Z lokatami w Towarowe Instrumenty Pochodne zwi zane s  nast puj ce rodzaje ryzyka:
1) ryzyko rynkowe instrumentu bazowego – zwi zane z niekorzystnymi zmianami poziomu lub

zmienno ci kursów, cen lub warto ci instrumentu bazowego, o który oparty jest ten Towarowy
Instrument Pochodny,

2) ryzyko stosowania d wigni finansowej – w Towarowe Instrumenty Pochodne cz sto
wkomponowany jest mechanizm kredytowy, to znaczy Fundusz wnosi depozyt zabezpieczaj cy w
wysoko ci ni szej ni  warto  instrumentu bazowego, istnieje w zwi zku z tym mo liwo
poniesienia przez Fundusz straty przewy szaj cej warto  depozytu zabezpieczaj cego, mechanizm

wigni finansowej powoduje zwielokrotnienie zysków i strat z inwestycji – Fundusz mo e by
nara ony na istotne ryzyko w zwi zku z wykorzystaniem mechanizmu d wigni finansowej,

3) ryzyko niedopasowania wyceny Towarowego Instrumentu Pochodnego do wyceny instrumentu
bazowego, o który oparty jest ten Towarowy Instrument Pochodny,

4) ryzyko rozliczenia transakcji – ryzyko zwi zane z mo liwo ci  wyst powania b dów lub opó nie
w rozliczeniach transakcji, których przedmiotem s  Towarowe Instrumenty Pochodne,

5) ryzyko operacyjne – zwi zane z zawodno ci  systemów informatycznych i wewn trznych systemów
kontrolnych,

6) ryzyko p ynno ci – ryzyko polegaj ce na braku mo liwo ci sprzeda y w krótkim okresie
Towarowych Instrumentów Pochodnych po cenach odzwierciedlaj cych realn  warto  lokat.
Fundusz b dzie ogranicza  ryzyko p ynno ci poprzez inwestowanie aktywów przede wszystkim na
rynkach Towarowych Instrumentów Pochodnych charakteryzuj cych si  du  p ynno ci ,

7) ryzyko walutowe – aktywa Subfunduszu inwestowane b  cz ciowo w instrumenty finansowe
wyra one w walucie obcej, co wi e si  z ponoszeniem ryzyka zwi zanego ze zmian  kursów walut.

1.6. JE ELI UDZIELONO GWARANCJI WYP ATY OKRE LONEJ KWOTY Z TYTU U
ODKUPIENIA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA - WSKAZANIE GWARANTA ORAZ
WARUNKÓW GWARANCJI
nie dotyczy – nie udzielono adnych gwarancji

2. OPIS RYZYKA ZWI ZANEGO Z INWESTOWANIEM W JEDNOSTKI UCZESTNICTWA
SUBFUNDUSZU, W TYM RYZYKA INWESTYCYJNEGO ZWI ZANEGO Z PRZYJ
POLITYK  INWESTYCYJN  SUBFUNDUSZU

2.1. OPIS RYZYKA INWESTYCYJNEGO ZWI ZANEGO Z POLITYK  INWESTYCYJN
SUBFUNDUSZU, Z UWZGL DNIENIEM STRATEGII ZARZ DZANIA I SZCZEGÓLNYCH
STRATEGII INWESTYCYJNYCH STOSOWANYCH W ODNIESIENIU DO INWESTYCJI
NA OKRE LONYM OBSZARZE GEOGRAFICZNYM, W OKRE LONEJ BRAN Y LUB
SEKTORZE GOSPODARCZYM ALBO W ODNIESIENIU DO OKRE LONEJ KATEGORII
LOKAT, ALBO W CELU ODZWIERCIEDLENIA INDEKSU AKCJI LUB D NYCH
PAPIERÓW WARTO CIOWYCH
Z polityk  inwestycyjn  Subfunduszu wi e si  bardzo wysoki poziom ryzyka wynikaj cy z inwestycji
wi kszo ci rodków Subfunduszu w Towarowe Instrumenty Pochodne – kontrakty futures, dla których
instrumentem bazowym jest z oto. Rodzaje ryzyk zwi zanych z tymi inwestycjami zosta y wskazane w
punkcie 1.5 niniejszego rozdzia u Prospektu.
Z polityk  inwestycyjn  Subfunduszu wi  si  ponadto ryzyka opisane poni ej.

2.1.1. RYZYKO RYNKOWE
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Ryzyko rynkowe to ryzyko spadku warto ci aktywów netto portfela inwestycyjnego spowodowane
niekorzystnymi zmianami cen instrumentów finansowych.
Dla Subfunduszu g ównymi elementami ryzyka rynkowego s : ryzyko rynku surowców i ryzyko stopy
procentowej.
Ryzyko rynku surowców obejmuje ryzyko spadku warto ci aktywów netto portfela inwestycyjnego
spowodowane niekorzystn  zmian  kursu instrumentu finansowego, którego wycena zale y od kursu
instrumentu bazowego b cego surowcem.
Ryzyko stopy procentowej obejmuje ryzyko spadku Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu
spowodowane wzrostem rynkowych stóp procentowych. Ryzyko stopy procentowej jest wi ksze dla
instrumentów o sta ym oprocentowaniu. Zale no  cen instrumentów d nych od rynkowych stóp
procentowych jest odwrotna. Wraz ze wzrostem rynkowych stóp procentowych ceny instrumentów

nych zazwyczaj spadaj , a wraz ze spadkiem rynkowych stóp procentowych ceny instrumentów
nych rosn . Ryzyko stopy procentowej zale y od czasu do wykupu instrumentu, jego stopy

odsetkowej i stopy dochodowo ci. Im d szy czas do wykupu instrumentu, tym wy sze jest ryzyko
stopy procentowej. Im ni sza stopa odsetkowa i stopa dochodowo ci instrumentu, tym wy sze jest
ryzyko stopy procentowej. ród ami ryzyka stopy procentowej s  m.in. wzrost stopy inflacji (bie cej
lub prognozowanej), wysokie tempo rozwoju gospodarczego, spadek stopy oszcz dno ci w gospodarce,
negatywna ocena przez inwestorów przysz ej sytuacji fiskalnej kraju, wzrost stóp procentowych w
innych krajach. Szczególnie du e znaczenie dla wysoko ci rynkowych stóp procentowych w Polsce
maj  poziom deficytu finansów publicznych i d ugu publicznego w relacji do PKB oraz perspektywy
kszta towania si  tych parametrów w przysz ci.

2.1.2. RYZYKO KREDYTOWE
ównymi elementami ryzyka kredytowego s : ryzyko niedotrzymania warunków, ryzyko obni enia

oceny kredytowej i ryzyko rozpi to ci kredytowej.
Ryzyko niedotrzymania warunków, nazywane równie  ryzykiem niewyp acalno ci, obejmuje ryzyko
spadku Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu spowodowane niedotrzymaniem warunków kontraktów
finansowych przez emitentów Instrumentów D nych. Ryzyko niewyp acalno ci polega na
niesp aceniu przez emitenta w terminie nale nej kwoty z tytu u wyemitowanych Instrumentów

nych.
Ryzyko obni enia oceny kredytowej obejmuje ryzyko spadku Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu
spowodowane obni eniem ocen kredytowych (ratingów) emitentów lub emisji.
Ryzyko rozpi to ci kredytowej to ryzyko spadku warto ci aktywów netto funduszu inwestycyjnego
spowodowane zmianami rozpi to ci kredytowej dla emisji, czyli ró nicy mi dzy cenami Instrumentów

nych o porównywalnych warunkach, ale wyemitowanych przez emitentów o ró nych ratingach.
Inwestycje w papiery komercyjne oraz obligacje municypalne i korporacyjne wi  si  z wy szym
poziomem ryzyka kredytowego, uzale nionym od wiarygodno ci kredytowej emitenta.
Inwestycje w tytu y uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania maj ce siedzib
za granic  lub w jednostki uczestnictwa innych funduszy obci one s  ryzykiem pochodz cym od
ryzyka lokat takiego funduszu.
Inwestycje w lokaty bankowe zwi zane s  z ryzykiem kredytowym banku.

2.1.3. RYZYKO ROZLICZENIA
Ryzyko rozliczenia wyst puje w przypadku rozliczania transakcji zakupu lub sprzeda y instrumentów
finansowych, które nie s  gwarantowane przez izby rozliczeniowe.
Z ryzykiem rozliczenia wi e si  ryzyko operacyjne obejmuj ce ryzyko straty wynikaj cej z b dnych
procedur wewn trznych, niestosowania si  do procedur, dzia ania systemów b  pracowników lub te
wynikaj cej ze zdarze  zewn trznych. Cztery podstawowe ród a ryzyka operacyjnego to: ludzie,
systemy, zdarzenia zewn trzne oraz procesy.

2.1.4. RYZYKO P YNNO CI
Ryzyko p ynno ci wi e si  z brakiem mo liwo ci przeprowadzenia transakcji, przy zachowaniu
aktualnej ceny rynkowej. Ryzyko to wyst puje najcz ciej przy próbie sprzeda y znacznej ilo ci
posiadanych aktywów, szczególnie je li p ynno  obrotu danym instrumentem nie jest wysoka.
Nast puje wówczas naruszenie struktury popytu i poda y prowadz ce do istotnej zmiany ceny
rynkowej.

2.1.5. RYZYKO WALUTOWE
Ryzyko wynika ze zmian kursów walut, w których wyra one s  lokaty funduszu wzgl dem waluty, w
której dokonywana jest wycena aktywów Funduszu. Fundusz lokuje rodki w aktywa denominowane w
walucie polskiej lub denominowane w walucie obcej.
Uczestnicy Funduszu musz  liczy  si  z ryzykiem spadku Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu
spowodowanym umocnieniem si  kursu waluty polskiej w stosunku do walut obcych.
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W celu ograniczenia ryzyka walutowego Fundusz mo e zabezpiecza  zmiany kursu walutowego z
wykorzystaniem Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych lub z wykorzystaniem
Instrumentów Pochodnych. Statut Funduszu nie przewiduje natomiast obowi zku korzystania z takich
zabezpiecze . Maj c powy sze na wzgl dzie Towarzystwo ani Fundusz nie gwarantuj  stosowania
zabezpiecze  walutowych. Decyzja w zakresie zastosowania zabezpieczenia walutowego b dzie
podejmowana ka dorazowo przez Towarzystwo.
W przypadku Subfunduszu ryzyko walutowe dotyczy g ównie depozytu zabezpieczaj cego sk adanego
w zwi zku z inwestycjami w kontrakty futures.

2.1.6. RYZYKO ZWI ZANE Z PRZECHOWYWANIEM AKTYWÓW
Aktywa Subfunduszu przechowywane s  na rachunkach prowadzonych przez Depozytariusza i
Subdepozytariuszy (podmioty, które na podstawie umowy z Depozytariuszem przechowuj  cz
aktywów Subfunduszu). Instrumenty finansowe stanowi  w asno  Funduszu i nie wchodz  do masy
upad ci w przypadku og oszenia upad ci Depozytariusza i Subdepozytariuszy.
Fundusz inwestuje w kontrakty futures za po rednictwem firm prowadz cych dzia alno  maklersk .
Fundusz sk ada w tych firmach rodki pieni ne jako depozyt zabezpieczaj cy w zwi zku z
inwestycjami w kontrakty futures. Istnieje ryzyko utraty tych rodków pieni nych z przyczyn le cych
po stronie tych firm.

2.1.7. RYZYKO ZWI ZANE Z KONCENTRACJ  AKTYWÓW LUB RYNKÓW
Fundusz koncentruje inwestycje Subfunduszy na okre lonym rynku. Sytuacja na tym rynku szczególnie
oddzia uje na warto  i p ynno  aktywów Subfunduszu. Istotne wahania cen rynkowych
poszczególnych instrumentów finansowych mog  powodowa  wahania Warto ci Aktywów Netto
przypadaj cej na Jednostk  Uczestnictwa Subfunduszu.

2.1.8. RYZYKO ROZBIE NO CI WYNIKÓW INWESTYCYJNYCH SUBFUNDUSZU W
STOSUNKU DO BENCHMARKU
W ramach realizacji celu inwestycyjnego Subfunduszu Fundusz d y, aby uzyska  zmian  warto ci
jednostki uczestnictwa Subfunduszu porównywaln  do benchmarku. Istnieje ryzyko nieosi gni cia
wyniku inwestycyjnego Subfunduszu na poziomie porównywalnym z benchmarkiem (in minus lub in
plus). Dotyczy  to mo e w szczególno ci okresu, kiedy aktywa Subfunduszu b  niewielkie w relacji
do rodków wp acanych do / wyp acanych z Subfunduszu.
Na niezgodno  wyników inwestycyjnych Subfunduszu w stosunku do benchmarku maj  wp yw m.in.
nast puj ce czynniki:
1) kszta towanie si  kursów Towarowych Instrumentów Pochodnych, w które inwestuje Subfundusz

mo e w pewnym zakresie odbiega  od zachowania kursów kontraktów futures wskazanych jako
benchmark,

2) na ostateczny wynik inwestycyjny Subfunduszu maj  wp yw koszty pokrywane przez Fundusz,
które obci aj  Aktywa Subfunduszu, w tym koszty transakcyjne – negatywny wp yw tych kosztów
jest równowa ony przez zyski z inwestycji cz ci Aktywów Subfunduszu, nie przeznaczanej na
depozyt zabezpieczaj cy, w Instrumenty D ne i inne instrumenty finansowe, ale nie zawsze jest
mo liwe osi gni cie adekwatnych zysków z tych inwestycji,

3) zlecenia nabycia / zbycia sk adników lokat Subfunduszu s  sk adane w godzinach pracy
Towarzystwa oraz podmiotów po rednicz cych w przyjmowaniu i przekazywaniu tych zlece  i w
konsekwencji Towarowe Instrumenty Pochodne s  nabywane po kursie innym ni  kurs
przyjmowany do ich wyceny (tj. ostatni dost pny o godzinie 23:00 czasu polskiego),

4) zbywanie i odkupywanie Jednostek Uczestnictwa skutkuje konieczno ci  odpowiedniego otwierania
i zamykania pozycji w Towarowych Instrumentach Pochodnych i w konsekwencji wielko
inwestycji w te instrumenty mo e by  nieadekwatna do wielko ci Aktywów Netto Subfunduszu
uwzgl dniaj cej zbyte lub odkupione Jednostki Uczestnictwa,

4) ekspozycja Subfunduszu na zmiany kursów kontraktów futures wskazanych jako benchmark mo e
ró ni  si  od zak adanej, w zwi zku z proporcjami pomi dzy Warto ci  Aktywów Netto
Subfunduszu oraz warto ci  pojedynczego kontraktu terminowego spo ród Towarowych
Instrumentów Pochodnych, w które inwestuje Subfundusz.

2.2. OPIS  RYZYKA  ZWI ZANEGO  Z  UCZESTNICTWEM  W  SUBFUNDUSZU,  W  TYM  W
SZCZEGÓLNO CI:
Poni sze informacje (pkt 2.2.1. – 2.2.5.) s  jednakowe dla wszystkich Subfunduszy

2.2.1. OPIS RYZYKA NIEOSI GNI CIA OCZEKIWANEGO ZWROTU Z INWESTYCJI W
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA, Z UWZGL DNIENIEM CZYNNIKÓW MAJ CYCH
WP YW NA POZIOM RYZYKA ZWI ZANEGO Z INWESTYCJ , W TYM: RYZYKO
ZWI ZANE Z ZAWARCIEM OKRE LONYCH UMÓW, RYZYKO ZWI ZANE ZE
SZCZEGÓLNYMI WARUNKAMI ZAWARTYCH PRZEZ SUBFUNDUSZ TRANSAKCJI, A
TAK E RYZYKO ZWI ZANE Z UDZIELONYMI GWARANCJAMI
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Ryzyko to polega na niemo no ci przewidzenia przysz ych zmian cen instrumentów finansowych
wchodz cych w sk ad portfeli Subfunduszy i w konsekwencji niemo no ci przewidzenia zmian
Warto ci Aktywów Netto Subfunduszy przypadaj cych na Jednostk  Uczestnictwa. Stopa zwrotu z
inwestycji w Jednostki Uczestnictwa jest zale na zarówno od ceny Jednostki Uczestnictwa w dniu
nabycia Jednostek Uczestnictwa przez Uczestnika, wielko ci poniesionej op aty za zbycie Jednostek
Uczestnictwa, a tak e od ceny Jednostki Uczestnictwa z dnia odkupienia Jednostek Uczestnictwa i
wielko ci op aty poniesionej z tytu u odkupienia Jednostek Uczestnictwa. W przypadku uzyskania
dodatniej stopy zwrotu Uczestnik, lub Fundusz jako p atnik podatku, b dzie zobowi zany do zap aty
podatku dochodowego, co obni y uzyskan  przez Uczestnika wielko  stopy zwrotu. Uzyskana stopa
zwrotu zale y w du ej mierze od dat nabycia i odkupienia Jednostek Uczestnictwa. adna z zawartych
przez Fundusz umów nie niesie za sob  ryzyk innych ni  ryzyka inwestycyjne opisane w niniejszym
Prospekcie. Fundusz nie zawiera  transakcji na warunkach szczególnych, które powodowa yby wzrost
ryzyka dla Uczestników. Fundusz nie udziela gwarancji innym podmiotom.

2.2.2. OPIS RYZYKA WYST PIENIA SZCZEGÓLNYCH OKOLICZNO CI, NA WYST PIENIE
KTÓRYCH UCZESTNIK FUNDUSZU NIE MA WP YWU LUB MA OGRANICZONY
WP YW, W TYM: OTWARCIE LIKWIDACJI FUNDUSZU, PRZEJ CIE ZARZ DZANIA
FUNDUSZEM PRZEZ INNE TOWARZYSTWO, ZMIAN  DEPOZYTARIUSZA LUB
PODMIOTU OBS UGUJ CEGO FUNDUSZ, PO CZENIE FUNDUSZU Z INNYM
FUNDUSZEM, PRZEKSZTA CENIE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU
INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO W FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, A TAK E
ZMIAN  POLITYKI INWESTYCYJNEJ SUBFUNDUSZU
Fundusz mo e zosta  rozwi zany. Rozwi zanie Funduszu nast puje po przeprowadzeniu likwidacji. Z
dniem rozpocz cia likwidacji Fundusz nie mo e zbywa , a tak e odkupywa  Jednostek Uczestnictwa.
Likwidacja Funduszu polega na zbyciu jego aktywów, ci gni ciu nale no ci Funduszu, zaspokojeniu
wierzycieli Funduszu i umorzeniu Jednostek Uczestnictwa przez wyp at  uzyskanych rodków
pieni nych Uczestnikom Funduszu, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich Jednostek
Uczestnictwa. Zbywanie aktywów Funduszu powinno by  dokonywane z nale ytym uwzgl dnieniem
interesów Uczestników Funduszu. Uczestnik nie ma wp ywu na wyst pienie przes anek likwidacji
Funduszu. Istnieje ryzyko, e rodki pieni ne wyp acane Uczestnikom b  ni sze ni  mo liwe do
otrzymania w przypadku, gdyby Fundusz nie zosta  postawiony w stan likwidacji.
W trakcie trwania Funduszu, Fundusz mo e dokona  likwidacji Subfunduszu. Subfundusz mo e zosta
zlikwidowany w przypadku podj cia przez Towarzystwo decyzji o jego likwidacji. W przypadku
rozwi zania Funduszu likwidacji podlegaj  wszystkie Subfundusze. Uczestnik nie ma wp ywu na
wyst pienie przes anek likwidacji Subfunduszu. Istnieje ryzyko, e rodki pieni ne wyp acane
Uczestnikom b  ni sze ni  mo liwe do otrzymania w przypadku, gdyby Fundusz lub Subfundusz nie
zosta  postawiony w stan likwidacji.
Na podstawie umowy zawartej przez Towarzystwo z innym towarzystwem funduszy inwestycyjnych,
towarzystwo to mo e przej  zarz dzanie Funduszem. Przej cie zarz dzania wymaga zmiany Statutu
Funduszu w cz ci wskazuj cej firm , siedzib  i adres zarz dzaj cego nim towarzystwa funduszy
inwestycyjnych. Towarzystwo przejmuj ce zarz dzanie wst puje w prawa i obowi zki towarzystwa

cego dotychczas organem Funduszu, z chwil  wej cia w ycie tych zmian w Statucie Funduszu.
Fundusz lub Depozytariusz mog  rozwi za  umow  o prowadzenie rejestru aktywów funduszu, za
wypowiedzeniem, w terminie nie krótszym ni  6 miesi cy. Zmiana depozytariusza wymaga jednak e
zgody Komisji. Je eli Depozytariusz nie wykonuje obowi zków okre lonych w umowie o prowadzenie
rejestru aktywów funduszu albo wykonuje je nienale ycie: Fundusz wypowiada umow  i niezw ocznie
zawiadamia o tym Komisj ; Komisja mo e nakaza  Funduszowi zmian  Depozytariusza. W tych
przypadkach wypowiedzenie mo e nast pi  w terminie krótszym ni  6 miesi cy. W przypadku otwarcia
likwidacji lub og oszenia upad ci Depozytariusza, Fundusz niezw ocznie dokonuje zmiany
depozytariusza, bez stosowania sze ciomiesi cznego terminu wypowiedzenia. Zmiana depozytariusza
jest dokonywana w sposób zapewniaj cy nieprzerwane wykonywanie obowi zków depozytariusza.
Towarzystwo mo e w ka dym czasie dokona  zmiany podmiotów obs uguj cych Fundusz, w
szczególno ci Agenta Transferowego. Uczestnik nie ma wp ywu na decyzj  Towarzystwa o zmianie
Depozytariusza lub podmiotu obs uguj cego Fundusz.
Za zgod  Komisji mo e nast pi  po czenie dwóch funduszy inwestycyjnych otwartych, zarz dzanych
przez Towarzystwo. Nie mog  by  po czone fundusze inwestycyjne otwarte, które zbywaj  jednostki
uczestnictwa ró ni ce si  od siebie sposobem pobierania op at manipulacyjnych lub op at obci aj cych
aktywa funduszu, chyba e przed rozpocz ciem procedury po czenia wszystkie jednostki uczestnictwa
zarówno w funduszu przejmuj cym, jak i funduszu przejmowanym zostan  zamienione na jednostki
uczestnictwa tej samej kategorii. Po czenie nast puje przez przeniesienie maj tku funduszu
przejmowanego do funduszu przejmuj cego oraz przydzielenie uczestnikom funduszu przejmowanego
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jednostek uczestnictwa funduszu przejmuj cego w zamian za jednostki uczestnictwa funduszu
przejmowanego. Uczestnik nie ma wp ywu na decyzj  Towarzystwa o po czeniu funduszy.
Po czone mog  zosta  równie  Subfundusze. Po czenie nast puje przez przeniesienie maj tku
Subfunduszu przejmowanego do Subfunduszu przejmuj cego oraz przydzielenie Uczestnikom
Subfunduszu przejmowanego Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu przejmuj cego w zamian za
Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu przejmowanego.
Towarzystwo mo e w ka dym czasie dokona  zmiany Statutu Funduszu w cz ci dotycz cej polityki
inwestycyjnej prowadzonej przez Subfundusz. Zmiana Statutu Funduszu wymaga og oszenia o
dokonanych zmianach oraz up ywu terminu trzech miesi cy od dnia og oszenia o zmianach. Uczestnik
nie ma wp ywu na decyzj  Towarzystwa o zmianie polityki inwestycyjnej Funduszu.

2.2.3. OPIS RYZYKA NIEWYP ACALNO CI GWARANTA
nie dotyczy – Fundusz nie jest funduszem gwarantowanym

2.2.4. OPIS RYZYKA INFLACJI
Ryzyko inflacji jest ryzykiem spadku si y nabywczej rodków pieni nych powierzonych Funduszowi.
Istnienie inflacji powoduje, e realna stopa zwrotu (z uwzgl dnieniem inflacji) mo e by  istotnie ni sza
od nominalnej stopy zwrotu (bez uwzgl dnienia inflacji).

2.2.5. OPIS RYZYKA ZWI ZANEGO Z REGULACJAMI PRAWNYMI DOTYCZ CYMI
FUNDUSZU, W SZCZEGÓLNO CI W ZAKRESIE PRAWA PODATKOWEGO
Zmiany regulacji prawnych dotycz cych dzia alno ci Subfunduszu mog  mie  wp yw na przedstawione
w niniejszym Prospekcie prawa i obowi zki Uczestników. Na dzie  sporz dzenia Prospektu, Fundusz
jest podmiotowo zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych. Nie mo na wykluczy  jednak
opodatkowania dochodów Funduszu w przysz ci. Ewentualne wprowadzenie opodatkowania
dochodów Funduszu spowoduje obni enie osi ganych przez Uczestników Funduszu stóp zwrotu z
inwestycji w Jednostki Uczestnictwa.

3. OKRE LENIE PROFILU INWESTORA, KTÓRY B DZIE UWZGL DNIA  ZAKRES
CZASOWY INWESTYCJI ORAZ POZIOM RYZYKA INWESTYCYJNEGO ZWI ZANEGO
Z PRZYJ  POLITYK  INWESTYCYJN  SUBFUNDUSZU
Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy planuj  inwestowanie d ugoterminowe, oczekuj
wysokich zysków oraz akceptuj  bardzo wysokie ryzyko zwi zane z inwestycjami w Instrumenty
Pochodne, tzn. licz  si  z mo liwo ci  silnych waha  warto ci ich inwestycji, szczególnie w krótkim
okresie, w cznie z mo liwo ci  utraty znacznej cz ci zainwestowanych rodków. Subfundusz
przeznaczony jest równie  dla inwestorów, którzy planuj  zabezpieczanie pozycji, któr  posiadaj  w
innych produktach finansowych lub dokonuj cych krótko- lub rednioterminowych inwestycji o
charakterze spekulacyjnym.

4. INFORMACJE O WYSOKO CI OP AT I PROWIZJI ZWI ZANYCH Z UCZESTNICTWEM
W SUBFUNDUSZU, SPOSOBIE ICH NALICZANIA I POBIERANIA ORAZ O KOSZTACH
OBCI AJ CYCH SUBFUNDUSZ

4.1. WSKAZANIE PRZEPISÓW STATUTU FUNDUSZU OKRE LAJ CYCH RODZAJE,
MAKSYMALN  WYSOKO , SPOSÓB KALKULACJI I NALICZANIA KOSZTÓW
OBCI AJ CYCH SUBFUNDUSZ, W TYM W SZCZEGÓLNO CI WYNAGRODZENIE
TOWARZYSTWA ORAZ TERMINY, W KTÓRYCH NAJWCZE NIEJ MO E NAST PI
POKRYCIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW KOSZTÓW
Poni sza informacja jest jednakowa dla wszystkich Subfunduszy
Rodzaje, maksymalna wysoko , sposób kalkulacji i naliczania kosztów obci aj cych Subfundusz, w
tym wynagrodzenie Towarzystwa oraz terminy, w których najwcze niej mo e nast pi  pokrycie
poszczególnych rodzajów kosztów okre lone s  w tre ci § 5 ka dego z rozdzia ów Cz ci II Statutu
Funduszu.

4.2. WSKAZANIE WARTO CI WSPÓ CZYNNIKA KOSZTÓW CA KOWITYCH, ZWANEGO
DALEJ "WSKA NIKIEM WKC", WRAZ Z INFORMACJ , E ODZWIERCIEDLA ON
UDZIA  KOSZTÓW NIEZWI ZANYCH BEZPO REDNIO Z DZIA ALNO CI
INWESTYCYJN  FUNDUSZU W REDNIEJ WARTO CI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
ZA DANY ROK, A TAK E WSKAZANIE KATEGORII KOSZTÓW FUNDUSZU
NIEW CZONYCH DO WSKA NIKA WKC, W TYM OP AT TRANSAKCYJNYCH
nie dotyczy – na dzie  ostatniej aktualizacji Prospektu dane nie s  dost pne – wska nik WKC oblicza
si  za ostatni pe ny rok kalendarzowy

4.3. WSKAZANIE OP AT MANIPULACYJNYCH Z TYTU U ZBYCIA LUB ODKUPIENIA
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA ORAZ INNYCH OP AT UISZCZANYCH BEZPO REDNIO
PRZEZ UCZESTNIKA
Poni sza informacja jest jednakowa dla wszystkich Subfunduszy, za wyj tkiem stawek procentowych
op at
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Z tytu u zbywania Jednostek Uczestnictwa kategorii A pobierana jest Op ata Dystrybucyjna w
wysoko ci nie wy szej ni  3,8% wp aty dokonanej przez nabywc .
Z tytu u zbycia Jednostek Uczestnictwa w ramach zamiany lub konwersji, w miejsce Op aty
Dystrybucyjnej pobierana jest Op ata Wyrównawcza. Stawka Op aty Wyrównawczej jest równa stawce
Op aty Dystrybucyjnej obowi zuj cej w Subfunduszu docelowym pomniejszonej o stawk  Op aty
Dystrybucyjnej obowi zuj cej w Subfunduszu ród owym, dla danej warto ci zlecenia nabycia
Jednostek Uczestnictwa. W przypadku, gdy nabycie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu
ród owym nast pi o na podstawie zamiany lub konwersji, wówczas stawk  Op aty Dystrybucyjnej

obowi zuj cej w Subfunduszu docelowym pomniejsza si  o stawk  Op aty Dystrybucyjnej
obowi zuj cej w Subfunduszu o najwy szych stawkach Op aty Dystrybucyjnej spo ród Subfunduszy
uczestnicz cych we wcze niejszych zamianach lub konwersjach tych Jednostek Uczestnictwa.
Wysoko  op at manipulacyjnych jest zró nicowana w zale no ci od Dystrybutorów i ustalane s
oddzielne Tabele Op at dla poszczególnych Dystrybutorów. Tabela Op at obowi zuj ca dla danego
Dystrybutora jest udost pniana w Punktach Obs ugi Klientów tego Dystrybutora. Wszystkie Tabele
Op at s  udost pniane na stronie internetowej Towarzystwa.
Towarzystwo mo e obni  op aty manipulacyjne lub zwolni  z tych op at: pracowników
Towarzystwa, pracowników Agenta Transferowego, pracowników i agentów Dystrybutora,
pracowników Depozytariusza, akcjonariuszy Towarzystwa, innych Inwestorów lub Uczestników po
przeprowadzeniu indywidualnych negocjacji (w formie jednorazowej lub sta ej obni ki lub zwolnienia),
a tak e osoby, których reklamacje zosta y uwzgl dnione przez Fundusz. Towarzystwo mo e
upowa nia  Dystrybutorów do negocjowania indywidualnych obni ek lub zwolnie  z op aty
manipulacyjnych.
Towarzystwo mo e prowadzi  kampanie promocyjne polegaj ce na zbywaniu Jednostek Uczestnictwa
bez pobierania Op aty Dystrybucyjnej lub z pobieraniem tej op aty w wysoko ci ni szej, ni  wynika z
Tabeli Op at b  Umów Dodatkowych. O wprowadzeniu kampanii promocyjnej oraz wysoko ci
Op aty Dystrybucyjnej obowi zuj cej w okresie kampanii promocyjnej Towarzystwo og osi w pi mie
przeznaczonym do og osze  Funduszu lub na stronie internetowej przeznaczonej do og osze
Funduszu.

4.4. WSKAZANIE OP ATY ZMIENNEJ, B CEJ CZ CI  WYNAGRODZENIA ZA
ZARZ DZANIE, KTÓREJ WYSOKO  JEST UZALE NIONA OD WYNIKÓW
SUBFUNDUSZU, PREZENTOWANEJ W UJ CIU PROCENTOWYM W STOSUNKU DO

REDNIEJ WARTO CI AKTYWÓW NETTO SUBFUNDUSZU
nie dotyczy – Towarzystwo nie pobiera cz ci zmiennej wynagrodzenia z tytu u zarz dzania
Subfunduszem

4.5. WSKAZANIE MAKSYMALNEJ WYSOKO CI WYNAGRODZENIA ZA ZARZ DZANIE
SUBFUNDUSZEM
Poni sza informacja jest jednakowa dla wszystkich Subfunduszy, za wyj tkiem stawek procentowych
Wynagrodzenia Towarzystwa oraz cz ci zmiennej wynagrodzenia Towarzystwa
Towarzystwo z tytu u zarz dzania Subfunduszem pobiera Wynagrodzenie Towarzystwa sk adaj ce si
wy cznie z cz ci sta ej, w wysoko ci nie wy szej ni  3,8% Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu w
skali roku, naliczanej proporcjonalnie od Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu w danym Dniu
Wyceny (Towarzystwo nie pobiera cz ci zmiennej).

4.6. WSKAZANIE ISTNIEJ CYCH UMÓW LUB POROZUMIE , NA PODSTAWIE KTÓRYCH
KOSZTY DZIA ALNO CI SUBFUNDUSZU BEZPO REDNIO LUB PO REDNIO S
ROZDZIELANE MI DZY SUBFUNDUSZ A TOWARZYSTWO LUB INNY PODMIOT, W
TYM WSKAZANIE US UG DODATKOWYCH ORAZ WSKAZANIE WP YWU TYCH
US UG NA WYSOKO  PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ PODMIOT PROWADZ CY
DZIA ALNO  MAKLERSK  ORAZ NA WYSOKO  WYNAGRODZENIA
TOWARZYSTWA ZA ZARZ DZANIE SUBFUNDUSZEM
Poni sza informacja jest jednakowa dla wszystkich Subfunduszy
Nie istniej  umowy ani porozumienia dotycz ce podzia  kosztów dzia alno ci Subfunduszu pomi dzy
Subfundusz i Towarzystwo lub inny podmiot. Jedyne zasady podzia u kosztów pomi dzy Subfundusz i
Towarzystwo okre la Statutu Funduszu. Fundusz ani Towarzystwo nie otrzymuj  us ug dodatkowych.

5. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE W UJ CIU HISTORYCZNYM
5.1. WARTO  AKTYWÓW NETTO SUBFUNDUSZU NA KONIEC OSTATNIEGO ROKU

OBROTOWEGO, ZGODNA Z WARTO CI  ZAPREZENTOWAN  W ZBADANYM PRZEZ
BIEG EGO REWIDENTA SPRAWOZDANIU FINANSOWYM FUNDUSZU
nie dotyczy – na dzie  ostatniej aktualizacji Prospektu dane nie s  dost pne
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5.2. WIELKO REDNIEJ STOPY ZWROTU Z INWESTYCJI W JEDNOSTKI
UCZESTNICTWA SUBFUNDUSZU ZA OSTATNIE 2 LATA (W PRZYPADKU
SUBFUNDUSZU PROWADZ CEGO DZIA ALNO  NIE D EJ NI  3 LATA)
nie dotyczy – na dzie  ostatniej aktualizacji Prospektu dane nie s  dost pne

5.3. WSKAZANIE WZORCA S CEGO DO OCENY EFEKTYWNO CI INWESTYCJI W
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA SUBFUNDUSZU ODZWIERCIEDLAJ CEGO
ZACHOWANIE SI  ZMIENNYCH RYNKOWYCH NAJLEPIEJ ODDAJ CYCH CEL I
POLITYK  INWESTYCYJN  SUBFUNDUSZU (BENCHMARK), A TAK E INFORMACJA
O DOKONANYCH ZMIANACH WZORCA, JE ELI MIA Y MIEJSCE
Subfundusz okre li , e benchmarkiem Subfunduszu jest: odwrotno  zmian ceny z ota w uj ciu
procentowym, liczona na podstawie zmian kursu kontraktów futures na z oto GC Gold Contract o dacie
wygasania poni ej jednego roku, notowanych na rynku COMEX prowadzonym przez New York
Mercantile Exchange, gdzie przez dzienn  procentow  zmian  kursu kontraktów futures rozumie si
procentow  ró nic  warto ci pomi dzy ostatnim kursem transakcyjnym kontraktów dost pnym o
godzinie 23:00 czasu polskiego w danym dniu oraz ostatnim kursem transakcyjnym dost pnym o
godzinie 23:00 czasu polskiego w dniu poprzednim.
Benchmark jest wyliczany przez Towarzystwo, zgodnie z zasadami przyj tymi do wyceny Aktywów
Funduszu.

5.4. INFORMACJA O REDNICH STOPACH ZWROTU Z PRZYJ TEGO PRZEZ SUBFUNDUSZ
WZORCA ZA OSTATNIE 2 LATA (W PRZYPADKU SUBFUNDUSZU PROWADZ CEGO
DZIA ALNO  NIE D EJ NI  3 LATA)
nie dotyczy – na dzie  ostatniej aktualizacji Prospektu dane nie s  dost pne

5.5. ZASTRZE ENIE, E INDYWIDUALNA STOPA ZWROTU UCZESTNIKA Z INWESTYCJI
JEST UZALE NIONA OD WARTO CI JEDNOSTKI UCZESTNICTWA W MOMENCIE JEJ
ZBYCIA I ODKUPIENIA PRZEZ FUNDUSZ ORAZ WYSOKO CI POBRANYCH OP AT
MANIPULACYJNYCH ORAZ E WYNIKI HISTORYCZNE NIE GWARANTUJ
UZYSKANIA PODOBNYCH W PRZYSZ CI
Poni sza informacja jest jednakowa dla wszystkich Subfunduszy
Towarzystwo zastrzega niniejszym, e indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycji jest
uzale niona od warto ci Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz
oraz wysoko ci pobranych przez Fundusz op at manipulacyjnych.
Towarzystwo zastrzega niniejszym, e wyniki historyczne nie gwarantuj  uzyskania podobnych w
przysz ci.
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Rozdzia  III K
DANE O SUBFUNDUSZU QUERCUS Oil lev

1. ZWI Y OPIS POLITYKI INWESTYCYJNEJ SUBFUNDUSZU
1.1. WSKAZANIE G ÓWNYCH KATEGORII LOKAT SUBFUNDUSZU I ICH

DYWERSYFIKACJI CHARAKTERYZUJ CYCH SPECYFIK  SUBFUNDUSZU ORAZ,
JE ELI FUNDUSZ LOKUJE AKTYWA SUBFUNDUSZU G ÓWNIE W LOKATY INNE NI
PAPIERY WARTO CIOWE LUB INSTRUMENTY RYNKU PIENI NEGO - WYRA NE
WSKAZANIE TEJ CECHY
Celem prowadzonej polityki inwestycyjnej Subfunduszu jest d enie do uzyskania dziennej
procentowej zmiany warto ci jednostki uczestnictwa Subfunduszu, wynosz cej dwukrotno  dziennej
procentowej zmiany kursu kontraktów futures na rop  naftow  CL Light Sweet Crude Oil Futures o
dacie wygasania poni ej jednego roku, notowanych na gie dzie New York Mercantile Exchange.
Fundusz b dzie, przy dokonywaniu lokat Aktywów Subfunduszu, stosowa  zasady i ograniczenia
inwestycyjne okre lone w Ustawie dla funduszu inwestycyjnego zamkni tego.
W celu odwzorowania dwukrotno ci dziennych zmian cen ropy naftowej, o której mowa powy ej,
Fundusz b dzie inwestowa  Aktywa Subfunduszu w kontrakty terminowe na rop  naftow  notowane na
rynku wskazanym powy ej, dowolnej serii – Fundusz b dzie zajmowa  d ug  pozycj  w kontraktach
terminowych na rop  naftow .
Cz  Aktywów Subfunduszu, która nie b dzie wykorzystana do inwestowania w kontrakty terminowe,
tj. nie b dzie z ona jako depozyt zabezpieczaj cy, Fundusz b dzie inwestowa  w Instrumenty D ne,
a tak e w inne instrumenty finansowe.
Fundusz mo e zabezpiecza  inwestycje Subfunduszu w instrumenty finansowe denominowane w
walutach obcych z wykorzystaniem Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych oraz
kontraktów terminowych notowanych na GPW w Warszawie.
Przez dzienn  procentow  zmian  kursu kontraktów futures, o której mowa powy ej rozumie si
procentow  ró nic  warto ci pomi dzy kursem transakcyjnym w/w kontraktów ustalonym zgodnie z
postanowieniami § 17 ust. 4 Cz ci I Statutu Funduszu w danym dniu oraz kursu transakcyjnego
ustalonego zgodnie z postanowieniami § 17 ust. 4 Cz ci I Statutu Funduszu w dniu poprzednim.

1.2. ZWI Y OPIS KRYTERIÓW DOBORU LOKAT DO PORTFELA INWESTYCYJNEGO
SUBFUNDUSZU

ówne kryteria doboru poszczególnych kategorii lokat s  nast puj ce:
1) dla Instrumentów Akcyjnych: prognozowany wzrost warto ci instrumentu finansowego w uj ciu

nominalnym lub relatywnym, tj. w porównaniu z innymi podobnymi instrumentami finansowymi
lub w porównaniu do stopy zwrotu z indeksu gie dowego; prognozowane perspektywy wzrostu
wyników finansowych emitenta; ryzyko dzia alno ci emitenta; w przypadku praw poboru – równie
relacja ceny prawa poboru do aktualnej ceny akcji danej spó ki; w przypadku obligacji zamiennych
– równie  warunki zamiany obligacji na akcje;

2) dla Instrumentów D nych: prognozowane zmiany poziomu rynkowych stóp procentowych;
prognozowane zmiany kszta tu krzywej dochodowo ci; stosunek oczekiwanej stopy zwrotu do
ryzyka inwestycyjnego zwi zanego z danym papierem warto ciowym lub Instrumentem Rynku
Pieni nego; wp yw na redni okres do wykupu ca ego portfela inwestycyjnego; w przypadku
instrumentów d nych innych ni  emitowane, por czone lub gwarantowane przez Skarb Pa stwa
lub Narodowy Bank Polski – równie  wiarygodno  kredytowa emitenta, przy czym je li emitent
lub gwarant danej emisji posiadaj  rating, to musi by  to rating inwestycyjny;

3) dla Tytu ów Uczestnictwa: mo liwo  efektywniejszej realizacji celu inwestycyjnego Funduszu;
mo liwo  efektywniejszej dywersyfikacji lokat Funduszu; adekwatno  polityki inwestycyjnej
funduszu inwestycyjnego otwartego, funduszu zagranicznego lub instytucji wspólnego
inwestowania do polityki inwestycyjnej Funduszu;

4) dla Instrumentów Pochodnych: efektywno , rozumiana jako zgodno  zmiany warto ci
Instrumentu Pochodnego z oczekiwan  zmian  warto ci instrumentu bazowego; adekwatno ,
rozumiana jako zgodno  instrumentów bazowych z polityk  inwestycyjn  obowi zuj  dla danego
Subfunduszu; p ynno , rozumiana jako istnienie wolumenu obrotu danym Instrumentem
Pochodnym znacznie przewy szaj cego wielko  transakcji; koszt, rozumiany jako koszty
ponoszone w celu nabycia Instrumentu Pochodnego, w relacji do kosztów ponoszonych w celu
nabycia instrumentu bazowego;

5) dla Depozytów: oprocentowanie depozytów; wiarygodno  banku;
6) dla Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych: efektywno , rozumiana jako zgodno

zmiany warto ci Niewystandaryzowanego Instrumentu Pochodnego z oczekiwan  zmian  warto ci
instrumentu bazowego, adekwatno , rozumiana jako zgodno  instrumentów bazowych z polityk
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inwestycyjn  obowi zuj  dla danego Subfunduszu, mo liwo  zabezpieczenia lokat danego
Subfunduszu odpowiadaj cych instrumentem bazowym Niewystandaryzowanych Instrumentów
Pochodnych, rozumiana jako ograniczenie ryzyka inwestycyjnego zwi zanego ze zmian  kursów,
cen lub warto ci tych lokat danego Subfunduszu.

1.3. JE ELI SUBFUNDUSZ ODZWIERCIEDLA SK AD UZNANEGO INDEKSU AKCJI LUB
NYCH PAPIERÓW WARTO CIOWYCH – WSKAZANIE TEGO INDEKSU, RYNKU,

KTÓREGO INDEKS DOTYCZY, ORAZ STOPNIA ODZWIERCIEDLENIA INDEKSU
PRZEZ SUBFUNDUSZ
Subfundusz nie odzwierciedla sk adu uznanego indeksu akcji lub d nych papierów warto ciowych.
Natomiast w ramach realizacji celu inwestycyjnego Subfunduszu Fundusz d y, aby uzyska  zmian
warto ci jednostki uczestnictwa Subfunduszu porównywaln  do benchmarku, którym jest dwukrotno
zmian ceny ropy naftowej w uj ciu procentowym, liczona na podstawie zmian kursu kontraktów futures
na rop  naftow  CL Light Sweet Crude Oil Futures o dacie wygasania poni ej jednego roku,
notowanych na gie dzie New York Mercantile Exchange.

1.4. JE ELI WARTO  AKTYWÓW NETTO PORTFELA INWESTYCYJNEGO
SUBFUNDUSZU MO E SI  CHARAKTERYZOWA  DU  ZMIENNO CI  WYNIKAJ
ZE SK ADU PORTFELA LUB Z PRZYJ TEJ TECHNIKI ZARZ DZANIA PORTFELEM –
WYRA NE WSKAZANIE TEJ CECHY
Ze wzgl du na du  zmienno  cen Instrumentów Pochodnych, w które g ównie Subfundusz lokuje
swoje aktywa, warto  aktywów netto portfela inwestycyjnego mo e ulega  bardzo istotnym zmianom.

1.5. JE ELI FUNDUSZ MO E ZAWIERA  UMOWY, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM S
INSTRUMENTY POCHODNE, W TYM NIEWYSTANDARYZOWANE INSTRUMENTY
POCHODNE - WSKAZANIE TEJ INFORMACJI WRAZ Z OKRE LENIEM WP YWU
ZAWARCIA TAKICH UMÓW, W TYM UMÓW, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM S
NIEWYSTANDARYZOWANE INSTRUMENTY POCHODNE, NA RYZYKO ZWI ZANE Z
PRZYJ  POLITYK  INWESTYCYJN
Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie Aktywów Subfunduszu

ównie w Towarowe Instrumenty Pochodne.
Inwestycje te powoduj  bardzo wysoki poziom ryzyka polityki inwestycyjnej Subfunduszu. W
szczególno ci, z lokatami w Towarowe Instrumenty Pochodne zwi zane s  rodzaje ryzyka wskazane
poni ej.
Fundusz mo e zabezpiecza  inwestycje Subfunduszu w instrumenty finansowe denominowane w
walutach obcych z wykorzystaniem Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych – kontraktów
forward, dla których instrumentami bazowymi s  waluty oraz Instrumentów Pochodnych – kontraktów
terminowych notowanych na GPW w Warszawie.
Subfundusz nie b dzie zawiera  umów maj cych za przedmiot inne instrumenty pochodne, w
szczególno ci nie b dzie zawiera  umów maj cych za przedmiot inne niewystandaryzowane
instrumenty pochodne.
Z lokatami w Instrumenty Pochodne zwi zane s  nast puj ce rodzaje ryzyka:
1) ryzyko rynkowe instrumentu bazowego – zwi zane z niekorzystnymi zmianami poziomu lub

zmienno ci kursów, cen lub warto ci instrumentu bazowego, o który oparty jest ten Instrument
Pochodny,

2) ryzyko stosowania d wigni finansowej – w Instrumenty Pochodne cz sto wkomponowany jest
mechanizm kredytowy, to znaczy Fundusz wnosi depozyt zabezpieczaj cy w wysoko ci ni szej ni
warto  instrumentu bazowego, istnieje w zwi zku z tym mo liwo  poniesienia przez Fundusz
straty przewy szaj cej warto  depozytu zabezpieczaj cego, mechanizm d wigni finansowej
powoduje zwielokrotnienie zysków i strat z inwestycji – Fundusz mo e by  nara ony na istotne
ryzyko w zwi zku z wykorzystaniem mechanizmu d wigni finansowej,

3) ryzyko niedopasowania wyceny Instrumentu Pochodnego do wyceny instrumentu bazowego, o
który oparty jest ten Instrument Pochodny,

4) ryzyko rozliczenia transakcji – ryzyko zwi zane z mo liwo ci  wyst powania b dów lub opó nie
w rozliczeniach transakcji, których przedmiotem s  Instrumenty Pochodne,

5) ryzyko operacyjne – zwi zane z zawodno ci  systemów informatycznych i wewn trznych systemów
kontrolnych.

Z lokatami w Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne zwi zane s  nast puj ce rodzaje ryzyka:
1) ryzyko rynkowe instrumentu bazowego – zwi zane z niekorzystnymi zmianami poziomu lub

zmienno ci kursów, cen lub warto ci instrumentu bazowego, o który oparty jest ten
Niewystandaryzowany Instrument Pochodny,

2) ryzyko stosowania d wigni finansowej – w Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne cz sto
wkomponowany jest mechanizm kredytowy, to znaczy Subfundusz wnosi depozyt zabezpieczaj cy
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w wysoko ci ni szej ni  warto  instrumentu bazowego, istnieje w zwi zku z tym mo liwo
poniesienia przez Subfundusz straty przewy szaj cej warto  depozytu zabezpieczaj cego,
mechanizm d wigni finansowej powoduje zwielokrotnienie zysków i strat z inwestycji –
Subfundusz mo e by  nara ony na istotne ryzyko w zwi zku z wykorzystaniem mechanizmu

wigni finansowej,
3) ryzyko niedopasowania wyceny Niewystandaryzowanego Instrumentu Pochodnego do wyceny

instrumentu bazowego, o który oparty jest ten Niewystandaryzowany Instrument Pochodny,
4) ryzyko rozliczenia transakcji – ryzyko zwi zane z mo liwo ci  wyst powania b dów lub opó nie

w rozliczeniach transakcji, których przedmiotem s  Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne,
5) ryzyko niewyp acalno ci kontrahenta – ryzyko to dotyczy Niewystandaryzowanych Instrumentów

Pochodnych i b dzie ograniczone w zwi zku z ustalonymi w Statucie Funduszu ograniczeniami,
6) ryzyko p ynno ci – Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne nie s  przedmiotem aktywnego

obrotu, Subfundusz ma jednak mo liwo  neutralizacji ekspozycji na ryzyko danego instrumentu
bazowego poprzez zajmowanie przeciwstawnych pozycji w instrumentach danego rodzaju,

7) ryzyko operacyjne – zwi zane z zawodno ci  systemów informatycznych i wewn trznych systemów
kontrolnych.

Z lokatami w Towarowe Instrumenty Pochodne zwi zane s  nast puj ce rodzaje ryzyka:
1) ryzyko rynkowe instrumentu bazowego – zwi zane z niekorzystnymi zmianami poziomu lub

zmienno ci kursów, cen lub warto ci instrumentu bazowego, o który oparty jest ten Towarowy
Instrument Pochodny,

2) ryzyko stosowania d wigni finansowej – w Towarowe Instrumenty Pochodne cz sto
wkomponowany jest mechanizm kredytowy, to znaczy Fundusz wnosi depozyt zabezpieczaj cy w
wysoko ci ni szej ni  warto  instrumentu bazowego, istnieje w zwi zku z tym mo liwo
poniesienia przez Fundusz straty przewy szaj cej warto  depozytu zabezpieczaj cego, mechanizm

wigni finansowej powoduje zwielokrotnienie zysków i strat z inwestycji – Fundusz mo e by
nara ony na istotne ryzyko w zwi zku z wykorzystaniem mechanizmu d wigni finansowej,

3) ryzyko niedopasowania wyceny Towarowego Instrumentu Pochodnego do wyceny instrumentu
bazowego, o który oparty jest ten Towarowy Instrument Pochodny,

4) ryzyko rozliczenia transakcji – ryzyko zwi zane z mo liwo ci  wyst powania b dów lub opó nie
w rozliczeniach transakcji, których przedmiotem s  Towarowe Instrumenty Pochodne,

5) ryzyko operacyjne – zwi zane z zawodno ci  systemów informatycznych i wewn trznych systemów
kontrolnych,

6) ryzyko p ynno ci – ryzyko polegaj ce na braku mo liwo ci sprzeda y w krótkim okresie
Towarowych Instrumentów Pochodnych po cenach odzwierciedlaj cych realn  warto  lokat.
Fundusz b dzie ogranicza  ryzyko p ynno ci poprzez inwestowanie aktywów przede wszystkim na
rynkach Towarowych Instrumentów Pochodnych charakteryzuj cych si  du  p ynno ci ,

7) ryzyko walutowe – aktywa Subfunduszu inwestowane b  cz ciowo w instrumenty finansowe
wyra one w walucie obcej, co wi e si  z ponoszeniem ryzyka zwi zanego ze zmian  kursów walut.

1.6. JE ELI UDZIELONO GWARANCJI WYP ATY OKRE LONEJ KWOTY Z TYTU U
ODKUPIENIA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA - WSKAZANIE GWARANTA ORAZ
WARUNKÓW GWARANCJI
nie dotyczy – nie udzielono adnych gwarancji

2. OPIS RYZYKA ZWI ZANEGO Z INWESTOWANIEM W JEDNOSTKI UCZESTNICTWA
SUBFUNDUSZU, W TYM RYZYKA INWESTYCYJNEGO ZWI ZANEGO Z PRZYJ
POLITYK  INWESTYCYJN  SUBFUNDUSZU

2.1. OPIS RYZYKA INWESTYCYJNEGO ZWI ZANEGO Z POLITYK  INWESTYCYJN
SUBFUNDUSZU, Z UWZGL DNIENIEM STRATEGII ZARZ DZANIA I SZCZEGÓLNYCH
STRATEGII INWESTYCYJNYCH STOSOWANYCH W ODNIESIENIU DO INWESTYCJI
NA OKRE LONYM OBSZARZE GEOGRAFICZNYM, W OKRE LONEJ BRAN Y LUB
SEKTORZE GOSPODARCZYM ALBO W ODNIESIENIU DO OKRE LONEJ KATEGORII
LOKAT, ALBO W CELU ODZWIERCIEDLENIA INDEKSU AKCJI LUB D NYCH
PAPIERÓW WARTO CIOWYCH
Z polityk  inwestycyjn  Subfunduszu wi e si  bardzo wysoki poziom ryzyka wynikaj cy z inwestycji
wi kszo ci rodków Subfunduszu w Towarowe Instrumenty Pochodne – kontrakty futures, dla których
instrumentem bazowym jest ropa naftowa. Rodzaje ryzyk zwi zanych z tymi inwestycjami zosta y
wskazane w punkcie 1.5 niniejszego rozdzia u Prospektu.
Z polityk  inwestycyjn  Subfunduszu wi  si  ponadto ryzyka opisane poni ej.

2.1.1. RYZYKO RYNKOWE
Ryzyko rynkowe to ryzyko spadku warto ci aktywów netto portfela inwestycyjnego spowodowane
niekorzystnymi zmianami cen instrumentów finansowych.



103

Dla Subfunduszu g ównymi elementami ryzyka rynkowego s : ryzyko rynku surowców i ryzyko stopy
procentowej.
Ryzyko rynku surowców obejmuje ryzyko spadku warto ci aktywów netto portfela inwestycyjnego
spowodowane niekorzystn  zmian  kursu instrumentu finansowego, którego wycena zale y od kursu
instrumentu bazowego b cego surowcem.
Ryzyko stopy procentowej obejmuje ryzyko spadku Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu
spowodowane wzrostem rynkowych stóp procentowych. Ryzyko stopy procentowej jest wi ksze dla
instrumentów o sta ym oprocentowaniu. Zale no  cen instrumentów d nych od rynkowych stóp
procentowych jest odwrotna. Wraz ze wzrostem rynkowych stóp procentowych ceny instrumentów

nych zazwyczaj spadaj , a wraz ze spadkiem rynkowych stóp procentowych ceny instrumentów
nych rosn . Ryzyko stopy procentowej zale y od czasu do wykupu instrumentu, jego stopy

odsetkowej i stopy dochodowo ci. Im d szy czas do wykupu instrumentu, tym wy sze jest ryzyko
stopy procentowej. Im ni sza stopa odsetkowa i stopa dochodowo ci instrumentu, tym wy sze jest
ryzyko stopy procentowej. ród ami ryzyka stopy procentowej s  m.in. wzrost stopy inflacji (bie cej
lub prognozowanej), wysokie tempo rozwoju gospodarczego, spadek stopy oszcz dno ci w gospodarce,
negatywna ocena przez inwestorów przysz ej sytuacji fiskalnej kraju, wzrost stóp procentowych w
innych krajach. Szczególnie du e znaczenie dla wysoko ci rynkowych stóp procentowych w Polsce
maj  poziom deficytu finansów publicznych i d ugu publicznego w relacji do PKB oraz perspektywy
kszta towania si  tych parametrów w przysz ci.

2.1.2. RYZYKO KREDYTOWE
ównymi elementami ryzyka kredytowego s : ryzyko niedotrzymania warunków, ryzyko obni enia

oceny kredytowej i ryzyko rozpi to ci kredytowej.
Ryzyko niedotrzymania warunków, nazywane równie  ryzykiem niewyp acalno ci, obejmuje ryzyko
spadku Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu spowodowane niedotrzymaniem warunków kontraktów
finansowych przez emitentów Instrumentów D nych. Ryzyko niewyp acalno ci polega na
niesp aceniu przez emitenta w terminie nale nej kwoty z tytu u wyemitowanych Instrumentów

nych.
Ryzyko obni enia oceny kredytowej obejmuje ryzyko spadku Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu
spowodowane obni eniem ocen kredytowych (ratingów) emitentów lub emisji.
Ryzyko rozpi to ci kredytowej to ryzyko spadku warto ci aktywów netto funduszu inwestycyjnego
spowodowane zmianami rozpi to ci kredytowej dla emisji, czyli ró nicy mi dzy cenami Instrumentów

nych o porównywalnych warunkach, ale wyemitowanych przez emitentów o ró nych ratingach.
Inwestycje w papiery komercyjne oraz obligacje municypalne i korporacyjne wi  si  z wy szym
poziomem ryzyka kredytowego, uzale nionym od wiarygodno ci kredytowej emitenta.
Inwestycje w tytu y uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania maj ce siedzib
za granic  lub w jednostki uczestnictwa innych funduszy obci one s  ryzykiem pochodz cym od
ryzyka lokat takiego funduszu.
Inwestycje w lokaty bankowe zwi zane s  z ryzykiem kredytowym banku.

2.1.3. RYZYKO ROZLICZENIA
Ryzyko rozliczenia wyst puje w przypadku rozliczania transakcji zakupu lub sprzeda y instrumentów
finansowych, które nie s  gwarantowane przez izby rozliczeniowe.
Z ryzykiem rozliczenia wi e si  ryzyko operacyjne obejmuj ce ryzyko straty wynikaj cej z b dnych
procedur wewn trznych, niestosowania si  do procedur, dzia ania systemów b  pracowników lub te
wynikaj cej ze zdarze  zewn trznych. Cztery podstawowe ród a ryzyka operacyjnego to: ludzie,
systemy, zdarzenia zewn trzne oraz procesy.

2.1.4. RYZYKO P YNNO CI
Ryzyko p ynno ci wi e si  z brakiem mo liwo ci przeprowadzenia transakcji, przy zachowaniu
aktualnej ceny rynkowej. Ryzyko to wyst puje najcz ciej przy próbie sprzeda y znacznej ilo ci
posiadanych aktywów, szczególnie je li p ynno  obrotu danym instrumentem nie jest wysoka.
Nast puje wówczas naruszenie struktury popytu i poda y prowadz ce do istotnej zmiany ceny
rynkowej.

2.1.5. RYZYKO WALUTOWE
Ryzyko wynika ze zmian kursów walut, w których wyra one s  lokaty funduszu wzgl dem waluty, w
której dokonywana jest wycena aktywów Funduszu. Fundusz lokuje rodki w aktywa denominowane w
walucie polskiej lub denominowane w walucie obcej.
Uczestnicy Funduszu musz  liczy  si  z ryzykiem spadku Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu
spowodowanym umocnieniem si  kursu waluty polskiej w stosunku do walut obcych.
W celu ograniczenia ryzyka walutowego Fundusz mo e zabezpiecza  zmiany kursu walutowego z
wykorzystaniem Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych lub z wykorzystaniem
Instrumentów Pochodnych. Statut Funduszu nie przewiduje natomiast obowi zku korzystania z takich
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zabezpiecze . Maj c powy sze na wzgl dzie Towarzystwo ani Fundusz nie gwarantuj  stosowania
zabezpiecze  walutowych. Decyzja w zakresie zastosowania zabezpieczenia walutowego b dzie
podejmowana ka dorazowo przez Towarzystwo.
W przypadku Subfunduszu ryzyko walutowe dotyczy g ównie depozytu zabezpieczaj cego sk adanego
w zwi zku z inwestycjami w kontrakty futures.

2.1.6. RYZYKO ZWI ZANE Z PRZECHOWYWANIEM AKTYWÓW
Aktywa Subfunduszu przechowywane s  na rachunkach prowadzonych przez Depozytariusza i
Subdepozytariuszy (podmioty, które na podstawie umowy z Depozytariuszem przechowuj  cz
aktywów Subfunduszu). Instrumenty finansowe stanowi  w asno  Funduszu i nie wchodz  do masy
upad ci w przypadku og oszenia upad ci Depozytariusza i Subdepozytariuszy.
Fundusz inwestuje w kontrakty futures za po rednictwem firm prowadz cych dzia alno  maklersk .
Fundusz sk ada w tych firmach rodki pieni ne jako depozyt zabezpieczaj cy w zwi zku z
inwestycjami w kontrakty futures. Istnieje ryzyko utraty tych rodków pieni nych z przyczyn le cych
po stronie tych firm.

2.1.7. RYZYKO ZWI ZANE Z KONCENTRACJ  AKTYWÓW LUB RYNKÓW
Fundusz koncentruje inwestycje Subfunduszy na okre lonym rynku. Sytuacja na tym rynku szczególnie
oddzia uje na warto  i p ynno  aktywów Subfunduszu. Istotne wahania cen rynkowych
poszczególnych instrumentów finansowych mog  powodowa  wahania Warto ci Aktywów Netto
przypadaj cej na Jednostk  Uczestnictwa Subfunduszu.

2.1.8. RYZYKO ROZBIE NO CI WYNIKÓW INWESTYCYJNYCH SUBFUNDUSZU W
STOSUNKU DO BENCHMARKU
W ramach realizacji celu inwestycyjnego Subfunduszu Fundusz d y, aby uzyska  zmian  warto ci
jednostki uczestnictwa Subfunduszu porównywaln  do benchmarku. Istnieje ryzyko nieosi gni cia
wyniku inwestycyjnego Subfunduszu na poziomie porównywalnym z benchmarkiem (in minus lub in
plus). Dotyczy  to mo e w szczególno ci okresu, kiedy aktywa Subfunduszu b  niewielkie w relacji
do rodków wp acanych do / wyp acanych z Subfunduszu.
Na niezgodno  wyników inwestycyjnych Subfunduszu w stosunku do benchmarku maj  wp yw m.in.
nast puj ce czynniki:
1) kszta towanie si  kursów Towarowych Instrumentów Pochodnych, w które inwestuje Subfundusz

mo e w pewnym zakresie odbiega  od zachowania kursów kontraktów futures wskazanych jako
benchmark,

2) na ostateczny wynik inwestycyjny Subfunduszu maj  wp yw koszty pokrywane przez Fundusz,
które obci aj  Aktywa Subfunduszu, w tym koszty transakcyjne – negatywny wp yw tych kosztów
jest równowa ony przez zyski z inwestycji cz ci Aktywów Subfunduszu, nie przeznaczanej na
depozyt zabezpieczaj cy, w Instrumenty D ne i inne instrumenty finansowe, ale nie zawsze jest
mo liwe osi gni cie adekwatnych zysków z tych inwestycji,

3) zlecenia nabycia / zbycia sk adników lokat Subfunduszu s  sk adane w godzinach pracy
Towarzystwa oraz podmiotów po rednicz cych w przyjmowaniu i przekazywaniu tych zlece  i w
konsekwencji Towarowe Instrumenty Pochodne s  nabywane po kursie innym ni  kurs
przyjmowany do ich wyceny (tj. ostatni dost pny o godzinie 23:00 czasu polskiego),

4) zbywanie i odkupywanie Jednostek Uczestnictwa skutkuje konieczno ci  odpowiedniego otwierania
i zamykania pozycji w Towarowych Instrumentach Pochodnych i w konsekwencji wielko
inwestycji w te instrumenty mo e by  nieadekwatna do wielko ci Aktywów Netto Subfunduszu
uwzgl dniaj cej zbyte lub odkupione Jednostki Uczestnictwa,

4) ekspozycja Subfunduszu na zmiany kursów kontraktów futures wskazanych jako benchmark mo e
ró ni  si  od zak adanej, w zwi zku z proporcjami pomi dzy Warto ci  Aktywów Netto
Subfunduszu oraz warto ci  pojedynczego kontraktu terminowego spo ród Towarowych
Instrumentów Pochodnych, w które inwestuje Subfundusz.

2.2. OPIS  RYZYKA  ZWI ZANEGO  Z  UCZESTNICTWEM  W  SUBFUNDUSZU,  W  TYM  W
SZCZEGÓLNO CI:
Poni sze informacje (pkt 2.2.1. – 2.2.5.) s  jednakowe dla wszystkich Subfunduszy

2.2.1. OPIS RYZYKA NIEOSI GNI CIA OCZEKIWANEGO ZWROTU Z INWESTYCJI W
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA, Z UWZGL DNIENIEM CZYNNIKÓW MAJ CYCH
WP YW NA POZIOM RYZYKA ZWI ZANEGO Z INWESTYCJ , W TYM: RYZYKO
ZWI ZANE Z ZAWARCIEM OKRE LONYCH UMÓW, RYZYKO ZWI ZANE ZE
SZCZEGÓLNYMI WARUNKAMI ZAWARTYCH PRZEZ SUBFUNDUSZ TRANSAKCJI, A
TAK E RYZYKO ZWI ZANE Z UDZIELONYMI GWARANCJAMI
Ryzyko to polega na niemo no ci przewidzenia przysz ych zmian cen instrumentów finansowych
wchodz cych w sk ad portfeli Subfunduszy i w konsekwencji niemo no ci przewidzenia zmian
Warto ci Aktywów Netto Subfunduszy przypadaj cych na Jednostk  Uczestnictwa. Stopa zwrotu z
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inwestycji w Jednostki Uczestnictwa jest zale na zarówno od ceny Jednostki Uczestnictwa w dniu
nabycia Jednostek Uczestnictwa przez Uczestnika, wielko ci poniesionej op aty za zbycie Jednostek
Uczestnictwa, a tak e od ceny Jednostki Uczestnictwa z dnia odkupienia Jednostek Uczestnictwa i
wielko ci op aty poniesionej z tytu u odkupienia Jednostek Uczestnictwa. W przypadku uzyskania
dodatniej stopy zwrotu Uczestnik, lub Fundusz jako p atnik podatku, b dzie zobowi zany do zap aty
podatku dochodowego, co obni y uzyskan  przez Uczestnika wielko  stopy zwrotu. Uzyskana stopa
zwrotu zale y w du ej mierze od dat nabycia i odkupienia Jednostek Uczestnictwa. adna z zawartych
przez Fundusz umów nie niesie za sob  ryzyk innych ni  ryzyka inwestycyjne opisane w niniejszym
Prospekcie. Fundusz nie zawiera  transakcji na warunkach szczególnych, które powodowa yby wzrost
ryzyka dla Uczestników. Fundusz nie udziela gwarancji innym podmiotom.

2.2.2. OPIS RYZYKA WYST PIENIA SZCZEGÓLNYCH OKOLICZNO CI, NA WYST PIENIE
KTÓRYCH UCZESTNIK FUNDUSZU NIE MA WP YWU LUB MA OGRANICZONY
WP YW, W TYM: OTWARCIE LIKWIDACJI FUNDUSZU, PRZEJ CIE ZARZ DZANIA
FUNDUSZEM PRZEZ INNE TOWARZYSTWO, ZMIAN  DEPOZYTARIUSZA LUB
PODMIOTU OBS UGUJ CEGO FUNDUSZ, PO CZENIE FUNDUSZU Z INNYM
FUNDUSZEM, PRZEKSZTA CENIE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU
INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO W FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, A TAK E
ZMIAN  POLITYKI INWESTYCYJNEJ SUBFUNDUSZU
Fundusz mo e zosta  rozwi zany. Rozwi zanie Funduszu nast puje po przeprowadzeniu likwidacji. Z
dniem rozpocz cia likwidacji Fundusz nie mo e zbywa , a tak e odkupywa  Jednostek Uczestnictwa.
Likwidacja Funduszu polega na zbyciu jego aktywów, ci gni ciu nale no ci Funduszu, zaspokojeniu
wierzycieli Funduszu i umorzeniu Jednostek Uczestnictwa przez wyp at  uzyskanych rodków
pieni nych Uczestnikom Funduszu, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich Jednostek
Uczestnictwa. Zbywanie aktywów Funduszu powinno by  dokonywane z nale ytym uwzgl dnieniem
interesów Uczestników Funduszu. Uczestnik nie ma wp ywu na wyst pienie przes anek likwidacji
Funduszu. Istnieje ryzyko, e rodki pieni ne wyp acane Uczestnikom b  ni sze ni  mo liwe do
otrzymania w przypadku, gdyby Fundusz nie zosta  postawiony w stan likwidacji.
W trakcie trwania Funduszu, Fundusz mo e dokona  likwidacji Subfunduszu. Subfundusz mo e zosta
zlikwidowany w przypadku podj cia przez Towarzystwo decyzji o jego likwidacji. W przypadku
rozwi zania Funduszu likwidacji podlegaj  wszystkie Subfundusze. Uczestnik nie ma wp ywu na
wyst pienie przes anek likwidacji Subfunduszu. Istnieje ryzyko, e rodki pieni ne wyp acane
Uczestnikom b  ni sze ni  mo liwe do otrzymania w przypadku, gdyby Fundusz lub Subfundusz nie
zosta  postawiony w stan likwidacji.
Na podstawie umowy zawartej przez Towarzystwo z innym towarzystwem funduszy inwestycyjnych,
towarzystwo to mo e przej  zarz dzanie Funduszem. Przej cie zarz dzania wymaga zmiany Statutu
Funduszu w cz ci wskazuj cej firm , siedzib  i adres zarz dzaj cego nim towarzystwa funduszy
inwestycyjnych. Towarzystwo przejmuj ce zarz dzanie wst puje w prawa i obowi zki towarzystwa

cego dotychczas organem Funduszu, z chwil  wej cia w ycie tych zmian w Statucie Funduszu.
Fundusz lub Depozytariusz mog  rozwi za  umow  o prowadzenie rejestru aktywów funduszu, za
wypowiedzeniem, w terminie nie krótszym ni  6 miesi cy. Zmiana depozytariusza wymaga jednak e
zgody Komisji. Je eli Depozytariusz nie wykonuje obowi zków okre lonych w umowie o prowadzenie
rejestru aktywów funduszu albo wykonuje je nienale ycie: Fundusz wypowiada umow  i niezw ocznie
zawiadamia o tym Komisj ; Komisja mo e nakaza  Funduszowi zmian  Depozytariusza. W tych
przypadkach wypowiedzenie mo e nast pi  w terminie krótszym ni  6 miesi cy. W przypadku otwarcia
likwidacji lub og oszenia upad ci Depozytariusza, Fundusz niezw ocznie dokonuje zmiany
depozytariusza, bez stosowania sze ciomiesi cznego terminu wypowiedzenia. Zmiana depozytariusza
jest dokonywana w sposób zapewniaj cy nieprzerwane wykonywanie obowi zków depozytariusza.
Towarzystwo mo e w ka dym czasie dokona  zmiany podmiotów obs uguj cych Fundusz, w
szczególno ci Agenta Transferowego. Uczestnik nie ma wp ywu na decyzj  Towarzystwa o zmianie
Depozytariusza lub podmiotu obs uguj cego Fundusz.
Za zgod  Komisji mo e nast pi  po czenie dwóch funduszy inwestycyjnych otwartych, zarz dzanych
przez Towarzystwo. Nie mog  by  po czone fundusze inwestycyjne otwarte, które zbywaj  jednostki
uczestnictwa ró ni ce si  od siebie sposobem pobierania op at manipulacyjnych lub op at obci aj cych
aktywa funduszu, chyba e przed rozpocz ciem procedury po czenia wszystkie jednostki uczestnictwa
zarówno w funduszu przejmuj cym, jak i funduszu przejmowanym zostan  zamienione na jednostki
uczestnictwa tej samej kategorii. Po czenie nast puje przez przeniesienie maj tku funduszu
przejmowanego do funduszu przejmuj cego oraz przydzielenie uczestnikom funduszu przejmowanego
jednostek uczestnictwa funduszu przejmuj cego w zamian za jednostki uczestnictwa funduszu
przejmowanego. Uczestnik nie ma wp ywu na decyzj  Towarzystwa o po czeniu funduszy.
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Po czone mog  zosta  równie  Subfundusze. Po czenie nast puje przez przeniesienie maj tku
Subfunduszu przejmowanego do Subfunduszu przejmuj cego oraz przydzielenie Uczestnikom
Subfunduszu przejmowanego Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu przejmuj cego w zamian za
Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu przejmowanego.
Towarzystwo mo e w ka dym czasie dokona  zmiany Statutu Funduszu w cz ci dotycz cej polityki
inwestycyjnej prowadzonej przez Subfundusz. Zmiana Statutu Funduszu wymaga og oszenia o
dokonanych zmianach oraz up ywu terminu trzech miesi cy od dnia og oszenia o zmianach. Uczestnik
nie ma wp ywu na decyzj  Towarzystwa o zmianie polityki inwestycyjnej Funduszu.

2.2.3. OPIS RYZYKA NIEWYP ACALNO CI GWARANTA
nie dotyczy – Fundusz nie jest funduszem gwarantowanym

2.2.4. OPIS RYZYKA INFLACJI
Ryzyko inflacji jest ryzykiem spadku si y nabywczej rodków pieni nych powierzonych Funduszowi.
Istnienie inflacji powoduje, e realna stopa zwrotu (z uwzgl dnieniem inflacji) mo e by  istotnie ni sza
od nominalnej stopy zwrotu (bez uwzgl dnienia inflacji).

2.2.5. OPIS RYZYKA ZWI ZANEGO Z REGULACJAMI PRAWNYMI DOTYCZ CYMI
FUNDUSZU, W SZCZEGÓLNO CI W ZAKRESIE PRAWA PODATKOWEGO
Zmiany regulacji prawnych dotycz cych dzia alno ci Subfunduszu mog  mie  wp yw na przedstawione
w niniejszym Prospekcie prawa i obowi zki Uczestników. Na dzie  sporz dzenia Prospektu, Fundusz
jest podmiotowo zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych. Nie mo na wykluczy  jednak
opodatkowania dochodów Funduszu w przysz ci. Ewentualne wprowadzenie opodatkowania
dochodów Funduszu spowoduje obni enie osi ganych przez Uczestników Funduszu stóp zwrotu z
inwestycji w Jednostki Uczestnictwa.

3. OKRE LENIE PROFILU INWESTORA, KTÓRY B DZIE UWZGL DNIA  ZAKRES
CZASOWY INWESTYCJI ORAZ POZIOM RYZYKA INWESTYCYJNEGO ZWI ZANEGO
Z PRZYJ  POLITYK  INWESTYCYJN  SUBFUNDUSZU
Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy planuj  inwestowanie d ugoterminowe, oczekuj
wysokich zysków oraz akceptuj  bardzo wysokie ryzyko zwi zane z inwestycjami w Instrumenty
Pochodne, tzn. licz  si  z mo liwo ci  silnych waha  warto ci ich inwestycji, szczególnie w krótkim
okresie, w cznie z mo liwo ci  utraty znacznej cz ci zainwestowanych rodków. Subfundusz
przeznaczony jest równie  dla inwestorów, którzy planuj  zabezpieczanie pozycji, któr  posiadaj  w
innych produktach finansowych lub dokonuj cych krótko- lub rednioterminowych inwestycji o
charakterze spekulacyjnym.

4. INFORMACJE O WYSOKO CI OP AT I PROWIZJI ZWI ZANYCH Z UCZESTNICTWEM
W SUBFUNDUSZU, SPOSOBIE ICH NALICZANIA I POBIERANIA ORAZ O KOSZTACH
OBCI AJ CYCH SUBFUNDUSZ

4.1. WSKAZANIE PRZEPISÓW STATUTU FUNDUSZU OKRE LAJ CYCH RODZAJE,
MAKSYMALN  WYSOKO , SPOSÓB KALKULACJI I NALICZANIA KOSZTÓW
OBCI AJ CYCH SUBFUNDUSZ, W TYM W SZCZEGÓLNO CI WYNAGRODZENIE
TOWARZYSTWA ORAZ TERMINY, W KTÓRYCH NAJWCZE NIEJ MO E NAST PI
POKRYCIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW KOSZTÓW
Poni sza informacja jest jednakowa dla wszystkich Subfunduszy
Rodzaje, maksymalna wysoko , sposób kalkulacji i naliczania kosztów obci aj cych Subfundusz, w
tym wynagrodzenie Towarzystwa oraz terminy, w których najwcze niej mo e nast pi  pokrycie
poszczególnych rodzajów kosztów okre lone s  w tre ci § 5 ka dego z rozdzia ów Cz ci II Statutu
Funduszu.

4.2. WSKAZANIE WARTO CI WSPÓ CZYNNIKA KOSZTÓW CA KOWITYCH, ZWANEGO
DALEJ "WSKA NIKIEM WKC", WRAZ Z INFORMACJ , E ODZWIERCIEDLA ON
UDZIA  KOSZTÓW NIEZWI ZANYCH BEZPO REDNIO Z DZIA ALNO CI
INWESTYCYJN  FUNDUSZU W REDNIEJ WARTO CI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
ZA DANY ROK, A TAK E WSKAZANIE KATEGORII KOSZTÓW FUNDUSZU
NIEW CZONYCH DO WSKA NIKA WKC, W TYM OP AT TRANSAKCYJNYCH
nie dotyczy – na dzie  ostatniej aktualizacji Prospektu dane nie s  dost pne – wska nik WKC oblicza
si  za ostatni pe ny rok kalendarzowy

4.3. WSKAZANIE OP AT MANIPULACYJNYCH Z TYTU U ZBYCIA LUB ODKUPIENIA
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA ORAZ INNYCH OP AT UISZCZANYCH BEZPO REDNIO
PRZEZ UCZESTNIKA
Poni sza informacja jest jednakowa dla wszystkich Subfunduszy, za wyj tkiem stawek procentowych
op at
Z tytu u zbywania Jednostek Uczestnictwa kategorii A pobierana jest Op ata Dystrybucyjna w
wysoko ci nie wy szej ni  3,8% wp aty dokonanej przez nabywc .
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Z tytu u zbycia Jednostek Uczestnictwa w ramach zamiany lub konwersji, w miejsce Op aty
Dystrybucyjnej pobierana jest Op ata Wyrównawcza. Stawka Op aty Wyrównawczej jest równa stawce
Op aty Dystrybucyjnej obowi zuj cej w Subfunduszu docelowym pomniejszonej o stawk  Op aty
Dystrybucyjnej obowi zuj cej w Subfunduszu ród owym, dla danej warto ci zlecenia nabycia
Jednostek Uczestnictwa. W przypadku, gdy nabycie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu
ród owym nast pi o na podstawie zamiany lub konwersji, wówczas stawk  Op aty Dystrybucyjnej

obowi zuj cej w Subfunduszu docelowym pomniejsza si  o stawk  Op aty Dystrybucyjnej
obowi zuj cej w Subfunduszu o najwy szych stawkach Op aty Dystrybucyjnej spo ród Subfunduszy
uczestnicz cych we wcze niejszych zamianach lub konwersjach tych Jednostek Uczestnictwa.
Wysoko  op at manipulacyjnych jest zró nicowana w zale no ci od Dystrybutorów i ustalane s
oddzielne Tabele Op at dla poszczególnych Dystrybutorów. Tabela Op at obowi zuj ca dla danego
Dystrybutora jest udost pniana w Punktach Obs ugi Klientów tego Dystrybutora. Wszystkie Tabele
Op at s  udost pniane na stronie internetowej Towarzystwa.
Towarzystwo mo e obni  op aty manipulacyjne lub zwolni  z tych op at: pracowników
Towarzystwa, pracowników Agenta Transferowego, pracowników i agentów Dystrybutora,
pracowników Depozytariusza, akcjonariuszy Towarzystwa, innych Inwestorów lub Uczestników po
przeprowadzeniu indywidualnych negocjacji (w formie jednorazowej lub sta ej obni ki lub zwolnienia),
a tak e osoby, których reklamacje zosta y uwzgl dnione przez Fundusz. Towarzystwo mo e
upowa nia  Dystrybutorów do negocjowania indywidualnych obni ek lub zwolnie  z op aty
manipulacyjnych.
Towarzystwo mo e prowadzi  kampanie promocyjne polegaj ce na zbywaniu Jednostek Uczestnictwa
bez pobierania Op aty Dystrybucyjnej lub z pobieraniem tej op aty w wysoko ci ni szej, ni  wynika z
Tabeli Op at b  Umów Dodatkowych. O wprowadzeniu kampanii promocyjnej oraz wysoko ci
Op aty Dystrybucyjnej obowi zuj cej w okresie kampanii promocyjnej Towarzystwo og osi w pi mie
przeznaczonym do og osze  Funduszu lub na stronie internetowej przeznaczonej do og osze
Funduszu.

4.4. WSKAZANIE OP ATY ZMIENNEJ, B CEJ CZ CI  WYNAGRODZENIA ZA
ZARZ DZANIE, KTÓREJ WYSOKO  JEST UZALE NIONA OD WYNIKÓW
SUBFUNDUSZU, PREZENTOWANEJ W UJ CIU PROCENTOWYM W STOSUNKU DO

REDNIEJ WARTO CI AKTYWÓW NETTO SUBFUNDUSZU
nie dotyczy – Towarzystwo nie pobiera cz ci zmiennej wynagrodzenia z tytu u zarz dzania
Subfunduszem

4.5. WSKAZANIE MAKSYMALNEJ WYSOKO CI WYNAGRODZENIA ZA ZARZ DZANIE
SUBFUNDUSZEM
Poni sza informacja jest jednakowa dla wszystkich Subfunduszy, za wyj tkiem stawek procentowych
Wynagrodzenia Towarzystwa oraz cz ci zmiennej wynagrodzenia Towarzystwa
Towarzystwo z tytu u zarz dzania Subfunduszem pobiera Wynagrodzenie Towarzystwa sk adaj ce si
wy cznie z cz ci sta ej, w wysoko ci nie wy szej ni  3,8% Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu w
skali roku, naliczanej proporcjonalnie od Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu w danym Dniu
Wyceny (Towarzystwo nie pobiera cz ci zmiennej).

4.6. WSKAZANIE ISTNIEJ CYCH UMÓW LUB POROZUMIE , NA PODSTAWIE KTÓRYCH
KOSZTY DZIA ALNO CI SUBFUNDUSZU BEZPO REDNIO LUB PO REDNIO S
ROZDZIELANE MI DZY SUBFUNDUSZ A TOWARZYSTWO LUB INNY PODMIOT, W
TYM WSKAZANIE US UG DODATKOWYCH ORAZ WSKAZANIE WP YWU TYCH
US UG NA WYSOKO  PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ PODMIOT PROWADZ CY
DZIA ALNO  MAKLERSK  ORAZ NA WYSOKO  WYNAGRODZENIA
TOWARZYSTWA ZA ZARZ DZANIE SUBFUNDUSZEM
Poni sza informacja jest jednakowa dla wszystkich Subfunduszy
Nie istniej  umowy ani porozumienia dotycz ce podzia  kosztów dzia alno ci Subfunduszu pomi dzy
Subfundusz i Towarzystwo lub inny podmiot. Jedyne zasady podzia u kosztów pomi dzy Subfundusz i
Towarzystwo okre la Statutu Funduszu. Fundusz ani Towarzystwo nie otrzymuj  us ug dodatkowych.

5. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE W UJ CIU HISTORYCZNYM
5.1. WARTO  AKTYWÓW NETTO SUBFUNDUSZU NA KONIEC OSTATNIEGO ROKU

OBROTOWEGO, ZGODNA Z WARTO CI  ZAPREZENTOWAN  W ZBADANYM PRZEZ
BIEG EGO REWIDENTA SPRAWOZDANIU FINANSOWYM FUNDUSZU
nie dotyczy – na dzie  ostatniej aktualizacji Prospektu dane nie s  dost pne

5.2. WIELKO REDNIEJ STOPY ZWROTU Z INWESTYCJI W JEDNOSTKI
UCZESTNICTWA SUBFUNDUSZU ZA OSTATNIE 2 LATA (W PRZYPADKU
SUBFUNDUSZU PROWADZ CEGO DZIA ALNO  NIE D EJ NI  3 LATA)
nie dotyczy – na dzie  ostatniej aktualizacji Prospektu dane nie s  dost pne
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5.3. WSKAZANIE WZORCA S CEGO DO OCENY EFEKTYWNO CI INWESTYCJI W
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA SUBFUNDUSZU ODZWIERCIEDLAJ CEGO
ZACHOWANIE SI  ZMIENNYCH RYNKOWYCH NAJLEPIEJ ODDAJ CYCH CEL I
POLITYK  INWESTYCYJN  SUBFUNDUSZU (BENCHMARK), A TAK E INFORMACJA
O DOKONANYCH ZMIANACH WZORCA, JE ELI MIA Y MIEJSCE
Subfundusz okre li , e benchmarkiem Subfunduszu jest: dwukrotno  zmian ceny ropy naftowej w
uj ciu procentowym, liczona na podstawie zmian kursu kontraktów futures na rop  naftow  CL Light
Sweet Crude Oil Futures o dacie wygasania poni ej jednego roku, notowanych na gie dzie New York
Mercantile Exchange, gdzie przez dzienn  procentow  zmian  kursu kontraktów futures rozumie si
procentow  ró nic  warto ci pomi dzy ostatnim kursem transakcyjnym kontraktów dost pnym o
godzinie 23:00 czasu polskiego w danym dniu oraz ostatnim kursem transakcyjnym dost pnym o
godzinie 23:00 czasu polskiego w dniu poprzednim.
Benchmark jest wyliczany przez Towarzystwo, zgodnie z zasadami przyj tymi do wyceny Aktywów
Funduszu.

5.4. INFORMACJA O REDNICH STOPACH ZWROTU Z PRZYJ TEGO PRZEZ SUBFUNDUSZ
WZORCA ZA OSTATNIE 2 LATA (W PRZYPADKU SUBFUNDUSZU PROWADZ CEGO
DZIA ALNO  NIE D EJ NI  3 LATA)
nie dotyczy – na dzie  ostatniej aktualizacji Prospektu dane nie s  dost pne

5.5. ZASTRZE ENIE, E INDYWIDUALNA STOPA ZWROTU UCZESTNIKA Z INWESTYCJI
JEST UZALE NIONA OD WARTO CI JEDNOSTKI UCZESTNICTWA W MOMENCIE JEJ
ZBYCIA I ODKUPIENIA PRZEZ FUNDUSZ ORAZ WYSOKO CI POBRANYCH OP AT
MANIPULACYJNYCH ORAZ E WYNIKI HISTORYCZNE NIE GWARANTUJ
UZYSKANIA PODOBNYCH W PRZYSZ CI
Poni sza informacja jest jednakowa dla wszystkich Subfunduszy
Towarzystwo zastrzega niniejszym, e indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycji jest
uzale niona od warto ci Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz
oraz wysoko ci pobranych przez Fundusz op at manipulacyjnych.
Towarzystwo zastrzega niniejszym, e wyniki historyczne nie gwarantuj  uzyskania podobnych w
przysz ci.



109

Rozdzia  III L
DANE O SUBFUNDUSZU QUERCUS Oil short

1. ZWI Y OPIS POLITYKI INWESTYCYJNEJ SUBFUNDUSZU
1.1. WSKAZANIE G ÓWNYCH KATEGORII LOKAT SUBFUNDUSZU I ICH

DYWERSYFIKACJI CHARAKTERYZUJ CYCH SPECYFIK  SUBFUNDUSZU ORAZ,
JE ELI FUNDUSZ LOKUJE AKTYWA SUBFUNDUSZU G ÓWNIE W LOKATY INNE NI
PAPIERY WARTO CIOWE LUB INSTRUMENTY RYNKU PIENI NEGO - WYRA NE
WSKAZANIE TEJ CECHY
Celem prowadzonej polityki inwestycyjnej Subfunduszu jest d enie do uzyskania dziennej
procentowej zmiany warto ci jednostki uczestnictwa Subfunduszu, wynosz cej odwrotno  (gdzie
odwrotno  oznacza dan  warto  ze znakiem „-”) dziennej procentowej zmiany kursu kontraktów
futures na rop  naftow  CL Light Sweet Crude Oil Futures o dacie wygasania poni ej jednego roku,
notowanych na gie dzie New York Mercantile Exchange.
Fundusz b dzie, przy dokonywaniu lokat Aktywów Subfunduszu, stosowa  zasady i ograniczenia
inwestycyjne okre lone w Ustawie dla funduszu inwestycyjnego zamkni tego.
W celu odwzorowania odwrotno ci dziennych zmian cen ropy naftowej, o której mowa powy ej,
Fundusz b dzie inwestowa  Aktywa Subfunduszu w kontrakty terminowe na rop  naftow  notowane na
rynku wskazanym powy ej, dowolnej serii – Fundusz b dzie zajmowa  krótk  pozycj  w kontraktach
terminowych na rop  naftow .
Cz  Aktywów Subfunduszu, która nie b dzie wykorzystana do inwestowania w kontrakty terminowe,
tj. nie b dzie z ona jako depozyt zabezpieczaj cy, Fundusz b dzie inwestowa  w Instrumenty D ne,
a tak e w inne instrumenty finansowe.
Fundusz mo e zabezpiecza  inwestycje Subfunduszu w instrumenty finansowe denominowane w
walutach obcych z wykorzystaniem Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych oraz
kontraktów terminowych notowanych na GPW w Warszawie.
Przez dzienn  procentow  zmian  kursu kontraktów futures, o której mowa powy ej rozumie si
procentow  ró nic  warto ci pomi dzy kursem transakcyjnym w/w kontraktów ustalonym zgodnie z
postanowieniami § 17 ust. 4 Cz ci I Statutu Funduszu w danym dniu oraz kursu transakcyjnego
ustalonego zgodnie z postanowieniami § 17 ust. 4 Cz ci I Statutu Funduszu w dniu poprzednim.

1.2. ZWI Y OPIS KRYTERIÓW DOBORU LOKAT DO PORTFELA INWESTYCYJNEGO
SUBFUNDUSZU

ówne kryteria doboru poszczególnych kategorii lokat s  nast puj ce:
1) dla Instrumentów Akcyjnych: prognozowany wzrost warto ci instrumentu finansowego w uj ciu

nominalnym lub relatywnym, tj. w porównaniu z innymi podobnymi instrumentami finansowymi
lub w porównaniu do stopy zwrotu z indeksu gie dowego; prognozowane perspektywy wzrostu
wyników finansowych emitenta; ryzyko dzia alno ci emitenta; w przypadku praw poboru – równie
relacja ceny prawa poboru do aktualnej ceny akcji danej spó ki; w przypadku obligacji zamiennych
– równie  warunki zamiany obligacji na akcje;

2) dla Instrumentów D nych: prognozowane zmiany poziomu rynkowych stóp procentowych;
prognozowane zmiany kszta tu krzywej dochodowo ci; stosunek oczekiwanej stopy zwrotu do
ryzyka inwestycyjnego zwi zanego z danym papierem warto ciowym lub Instrumentem Rynku
Pieni nego; wp yw na redni okres do wykupu ca ego portfela inwestycyjnego; w przypadku
instrumentów d nych innych ni  emitowane, por czone lub gwarantowane przez Skarb Pa stwa
lub Narodowy Bank Polski – równie  wiarygodno  kredytowa emitenta, przy czym je li emitent
lub gwarant danej emisji posiadaj  rating, to musi by  to rating inwestycyjny;

3) dla Tytu ów Uczestnictwa: mo liwo  efektywniejszej realizacji celu inwestycyjnego Funduszu;
mo liwo  efektywniejszej dywersyfikacji lokat Funduszu; adekwatno  polityki inwestycyjnej
funduszu inwestycyjnego otwartego, funduszu zagranicznego lub instytucji wspólnego
inwestowania do polityki inwestycyjnej Funduszu;

4) dla Instrumentów Pochodnych: efektywno , rozumiana jako zgodno  zmiany warto ci
Instrumentu Pochodnego z oczekiwan  zmian  warto ci instrumentu bazowego; adekwatno ,
rozumiana jako zgodno  instrumentów bazowych z polityk  inwestycyjn  obowi zuj  dla danego
Subfunduszu; p ynno , rozumiana jako istnienie wolumenu obrotu danym Instrumentem
Pochodnym znacznie przewy szaj cego wielko  transakcji; koszt, rozumiany jako koszty
ponoszone w celu nabycia Instrumentu Pochodnego, w relacji do kosztów ponoszonych w celu
nabycia instrumentu bazowego;

5) dla Depozytów: oprocentowanie depozytów; wiarygodno  banku;
6) dla Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych: efektywno , rozumiana jako zgodno

zmiany warto ci Niewystandaryzowanego Instrumentu Pochodnego z oczekiwan  zmian  warto ci
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instrumentu bazowego, adekwatno , rozumiana jako zgodno  instrumentów bazowych z polityk
inwestycyjn  obowi zuj  dla danego Subfunduszu, mo liwo  zabezpieczenia lokat danego
Subfunduszu odpowiadaj cych instrumentem bazowym Niewystandaryzowanych Instrumentów
Pochodnych, rozumiana jako ograniczenie ryzyka inwestycyjnego zwi zanego ze zmian  kursów,
cen lub warto ci tych lokat danego Subfunduszu.

1.3. JE ELI SUBFUNDUSZ ODZWIERCIEDLA SK AD UZNANEGO INDEKSU AKCJI LUB
NYCH PAPIERÓW WARTO CIOWYCH – WSKAZANIE TEGO INDEKSU, RYNKU,

KTÓREGO INDEKS DOTYCZY, ORAZ STOPNIA ODZWIERCIEDLENIA INDEKSU
PRZEZ SUBFUNDUSZ
Subfundusz nie odzwierciedla sk adu uznanego indeksu akcji lub d nych papierów warto ciowych.
Natomiast w ramach realizacji celu inwestycyjnego Subfunduszu Fundusz d y, aby uzyska  zmian
warto ci jednostki uczestnictwa Subfunduszu porównywaln  do benchmarku, którym jest odwrotno
zmian ceny ropy naftowej w uj ciu procentowym, liczona na podstawie zmian kursu kontraktów futures
na rop  naftow  CL Light Sweet Crude Oil Futures o dacie wygasania poni ej jednego roku,
notowanych na gie dzie New York Mercantile Exchange.

1.4. JE ELI WARTO  AKTYWÓW NETTO PORTFELA INWESTYCYJNEGO
SUBFUNDUSZU MO E SI  CHARAKTERYZOWA  DU  ZMIENNO CI  WYNIKAJ
ZE SK ADU PORTFELA LUB Z PRZYJ TEJ TECHNIKI ZARZ DZANIA PORTFELEM –
WYRA NE WSKAZANIE TEJ CECHY
Ze wzgl du na du  zmienno  cen Instrumentów Pochodnych, w które g ównie Subfundusz lokuje
swoje aktywa, warto  aktywów netto portfela inwestycyjnego mo e ulega  bardzo istotnym zmianom.

1.5. JE ELI FUNDUSZ MO E ZAWIERA  UMOWY, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM S
INSTRUMENTY POCHODNE, W TYM NIEWYSTANDARYZOWANE INSTRUMENTY
POCHODNE - WSKAZANIE TEJ INFORMACJI WRAZ Z OKRE LENIEM WP YWU
ZAWARCIA TAKICH UMÓW, W TYM UMÓW, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM S
NIEWYSTANDARYZOWANE INSTRUMENTY POCHODNE, NA RYZYKO ZWI ZANE Z
PRZYJ  POLITYK  INWESTYCYJN
Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie Aktywów Subfunduszu

ównie w Towarowe Instrumenty Pochodne.
Inwestycje te powoduj  bardzo wysoki poziom ryzyka polityki inwestycyjnej Subfunduszu. W
szczególno ci, z lokatami w Towarowe Instrumenty Pochodne zwi zane s  rodzaje ryzyka wskazane
poni ej.
Fundusz mo e zabezpiecza  inwestycje Subfunduszu w instrumenty finansowe denominowane w
walutach obcych z wykorzystaniem Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych – kontraktów
forward, dla których instrumentami bazowymi s  waluty oraz Instrumentów Pochodnych – kontraktów
terminowych notowanych na GPW w Warszawie.
Subfundusz nie b dzie zawiera  umów maj cych za przedmiot inne instrumenty pochodne, w
szczególno ci nie b dzie zawiera  umów maj cych za przedmiot inne niewystandaryzowane
instrumenty pochodne.
Z lokatami w Instrumenty Pochodne zwi zane s  nast puj ce rodzaje ryzyka:
1) ryzyko rynkowe instrumentu bazowego – zwi zane z niekorzystnymi zmianami poziomu lub

zmienno ci kursów, cen lub warto ci instrumentu bazowego, o który oparty jest ten Instrument
Pochodny,

2) ryzyko stosowania d wigni finansowej – w Instrumenty Pochodne cz sto wkomponowany jest
mechanizm kredytowy, to znaczy Fundusz wnosi depozyt zabezpieczaj cy w wysoko ci ni szej ni
warto  instrumentu bazowego, istnieje w zwi zku z tym mo liwo  poniesienia przez Fundusz
straty przewy szaj cej warto  depozytu zabezpieczaj cego, mechanizm d wigni finansowej
powoduje zwielokrotnienie zysków i strat z inwestycji – Fundusz mo e by  nara ony na istotne
ryzyko w zwi zku z wykorzystaniem mechanizmu d wigni finansowej,

3) ryzyko niedopasowania wyceny Instrumentu Pochodnego do wyceny instrumentu bazowego, o
który oparty jest ten Instrument Pochodny,

4) ryzyko rozliczenia transakcji – ryzyko zwi zane z mo liwo ci  wyst powania b dów lub opó nie
w rozliczeniach transakcji, których przedmiotem s  Instrumenty Pochodne,

5) ryzyko operacyjne – zwi zane z zawodno ci  systemów informatycznych i wewn trznych systemów
kontrolnych.

Z lokatami w Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne zwi zane s  nast puj ce rodzaje ryzyka:
1) ryzyko rynkowe instrumentu bazowego – zwi zane z niekorzystnymi zmianami poziomu lub

zmienno ci kursów, cen lub warto ci instrumentu bazowego, o który oparty jest ten
Niewystandaryzowany Instrument Pochodny,
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2) ryzyko stosowania d wigni finansowej – w Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne cz sto
wkomponowany jest mechanizm kredytowy, to znaczy Subfundusz wnosi depozyt zabezpieczaj cy
w wysoko ci ni szej ni  warto  instrumentu bazowego, istnieje w zwi zku z tym mo liwo
poniesienia przez Subfundusz straty przewy szaj cej warto  depozytu zabezpieczaj cego,
mechanizm d wigni finansowej powoduje zwielokrotnienie zysków i strat z inwestycji –
Subfundusz mo e by  nara ony na istotne ryzyko w zwi zku z wykorzystaniem mechanizmu

wigni finansowej,
3) ryzyko niedopasowania wyceny Niewystandaryzowanego Instrumentu Pochodnego do wyceny

instrumentu bazowego, o który oparty jest ten Niewystandaryzowany Instrument Pochodny,
4) ryzyko rozliczenia transakcji – ryzyko zwi zane z mo liwo ci  wyst powania b dów lub opó nie

w rozliczeniach transakcji, których przedmiotem s  Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne,
5) ryzyko niewyp acalno ci kontrahenta – ryzyko to dotyczy Niewystandaryzowanych Instrumentów

Pochodnych i b dzie ograniczone w zwi zku z ustalonymi w Statucie Funduszu ograniczeniami,
6) ryzyko p ynno ci – Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne nie s  przedmiotem aktywnego

obrotu, Subfundusz ma jednak mo liwo  neutralizacji ekspozycji na ryzyko danego instrumentu
bazowego poprzez zajmowanie przeciwstawnych pozycji w instrumentach danego rodzaju,

7) ryzyko operacyjne – zwi zane z zawodno ci  systemów informatycznych i wewn trznych systemów
kontrolnych.

Z lokatami w Towarowe Instrumenty Pochodne zwi zane s  nast puj ce rodzaje ryzyka:
1) ryzyko rynkowe instrumentu bazowego – zwi zane z niekorzystnymi zmianami poziomu lub

zmienno ci kursów, cen lub warto ci instrumentu bazowego, o który oparty jest ten Towarowy
Instrument Pochodny,

2) ryzyko stosowania d wigni finansowej – w Towarowe Instrumenty Pochodne cz sto
wkomponowany jest mechanizm kredytowy, to znaczy Fundusz wnosi depozyt zabezpieczaj cy w
wysoko ci ni szej ni  warto  instrumentu bazowego, istnieje w zwi zku z tym mo liwo
poniesienia przez Fundusz straty przewy szaj cej warto  depozytu zabezpieczaj cego, mechanizm

wigni finansowej powoduje zwielokrotnienie zysków i strat z inwestycji – Fundusz mo e by
nara ony na istotne ryzyko w zwi zku z wykorzystaniem mechanizmu d wigni finansowej,

3) ryzyko niedopasowania wyceny Towarowego Instrumentu Pochodnego do wyceny instrumentu
bazowego, o który oparty jest ten Towarowy Instrument Pochodny,

4) ryzyko rozliczenia transakcji – ryzyko zwi zane z mo liwo ci  wyst powania b dów lub opó nie
w rozliczeniach transakcji, których przedmiotem s  Towarowe Instrumenty Pochodne,

5) ryzyko operacyjne – zwi zane z zawodno ci  systemów informatycznych i wewn trznych systemów
kontrolnych,

6) ryzyko p ynno ci – ryzyko polegaj ce na braku mo liwo ci sprzeda y w krótkim okresie
Towarowych Instrumentów Pochodnych po cenach odzwierciedlaj cych realn  warto  lokat.
Fundusz b dzie ogranicza  ryzyko p ynno ci poprzez inwestowanie aktywów przede wszystkim na
rynkach Towarowych Instrumentów Pochodnych charakteryzuj cych si  du  p ynno ci ,

7) ryzyko walutowe – aktywa Subfunduszu inwestowane b  cz ciowo w instrumenty finansowe
wyra one w walucie obcej, co wi e si  z ponoszeniem ryzyka zwi zanego ze zmian  kursów walut.

1.6. JE ELI UDZIELONO GWARANCJI WYP ATY OKRE LONEJ KWOTY Z TYTU U
ODKUPIENIA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA - WSKAZANIE GWARANTA ORAZ
WARUNKÓW GWARANCJI
nie dotyczy – nie udzielono adnych gwarancji

2. OPIS RYZYKA ZWI ZANEGO Z INWESTOWANIEM W JEDNOSTKI UCZESTNICTWA
SUBFUNDUSZU, W TYM RYZYKA INWESTYCYJNEGO ZWI ZANEGO Z PRZYJ
POLITYK  INWESTYCYJN  SUBFUNDUSZU

2.1. OPIS RYZYKA INWESTYCYJNEGO ZWI ZANEGO Z POLITYK  INWESTYCYJN
SUBFUNDUSZU, Z UWZGL DNIENIEM STRATEGII ZARZ DZANIA I SZCZEGÓLNYCH
STRATEGII INWESTYCYJNYCH STOSOWANYCH W ODNIESIENIU DO INWESTYCJI
NA OKRE LONYM OBSZARZE GEOGRAFICZNYM, W OKRE LONEJ BRAN Y LUB
SEKTORZE GOSPODARCZYM ALBO W ODNIESIENIU DO OKRE LONEJ KATEGORII
LOKAT, ALBO W CELU ODZWIERCIEDLENIA INDEKSU AKCJI LUB D NYCH
PAPIERÓW WARTO CIOWYCH
Z polityk  inwestycyjn  Subfunduszu wi e si  bardzo wysoki poziom ryzyka wynikaj cy z inwestycji
wi kszo ci rodków Subfunduszu w Towarowe Instrumenty Pochodne – kontrakty futures, dla których
instrumentem bazowym jest ropa naftowa. Rodzaje ryzyk zwi zanych z tymi inwestycjami zosta y
wskazane w punkcie 1.5 niniejszego rozdzia u Prospektu.
Z polityk  inwestycyjn  Subfunduszu wi  si  ponadto ryzyka opisane poni ej.

2.1.1. RYZYKO RYNKOWE
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Ryzyko rynkowe to ryzyko spadku warto ci aktywów netto portfela inwestycyjnego spowodowane
niekorzystnymi zmianami cen instrumentów finansowych.
Dla Subfunduszu g ównymi elementami ryzyka rynkowego s : ryzyko rynku surowców i ryzyko stopy
procentowej.
Ryzyko rynku surowców obejmuje ryzyko spadku warto ci aktywów netto portfela inwestycyjnego
spowodowane niekorzystn  zmian  kursu instrumentu finansowego, którego wycena zale y od kursu
instrumentu bazowego b cego surowcem.
Ryzyko stopy procentowej obejmuje ryzyko spadku Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu
spowodowane wzrostem rynkowych stóp procentowych. Ryzyko stopy procentowej jest wi ksze dla
instrumentów o sta ym oprocentowaniu. Zale no  cen instrumentów d nych od rynkowych stóp
procentowych jest odwrotna. Wraz ze wzrostem rynkowych stóp procentowych ceny instrumentów

nych zazwyczaj spadaj , a wraz ze spadkiem rynkowych stóp procentowych ceny instrumentów
nych rosn . Ryzyko stopy procentowej zale y od czasu do wykupu instrumentu, jego stopy

odsetkowej i stopy dochodowo ci. Im d szy czas do wykupu instrumentu, tym wy sze jest ryzyko
stopy procentowej. Im ni sza stopa odsetkowa i stopa dochodowo ci instrumentu, tym wy sze jest
ryzyko stopy procentowej. ród ami ryzyka stopy procentowej s  m.in. wzrost stopy inflacji (bie cej
lub prognozowanej), wysokie tempo rozwoju gospodarczego, spadek stopy oszcz dno ci w gospodarce,
negatywna ocena przez inwestorów przysz ej sytuacji fiskalnej kraju, wzrost stóp procentowych w
innych krajach. Szczególnie du e znaczenie dla wysoko ci rynkowych stóp procentowych w Polsce
maj  poziom deficytu finansów publicznych i d ugu publicznego w relacji do PKB oraz perspektywy
kszta towania si  tych parametrów w przysz ci.

2.1.2. RYZYKO KREDYTOWE
ównymi elementami ryzyka kredytowego s : ryzyko niedotrzymania warunków, ryzyko obni enia

oceny kredytowej i ryzyko rozpi to ci kredytowej.
Ryzyko niedotrzymania warunków, nazywane równie  ryzykiem niewyp acalno ci, obejmuje ryzyko
spadku Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu spowodowane niedotrzymaniem warunków kontraktów
finansowych przez emitentów Instrumentów D nych. Ryzyko niewyp acalno ci polega na
niesp aceniu przez emitenta w terminie nale nej kwoty z tytu u wyemitowanych Instrumentów

nych.
Ryzyko obni enia oceny kredytowej obejmuje ryzyko spadku Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu
spowodowane obni eniem ocen kredytowych (ratingów) emitentów lub emisji.
Ryzyko rozpi to ci kredytowej to ryzyko spadku warto ci aktywów netto funduszu inwestycyjnego
spowodowane zmianami rozpi to ci kredytowej dla emisji, czyli ró nicy mi dzy cenami Instrumentów

nych o porównywalnych warunkach, ale wyemitowanych przez emitentów o ró nych ratingach.
Inwestycje w papiery komercyjne oraz obligacje municypalne i korporacyjne wi  si  z wy szym
poziomem ryzyka kredytowego, uzale nionym od wiarygodno ci kredytowej emitenta.
Inwestycje w tytu y uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania maj ce siedzib
za granic  lub w jednostki uczestnictwa innych funduszy obci one s  ryzykiem pochodz cym od
ryzyka lokat takiego funduszu.
Inwestycje w lokaty bankowe zwi zane s  z ryzykiem kredytowym banku.

2.1.3. RYZYKO ROZLICZENIA
Ryzyko rozliczenia wyst puje w przypadku rozliczania transakcji zakupu lub sprzeda y instrumentów
finansowych, które nie s  gwarantowane przez izby rozliczeniowe.
Z ryzykiem rozliczenia wi e si  ryzyko operacyjne obejmuj ce ryzyko straty wynikaj cej z b dnych
procedur wewn trznych, niestosowania si  do procedur, dzia ania systemów b  pracowników lub te
wynikaj cej ze zdarze  zewn trznych. Cztery podstawowe ród a ryzyka operacyjnego to: ludzie,
systemy, zdarzenia zewn trzne oraz procesy.

2.1.4. RYZYKO P YNNO CI
Ryzyko p ynno ci wi e si  z brakiem mo liwo ci przeprowadzenia transakcji, przy zachowaniu
aktualnej ceny rynkowej. Ryzyko to wyst puje najcz ciej przy próbie sprzeda y znacznej ilo ci
posiadanych aktywów, szczególnie je li p ynno  obrotu danym instrumentem nie jest wysoka.
Nast puje wówczas naruszenie struktury popytu i poda y prowadz ce do istotnej zmiany ceny
rynkowej.

2.1.5. RYZYKO WALUTOWE
Ryzyko wynika ze zmian kursów walut, w których wyra one s  lokaty funduszu wzgl dem waluty, w
której dokonywana jest wycena aktywów Funduszu. Fundusz lokuje rodki w aktywa denominowane w
walucie polskiej lub denominowane w walucie obcej.
Uczestnicy Funduszu musz  liczy  si  z ryzykiem spadku Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu
spowodowanym umocnieniem si  kursu waluty polskiej w stosunku do walut obcych.
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W celu ograniczenia ryzyka walutowego Fundusz mo e zabezpiecza  zmiany kursu walutowego z
wykorzystaniem Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych lub z wykorzystaniem
Instrumentów Pochodnych. Statut Funduszu nie przewiduje natomiast obowi zku korzystania z takich
zabezpiecze . Maj c powy sze na wzgl dzie Towarzystwo ani Fundusz nie gwarantuj  stosowania
zabezpiecze  walutowych. Decyzja w zakresie zastosowania zabezpieczenia walutowego b dzie
podejmowana ka dorazowo przez Towarzystwo.
W przypadku Subfunduszu ryzyko walutowe dotyczy g ównie depozytu zabezpieczaj cego sk adanego
w zwi zku z inwestycjami w kontrakty futures.

2.1.6. RYZYKO ZWI ZANE Z PRZECHOWYWANIEM AKTYWÓW
Aktywa Subfunduszu przechowywane s  na rachunkach prowadzonych przez Depozytariusza i
Subdepozytariuszy (podmioty, które na podstawie umowy z Depozytariuszem przechowuj  cz
aktywów Subfunduszu). Instrumenty finansowe stanowi  w asno  Funduszu i nie wchodz  do masy
upad ci w przypadku og oszenia upad ci Depozytariusza i Subdepozytariuszy.
Fundusz inwestuje w kontrakty futures za po rednictwem firm prowadz cych dzia alno  maklersk .
Fundusz sk ada w tych firmach rodki pieni ne jako depozyt zabezpieczaj cy w zwi zku z
inwestycjami w kontrakty futures. Istnieje ryzyko utraty tych rodków pieni nych z przyczyn le cych
po stronie tych firm.

2.1.7. RYZYKO ZWI ZANE Z KONCENTRACJ  AKTYWÓW LUB RYNKÓW
Fundusz koncentruje inwestycje Subfunduszy na okre lonym rynku. Sytuacja na tym rynku szczególnie
oddzia uje na warto  i p ynno  aktywów Subfunduszu. Istotne wahania cen rynkowych
poszczególnych instrumentów finansowych mog  powodowa  wahania Warto ci Aktywów Netto
przypadaj cej na Jednostk  Uczestnictwa Subfunduszu.

2.1.8. RYZYKO ROZBIE NO CI WYNIKÓW INWESTYCYJNYCH SUBFUNDUSZU W
STOSUNKU DO BENCHMARKU
W ramach realizacji celu inwestycyjnego Subfunduszu Fundusz d y, aby uzyska  zmian  warto ci
jednostki uczestnictwa Subfunduszu porównywaln  do benchmarku. Istnieje ryzyko nieosi gni cia
wyniku inwestycyjnego Subfunduszu na poziomie porównywalnym z benchmarkiem (in minus lub in
plus). Dotyczy  to mo e w szczególno ci okresu, kiedy aktywa Subfunduszu b  niewielkie w relacji
do rodków wp acanych do / wyp acanych z Subfunduszu.
Na niezgodno  wyników inwestycyjnych Subfunduszu w stosunku do benchmarku maj  wp yw m.in.
nast puj ce czynniki:
1) kszta towanie si  kursów Towarowych Instrumentów Pochodnych, w które inwestuje Subfundusz

mo e w pewnym zakresie odbiega  od zachowania kursów kontraktów futures wskazanych jako
benchmark,

2) na ostateczny wynik inwestycyjny Subfunduszu maj  wp yw koszty pokrywane przez Fundusz,
które obci aj  Aktywa Subfunduszu, w tym koszty transakcyjne – negatywny wp yw tych kosztów
jest równowa ony przez zyski z inwestycji cz ci Aktywów Subfunduszu, nie przeznaczanej na
depozyt zabezpieczaj cy, w Instrumenty D ne i inne instrumenty finansowe, ale nie zawsze jest
mo liwe osi gni cie adekwatnych zysków z tych inwestycji,

3) zlecenia nabycia / zbycia sk adników lokat Subfunduszu s  sk adane w godzinach pracy
Towarzystwa oraz podmiotów po rednicz cych w przyjmowaniu i przekazywaniu tych zlece  i w
konsekwencji Towarowe Instrumenty Pochodne s  nabywane po kursie innym ni  kurs
przyjmowany do ich wyceny (tj. ostatni dost pny o godzinie 23:00 czasu polskiego),

4) zbywanie i odkupywanie Jednostek Uczestnictwa skutkuje konieczno ci  odpowiedniego otwierania
i zamykania pozycji w Towarowych Instrumentach Pochodnych i w konsekwencji wielko
inwestycji w te instrumenty mo e by  nieadekwatna do wielko ci Aktywów Netto Subfunduszu
uwzgl dniaj cej zbyte lub odkupione Jednostki Uczestnictwa,

4) ekspozycja Subfunduszu na zmiany kursów kontraktów futures wskazanych jako benchmark mo e
ró ni  si  od zak adanej, w zwi zku z proporcjami pomi dzy Warto ci  Aktywów Netto
Subfunduszu oraz warto ci  pojedynczego kontraktu terminowego spo ród Towarowych
Instrumentów Pochodnych, w które inwestuje Subfundusz.

2.2. OPIS  RYZYKA  ZWI ZANEGO  Z  UCZESTNICTWEM  W  SUBFUNDUSZU,  W  TYM  W
SZCZEGÓLNO CI:
Poni sze informacje (pkt 2.2.1. – 2.2.5.) s  jednakowe dla wszystkich Subfunduszy

2.2.1. OPIS RYZYKA NIEOSI GNI CIA OCZEKIWANEGO ZWROTU Z INWESTYCJI W
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA, Z UWZGL DNIENIEM CZYNNIKÓW MAJ CYCH
WP YW NA POZIOM RYZYKA ZWI ZANEGO Z INWESTYCJ , W TYM: RYZYKO
ZWI ZANE Z ZAWARCIEM OKRE LONYCH UMÓW, RYZYKO ZWI ZANE ZE
SZCZEGÓLNYMI WARUNKAMI ZAWARTYCH PRZEZ SUBFUNDUSZ TRANSAKCJI, A
TAK E RYZYKO ZWI ZANE Z UDZIELONYMI GWARANCJAMI
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Ryzyko to polega na niemo no ci przewidzenia przysz ych zmian cen instrumentów finansowych
wchodz cych w sk ad portfeli Subfunduszy i w konsekwencji niemo no ci przewidzenia zmian
Warto ci Aktywów Netto Subfunduszy przypadaj cych na Jednostk  Uczestnictwa. Stopa zwrotu z
inwestycji w Jednostki Uczestnictwa jest zale na zarówno od ceny Jednostki Uczestnictwa w dniu
nabycia Jednostek Uczestnictwa przez Uczestnika, wielko ci poniesionej op aty za zbycie Jednostek
Uczestnictwa, a tak e od ceny Jednostki Uczestnictwa z dnia odkupienia Jednostek Uczestnictwa i
wielko ci op aty poniesionej z tytu u odkupienia Jednostek Uczestnictwa. W przypadku uzyskania
dodatniej stopy zwrotu Uczestnik, lub Fundusz jako p atnik podatku, b dzie zobowi zany do zap aty
podatku dochodowego, co obni y uzyskan  przez Uczestnika wielko  stopy zwrotu. Uzyskana stopa
zwrotu zale y w du ej mierze od dat nabycia i odkupienia Jednostek Uczestnictwa. adna z zawartych
przez Fundusz umów nie niesie za sob  ryzyk innych ni  ryzyka inwestycyjne opisane w niniejszym
Prospekcie. Fundusz nie zawiera  transakcji na warunkach szczególnych, które powodowa yby wzrost
ryzyka dla Uczestników. Fundusz nie udziela gwarancji innym podmiotom.

2.2.2. OPIS RYZYKA WYST PIENIA SZCZEGÓLNYCH OKOLICZNO CI, NA WYST PIENIE
KTÓRYCH UCZESTNIK FUNDUSZU NIE MA WP YWU LUB MA OGRANICZONY
WP YW, W TYM: OTWARCIE LIKWIDACJI FUNDUSZU, PRZEJ CIE ZARZ DZANIA
FUNDUSZEM PRZEZ INNE TOWARZYSTWO, ZMIAN  DEPOZYTARIUSZA LUB
PODMIOTU OBS UGUJ CEGO FUNDUSZ, PO CZENIE FUNDUSZU Z INNYM
FUNDUSZEM, PRZEKSZTA CENIE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU
INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO W FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, A TAK E
ZMIAN  POLITYKI INWESTYCYJNEJ SUBFUNDUSZU
Fundusz mo e zosta  rozwi zany. Rozwi zanie Funduszu nast puje po przeprowadzeniu likwidacji. Z
dniem rozpocz cia likwidacji Fundusz nie mo e zbywa , a tak e odkupywa  Jednostek Uczestnictwa.
Likwidacja Funduszu polega na zbyciu jego aktywów, ci gni ciu nale no ci Funduszu, zaspokojeniu
wierzycieli Funduszu i umorzeniu Jednostek Uczestnictwa przez wyp at  uzyskanych rodków
pieni nych Uczestnikom Funduszu, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich Jednostek
Uczestnictwa. Zbywanie aktywów Funduszu powinno by  dokonywane z nale ytym uwzgl dnieniem
interesów Uczestników Funduszu. Uczestnik nie ma wp ywu na wyst pienie przes anek likwidacji
Funduszu. Istnieje ryzyko, e rodki pieni ne wyp acane Uczestnikom b  ni sze ni  mo liwe do
otrzymania w przypadku, gdyby Fundusz nie zosta  postawiony w stan likwidacji.
W trakcie trwania Funduszu, Fundusz mo e dokona  likwidacji Subfunduszu. Subfundusz mo e zosta
zlikwidowany w przypadku podj cia przez Towarzystwo decyzji o jego likwidacji. W przypadku
rozwi zania Funduszu likwidacji podlegaj  wszystkie Subfundusze. Uczestnik nie ma wp ywu na
wyst pienie przes anek likwidacji Subfunduszu. Istnieje ryzyko, e rodki pieni ne wyp acane
Uczestnikom b  ni sze ni  mo liwe do otrzymania w przypadku, gdyby Fundusz lub Subfundusz nie
zosta  postawiony w stan likwidacji.
Na podstawie umowy zawartej przez Towarzystwo z innym towarzystwem funduszy inwestycyjnych,
towarzystwo to mo e przej  zarz dzanie Funduszem. Przej cie zarz dzania wymaga zmiany Statutu
Funduszu w cz ci wskazuj cej firm , siedzib  i adres zarz dzaj cego nim towarzystwa funduszy
inwestycyjnych. Towarzystwo przejmuj ce zarz dzanie wst puje w prawa i obowi zki towarzystwa

cego dotychczas organem Funduszu, z chwil  wej cia w ycie tych zmian w Statucie Funduszu.
Fundusz lub Depozytariusz mog  rozwi za  umow  o prowadzenie rejestru aktywów funduszu, za
wypowiedzeniem, w terminie nie krótszym ni  6 miesi cy. Zmiana depozytariusza wymaga jednak e
zgody Komisji. Je eli Depozytariusz nie wykonuje obowi zków okre lonych w umowie o prowadzenie
rejestru aktywów funduszu albo wykonuje je nienale ycie: Fundusz wypowiada umow  i niezw ocznie
zawiadamia o tym Komisj ; Komisja mo e nakaza  Funduszowi zmian  Depozytariusza. W tych
przypadkach wypowiedzenie mo e nast pi  w terminie krótszym ni  6 miesi cy. W przypadku otwarcia
likwidacji lub og oszenia upad ci Depozytariusza, Fundusz niezw ocznie dokonuje zmiany
depozytariusza, bez stosowania sze ciomiesi cznego terminu wypowiedzenia. Zmiana depozytariusza
jest dokonywana w sposób zapewniaj cy nieprzerwane wykonywanie obowi zków depozytariusza.
Towarzystwo mo e w ka dym czasie dokona  zmiany podmiotów obs uguj cych Fundusz, w
szczególno ci Agenta Transferowego. Uczestnik nie ma wp ywu na decyzj  Towarzystwa o zmianie
Depozytariusza lub podmiotu obs uguj cego Fundusz.
Za zgod  Komisji mo e nast pi  po czenie dwóch funduszy inwestycyjnych otwartych, zarz dzanych
przez Towarzystwo. Nie mog  by  po czone fundusze inwestycyjne otwarte, które zbywaj  jednostki
uczestnictwa ró ni ce si  od siebie sposobem pobierania op at manipulacyjnych lub op at obci aj cych
aktywa funduszu, chyba e przed rozpocz ciem procedury po czenia wszystkie jednostki uczestnictwa
zarówno w funduszu przejmuj cym, jak i funduszu przejmowanym zostan  zamienione na jednostki
uczestnictwa tej samej kategorii. Po czenie nast puje przez przeniesienie maj tku funduszu
przejmowanego do funduszu przejmuj cego oraz przydzielenie uczestnikom funduszu przejmowanego
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jednostek uczestnictwa funduszu przejmuj cego w zamian za jednostki uczestnictwa funduszu
przejmowanego. Uczestnik nie ma wp ywu na decyzj  Towarzystwa o po czeniu funduszy.
Po czone mog  zosta  równie  Subfundusze. Po czenie nast puje przez przeniesienie maj tku
Subfunduszu przejmowanego do Subfunduszu przejmuj cego oraz przydzielenie Uczestnikom
Subfunduszu przejmowanego Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu przejmuj cego w zamian za
Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu przejmowanego.
Towarzystwo mo e w ka dym czasie dokona  zmiany Statutu Funduszu w cz ci dotycz cej polityki
inwestycyjnej prowadzonej przez Subfundusz. Zmiana Statutu Funduszu wymaga og oszenia o
dokonanych zmianach oraz up ywu terminu trzech miesi cy od dnia og oszenia o zmianach. Uczestnik
nie ma wp ywu na decyzj  Towarzystwa o zmianie polityki inwestycyjnej Funduszu.

2.2.3. OPIS RYZYKA NIEWYP ACALNO CI GWARANTA
nie dotyczy – Fundusz nie jest funduszem gwarantowanym

2.2.4. OPIS RYZYKA INFLACJI
Ryzyko inflacji jest ryzykiem spadku si y nabywczej rodków pieni nych powierzonych Funduszowi.
Istnienie inflacji powoduje, e realna stopa zwrotu (z uwzgl dnieniem inflacji) mo e by  istotnie ni sza
od nominalnej stopy zwrotu (bez uwzgl dnienia inflacji).

2.2.5. OPIS RYZYKA ZWI ZANEGO Z REGULACJAMI PRAWNYMI DOTYCZ CYMI
FUNDUSZU, W SZCZEGÓLNO CI W ZAKRESIE PRAWA PODATKOWEGO
Zmiany regulacji prawnych dotycz cych dzia alno ci Subfunduszu mog  mie  wp yw na przedstawione
w niniejszym Prospekcie prawa i obowi zki Uczestników. Na dzie  sporz dzenia Prospektu, Fundusz
jest podmiotowo zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych. Nie mo na wykluczy  jednak
opodatkowania dochodów Funduszu w przysz ci. Ewentualne wprowadzenie opodatkowania
dochodów Funduszu spowoduje obni enie osi ganych przez Uczestników Funduszu stóp zwrotu z
inwestycji w Jednostki Uczestnictwa.

3. OKRE LENIE PROFILU INWESTORA, KTÓRY B DZIE UWZGL DNIA  ZAKRES
CZASOWY INWESTYCJI ORAZ POZIOM RYZYKA INWESTYCYJNEGO ZWI ZANEGO
Z PRZYJ  POLITYK  INWESTYCYJN  SUBFUNDUSZU
Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy planuj  inwestowanie d ugoterminowe, oczekuj
wysokich zysków oraz akceptuj  bardzo wysokie ryzyko zwi zane z inwestycjami w Instrumenty
Pochodne, tzn. licz  si  z mo liwo ci  silnych waha  warto ci ich inwestycji, szczególnie w krótkim
okresie, w cznie z mo liwo ci  utraty znacznej cz ci zainwestowanych rodków. Subfundusz
przeznaczony jest równie  dla inwestorów, którzy planuj  zabezpieczanie pozycji, któr  posiadaj  w
innych produktach finansowych lub dokonuj cych krótko- lub rednioterminowych inwestycji o
charakterze spekulacyjnym.

4. INFORMACJE O WYSOKO CI OP AT I PROWIZJI ZWI ZANYCH Z UCZESTNICTWEM
W SUBFUNDUSZU, SPOSOBIE ICH NALICZANIA I POBIERANIA ORAZ O KOSZTACH
OBCI AJ CYCH SUBFUNDUSZ

4.1. WSKAZANIE PRZEPISÓW STATUTU FUNDUSZU OKRE LAJ CYCH RODZAJE,
MAKSYMALN  WYSOKO , SPOSÓB KALKULACJI I NALICZANIA KOSZTÓW
OBCI AJ CYCH SUBFUNDUSZ, W TYM W SZCZEGÓLNO CI WYNAGRODZENIE
TOWARZYSTWA ORAZ TERMINY, W KTÓRYCH NAJWCZE NIEJ MO E NAST PI
POKRYCIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW KOSZTÓW
Poni sza informacja jest jednakowa dla wszystkich Subfunduszy
Rodzaje, maksymalna wysoko , sposób kalkulacji i naliczania kosztów obci aj cych Subfundusz, w
tym wynagrodzenie Towarzystwa oraz terminy, w których najwcze niej mo e nast pi  pokrycie
poszczególnych rodzajów kosztów okre lone s  w tre ci § 5 ka dego z rozdzia ów Cz ci II Statutu
Funduszu.

4.2. WSKAZANIE WARTO CI WSPÓ CZYNNIKA KOSZTÓW CA KOWITYCH, ZWANEGO
DALEJ "WSKA NIKIEM WKC", WRAZ Z INFORMACJ , E ODZWIERCIEDLA ON
UDZIA  KOSZTÓW NIEZWI ZANYCH BEZPO REDNIO Z DZIA ALNO CI
INWESTYCYJN  FUNDUSZU W REDNIEJ WARTO CI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
ZA DANY ROK, A TAK E WSKAZANIE KATEGORII KOSZTÓW FUNDUSZU
NIEW CZONYCH DO WSKA NIKA WKC, W TYM OP AT TRANSAKCYJNYCH
nie dotyczy – na dzie  ostatniej aktualizacji Prospektu dane nie s  dost pne – wska nik WKC oblicza
si  za ostatni pe ny rok kalendarzowy

4.3. WSKAZANIE OP AT MANIPULACYJNYCH Z TYTU U ZBYCIA LUB ODKUPIENIA
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA ORAZ INNYCH OP AT UISZCZANYCH BEZPO REDNIO
PRZEZ UCZESTNIKA
Poni sza informacja jest jednakowa dla wszystkich Subfunduszy, za wyj tkiem stawek procentowych
op at
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Z tytu u zbywania Jednostek Uczestnictwa kategorii A pobierana jest Op ata Dystrybucyjna w
wysoko ci nie wy szej ni  3,8% wp aty dokonanej przez nabywc .
Z tytu u zbycia Jednostek Uczestnictwa w ramach zamiany lub konwersji, w miejsce Op aty
Dystrybucyjnej pobierana jest Op ata Wyrównawcza. Stawka Op aty Wyrównawczej jest równa stawce
Op aty Dystrybucyjnej obowi zuj cej w Subfunduszu docelowym pomniejszonej o stawk  Op aty
Dystrybucyjnej obowi zuj cej w Subfunduszu ród owym, dla danej warto ci zlecenia nabycia
Jednostek Uczestnictwa. W przypadku, gdy nabycie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu
ród owym nast pi o na podstawie zamiany lub konwersji, wówczas stawk  Op aty Dystrybucyjnej

obowi zuj cej w Subfunduszu docelowym pomniejsza si  o stawk  Op aty Dystrybucyjnej
obowi zuj cej w Subfunduszu o najwy szych stawkach Op aty Dystrybucyjnej spo ród Subfunduszy
uczestnicz cych we wcze niejszych zamianach lub konwersjach tych Jednostek Uczestnictwa.
Wysoko  op at manipulacyjnych jest zró nicowana w zale no ci od Dystrybutorów i ustalane s
oddzielne Tabele Op at dla poszczególnych Dystrybutorów. Tabela Op at obowi zuj ca dla danego
Dystrybutora jest udost pniana w Punktach Obs ugi Klientów tego Dystrybutora. Wszystkie Tabele
Op at s  udost pniane na stronie internetowej Towarzystwa.
Towarzystwo mo e obni  op aty manipulacyjne lub zwolni  z tych op at: pracowników
Towarzystwa, pracowników Agenta Transferowego, pracowników i agentów Dystrybutora,
pracowników Depozytariusza, akcjonariuszy Towarzystwa, innych Inwestorów lub Uczestników po
przeprowadzeniu indywidualnych negocjacji (w formie jednorazowej lub sta ej obni ki lub zwolnienia),
a tak e osoby, których reklamacje zosta y uwzgl dnione przez Fundusz. Towarzystwo mo e
upowa nia  Dystrybutorów do negocjowania indywidualnych obni ek lub zwolnie  z op aty
manipulacyjnych.
Towarzystwo mo e prowadzi  kampanie promocyjne polegaj ce na zbywaniu Jednostek Uczestnictwa
bez pobierania Op aty Dystrybucyjnej lub z pobieraniem tej op aty w wysoko ci ni szej, ni  wynika z
Tabeli Op at b  Umów Dodatkowych. O wprowadzeniu kampanii promocyjnej oraz wysoko ci
Op aty Dystrybucyjnej obowi zuj cej w okresie kampanii promocyjnej Towarzystwo og osi w pi mie
przeznaczonym do og osze  Funduszu lub na stronie internetowej przeznaczonej do og osze
Funduszu.

4.4. WSKAZANIE OP ATY ZMIENNEJ, B CEJ CZ CI  WYNAGRODZENIA ZA
ZARZ DZANIE, KTÓREJ WYSOKO  JEST UZALE NIONA OD WYNIKÓW
SUBFUNDUSZU, PREZENTOWANEJ W UJ CIU PROCENTOWYM W STOSUNKU DO

REDNIEJ WARTO CI AKTYWÓW NETTO SUBFUNDUSZU
nie dotyczy – Towarzystwo nie pobiera cz ci zmiennej wynagrodzenia z tytu u zarz dzania
Subfunduszem

4.5. WSKAZANIE MAKSYMALNEJ WYSOKO CI WYNAGRODZENIA ZA ZARZ DZANIE
SUBFUNDUSZEM
Poni sza informacja jest jednakowa dla wszystkich Subfunduszy, za wyj tkiem stawek procentowych
Wynagrodzenia Towarzystwa oraz cz ci zmiennej wynagrodzenia Towarzystwa
Towarzystwo z tytu u zarz dzania Subfunduszem pobiera Wynagrodzenie Towarzystwa sk adaj ce si
wy cznie z cz ci sta ej, w wysoko ci nie wy szej ni  3,8% Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu w
skali roku, naliczanej proporcjonalnie od Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu w danym Dniu
Wyceny (Towarzystwo nie pobiera cz ci zmiennej).

4.6. WSKAZANIE ISTNIEJ CYCH UMÓW LUB POROZUMIE , NA PODSTAWIE KTÓRYCH
KOSZTY DZIA ALNO CI SUBFUNDUSZU BEZPO REDNIO LUB PO REDNIO S
ROZDZIELANE MI DZY SUBFUNDUSZ A TOWARZYSTWO LUB INNY PODMIOT, W
TYM WSKAZANIE US UG DODATKOWYCH ORAZ WSKAZANIE WP YWU TYCH
US UG NA WYSOKO  PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ PODMIOT PROWADZ CY
DZIA ALNO  MAKLERSK  ORAZ NA WYSOKO  WYNAGRODZENIA
TOWARZYSTWA ZA ZARZ DZANIE SUBFUNDUSZEM
Poni sza informacja jest jednakowa dla wszystkich Subfunduszy
Nie istniej  umowy ani porozumienia dotycz ce podzia  kosztów dzia alno ci Subfunduszu pomi dzy
Subfundusz i Towarzystwo lub inny podmiot. Jedyne zasady podzia u kosztów pomi dzy Subfundusz i
Towarzystwo okre la Statutu Funduszu. Fundusz ani Towarzystwo nie otrzymuj  us ug dodatkowych.

5. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE W UJ CIU HISTORYCZNYM
5.1. WARTO  AKTYWÓW NETTO SUBFUNDUSZU NA KONIEC OSTATNIEGO ROKU

OBROTOWEGO, ZGODNA Z WARTO CI  ZAPREZENTOWAN  W ZBADANYM PRZEZ
BIEG EGO REWIDENTA SPRAWOZDANIU FINANSOWYM FUNDUSZU
nie dotyczy – na dzie  ostatniej aktualizacji Prospektu dane nie s  dost pne
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5.2. WIELKO REDNIEJ STOPY ZWROTU Z INWESTYCJI W JEDNOSTKI
UCZESTNICTWA SUBFUNDUSZU ZA OSTATNIE 2 LATA (W PRZYPADKU
SUBFUNDUSZU PROWADZ CEGO DZIA ALNO  NIE D EJ NI  3 LATA)
nie dotyczy – na dzie  ostatniej aktualizacji Prospektu dane nie s  dost pne

5.3. WSKAZANIE WZORCA S CEGO DO OCENY EFEKTYWNO CI INWESTYCJI W
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA SUBFUNDUSZU ODZWIERCIEDLAJ CEGO
ZACHOWANIE SI  ZMIENNYCH RYNKOWYCH NAJLEPIEJ ODDAJ CYCH CEL I
POLITYK  INWESTYCYJN  SUBFUNDUSZU (BENCHMARK), A TAK E INFORMACJA
O DOKONANYCH ZMIANACH WZORCA, JE ELI MIA Y MIEJSCE
Subfundusz okre li , e benchmarkiem Subfunduszu jest: odwrotno  zmian ceny ropy naftowej w
uj ciu procentowym, liczona na podstawie zmian kursu kontraktów futures na rop  naftow  CL Light
Sweet Crude Oil Futures o dacie wygasania poni ej jednego roku, notowanych na gie dzie New York
Mercantile Exchange, gdzie przez dzienn  procentow  zmian  kursu kontraktów futures rozumie si
procentow  ró nic  warto ci pomi dzy ostatnim kursem transakcyjnym kontraktów dost pnym o
godzinie 23:00 czasu polskiego w danym dniu oraz ostatnim kursem transakcyjnym dost pnym o
godzinie 23:00 czasu polskiego w dniu poprzednim.
Benchmark jest wyliczany przez Towarzystwo, zgodnie z zasadami przyj tymi do wyceny Aktywów
Funduszu.

5.4. INFORMACJA O REDNICH STOPACH ZWROTU Z PRZYJ TEGO PRZEZ SUBFUNDUSZ
WZORCA ZA OSTATNIE 2 LATA (W PRZYPADKU SUBFUNDUSZU PROWADZ CEGO
DZIA ALNO  NIE D EJ NI  3 LATA)
nie dotyczy – na dzie  ostatniej aktualizacji Prospektu dane nie s  dost pne

5.5. ZASTRZE ENIE, E INDYWIDUALNA STOPA ZWROTU UCZESTNIKA Z INWESTYCJI
JEST UZALE NIONA OD WARTO CI JEDNOSTKI UCZESTNICTWA W MOMENCIE JEJ
ZBYCIA I ODKUPIENIA PRZEZ FUNDUSZ ORAZ WYSOKO CI POBRANYCH OP AT
MANIPULACYJNYCH ORAZ E WYNIKI HISTORYCZNE NIE GWARANTUJ
UZYSKANIA PODOBNYCH W PRZYSZ CI
Poni sza informacja jest jednakowa dla wszystkich Subfunduszy
Towarzystwo zastrzega niniejszym, e indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycji jest
uzale niona od warto ci Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz
oraz wysoko ci pobranych przez Fundusz op at manipulacyjnych.
Towarzystwo zastrzega niniejszym, e wyniki historyczne nie gwarantuj  uzyskania podobnych w
przysz ci.
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Rozdzia  III M
DANE O SUBFUNDUSZU QUERCUS Wheat lev

1. ZWI Y OPIS POLITYKI INWESTYCYJNEJ SUBFUNDUSZU
1.1. WSKAZANIE G ÓWNYCH KATEGORII LOKAT SUBFUNDUSZU I ICH

DYWERSYFIKACJI CHARAKTERYZUJ CYCH SPECYFIK  SUBFUNDUSZU ORAZ,
JE ELI FUNDUSZ LOKUJE AKTYWA SUBFUNDUSZU G ÓWNIE W LOKATY INNE NI
PAPIERY WARTO CIOWE LUB INSTRUMENTY RYNKU PIENI NEGO - WYRA NE
WSKAZANIE TEJ CECHY
Celem prowadzonej polityki inwestycyjnej Subfunduszu jest d enie do uzyskania dziennej
procentowej zmiany warto ci jednostki uczestnictwa Subfunduszu, wynosz cej dwukrotno  dziennej
procentowej zmiany kursu kontraktów futures na pszenic  Wheat Futures o dacie wygasania poni ej
jednego roku, notowanych na gie dzie Chicago Board of Trade.
Fundusz b dzie, przy dokonywaniu lokat Aktywów Subfunduszu, stosowa  zasady i ograniczenia
inwestycyjne okre lone w Ustawie dla funduszu inwestycyjnego zamkni tego.
W celu odwzorowania dwukrotno ci dziennych zmian cen pszenicy, o której mowa powy ej, Fundusz

dzie inwestowa  Aktywa Subfunduszu w kontrakty terminowe na pszenic  notowane na rynku
wskazanym powy ej, dowolnej serii – Fundusz b dzie zajmowa  d ug  pozycj  w kontraktach
terminowych na pszenic .
Cz  Aktywów Subfunduszu, która nie b dzie wykorzystana do inwestowania w kontrakty terminowe,
tj. nie b dzie z ona jako depozyt zabezpieczaj cy, Fundusz b dzie inwestowa  w Instrumenty D ne,
a tak e w inne instrumenty finansowe.
Fundusz mo e zabezpiecza  inwestycje Subfunduszu w instrumenty finansowe denominowane w
walutach obcych z wykorzystaniem Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych oraz
kontraktów terminowych notowanych na GPW w Warszawie.
Przez dzienn  procentow  zmian  kursu kontraktów futures, o której mowa powy ej rozumie si
procentow  ró nic  warto ci pomi dzy kursem transakcyjnym w/w kontraktów ustalonym zgodnie z
postanowieniami § 17 ust. 4 Cz ci I Statutu Funduszu w danym dniu oraz kursu transakcyjnego
ustalonego zgodnie z postanowieniami § 17 ust. 4 Cz ci I Statutu Funduszu w dniu poprzednim.

1.2. ZWI Y OPIS KRYTERIÓW DOBORU LOKAT DO PORTFELA INWESTYCYJNEGO
SUBFUNDUSZU

ówne kryteria doboru poszczególnych kategorii lokat s  nast puj ce:
1) dla Instrumentów Akcyjnych: prognozowany wzrost warto ci instrumentu finansowego w uj ciu

nominalnym lub relatywnym, tj. w porównaniu z innymi podobnymi instrumentami finansowymi
lub w porównaniu do stopy zwrotu z indeksu gie dowego; prognozowane perspektywy wzrostu
wyników finansowych emitenta; ryzyko dzia alno ci emitenta; w przypadku praw poboru – równie
relacja ceny prawa poboru do aktualnej ceny akcji danej spó ki; w przypadku obligacji zamiennych
– równie  warunki zamiany obligacji na akcje;

2) dla Instrumentów D nych: prognozowane zmiany poziomu rynkowych stóp procentowych;
prognozowane zmiany kszta tu krzywej dochodowo ci; stosunek oczekiwanej stopy zwrotu do
ryzyka inwestycyjnego zwi zanego z danym papierem warto ciowym lub Instrumentem Rynku
Pieni nego; wp yw na redni okres do wykupu ca ego portfela inwestycyjnego; w przypadku
instrumentów d nych innych ni  emitowane, por czone lub gwarantowane przez Skarb Pa stwa
lub Narodowy Bank Polski – równie  wiarygodno  kredytowa emitenta, przy czym je li emitent
lub gwarant danej emisji posiadaj  rating, to musi by  to rating inwestycyjny;

3) dla Tytu ów Uczestnictwa: mo liwo  efektywniejszej realizacji celu inwestycyjnego Funduszu;
mo liwo  efektywniejszej dywersyfikacji lokat Funduszu; adekwatno  polityki inwestycyjnej
funduszu inwestycyjnego otwartego, funduszu zagranicznego lub instytucji wspólnego
inwestowania do polityki inwestycyjnej Funduszu;

4) dla Instrumentów Pochodnych: efektywno , rozumiana jako zgodno  zmiany warto ci
Instrumentu Pochodnego z oczekiwan  zmian  warto ci instrumentu bazowego; adekwatno ,
rozumiana jako zgodno  instrumentów bazowych z polityk  inwestycyjn  obowi zuj  dla danego
Subfunduszu; p ynno , rozumiana jako istnienie wolumenu obrotu danym Instrumentem
Pochodnym znacznie przewy szaj cego wielko  transakcji; koszt, rozumiany jako koszty
ponoszone w celu nabycia Instrumentu Pochodnego, w relacji do kosztów ponoszonych w celu
nabycia instrumentu bazowego;

5) dla Depozytów: oprocentowanie depozytów; wiarygodno  banku;
6) dla Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych: efektywno , rozumiana jako zgodno

zmiany warto ci Niewystandaryzowanego Instrumentu Pochodnego z oczekiwan  zmian  warto ci
instrumentu bazowego, adekwatno , rozumiana jako zgodno  instrumentów bazowych z polityk
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inwestycyjn  obowi zuj  dla danego Subfunduszu, mo liwo  zabezpieczenia lokat danego
Subfunduszu odpowiadaj cych instrumentem bazowym Niewystandaryzowanych Instrumentów
Pochodnych, rozumiana jako ograniczenie ryzyka inwestycyjnego zwi zanego ze zmian  kursów,
cen lub warto ci tych lokat danego Subfunduszu.

1.3. JE ELI SUBFUNDUSZ ODZWIERCIEDLA SK AD UZNANEGO INDEKSU AKCJI LUB
NYCH PAPIERÓW WARTO CIOWYCH – WSKAZANIE TEGO INDEKSU, RYNKU,

KTÓREGO INDEKS DOTYCZY, ORAZ STOPNIA ODZWIERCIEDLENIA INDEKSU
PRZEZ SUBFUNDUSZ
Subfundusz nie odzwierciedla sk adu uznanego indeksu akcji lub d nych papierów warto ciowych.
Natomiast w ramach realizacji celu inwestycyjnego Subfunduszu Fundusz d y, aby uzyska  zmian
warto ci jednostki uczestnictwa Subfunduszu porównywaln  do benchmarku, którym jest dwukrotno
zmian ceny pszenicy w uj ciu procentowym, liczona na podstawie zmian kursu kontraktów futures na
pszenic  Wheat Futures o dacie wygasania poni ej jednego roku, notowanych na gie dzie Chicago
Board of Trade.

1.4. JE ELI WARTO  AKTYWÓW NETTO PORTFELA INWESTYCYJNEGO
SUBFUNDUSZU MO E SI  CHARAKTERYZOWA  DU  ZMIENNO CI  WYNIKAJ
ZE SK ADU PORTFELA LUB Z PRZYJ TEJ TECHNIKI ZARZ DZANIA PORTFELEM –
WYRA NE WSKAZANIE TEJ CECHY
Ze wzgl du na du  zmienno  cen Instrumentów Pochodnych, w które g ównie Subfundusz lokuje
swoje aktywa, warto  aktywów netto portfela inwestycyjnego mo e ulega  bardzo istotnym zmianom.

1.5. JE ELI FUNDUSZ MO E ZAWIERA  UMOWY, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM S
INSTRUMENTY POCHODNE, W TYM NIEWYSTANDARYZOWANE INSTRUMENTY
POCHODNE - WSKAZANIE TEJ INFORMACJI WRAZ Z OKRE LENIEM WP YWU
ZAWARCIA TAKICH UMÓW, W TYM UMÓW, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM S
NIEWYSTANDARYZOWANE INSTRUMENTY POCHODNE, NA RYZYKO ZWI ZANE Z
PRZYJ  POLITYK  INWESTYCYJN
Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie Aktywów Subfunduszu

ównie w Towarowe Instrumenty Pochodne.
Inwestycje te powoduj  bardzo wysoki poziom ryzyka polityki inwestycyjnej Subfunduszu. W
szczególno ci, z lokatami w Towarowe Instrumenty Pochodne zwi zane s  rodzaje ryzyka wskazane
poni ej.
Fundusz mo e zabezpiecza  inwestycje Subfunduszu w instrumenty finansowe denominowane w
walutach obcych z wykorzystaniem Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych – kontraktów
forward, dla których instrumentami bazowymi s  waluty oraz Instrumentów Pochodnych – kontraktów
terminowych notowanych na GPW w Warszawie.
Subfundusz nie b dzie zawiera  umów maj cych za przedmiot inne instrumenty pochodne, w
szczególno ci nie b dzie zawiera  umów maj cych za przedmiot inne niewystandaryzowane
instrumenty pochodne.
Z lokatami w Instrumenty Pochodne zwi zane s  nast puj ce rodzaje ryzyka:
1) ryzyko rynkowe instrumentu bazowego – zwi zane z niekorzystnymi zmianami poziomu lub

zmienno ci kursów, cen lub warto ci instrumentu bazowego, o który oparty jest ten Instrument
Pochodny,

2) ryzyko stosowania d wigni finansowej – w Instrumenty Pochodne cz sto wkomponowany jest
mechanizm kredytowy, to znaczy Fundusz wnosi depozyt zabezpieczaj cy w wysoko ci ni szej ni
warto  instrumentu bazowego, istnieje w zwi zku z tym mo liwo  poniesienia przez Fundusz
straty przewy szaj cej warto  depozytu zabezpieczaj cego, mechanizm d wigni finansowej
powoduje zwielokrotnienie zysków i strat z inwestycji – Fundusz mo e by  nara ony na istotne
ryzyko w zwi zku z wykorzystaniem mechanizmu d wigni finansowej,

3) ryzyko niedopasowania wyceny Instrumentu Pochodnego do wyceny instrumentu bazowego, o
który oparty jest ten Instrument Pochodny,

4) ryzyko rozliczenia transakcji – ryzyko zwi zane z mo liwo ci  wyst powania b dów lub opó nie
w rozliczeniach transakcji, których przedmiotem s  Instrumenty Pochodne,

5) ryzyko operacyjne – zwi zane z zawodno ci  systemów informatycznych i wewn trznych systemów
kontrolnych.

Z lokatami w Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne zwi zane s  nast puj ce rodzaje ryzyka:
1) ryzyko rynkowe instrumentu bazowego – zwi zane z niekorzystnymi zmianami poziomu lub

zmienno ci kursów, cen lub warto ci instrumentu bazowego, o który oparty jest ten
Niewystandaryzowany Instrument Pochodny,

2) ryzyko stosowania d wigni finansowej – w Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne cz sto
wkomponowany jest mechanizm kredytowy, to znaczy Subfundusz wnosi depozyt zabezpieczaj cy
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w wysoko ci ni szej ni  warto  instrumentu bazowego, istnieje w zwi zku z tym mo liwo
poniesienia przez Subfundusz straty przewy szaj cej warto  depozytu zabezpieczaj cego,
mechanizm d wigni finansowej powoduje zwielokrotnienie zysków i strat z inwestycji –
Subfundusz mo e by  nara ony na istotne ryzyko w zwi zku z wykorzystaniem mechanizmu

wigni finansowej,
3) ryzyko niedopasowania wyceny Niewystandaryzowanego Instrumentu Pochodnego do wyceny

instrumentu bazowego, o który oparty jest ten Niewystandaryzowany Instrument Pochodny,
4) ryzyko rozliczenia transakcji – ryzyko zwi zane z mo liwo ci  wyst powania b dów lub opó nie

w rozliczeniach transakcji, których przedmiotem s  Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne,
5) ryzyko niewyp acalno ci kontrahenta – ryzyko to dotyczy Niewystandaryzowanych Instrumentów

Pochodnych i b dzie ograniczone w zwi zku z ustalonymi w Statucie Funduszu ograniczeniami,
6) ryzyko p ynno ci – Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne nie s  przedmiotem aktywnego

obrotu, Subfundusz ma jednak mo liwo  neutralizacji ekspozycji na ryzyko danego instrumentu
bazowego poprzez zajmowanie przeciwstawnych pozycji w instrumentach danego rodzaju,

7) ryzyko operacyjne – zwi zane z zawodno ci  systemów informatycznych i wewn trznych systemów
kontrolnych.

Z lokatami w Towarowe Instrumenty Pochodne zwi zane s  nast puj ce rodzaje ryzyka:
1) ryzyko rynkowe instrumentu bazowego – zwi zane z niekorzystnymi zmianami poziomu lub

zmienno ci kursów, cen lub warto ci instrumentu bazowego, o który oparty jest ten Towarowy
Instrument Pochodny,

2) ryzyko stosowania d wigni finansowej – w Towarowe Instrumenty Pochodne cz sto
wkomponowany jest mechanizm kredytowy, to znaczy Fundusz wnosi depozyt zabezpieczaj cy w
wysoko ci ni szej ni  warto  instrumentu bazowego, istnieje w zwi zku z tym mo liwo
poniesienia przez Fundusz straty przewy szaj cej warto  depozytu zabezpieczaj cego, mechanizm

wigni finansowej powoduje zwielokrotnienie zysków i strat z inwestycji – Fundusz mo e by
nara ony na istotne ryzyko w zwi zku z wykorzystaniem mechanizmu d wigni finansowej,

3) ryzyko niedopasowania wyceny Towarowego Instrumentu Pochodnego do wyceny instrumentu
bazowego, o który oparty jest ten Towarowy Instrument Pochodny,

4) ryzyko rozliczenia transakcji – ryzyko zwi zane z mo liwo ci  wyst powania b dów lub opó nie
w rozliczeniach transakcji, których przedmiotem s  Towarowe Instrumenty Pochodne,

5) ryzyko operacyjne – zwi zane z zawodno ci  systemów informatycznych i wewn trznych systemów
kontrolnych,

6) ryzyko p ynno ci – ryzyko polegaj ce na braku mo liwo ci sprzeda y w krótkim okresie
Towarowych Instrumentów Pochodnych po cenach odzwierciedlaj cych realn  warto  lokat.
Fundusz b dzie ogranicza  ryzyko p ynno ci poprzez inwestowanie aktywów przede wszystkim na
rynkach Towarowych Instrumentów Pochodnych charakteryzuj cych si  du  p ynno ci ,

7) ryzyko walutowe – aktywa Subfunduszu inwestowane b  cz ciowo w instrumenty finansowe
wyra one w walucie obcej, co wi e si  z ponoszeniem ryzyka zwi zanego ze zmian  kursów walut.

1.6. JE ELI UDZIELONO GWARANCJI WYP ATY OKRE LONEJ KWOTY Z TYTU U
ODKUPIENIA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA - WSKAZANIE GWARANTA ORAZ
WARUNKÓW GWARANCJI
nie dotyczy – nie udzielono adnych gwarancji

2. OPIS RYZYKA ZWI ZANEGO Z INWESTOWANIEM W JEDNOSTKI UCZESTNICTWA
SUBFUNDUSZU, W TYM RYZYKA INWESTYCYJNEGO ZWI ZANEGO Z PRZYJ
POLITYK  INWESTYCYJN  SUBFUNDUSZU

2.1. OPIS RYZYKA INWESTYCYJNEGO ZWI ZANEGO Z POLITYK  INWESTYCYJN
SUBFUNDUSZU, Z UWZGL DNIENIEM STRATEGII ZARZ DZANIA I SZCZEGÓLNYCH
STRATEGII INWESTYCYJNYCH STOSOWANYCH W ODNIESIENIU DO INWESTYCJI
NA OKRE LONYM OBSZARZE GEOGRAFICZNYM, W OKRE LONEJ BRAN Y LUB
SEKTORZE GOSPODARCZYM ALBO W ODNIESIENIU DO OKRE LONEJ KATEGORII
LOKAT, ALBO W CELU ODZWIERCIEDLENIA INDEKSU AKCJI LUB D NYCH
PAPIERÓW WARTO CIOWYCH
Z polityk  inwestycyjn  Subfunduszu wi e si  bardzo wysoki poziom ryzyka wynikaj cy z inwestycji
wi kszo ci rodków Subfunduszu w Towarowe Instrumenty Pochodne – kontrakty futures, dla których
instrumentem bazowym jest pszenica. Rodzaje ryzyk zwi zanych z tymi inwestycjami zosta y wskazane
w punkcie 1.5 niniejszego rozdzia u Prospektu.
Z polityk  inwestycyjn  Subfunduszu wi  si  ponadto ryzyka opisane poni ej.

2.1.1. RYZYKO RYNKOWE
Ryzyko rynkowe to ryzyko spadku warto ci aktywów netto portfela inwestycyjnego spowodowane
niekorzystnymi zmianami cen instrumentów finansowych.
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Dla Subfunduszu g ównymi elementami ryzyka rynkowego s : ryzyko rynku surowców i ryzyko stopy
procentowej.
Ryzyko rynku surowców obejmuje ryzyko spadku warto ci aktywów netto portfela inwestycyjnego
spowodowane niekorzystn  zmian  kursu instrumentu finansowego, którego wycena zale y od kursu
instrumentu bazowego b cego surowcem.
Ryzyko stopy procentowej obejmuje ryzyko spadku Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu
spowodowane wzrostem rynkowych stóp procentowych. Ryzyko stopy procentowej jest wi ksze dla
instrumentów o sta ym oprocentowaniu. Zale no  cen instrumentów d nych od rynkowych stóp
procentowych jest odwrotna. Wraz ze wzrostem rynkowych stóp procentowych ceny instrumentów

nych zazwyczaj spadaj , a wraz ze spadkiem rynkowych stóp procentowych ceny instrumentów
nych rosn . Ryzyko stopy procentowej zale y od czasu do wykupu instrumentu, jego stopy

odsetkowej i stopy dochodowo ci. Im d szy czas do wykupu instrumentu, tym wy sze jest ryzyko
stopy procentowej. Im ni sza stopa odsetkowa i stopa dochodowo ci instrumentu, tym wy sze jest
ryzyko stopy procentowej. ród ami ryzyka stopy procentowej s  m.in. wzrost stopy inflacji (bie cej
lub prognozowanej), wysokie tempo rozwoju gospodarczego, spadek stopy oszcz dno ci w gospodarce,
negatywna ocena przez inwestorów przysz ej sytuacji fiskalnej kraju, wzrost stóp procentowych w
innych krajach. Szczególnie du e znaczenie dla wysoko ci rynkowych stóp procentowych w Polsce
maj  poziom deficytu finansów publicznych i d ugu publicznego w relacji do PKB oraz perspektywy
kszta towania si  tych parametrów w przysz ci.

2.1.2. RYZYKO KREDYTOWE
ównymi elementami ryzyka kredytowego s : ryzyko niedotrzymania warunków, ryzyko obni enia

oceny kredytowej i ryzyko rozpi to ci kredytowej.
Ryzyko niedotrzymania warunków, nazywane równie  ryzykiem niewyp acalno ci, obejmuje ryzyko
spadku Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu spowodowane niedotrzymaniem warunków kontraktów
finansowych przez emitentów Instrumentów D nych. Ryzyko niewyp acalno ci polega na
niesp aceniu przez emitenta w terminie nale nej kwoty z tytu u wyemitowanych Instrumentów

nych.
Ryzyko obni enia oceny kredytowej obejmuje ryzyko spadku Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu
spowodowane obni eniem ocen kredytowych (ratingów) emitentów lub emisji.
Ryzyko rozpi to ci kredytowej to ryzyko spadku warto ci aktywów netto funduszu inwestycyjnego
spowodowane zmianami rozpi to ci kredytowej dla emisji, czyli ró nicy mi dzy cenami Instrumentów

nych o porównywalnych warunkach, ale wyemitowanych przez emitentów o ró nych ratingach.
Inwestycje w papiery komercyjne oraz obligacje municypalne i korporacyjne wi  si  z wy szym
poziomem ryzyka kredytowego, uzale nionym od wiarygodno ci kredytowej emitenta.
Inwestycje w tytu y uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania maj ce siedzib
za granic  lub w jednostki uczestnictwa innych funduszy obci one s  ryzykiem pochodz cym od
ryzyka lokat takiego funduszu.
Inwestycje w lokaty bankowe zwi zane s  z ryzykiem kredytowym banku.

2.1.3. RYZYKO ROZLICZENIA
Ryzyko rozliczenia wyst puje w przypadku rozliczania transakcji zakupu lub sprzeda y instrumentów
finansowych, które nie s  gwarantowane przez izby rozliczeniowe.
Z ryzykiem rozliczenia wi e si  ryzyko operacyjne obejmuj ce ryzyko straty wynikaj cej z b dnych
procedur wewn trznych, niestosowania si  do procedur, dzia ania systemów b  pracowników lub te
wynikaj cej ze zdarze  zewn trznych. Cztery podstawowe ród a ryzyka operacyjnego to: ludzie,
systemy, zdarzenia zewn trzne oraz procesy.

2.1.4. RYZYKO P YNNO CI
Ryzyko p ynno ci wi e si  z brakiem mo liwo ci przeprowadzenia transakcji, przy zachowaniu
aktualnej ceny rynkowej. Ryzyko to wyst puje najcz ciej przy próbie sprzeda y znacznej ilo ci
posiadanych aktywów, szczególnie je li p ynno  obrotu danym instrumentem nie jest wysoka.
Nast puje wówczas naruszenie struktury popytu i poda y prowadz ce do istotnej zmiany ceny
rynkowej.

2.1.5. RYZYKO WALUTOWE
Ryzyko wynika ze zmian kursów walut, w których wyra one s  lokaty funduszu wzgl dem waluty, w
której dokonywana jest wycena aktywów Funduszu. Fundusz lokuje rodki w aktywa denominowane w
walucie polskiej lub denominowane w walucie obcej.
Uczestnicy Funduszu musz  liczy  si  z ryzykiem spadku Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu
spowodowanym umocnieniem si  kursu waluty polskiej w stosunku do walut obcych.
W celu ograniczenia ryzyka walutowego Fundusz mo e zabezpiecza  zmiany kursu walutowego z
wykorzystaniem Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych lub z wykorzystaniem
Instrumentów Pochodnych. Statut Funduszu nie przewiduje natomiast obowi zku korzystania z takich
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zabezpiecze . Maj c powy sze na wzgl dzie Towarzystwo ani Fundusz nie gwarantuj  stosowania
zabezpiecze  walutowych. Decyzja w zakresie zastosowania zabezpieczenia walutowego b dzie
podejmowana ka dorazowo przez Towarzystwo.
W przypadku Subfunduszu ryzyko walutowe dotyczy g ównie depozytu zabezpieczaj cego sk adanego
w zwi zku z inwestycjami w kontrakty futures.

2.1.6. RYZYKO ZWI ZANE Z PRZECHOWYWANIEM AKTYWÓW
Aktywa Subfunduszu przechowywane s  na rachunkach prowadzonych przez Depozytariusza i
Subdepozytariuszy (podmioty, które na podstawie umowy z Depozytariuszem przechowuj  cz
aktywów Subfunduszu). Instrumenty finansowe stanowi  w asno  Funduszu i nie wchodz  do masy
upad ci w przypadku og oszenia upad ci Depozytariusza i Subdepozytariuszy.
Fundusz inwestuje w kontrakty futures za po rednictwem firm prowadz cych dzia alno  maklersk .
Fundusz sk ada w tych firmach rodki pieni ne jako depozyt zabezpieczaj cy w zwi zku z
inwestycjami w kontrakty futures. Istnieje ryzyko utraty tych rodków pieni nych z przyczyn le cych
po stronie tych firm.

2.1.7. RYZYKO ZWI ZANE Z KONCENTRACJ  AKTYWÓW LUB RYNKÓW
Fundusz koncentruje inwestycje Subfunduszy na okre lonym rynku. Sytuacja na tym rynku szczególnie
oddzia uje na warto  i p ynno  aktywów Subfunduszu. Istotne wahania cen rynkowych
poszczególnych instrumentów finansowych mog  powodowa  wahania Warto ci Aktywów Netto
przypadaj cej na Jednostk  Uczestnictwa Subfunduszu.

2.1.8. RYZYKO ROZBIE NO CI WYNIKÓW INWESTYCYJNYCH SUBFUNDUSZU W
STOSUNKU DO BENCHMARKU
W ramach realizacji celu inwestycyjnego Subfunduszu Fundusz d y, aby uzyska  zmian  warto ci
jednostki uczestnictwa Subfunduszu porównywaln  do benchmarku. Istnieje ryzyko nieosi gni cia
wyniku inwestycyjnego Subfunduszu na poziomie porównywalnym z benchmarkiem (in minus lub in
plus). Dotyczy  to mo e w szczególno ci okresu, kiedy aktywa Subfunduszu b  niewielkie w relacji
do rodków wp acanych do / wyp acanych z Subfunduszu.
Na niezgodno  wyników inwestycyjnych Subfunduszu w stosunku do benchmarku maj  wp yw m.in.
nast puj ce czynniki:
1) kszta towanie si  kursów Towarowych Instrumentów Pochodnych, w które inwestuje Subfundusz

mo e w pewnym zakresie odbiega  od zachowania kursów kontraktów futures wskazanych jako
benchmark,

2) na ostateczny wynik inwestycyjny Subfunduszu maj  wp yw koszty pokrywane przez Fundusz,
które obci aj  Aktywa Subfunduszu, w tym koszty transakcyjne – negatywny wp yw tych kosztów
jest równowa ony przez zyski z inwestycji cz ci Aktywów Subfunduszu, nie przeznaczanej na
depozyt zabezpieczaj cy, w Instrumenty D ne i inne instrumenty finansowe, ale nie zawsze jest
mo liwe osi gni cie adekwatnych zysków z tych inwestycji,

3) zlecenia nabycia / zbycia sk adników lokat Subfunduszu s  sk adane w godzinach pracy
Towarzystwa oraz podmiotów po rednicz cych w przyjmowaniu i przekazywaniu tych zlece  i w
konsekwencji Towarowe Instrumenty Pochodne s  nabywane po kursie innym ni  kurs
przyjmowany do ich wyceny (tj. ostatni dost pny o godzinie 23:00 czasu polskiego),

4) zbywanie i odkupywanie Jednostek Uczestnictwa skutkuje konieczno ci  odpowiedniego otwierania
i zamykania pozycji w Towarowych Instrumentach Pochodnych i w konsekwencji wielko
inwestycji w te instrumenty mo e by  nieadekwatna do wielko ci Aktywów Netto Subfunduszu
uwzgl dniaj cej zbyte lub odkupione Jednostki Uczestnictwa,

4) ekspozycja Subfunduszu na zmiany kursów kontraktów futures wskazanych jako benchmark mo e
ró ni  si  od zak adanej, w zwi zku z proporcjami pomi dzy Warto ci  Aktywów Netto
Subfunduszu oraz warto ci  pojedynczego kontraktu terminowego spo ród Towarowych
Instrumentów Pochodnych, w które inwestuje Subfundusz.

2.2. OPIS  RYZYKA  ZWI ZANEGO  Z  UCZESTNICTWEM  W  SUBFUNDUSZU,  W  TYM  W
SZCZEGÓLNO CI:
Poni sze informacje (pkt 2.2.1. – 2.2.5.) s  jednakowe dla wszystkich Subfunduszy

2.2.1. OPIS RYZYKA NIEOSI GNI CIA OCZEKIWANEGO ZWROTU Z INWESTYCJI W
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA, Z UWZGL DNIENIEM CZYNNIKÓW MAJ CYCH
WP YW NA POZIOM RYZYKA ZWI ZANEGO Z INWESTYCJ , W TYM: RYZYKO
ZWI ZANE Z ZAWARCIEM OKRE LONYCH UMÓW, RYZYKO ZWI ZANE ZE
SZCZEGÓLNYMI WARUNKAMI ZAWARTYCH PRZEZ SUBFUNDUSZ TRANSAKCJI, A
TAK E RYZYKO ZWI ZANE Z UDZIELONYMI GWARANCJAMI
Ryzyko to polega na niemo no ci przewidzenia przysz ych zmian cen instrumentów finansowych
wchodz cych w sk ad portfeli Subfunduszy i w konsekwencji niemo no ci przewidzenia zmian
Warto ci Aktywów Netto Subfunduszy przypadaj cych na Jednostk  Uczestnictwa. Stopa zwrotu z
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inwestycji w Jednostki Uczestnictwa jest zale na zarówno od ceny Jednostki Uczestnictwa w dniu
nabycia Jednostek Uczestnictwa przez Uczestnika, wielko ci poniesionej op aty za zbycie Jednostek
Uczestnictwa, a tak e od ceny Jednostki Uczestnictwa z dnia odkupienia Jednostek Uczestnictwa i
wielko ci op aty poniesionej z tytu u odkupienia Jednostek Uczestnictwa. W przypadku uzyskania
dodatniej stopy zwrotu Uczestnik, lub Fundusz jako p atnik podatku, b dzie zobowi zany do zap aty
podatku dochodowego, co obni y uzyskan  przez Uczestnika wielko  stopy zwrotu. Uzyskana stopa
zwrotu zale y w du ej mierze od dat nabycia i odkupienia Jednostek Uczestnictwa. adna z zawartych
przez Fundusz umów nie niesie za sob  ryzyk innych ni  ryzyka inwestycyjne opisane w niniejszym
Prospekcie. Fundusz nie zawiera  transakcji na warunkach szczególnych, które powodowa yby wzrost
ryzyka dla Uczestników. Fundusz nie udziela gwarancji innym podmiotom.

2.2.2. OPIS RYZYKA WYST PIENIA SZCZEGÓLNYCH OKOLICZNO CI, NA WYST PIENIE
KTÓRYCH UCZESTNIK FUNDUSZU NIE MA WP YWU LUB MA OGRANICZONY
WP YW, W TYM: OTWARCIE LIKWIDACJI FUNDUSZU, PRZEJ CIE ZARZ DZANIA
FUNDUSZEM PRZEZ INNE TOWARZYSTWO, ZMIAN  DEPOZYTARIUSZA LUB
PODMIOTU OBS UGUJ CEGO FUNDUSZ, PO CZENIE FUNDUSZU Z INNYM
FUNDUSZEM, PRZEKSZTA CENIE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU
INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO W FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, A TAK E
ZMIAN  POLITYKI INWESTYCYJNEJ SUBFUNDUSZU
Fundusz mo e zosta  rozwi zany. Rozwi zanie Funduszu nast puje po przeprowadzeniu likwidacji. Z
dniem rozpocz cia likwidacji Fundusz nie mo e zbywa , a tak e odkupywa  Jednostek Uczestnictwa.
Likwidacja Funduszu polega na zbyciu jego aktywów, ci gni ciu nale no ci Funduszu, zaspokojeniu
wierzycieli Funduszu i umorzeniu Jednostek Uczestnictwa przez wyp at  uzyskanych rodków
pieni nych Uczestnikom Funduszu, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich Jednostek
Uczestnictwa. Zbywanie aktywów Funduszu powinno by  dokonywane z nale ytym uwzgl dnieniem
interesów Uczestników Funduszu. Uczestnik nie ma wp ywu na wyst pienie przes anek likwidacji
Funduszu. Istnieje ryzyko, e rodki pieni ne wyp acane Uczestnikom b  ni sze ni  mo liwe do
otrzymania w przypadku, gdyby Fundusz nie zosta  postawiony w stan likwidacji.
W trakcie trwania Funduszu, Fundusz mo e dokona  likwidacji Subfunduszu. Subfundusz mo e zosta
zlikwidowany w przypadku podj cia przez Towarzystwo decyzji o jego likwidacji. W przypadku
rozwi zania Funduszu likwidacji podlegaj  wszystkie Subfundusze. Uczestnik nie ma wp ywu na
wyst pienie przes anek likwidacji Subfunduszu. Istnieje ryzyko, e rodki pieni ne wyp acane
Uczestnikom b  ni sze ni  mo liwe do otrzymania w przypadku, gdyby Fundusz lub Subfundusz nie
zosta  postawiony w stan likwidacji.
Na podstawie umowy zawartej przez Towarzystwo z innym towarzystwem funduszy inwestycyjnych,
towarzystwo to mo e przej  zarz dzanie Funduszem. Przej cie zarz dzania wymaga zmiany Statutu
Funduszu w cz ci wskazuj cej firm , siedzib  i adres zarz dzaj cego nim towarzystwa funduszy
inwestycyjnych. Towarzystwo przejmuj ce zarz dzanie wst puje w prawa i obowi zki towarzystwa

cego dotychczas organem Funduszu, z chwil  wej cia w ycie tych zmian w Statucie Funduszu.
Fundusz lub Depozytariusz mog  rozwi za  umow  o prowadzenie rejestru aktywów funduszu, za
wypowiedzeniem, w terminie nie krótszym ni  6 miesi cy. Zmiana depozytariusza wymaga jednak e
zgody Komisji. Je eli Depozytariusz nie wykonuje obowi zków okre lonych w umowie o prowadzenie
rejestru aktywów funduszu albo wykonuje je nienale ycie: Fundusz wypowiada umow  i niezw ocznie
zawiadamia o tym Komisj ; Komisja mo e nakaza  Funduszowi zmian  Depozytariusza. W tych
przypadkach wypowiedzenie mo e nast pi  w terminie krótszym ni  6 miesi cy. W przypadku otwarcia
likwidacji lub og oszenia upad ci Depozytariusza, Fundusz niezw ocznie dokonuje zmiany
depozytariusza, bez stosowania sze ciomiesi cznego terminu wypowiedzenia. Zmiana depozytariusza
jest dokonywana w sposób zapewniaj cy nieprzerwane wykonywanie obowi zków depozytariusza.
Towarzystwo mo e w ka dym czasie dokona  zmiany podmiotów obs uguj cych Fundusz, w
szczególno ci Agenta Transferowego. Uczestnik nie ma wp ywu na decyzj  Towarzystwa o zmianie
Depozytariusza lub podmiotu obs uguj cego Fundusz.
Za zgod  Komisji mo e nast pi  po czenie dwóch funduszy inwestycyjnych otwartych, zarz dzanych
przez Towarzystwo. Nie mog  by  po czone fundusze inwestycyjne otwarte, które zbywaj  jednostki
uczestnictwa ró ni ce si  od siebie sposobem pobierania op at manipulacyjnych lub op at obci aj cych
aktywa funduszu, chyba e przed rozpocz ciem procedury po czenia wszystkie jednostki uczestnictwa
zarówno w funduszu przejmuj cym, jak i funduszu przejmowanym zostan  zamienione na jednostki
uczestnictwa tej samej kategorii. Po czenie nast puje przez przeniesienie maj tku funduszu
przejmowanego do funduszu przejmuj cego oraz przydzielenie uczestnikom funduszu przejmowanego
jednostek uczestnictwa funduszu przejmuj cego w zamian za jednostki uczestnictwa funduszu
przejmowanego. Uczestnik nie ma wp ywu na decyzj  Towarzystwa o po czeniu funduszy.
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Po czone mog  zosta  równie  Subfundusze. Po czenie nast puje przez przeniesienie maj tku
Subfunduszu przejmowanego do Subfunduszu przejmuj cego oraz przydzielenie Uczestnikom
Subfunduszu przejmowanego Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu przejmuj cego w zamian za
Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu przejmowanego.
Towarzystwo mo e w ka dym czasie dokona  zmiany Statutu Funduszu w cz ci dotycz cej polityki
inwestycyjnej prowadzonej przez Subfundusz. Zmiana Statutu Funduszu wymaga og oszenia o
dokonanych zmianach oraz up ywu terminu trzech miesi cy od dnia og oszenia o zmianach. Uczestnik
nie ma wp ywu na decyzj  Towarzystwa o zmianie polityki inwestycyjnej Funduszu.

2.2.3. OPIS RYZYKA NIEWYP ACALNO CI GWARANTA
nie dotyczy – Fundusz nie jest funduszem gwarantowanym

2.2.4. OPIS RYZYKA INFLACJI
Ryzyko inflacji jest ryzykiem spadku si y nabywczej rodków pieni nych powierzonych Funduszowi.
Istnienie inflacji powoduje, e realna stopa zwrotu (z uwzgl dnieniem inflacji) mo e by  istotnie ni sza
od nominalnej stopy zwrotu (bez uwzgl dnienia inflacji).

2.2.5. OPIS RYZYKA ZWI ZANEGO Z REGULACJAMI PRAWNYMI DOTYCZ CYMI
FUNDUSZU, W SZCZEGÓLNO CI W ZAKRESIE PRAWA PODATKOWEGO
Zmiany regulacji prawnych dotycz cych dzia alno ci Subfunduszu mog  mie  wp yw na przedstawione
w niniejszym Prospekcie prawa i obowi zki Uczestników. Na dzie  sporz dzenia Prospektu, Fundusz
jest podmiotowo zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych. Nie mo na wykluczy  jednak
opodatkowania dochodów Funduszu w przysz ci. Ewentualne wprowadzenie opodatkowania
dochodów Funduszu spowoduje obni enie osi ganych przez Uczestników Funduszu stóp zwrotu z
inwestycji w Jednostki Uczestnictwa.

3. OKRE LENIE PROFILU INWESTORA, KTÓRY B DZIE UWZGL DNIA  ZAKRES
CZASOWY INWESTYCJI ORAZ POZIOM RYZYKA INWESTYCYJNEGO ZWI ZANEGO
Z PRZYJ  POLITYK  INWESTYCYJN  SUBFUNDUSZU
Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy planuj  inwestowanie d ugoterminowe, oczekuj
wysokich zysków oraz akceptuj  bardzo wysokie ryzyko zwi zane z inwestycjami w Instrumenty
Pochodne, tzn. licz  si  z mo liwo ci  silnych waha  warto ci ich inwestycji, szczególnie w krótkim
okresie, w cznie z mo liwo ci  utraty znacznej cz ci zainwestowanych rodków. Subfundusz
przeznaczony jest równie  dla inwestorów, którzy planuj  zabezpieczanie pozycji, któr  posiadaj  w
innych produktach finansowych lub dokonuj cych krótko- lub rednioterminowych inwestycji o
charakterze spekulacyjnym.

4. INFORMACJE O WYSOKO CI OP AT I PROWIZJI ZWI ZANYCH Z UCZESTNICTWEM
W SUBFUNDUSZU, SPOSOBIE ICH NALICZANIA I POBIERANIA ORAZ O KOSZTACH
OBCI AJ CYCH SUBFUNDUSZ

4.1. WSKAZANIE PRZEPISÓW STATUTU FUNDUSZU OKRE LAJ CYCH RODZAJE,
MAKSYMALN  WYSOKO , SPOSÓB KALKULACJI I NALICZANIA KOSZTÓW
OBCI AJ CYCH SUBFUNDUSZ, W TYM W SZCZEGÓLNO CI WYNAGRODZENIE
TOWARZYSTWA ORAZ TERMINY, W KTÓRYCH NAJWCZE NIEJ MO E NAST PI
POKRYCIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW KOSZTÓW
Poni sza informacja jest jednakowa dla wszystkich Subfunduszy
Rodzaje, maksymalna wysoko , sposób kalkulacji i naliczania kosztów obci aj cych Subfundusz, w
tym wynagrodzenie Towarzystwa oraz terminy, w których najwcze niej mo e nast pi  pokrycie
poszczególnych rodzajów kosztów okre lone s  w tre ci § 5 ka dego z rozdzia ów Cz ci II Statutu
Funduszu.

4.2. WSKAZANIE WARTO CI WSPÓ CZYNNIKA KOSZTÓW CA KOWITYCH, ZWANEGO
DALEJ "WSKA NIKIEM WKC", WRAZ Z INFORMACJ , E ODZWIERCIEDLA ON
UDZIA  KOSZTÓW NIEZWI ZANYCH BEZPO REDNIO Z DZIA ALNO CI
INWESTYCYJN  FUNDUSZU W REDNIEJ WARTO CI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
ZA DANY ROK, A TAK E WSKAZANIE KATEGORII KOSZTÓW FUNDUSZU
NIEW CZONYCH DO WSKA NIKA WKC, W TYM OP AT TRANSAKCYJNYCH
nie dotyczy – na dzie  ostatniej aktualizacji Prospektu dane nie s  dost pne – wska nik WKC oblicza
si  za ostatni pe ny rok kalendarzowy

4.3. WSKAZANIE OP AT MANIPULACYJNYCH Z TYTU U ZBYCIA LUB ODKUPIENIA
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA ORAZ INNYCH OP AT UISZCZANYCH BEZPO REDNIO
PRZEZ UCZESTNIKA
Poni sza informacja jest jednakowa dla wszystkich Subfunduszy, za wyj tkiem stawek procentowych
op at
Z tytu u zbywania Jednostek Uczestnictwa kategorii A pobierana jest Op ata Dystrybucyjna w
wysoko ci nie wy szej ni  3,8% wp aty dokonanej przez nabywc .
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Z tytu u zbycia Jednostek Uczestnictwa w ramach zamiany lub konwersji, w miejsce Op aty
Dystrybucyjnej pobierana jest Op ata Wyrównawcza. Stawka Op aty Wyrównawczej jest równa stawce
Op aty Dystrybucyjnej obowi zuj cej w Subfunduszu docelowym pomniejszonej o stawk  Op aty
Dystrybucyjnej obowi zuj cej w Subfunduszu ród owym, dla danej warto ci zlecenia nabycia
Jednostek Uczestnictwa. W przypadku, gdy nabycie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu
ród owym nast pi o na podstawie zamiany lub konwersji, wówczas stawk  Op aty Dystrybucyjnej

obowi zuj cej w Subfunduszu docelowym pomniejsza si  o stawk  Op aty Dystrybucyjnej
obowi zuj cej w Subfunduszu o najwy szych stawkach Op aty Dystrybucyjnej spo ród Subfunduszy
uczestnicz cych we wcze niejszych zamianach lub konwersjach tych Jednostek Uczestnictwa.
Wysoko  op at manipulacyjnych jest zró nicowana w zale no ci od Dystrybutorów i ustalane s
oddzielne Tabele Op at dla poszczególnych Dystrybutorów. Tabela Op at obowi zuj ca dla danego
Dystrybutora jest udost pniana w Punktach Obs ugi Klientów tego Dystrybutora. Wszystkie Tabele
Op at s  udost pniane na stronie internetowej Towarzystwa.
Towarzystwo mo e obni  op aty manipulacyjne lub zwolni  z tych op at: pracowników
Towarzystwa, pracowników Agenta Transferowego, pracowników i agentów Dystrybutora,
pracowników Depozytariusza, akcjonariuszy Towarzystwa, innych Inwestorów lub Uczestników po
przeprowadzeniu indywidualnych negocjacji (w formie jednorazowej lub sta ej obni ki lub zwolnienia),
a tak e osoby, których reklamacje zosta y uwzgl dnione przez Fundusz. Towarzystwo mo e
upowa nia  Dystrybutorów do negocjowania indywidualnych obni ek lub zwolnie  z op aty
manipulacyjnych.
Towarzystwo mo e prowadzi  kampanie promocyjne polegaj ce na zbywaniu Jednostek Uczestnictwa
bez pobierania Op aty Dystrybucyjnej lub z pobieraniem tej op aty w wysoko ci ni szej, ni  wynika z
Tabeli Op at b  Umów Dodatkowych. O wprowadzeniu kampanii promocyjnej oraz wysoko ci
Op aty Dystrybucyjnej obowi zuj cej w okresie kampanii promocyjnej Towarzystwo og osi w pi mie
przeznaczonym do og osze  Funduszu lub na stronie internetowej przeznaczonej do og osze
Funduszu.

4.4. WSKAZANIE OP ATY ZMIENNEJ, B CEJ CZ CI  WYNAGRODZENIA ZA
ZARZ DZANIE, KTÓREJ WYSOKO  JEST UZALE NIONA OD WYNIKÓW
SUBFUNDUSZU, PREZENTOWANEJ W UJ CIU PROCENTOWYM W STOSUNKU DO

REDNIEJ WARTO CI AKTYWÓW NETTO SUBFUNDUSZU
nie dotyczy – Towarzystwo nie pobiera cz ci zmiennej wynagrodzenia z tytu u zarz dzania
Subfunduszem

4.5. WSKAZANIE MAKSYMALNEJ WYSOKO CI WYNAGRODZENIA ZA ZARZ DZANIE
SUBFUNDUSZEM
Poni sza informacja jest jednakowa dla wszystkich Subfunduszy, za wyj tkiem stawek procentowych
Wynagrodzenia Towarzystwa oraz cz ci zmiennej wynagrodzenia Towarzystwa
Towarzystwo z tytu u zarz dzania Subfunduszem pobiera Wynagrodzenie Towarzystwa sk adaj ce si
wy cznie z cz ci sta ej, w wysoko ci nie wy szej ni  3,8% Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu w
skali roku, naliczanej proporcjonalnie od Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu w danym Dniu
Wyceny (Towarzystwo nie pobiera cz ci zmiennej).

4.6. WSKAZANIE ISTNIEJ CYCH UMÓW LUB POROZUMIE , NA PODSTAWIE KTÓRYCH
KOSZTY DZIA ALNO CI SUBFUNDUSZU BEZPO REDNIO LUB PO REDNIO S
ROZDZIELANE MI DZY SUBFUNDUSZ A TOWARZYSTWO LUB INNY PODMIOT, W
TYM WSKAZANIE US UG DODATKOWYCH ORAZ WSKAZANIE WP YWU TYCH
US UG NA WYSOKO  PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ PODMIOT PROWADZ CY
DZIA ALNO  MAKLERSK  ORAZ NA WYSOKO  WYNAGRODZENIA
TOWARZYSTWA ZA ZARZ DZANIE SUBFUNDUSZEM
Poni sza informacja jest jednakowa dla wszystkich Subfunduszy
Nie istniej  umowy ani porozumienia dotycz ce podzia  kosztów dzia alno ci Subfunduszu pomi dzy
Subfundusz i Towarzystwo lub inny podmiot. Jedyne zasady podzia u kosztów pomi dzy Subfundusz i
Towarzystwo okre la Statutu Funduszu. Fundusz ani Towarzystwo nie otrzymuj  us ug dodatkowych.

5. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE W UJ CIU HISTORYCZNYM
5.1. WARTO  AKTYWÓW NETTO SUBFUNDUSZU NA KONIEC OSTATNIEGO ROKU

OBROTOWEGO, ZGODNA Z WARTO CI  ZAPREZENTOWAN  W ZBADANYM PRZEZ
BIEG EGO REWIDENTA SPRAWOZDANIU FINANSOWYM FUNDUSZU
nie dotyczy – na dzie  ostatniej aktualizacji Prospektu dane nie s  dost pne

5.2. WIELKO REDNIEJ STOPY ZWROTU Z INWESTYCJI W JEDNOSTKI
UCZESTNICTWA SUBFUNDUSZU ZA OSTATNIE 2 LATA (W PRZYPADKU
SUBFUNDUSZU PROWADZ CEGO DZIA ALNO  NIE D EJ NI  3 LATA)
nie dotyczy – na dzie  ostatniej aktualizacji Prospektu dane nie s  dost pne
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5.3. WSKAZANIE WZORCA S CEGO DO OCENY EFEKTYWNO CI INWESTYCJI W
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA SUBFUNDUSZU ODZWIERCIEDLAJ CEGO
ZACHOWANIE SI  ZMIENNYCH RYNKOWYCH NAJLEPIEJ ODDAJ CYCH CEL I
POLITYK  INWESTYCYJN  SUBFUNDUSZU (BENCHMARK), A TAK E INFORMACJA
O DOKONANYCH ZMIANACH WZORCA, JE ELI MIA Y MIEJSCE
Subfundusz okre li , e benchmarkiem Subfunduszu jest: dwukrotno  zmian ceny pszenicy w uj ciu
procentowym, liczona na podstawie zmian kursu kontraktów futures na pszenic  Wheat Futures o dacie
wygasania poni ej jednego roku, notowanych na gie dzie Chicago Board of Trade, gdzie przez dzienn
procentow  zmian  kursu kontraktów futures rozumie si  procentow  ró nic  warto ci pomi dzy
ostatnim kursem transakcyjnym kontraktów dost pnym o godzinie 23:00 czasu polskiego w danym dniu
oraz ostatnim kursem transakcyjnym dost pnym o godzinie 23:00 czasu polskiego w dniu poprzednim.
Benchmark jest wyliczany przez Towarzystwo, zgodnie z zasadami przyj tymi do wyceny Aktywów
Funduszu.

5.4. INFORMACJA O REDNICH STOPACH ZWROTU Z PRZYJ TEGO PRZEZ SUBFUNDUSZ
WZORCA ZA OSTATNIE 2 LATA (W PRZYPADKU SUBFUNDUSZU PROWADZ CEGO
DZIA ALNO  NIE D EJ NI  3 LATA)
nie dotyczy – na dzie  ostatniej aktualizacji Prospektu dane nie s  dost pne

5.5. ZASTRZE ENIE, E INDYWIDUALNA STOPA ZWROTU UCZESTNIKA Z INWESTYCJI
JEST UZALE NIONA OD WARTO CI JEDNOSTKI UCZESTNICTWA W MOMENCIE JEJ
ZBYCIA I ODKUPIENIA PRZEZ FUNDUSZ ORAZ WYSOKO CI POBRANYCH OP AT
MANIPULACYJNYCH ORAZ E WYNIKI HISTORYCZNE NIE GWARANTUJ
UZYSKANIA PODOBNYCH W PRZYSZ CI
Poni sza informacja jest jednakowa dla wszystkich Subfunduszy
Towarzystwo zastrzega niniejszym, e indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycji jest
uzale niona od warto ci Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz
oraz wysoko ci pobranych przez Fundusz op at manipulacyjnych.
Towarzystwo zastrzega niniejszym, e wyniki historyczne nie gwarantuj  uzyskania podobnych w
przysz ci.
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Rozdzia  III N
DANE O SUBFUNDUSZU QUERCUS Wheat short

1. ZWI Y OPIS POLITYKI INWESTYCYJNEJ SUBFUNDUSZU
1.1. WSKAZANIE G ÓWNYCH KATEGORII LOKAT SUBFUNDUSZU I ICH

DYWERSYFIKACJI CHARAKTERYZUJ CYCH SPECYFIK  SUBFUNDUSZU ORAZ,
JE ELI FUNDUSZ LOKUJE AKTYWA SUBFUNDUSZU G ÓWNIE W LOKATY INNE NI
PAPIERY WARTO CIOWE LUB INSTRUMENTY RYNKU PIENI NEGO - WYRA NE
WSKAZANIE TEJ CECHY
Celem prowadzonej polityki inwestycyjnej Subfunduszu jest d enie do uzyskania dziennej
procentowej zmiany warto ci jednostki uczestnictwa Subfunduszu, wynosz cej odwrotno  (gdzie
odwrotno  oznacza dan  warto  ze znakiem „-”) dziennej procentowej zmiany kursu kontraktów
futures na pszenic  Wheat Futures o dacie wygasania poni ej jednego roku, notowanych na gie dzie
Chicago Board of Trade.
Fundusz b dzie, przy dokonywaniu lokat Aktywów Subfunduszu, stosowa  zasady i ograniczenia
inwestycyjne okre lone w Ustawie dla funduszu inwestycyjnego zamkni tego.
W celu odwzorowania odwrotno ci dziennych zmian cen pszenicy, o której mowa powy ej, Fundusz

dzie inwestowa  Aktywa Subfunduszu w kontrakty terminowe na pszenic  notowane na rynku
wskazanym powy ej, dowolnej serii – Fundusz b dzie zajmowa  krótk  pozycj  w kontraktach
terminowych na pszenic .
Cz  Aktywów Subfunduszu, która nie b dzie wykorzystana do inwestowania w kontrakty terminowe,
tj. nie b dzie z ona jako depozyt zabezpieczaj cy, Fundusz b dzie inwestowa  w Instrumenty D ne,
a tak e w inne instrumenty finansowe.
Fundusz mo e zabezpiecza  inwestycje Subfunduszu w instrumenty finansowe denominowane w
walutach obcych z wykorzystaniem Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych oraz
kontraktów terminowych notowanych na GPW w Warszawie.
Przez dzienn  procentow  zmian  kursu kontraktów futures, o której mowa powy ej rozumie si
procentow  ró nic  warto ci pomi dzy kursem transakcyjnym w/w kontraktów ustalonym zgodnie z
postanowieniami § 17 ust. 4 Cz ci I Statutu Funduszu w danym dniu oraz kursu transakcyjnego
ustalonego zgodnie z postanowieniami § 17 ust. 4 Cz ci I Statutu Funduszu w dniu poprzednim.

1.2. ZWI Y OPIS KRYTERIÓW DOBORU LOKAT DO PORTFELA INWESTYCYJNEGO
SUBFUNDUSZU

ówne kryteria doboru poszczególnych kategorii lokat s  nast puj ce:
1) dla Instrumentów Akcyjnych: prognozowany wzrost warto ci instrumentu finansowego w uj ciu

nominalnym lub relatywnym, tj. w porównaniu z innymi podobnymi instrumentami finansowymi
lub w porównaniu do stopy zwrotu z indeksu gie dowego; prognozowane perspektywy wzrostu
wyników finansowych emitenta; ryzyko dzia alno ci emitenta; w przypadku praw poboru – równie
relacja ceny prawa poboru do aktualnej ceny akcji danej spó ki; w przypadku obligacji zamiennych
– równie  warunki zamiany obligacji na akcje;

2) dla Instrumentów D nych: prognozowane zmiany poziomu rynkowych stóp procentowych;
prognozowane zmiany kszta tu krzywej dochodowo ci; stosunek oczekiwanej stopy zwrotu do
ryzyka inwestycyjnego zwi zanego z danym papierem warto ciowym lub Instrumentem Rynku
Pieni nego; wp yw na redni okres do wykupu ca ego portfela inwestycyjnego; w przypadku
instrumentów d nych innych ni  emitowane, por czone lub gwarantowane przez Skarb Pa stwa
lub Narodowy Bank Polski – równie  wiarygodno  kredytowa emitenta, przy czym je li emitent
lub gwarant danej emisji posiadaj  rating, to musi by  to rating inwestycyjny;

3) dla Tytu ów Uczestnictwa: mo liwo  efektywniejszej realizacji celu inwestycyjnego Funduszu;
mo liwo  efektywniejszej dywersyfikacji lokat Funduszu; adekwatno  polityki inwestycyjnej
funduszu inwestycyjnego otwartego, funduszu zagranicznego lub instytucji wspólnego
inwestowania do polityki inwestycyjnej Funduszu;

4) dla Instrumentów Pochodnych: efektywno , rozumiana jako zgodno  zmiany warto ci
Instrumentu Pochodnego z oczekiwan  zmian  warto ci instrumentu bazowego; adekwatno ,
rozumiana jako zgodno  instrumentów bazowych z polityk  inwestycyjn  obowi zuj  dla danego
Subfunduszu; p ynno , rozumiana jako istnienie wolumenu obrotu danym Instrumentem
Pochodnym znacznie przewy szaj cego wielko  transakcji; koszt, rozumiany jako koszty
ponoszone w celu nabycia Instrumentu Pochodnego, w relacji do kosztów ponoszonych w celu
nabycia instrumentu bazowego;

5) dla Depozytów: oprocentowanie depozytów; wiarygodno  banku;
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6) dla Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych: efektywno , rozumiana jako zgodno
zmiany warto ci Niewystandaryzowanego Instrumentu Pochodnego z oczekiwan  zmian  warto ci
instrumentu bazowego, adekwatno , rozumiana jako zgodno  instrumentów bazowych z polityk
inwestycyjn  obowi zuj  dla danego Subfunduszu, mo liwo  zabezpieczenia lokat danego
Subfunduszu odpowiadaj cych instrumentem bazowym Niewystandaryzowanych Instrumentów
Pochodnych, rozumiana jako ograniczenie ryzyka inwestycyjnego zwi zanego ze zmian  kursów,
cen lub warto ci tych lokat danego Subfunduszu.

1.3. JE ELI SUBFUNDUSZ ODZWIERCIEDLA SK AD UZNANEGO INDEKSU AKCJI LUB
NYCH PAPIERÓW WARTO CIOWYCH – WSKAZANIE TEGO INDEKSU, RYNKU,

KTÓREGO INDEKS DOTYCZY, ORAZ STOPNIA ODZWIERCIEDLENIA INDEKSU
PRZEZ SUBFUNDUSZ
Subfundusz nie odzwierciedla sk adu uznanego indeksu akcji lub d nych papierów warto ciowych.
Natomiast w ramach realizacji celu inwestycyjnego Subfunduszu Fundusz d y, aby uzyska  zmian
warto ci jednostki uczestnictwa Subfunduszu porównywaln  do benchmarku, którym jest odwrotno
zmian ceny pszenicy w uj ciu procentowym, liczona na podstawie zmian kursu kontraktów futures na
pszenic  Wheat Futures o dacie wygasania poni ej jednego roku, notowanych na gie dzie Chicago
Board of Trade.

1.4. JE ELI WARTO  AKTYWÓW NETTO PORTFELA INWESTYCYJNEGO
SUBFUNDUSZU MO E SI  CHARAKTERYZOWA  DU  ZMIENNO CI  WYNIKAJ
ZE SK ADU PORTFELA LUB Z PRZYJ TEJ TECHNIKI ZARZ DZANIA PORTFELEM –
WYRA NE WSKAZANIE TEJ CECHY
Ze wzgl du na du  zmienno  cen Instrumentów Pochodnych, w które g ównie Subfundusz lokuje
swoje aktywa, warto  aktywów netto portfela inwestycyjnego mo e ulega  bardzo istotnym zmianom.

1.5. JE ELI FUNDUSZ MO E ZAWIERA  UMOWY, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM S
INSTRUMENTY POCHODNE, W TYM NIEWYSTANDARYZOWANE INSTRUMENTY
POCHODNE - WSKAZANIE TEJ INFORMACJI WRAZ Z OKRE LENIEM WP YWU
ZAWARCIA TAKICH UMÓW, W TYM UMÓW, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM S
NIEWYSTANDARYZOWANE INSTRUMENTY POCHODNE, NA RYZYKO ZWI ZANE Z
PRZYJ  POLITYK  INWESTYCYJN
Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie Aktywów Subfunduszu

ównie w Towarowe Instrumenty Pochodne.
Inwestycje te powoduj  bardzo wysoki poziom ryzyka polityki inwestycyjnej Subfunduszu. W
szczególno ci, z lokatami w Towarowe Instrumenty Pochodne zwi zane s  rodzaje ryzyka wskazane
poni ej.
Fundusz mo e zabezpiecza  inwestycje Subfunduszu w instrumenty finansowe denominowane w
walutach obcych z wykorzystaniem Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych – kontraktów
forward, dla których instrumentami bazowymi s  waluty oraz Instrumentów Pochodnych – kontraktów
terminowych notowanych na GPW w Warszawie.
Subfundusz nie b dzie zawiera  umów maj cych za przedmiot inne instrumenty pochodne, w
szczególno ci nie b dzie zawiera  umów maj cych za przedmiot inne niewystandaryzowane
instrumenty pochodne.
Z lokatami w Instrumenty Pochodne zwi zane s  nast puj ce rodzaje ryzyka:
1) ryzyko rynkowe instrumentu bazowego – zwi zane z niekorzystnymi zmianami poziomu lub

zmienno ci kursów, cen lub warto ci instrumentu bazowego, o który oparty jest ten Instrument
Pochodny,

2) ryzyko stosowania d wigni finansowej – w Instrumenty Pochodne cz sto wkomponowany jest
mechanizm kredytowy, to znaczy Fundusz wnosi depozyt zabezpieczaj cy w wysoko ci ni szej ni
warto  instrumentu bazowego, istnieje w zwi zku z tym mo liwo  poniesienia przez Fundusz
straty przewy szaj cej warto  depozytu zabezpieczaj cego, mechanizm d wigni finansowej
powoduje zwielokrotnienie zysków i strat z inwestycji – Fundusz mo e by  nara ony na istotne
ryzyko w zwi zku z wykorzystaniem mechanizmu d wigni finansowej,

3) ryzyko niedopasowania wyceny Instrumentu Pochodnego do wyceny instrumentu bazowego, o
który oparty jest ten Instrument Pochodny,

4) ryzyko rozliczenia transakcji – ryzyko zwi zane z mo liwo ci  wyst powania b dów lub opó nie
w rozliczeniach transakcji, których przedmiotem s  Instrumenty Pochodne,

5) ryzyko operacyjne – zwi zane z zawodno ci  systemów informatycznych i wewn trznych systemów
kontrolnych.

Z lokatami w Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne zwi zane s  nast puj ce rodzaje ryzyka:
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1) ryzyko rynkowe instrumentu bazowego – zwi zane z niekorzystnymi zmianami poziomu lub
zmienno ci kursów, cen lub warto ci instrumentu bazowego, o który oparty jest ten
Niewystandaryzowany Instrument Pochodny,

2) ryzyko stosowania d wigni finansowej – w Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne cz sto
wkomponowany jest mechanizm kredytowy, to znaczy Subfundusz wnosi depozyt zabezpieczaj cy
w wysoko ci ni szej ni  warto  instrumentu bazowego, istnieje w zwi zku z tym mo liwo
poniesienia przez Subfundusz straty przewy szaj cej warto  depozytu zabezpieczaj cego,
mechanizm d wigni finansowej powoduje zwielokrotnienie zysków i strat z inwestycji –
Subfundusz mo e by  nara ony na istotne ryzyko w zwi zku z wykorzystaniem mechanizmu

wigni finansowej,
3) ryzyko niedopasowania wyceny Niewystandaryzowanego Instrumentu Pochodnego do wyceny

instrumentu bazowego, o który oparty jest ten Niewystandaryzowany Instrument Pochodny,
4) ryzyko rozliczenia transakcji – ryzyko zwi zane z mo liwo ci  wyst powania b dów lub opó nie

w rozliczeniach transakcji, których przedmiotem s  Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne,
5) ryzyko niewyp acalno ci kontrahenta – ryzyko to dotyczy Niewystandaryzowanych Instrumentów

Pochodnych i b dzie ograniczone w zwi zku z ustalonymi w Statucie Funduszu ograniczeniami,
6) ryzyko p ynno ci – Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne nie s  przedmiotem aktywnego

obrotu, Subfundusz ma jednak mo liwo  neutralizacji ekspozycji na ryzyko danego instrumentu
bazowego poprzez zajmowanie przeciwstawnych pozycji w instrumentach danego rodzaju,

7) ryzyko operacyjne – zwi zane z zawodno ci  systemów informatycznych i wewn trznych systemów
kontrolnych.

Z lokatami w Towarowe Instrumenty Pochodne zwi zane s  nast puj ce rodzaje ryzyka:
1) ryzyko rynkowe instrumentu bazowego – zwi zane z niekorzystnymi zmianami poziomu lub

zmienno ci kursów, cen lub warto ci instrumentu bazowego, o który oparty jest ten Towarowy
Instrument Pochodny,

2) ryzyko stosowania d wigni finansowej – w Towarowe Instrumenty Pochodne cz sto
wkomponowany jest mechanizm kredytowy, to znaczy Fundusz wnosi depozyt zabezpieczaj cy w
wysoko ci ni szej ni  warto  instrumentu bazowego, istnieje w zwi zku z tym mo liwo
poniesienia przez Fundusz straty przewy szaj cej warto  depozytu zabezpieczaj cego, mechanizm

wigni finansowej powoduje zwielokrotnienie zysków i strat z inwestycji – Fundusz mo e by
nara ony na istotne ryzyko w zwi zku z wykorzystaniem mechanizmu d wigni finansowej,

3) ryzyko niedopasowania wyceny Towarowego Instrumentu Pochodnego do wyceny instrumentu
bazowego, o który oparty jest ten Towarowy Instrument Pochodny,

4) ryzyko rozliczenia transakcji – ryzyko zwi zane z mo liwo ci  wyst powania b dów lub opó nie
w rozliczeniach transakcji, których przedmiotem s  Towarowe Instrumenty Pochodne,

5) ryzyko operacyjne – zwi zane z zawodno ci  systemów informatycznych i wewn trznych systemów
kontrolnych,

6) ryzyko p ynno ci – ryzyko polegaj ce na braku mo liwo ci sprzeda y w krótkim okresie
Towarowych Instrumentów Pochodnych po cenach odzwierciedlaj cych realn  warto  lokat.
Fundusz b dzie ogranicza  ryzyko p ynno ci poprzez inwestowanie aktywów przede wszystkim na
rynkach Towarowych Instrumentów Pochodnych charakteryzuj cych si  du  p ynno ci ,

7) ryzyko walutowe – aktywa Subfunduszu inwestowane b  cz ciowo w instrumenty finansowe
wyra one w walucie obcej, co wi e si  z ponoszeniem ryzyka zwi zanego ze zmian  kursów walut.

1.6. JE ELI UDZIELONO GWARANCJI WYP ATY OKRE LONEJ KWOTY Z TYTU U
ODKUPIENIA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA - WSKAZANIE GWARANTA ORAZ
WARUNKÓW GWARANCJI
nie dotyczy – nie udzielono adnych gwarancji

2. OPIS RYZYKA ZWI ZANEGO Z INWESTOWANIEM W JEDNOSTKI UCZESTNICTWA
SUBFUNDUSZU, W TYM RYZYKA INWESTYCYJNEGO ZWI ZANEGO Z PRZYJ
POLITYK  INWESTYCYJN  SUBFUNDUSZU

2.1. OPIS RYZYKA INWESTYCYJNEGO ZWI ZANEGO Z POLITYK  INWESTYCYJN
SUBFUNDUSZU, Z UWZGL DNIENIEM STRATEGII ZARZ DZANIA I SZCZEGÓLNYCH
STRATEGII INWESTYCYJNYCH STOSOWANYCH W ODNIESIENIU DO INWESTYCJI
NA OKRE LONYM OBSZARZE GEOGRAFICZNYM, W OKRE LONEJ BRAN Y LUB
SEKTORZE GOSPODARCZYM ALBO W ODNIESIENIU DO OKRE LONEJ KATEGORII
LOKAT, ALBO W CELU ODZWIERCIEDLENIA INDEKSU AKCJI LUB D NYCH
PAPIERÓW WARTO CIOWYCH
Z polityk  inwestycyjn  Subfunduszu wi e si  bardzo wysoki poziom ryzyka wynikaj cy z inwestycji
wi kszo ci rodków Subfunduszu w Towarowe Instrumenty Pochodne – kontrakty futures, dla których
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instrumentem bazowym jest pszenica. Rodzaje ryzyk zwi zanych z tymi inwestycjami zosta y wskazane
w punkcie 1.5 niniejszego rozdzia u Prospektu.
Z polityk  inwestycyjn  Subfunduszu wi  si  ponadto ryzyka opisane poni ej.

2.1.1. RYZYKO RYNKOWE
Ryzyko rynkowe to ryzyko spadku warto ci aktywów netto portfela inwestycyjnego spowodowane
niekorzystnymi zmianami cen instrumentów finansowych.
Dla Subfunduszu g ównymi elementami ryzyka rynkowego s : ryzyko rynku surowców i ryzyko stopy
procentowej.
Ryzyko rynku surowców obejmuje ryzyko spadku warto ci aktywów netto portfela inwestycyjnego
spowodowane niekorzystn  zmian  kursu instrumentu finansowego, którego wycena zale y od kursu
instrumentu bazowego b cego surowcem.
Ryzyko stopy procentowej obejmuje ryzyko spadku Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu
spowodowane wzrostem rynkowych stóp procentowych. Ryzyko stopy procentowej jest wi ksze dla
instrumentów o sta ym oprocentowaniu. Zale no  cen instrumentów d nych od rynkowych stóp
procentowych jest odwrotna. Wraz ze wzrostem rynkowych stóp procentowych ceny instrumentów

nych zazwyczaj spadaj , a wraz ze spadkiem rynkowych stóp procentowych ceny instrumentów
nych rosn . Ryzyko stopy procentowej zale y od czasu do wykupu instrumentu, jego stopy

odsetkowej i stopy dochodowo ci. Im d szy czas do wykupu instrumentu, tym wy sze jest ryzyko
stopy procentowej. Im ni sza stopa odsetkowa i stopa dochodowo ci instrumentu, tym wy sze jest
ryzyko stopy procentowej. ród ami ryzyka stopy procentowej s  m.in. wzrost stopy inflacji (bie cej
lub prognozowanej), wysokie tempo rozwoju gospodarczego, spadek stopy oszcz dno ci w gospodarce,
negatywna ocena przez inwestorów przysz ej sytuacji fiskalnej kraju, wzrost stóp procentowych w
innych krajach. Szczególnie du e znaczenie dla wysoko ci rynkowych stóp procentowych w Polsce
maj  poziom deficytu finansów publicznych i d ugu publicznego w relacji do PKB oraz perspektywy
kszta towania si  tych parametrów w przysz ci.

2.1.2. RYZYKO KREDYTOWE
ównymi elementami ryzyka kredytowego s : ryzyko niedotrzymania warunków, ryzyko obni enia

oceny kredytowej i ryzyko rozpi to ci kredytowej.
Ryzyko niedotrzymania warunków, nazywane równie  ryzykiem niewyp acalno ci, obejmuje ryzyko
spadku Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu spowodowane niedotrzymaniem warunków kontraktów
finansowych przez emitentów Instrumentów D nych. Ryzyko niewyp acalno ci polega na
niesp aceniu przez emitenta w terminie nale nej kwoty z tytu u wyemitowanych Instrumentów

nych.
Ryzyko obni enia oceny kredytowej obejmuje ryzyko spadku Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu
spowodowane obni eniem ocen kredytowych (ratingów) emitentów lub emisji.
Ryzyko rozpi to ci kredytowej to ryzyko spadku warto ci aktywów netto funduszu inwestycyjnego
spowodowane zmianami rozpi to ci kredytowej dla emisji, czyli ró nicy mi dzy cenami Instrumentów

nych o porównywalnych warunkach, ale wyemitowanych przez emitentów o ró nych ratingach.
Inwestycje w papiery komercyjne oraz obligacje municypalne i korporacyjne wi  si  z wy szym
poziomem ryzyka kredytowego, uzale nionym od wiarygodno ci kredytowej emitenta.
Inwestycje w tytu y uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania maj ce siedzib
za granic  lub w jednostki uczestnictwa innych funduszy obci one s  ryzykiem pochodz cym od
ryzyka lokat takiego funduszu.
Inwestycje w lokaty bankowe zwi zane s  z ryzykiem kredytowym banku.

2.1.3. RYZYKO ROZLICZENIA
Ryzyko rozliczenia wyst puje w przypadku rozliczania transakcji zakupu lub sprzeda y instrumentów
finansowych, które nie s  gwarantowane przez izby rozliczeniowe.
Z ryzykiem rozliczenia wi e si  ryzyko operacyjne obejmuj ce ryzyko straty wynikaj cej z b dnych
procedur wewn trznych, niestosowania si  do procedur, dzia ania systemów b  pracowników lub te
wynikaj cej ze zdarze  zewn trznych. Cztery podstawowe ród a ryzyka operacyjnego to: ludzie,
systemy, zdarzenia zewn trzne oraz procesy.

2.1.4. RYZYKO P YNNO CI
Ryzyko p ynno ci wi e si  z brakiem mo liwo ci przeprowadzenia transakcji, przy zachowaniu
aktualnej ceny rynkowej. Ryzyko to wyst puje najcz ciej przy próbie sprzeda y znacznej ilo ci
posiadanych aktywów, szczególnie je li p ynno  obrotu danym instrumentem nie jest wysoka.
Nast puje wówczas naruszenie struktury popytu i poda y prowadz ce do istotnej zmiany ceny
rynkowej.

2.1.5. RYZYKO WALUTOWE
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Ryzyko wynika ze zmian kursów walut, w których wyra one s  lokaty funduszu wzgl dem waluty, w
której dokonywana jest wycena aktywów Funduszu. Fundusz lokuje rodki w aktywa denominowane w
walucie polskiej lub denominowane w walucie obcej.
Uczestnicy Funduszu musz  liczy  si  z ryzykiem spadku Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu
spowodowanym umocnieniem si  kursu waluty polskiej w stosunku do walut obcych.
W celu ograniczenia ryzyka walutowego Fundusz mo e zabezpiecza  zmiany kursu walutowego z
wykorzystaniem Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych lub z wykorzystaniem
Instrumentów Pochodnych. Statut Funduszu nie przewiduje natomiast obowi zku korzystania z takich
zabezpiecze . Maj c powy sze na wzgl dzie Towarzystwo ani Fundusz nie gwarantuj  stosowania
zabezpiecze  walutowych. Decyzja w zakresie zastosowania zabezpieczenia walutowego b dzie
podejmowana ka dorazowo przez Towarzystwo.
W przypadku Subfunduszu ryzyko walutowe dotyczy g ównie depozytu zabezpieczaj cego sk adanego
w zwi zku z inwestycjami w kontrakty futures.

2.1.6. RYZYKO ZWI ZANE Z PRZECHOWYWANIEM AKTYWÓW
Aktywa Subfunduszu przechowywane s  na rachunkach prowadzonych przez Depozytariusza i
Subdepozytariuszy (podmioty, które na podstawie umowy z Depozytariuszem przechowuj  cz
aktywów Subfunduszu). Instrumenty finansowe stanowi  w asno  Funduszu i nie wchodz  do masy
upad ci w przypadku og oszenia upad ci Depozytariusza i Subdepozytariuszy.
Fundusz inwestuje w kontrakty futures za po rednictwem firm prowadz cych dzia alno  maklersk .
Fundusz sk ada w tych firmach rodki pieni ne jako depozyt zabezpieczaj cy w zwi zku z
inwestycjami w kontrakty futures. Istnieje ryzyko utraty tych rodków pieni nych z przyczyn le cych
po stronie tych firm.

2.1.7. RYZYKO ZWI ZANE Z KONCENTRACJ  AKTYWÓW LUB RYNKÓW
Fundusz koncentruje inwestycje Subfunduszy na okre lonym rynku. Sytuacja na tym rynku szczególnie
oddzia uje na warto  i p ynno  aktywów Subfunduszu. Istotne wahania cen rynkowych
poszczególnych instrumentów finansowych mog  powodowa  wahania Warto ci Aktywów Netto
przypadaj cej na Jednostk  Uczestnictwa Subfunduszu.

2.1.8. RYZYKO ROZBIE NO CI WYNIKÓW INWESTYCYJNYCH SUBFUNDUSZU W
STOSUNKU DO BENCHMARKU
W ramach realizacji celu inwestycyjnego Subfunduszu Fundusz d y, aby uzyska  zmian  warto ci
jednostki uczestnictwa Subfunduszu porównywaln  do benchmarku. Istnieje ryzyko nieosi gni cia
wyniku inwestycyjnego Subfunduszu na poziomie porównywalnym z benchmarkiem (in minus lub in
plus). Dotyczy  to mo e w szczególno ci okresu, kiedy aktywa Subfunduszu b  niewielkie w relacji
do rodków wp acanych do / wyp acanych z Subfunduszu.
Na niezgodno  wyników inwestycyjnych Subfunduszu w stosunku do benchmarku maj  wp yw m.in.
nast puj ce czynniki:
1) kszta towanie si  kursów Towarowych Instrumentów Pochodnych, w które inwestuje Subfundusz

mo e w pewnym zakresie odbiega  od zachowania kursów kontraktów futures wskazanych jako
benchmark,

2) na ostateczny wynik inwestycyjny Subfunduszu maj  wp yw koszty pokrywane przez Fundusz,
które obci aj  Aktywa Subfunduszu, w tym koszty transakcyjne – negatywny wp yw tych kosztów
jest równowa ony przez zyski z inwestycji cz ci Aktywów Subfunduszu, nie przeznaczanej na
depozyt zabezpieczaj cy, w Instrumenty D ne i inne instrumenty finansowe, ale nie zawsze jest
mo liwe osi gni cie adekwatnych zysków z tych inwestycji,

3) zlecenia nabycia / zbycia sk adników lokat Subfunduszu s  sk adane w godzinach pracy
Towarzystwa oraz podmiotów po rednicz cych w przyjmowaniu i przekazywaniu tych zlece  i w
konsekwencji Towarowe Instrumenty Pochodne s  nabywane po kursie innym ni  kurs
przyjmowany do ich wyceny (tj. ostatni dost pny o godzinie 23:00 czasu polskiego),

4) zbywanie i odkupywanie Jednostek Uczestnictwa skutkuje konieczno ci  odpowiedniego otwierania
i zamykania pozycji w Towarowych Instrumentach Pochodnych i w konsekwencji wielko
inwestycji w te instrumenty mo e by  nieadekwatna do wielko ci Aktywów Netto Subfunduszu
uwzgl dniaj cej zbyte lub odkupione Jednostki Uczestnictwa,

4) ekspozycja Subfunduszu na zmiany kursów kontraktów futures wskazanych jako benchmark mo e
ró ni  si  od zak adanej, w zwi zku z proporcjami pomi dzy Warto ci  Aktywów Netto
Subfunduszu oraz warto ci  pojedynczego kontraktu terminowego spo ród Towarowych
Instrumentów Pochodnych, w które inwestuje Subfundusz.

2.2. OPIS  RYZYKA  ZWI ZANEGO  Z  UCZESTNICTWEM  W  SUBFUNDUSZU,  W  TYM  W
SZCZEGÓLNO CI:
Poni sze informacje (pkt 2.2.1. – 2.2.5.) s  jednakowe dla wszystkich Subfunduszy
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2.2.1. OPIS RYZYKA NIEOSI GNI CIA OCZEKIWANEGO ZWROTU Z INWESTYCJI W
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA, Z UWZGL DNIENIEM CZYNNIKÓW MAJ CYCH
WP YW NA POZIOM RYZYKA ZWI ZANEGO Z INWESTYCJ , W TYM: RYZYKO
ZWI ZANE Z ZAWARCIEM OKRE LONYCH UMÓW, RYZYKO ZWI ZANE ZE
SZCZEGÓLNYMI WARUNKAMI ZAWARTYCH PRZEZ SUBFUNDUSZ TRANSAKCJI, A
TAK E RYZYKO ZWI ZANE Z UDZIELONYMI GWARANCJAMI
Ryzyko to polega na niemo no ci przewidzenia przysz ych zmian cen instrumentów finansowych
wchodz cych w sk ad portfeli Subfunduszy i w konsekwencji niemo no ci przewidzenia zmian
Warto ci Aktywów Netto Subfunduszy przypadaj cych na Jednostk  Uczestnictwa. Stopa zwrotu z
inwestycji w Jednostki Uczestnictwa jest zale na zarówno od ceny Jednostki Uczestnictwa w dniu
nabycia Jednostek Uczestnictwa przez Uczestnika, wielko ci poniesionej op aty za zbycie Jednostek
Uczestnictwa, a tak e od ceny Jednostki Uczestnictwa z dnia odkupienia Jednostek Uczestnictwa i
wielko ci op aty poniesionej z tytu u odkupienia Jednostek Uczestnictwa. W przypadku uzyskania
dodatniej stopy zwrotu Uczestnik, lub Fundusz jako p atnik podatku, b dzie zobowi zany do zap aty
podatku dochodowego, co obni y uzyskan  przez Uczestnika wielko  stopy zwrotu. Uzyskana stopa
zwrotu zale y w du ej mierze od dat nabycia i odkupienia Jednostek Uczestnictwa. adna z zawartych
przez Fundusz umów nie niesie za sob  ryzyk innych ni  ryzyka inwestycyjne opisane w niniejszym
Prospekcie. Fundusz nie zawiera  transakcji na warunkach szczególnych, które powodowa yby wzrost
ryzyka dla Uczestników. Fundusz nie udziela gwarancji innym podmiotom.

2.2.2. OPIS RYZYKA WYST PIENIA SZCZEGÓLNYCH OKOLICZNO CI, NA WYST PIENIE
KTÓRYCH UCZESTNIK FUNDUSZU NIE MA WP YWU LUB MA OGRANICZONY
WP YW, W TYM: OTWARCIE LIKWIDACJI FUNDUSZU, PRZEJ CIE ZARZ DZANIA
FUNDUSZEM PRZEZ INNE TOWARZYSTWO, ZMIAN  DEPOZYTARIUSZA LUB
PODMIOTU OBS UGUJ CEGO FUNDUSZ, PO CZENIE FUNDUSZU Z INNYM
FUNDUSZEM, PRZEKSZTA CENIE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU
INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO W FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, A TAK E
ZMIAN  POLITYKI INWESTYCYJNEJ SUBFUNDUSZU
Fundusz mo e zosta  rozwi zany. Rozwi zanie Funduszu nast puje po przeprowadzeniu likwidacji. Z
dniem rozpocz cia likwidacji Fundusz nie mo e zbywa , a tak e odkupywa  Jednostek Uczestnictwa.
Likwidacja Funduszu polega na zbyciu jego aktywów, ci gni ciu nale no ci Funduszu, zaspokojeniu
wierzycieli Funduszu i umorzeniu Jednostek Uczestnictwa przez wyp at  uzyskanych rodków
pieni nych Uczestnikom Funduszu, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich Jednostek
Uczestnictwa. Zbywanie aktywów Funduszu powinno by  dokonywane z nale ytym uwzgl dnieniem
interesów Uczestników Funduszu. Uczestnik nie ma wp ywu na wyst pienie przes anek likwidacji
Funduszu. Istnieje ryzyko, e rodki pieni ne wyp acane Uczestnikom b  ni sze ni  mo liwe do
otrzymania w przypadku, gdyby Fundusz nie zosta  postawiony w stan likwidacji.
W trakcie trwania Funduszu, Fundusz mo e dokona  likwidacji Subfunduszu. Subfundusz mo e zosta
zlikwidowany w przypadku podj cia przez Towarzystwo decyzji o jego likwidacji. W przypadku
rozwi zania Funduszu likwidacji podlegaj  wszystkie Subfundusze. Uczestnik nie ma wp ywu na
wyst pienie przes anek likwidacji Subfunduszu. Istnieje ryzyko, e rodki pieni ne wyp acane
Uczestnikom b  ni sze ni  mo liwe do otrzymania w przypadku, gdyby Fundusz lub Subfundusz nie
zosta  postawiony w stan likwidacji.
Na podstawie umowy zawartej przez Towarzystwo z innym towarzystwem funduszy inwestycyjnych,
towarzystwo to mo e przej  zarz dzanie Funduszem. Przej cie zarz dzania wymaga zmiany Statutu
Funduszu w cz ci wskazuj cej firm , siedzib  i adres zarz dzaj cego nim towarzystwa funduszy
inwestycyjnych. Towarzystwo przejmuj ce zarz dzanie wst puje w prawa i obowi zki towarzystwa

cego dotychczas organem Funduszu, z chwil  wej cia w ycie tych zmian w Statucie Funduszu.
Fundusz lub Depozytariusz mog  rozwi za  umow  o prowadzenie rejestru aktywów funduszu, za
wypowiedzeniem, w terminie nie krótszym ni  6 miesi cy. Zmiana depozytariusza wymaga jednak e
zgody Komisji. Je eli Depozytariusz nie wykonuje obowi zków okre lonych w umowie o prowadzenie
rejestru aktywów funduszu albo wykonuje je nienale ycie: Fundusz wypowiada umow  i niezw ocznie
zawiadamia o tym Komisj ; Komisja mo e nakaza  Funduszowi zmian  Depozytariusza. W tych
przypadkach wypowiedzenie mo e nast pi  w terminie krótszym ni  6 miesi cy. W przypadku otwarcia
likwidacji lub og oszenia upad ci Depozytariusza, Fundusz niezw ocznie dokonuje zmiany
depozytariusza, bez stosowania sze ciomiesi cznego terminu wypowiedzenia. Zmiana depozytariusza
jest dokonywana w sposób zapewniaj cy nieprzerwane wykonywanie obowi zków depozytariusza.
Towarzystwo mo e w ka dym czasie dokona  zmiany podmiotów obs uguj cych Fundusz, w
szczególno ci Agenta Transferowego. Uczestnik nie ma wp ywu na decyzj  Towarzystwa o zmianie
Depozytariusza lub podmiotu obs uguj cego Fundusz.
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Za zgod  Komisji mo e nast pi  po czenie dwóch funduszy inwestycyjnych otwartych, zarz dzanych
przez Towarzystwo. Nie mog  by  po czone fundusze inwestycyjne otwarte, które zbywaj  jednostki
uczestnictwa ró ni ce si  od siebie sposobem pobierania op at manipulacyjnych lub op at obci aj cych
aktywa funduszu, chyba e przed rozpocz ciem procedury po czenia wszystkie jednostki uczestnictwa
zarówno w funduszu przejmuj cym, jak i funduszu przejmowanym zostan  zamienione na jednostki
uczestnictwa tej samej kategorii. Po czenie nast puje przez przeniesienie maj tku funduszu
przejmowanego do funduszu przejmuj cego oraz przydzielenie uczestnikom funduszu przejmowanego
jednostek uczestnictwa funduszu przejmuj cego w zamian za jednostki uczestnictwa funduszu
przejmowanego. Uczestnik nie ma wp ywu na decyzj  Towarzystwa o po czeniu funduszy.
Po czone mog  zosta  równie  Subfundusze. Po czenie nast puje przez przeniesienie maj tku
Subfunduszu przejmowanego do Subfunduszu przejmuj cego oraz przydzielenie Uczestnikom
Subfunduszu przejmowanego Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu przejmuj cego w zamian za
Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu przejmowanego.
Towarzystwo mo e w ka dym czasie dokona  zmiany Statutu Funduszu w cz ci dotycz cej polityki
inwestycyjnej prowadzonej przez Subfundusz. Zmiana Statutu Funduszu wymaga og oszenia o
dokonanych zmianach oraz up ywu terminu trzech miesi cy od dnia og oszenia o zmianach. Uczestnik
nie ma wp ywu na decyzj  Towarzystwa o zmianie polityki inwestycyjnej Funduszu.

2.2.3. OPIS RYZYKA NIEWYP ACALNO CI GWARANTA
nie dotyczy – Fundusz nie jest funduszem gwarantowanym

2.2.4. OPIS RYZYKA INFLACJI
Ryzyko inflacji jest ryzykiem spadku si y nabywczej rodków pieni nych powierzonych Funduszowi.
Istnienie inflacji powoduje, e realna stopa zwrotu (z uwzgl dnieniem inflacji) mo e by  istotnie ni sza
od nominalnej stopy zwrotu (bez uwzgl dnienia inflacji).

2.2.5. OPIS RYZYKA ZWI ZANEGO Z REGULACJAMI PRAWNYMI DOTYCZ CYMI
FUNDUSZU, W SZCZEGÓLNO CI W ZAKRESIE PRAWA PODATKOWEGO
Zmiany regulacji prawnych dotycz cych dzia alno ci Subfunduszu mog  mie  wp yw na przedstawione
w niniejszym Prospekcie prawa i obowi zki Uczestników. Na dzie  sporz dzenia Prospektu, Fundusz
jest podmiotowo zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych. Nie mo na wykluczy  jednak
opodatkowania dochodów Funduszu w przysz ci. Ewentualne wprowadzenie opodatkowania
dochodów Funduszu spowoduje obni enie osi ganych przez Uczestników Funduszu stóp zwrotu z
inwestycji w Jednostki Uczestnictwa.

3. OKRE LENIE PROFILU INWESTORA, KTÓRY B DZIE UWZGL DNIA  ZAKRES
CZASOWY INWESTYCJI ORAZ POZIOM RYZYKA INWESTYCYJNEGO ZWI ZANEGO
Z PRZYJ  POLITYK  INWESTYCYJN  SUBFUNDUSZU
Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy planuj  inwestowanie d ugoterminowe, oczekuj
wysokich zysków oraz akceptuj  bardzo wysokie ryzyko zwi zane z inwestycjami w Instrumenty
Pochodne, tzn. licz  si  z mo liwo ci  silnych waha  warto ci ich inwestycji, szczególnie w krótkim
okresie, w cznie z mo liwo ci  utraty znacznej cz ci zainwestowanych rodków. Subfundusz
przeznaczony jest równie  dla inwestorów, którzy planuj  zabezpieczanie pozycji, któr  posiadaj  w
innych produktach finansowych lub dokonuj cych krótko- lub rednioterminowych inwestycji o
charakterze spekulacyjnym.

4. INFORMACJE O WYSOKO CI OP AT I PROWIZJI ZWI ZANYCH Z UCZESTNICTWEM
W SUBFUNDUSZU, SPOSOBIE ICH NALICZANIA I POBIERANIA ORAZ O KOSZTACH
OBCI AJ CYCH SUBFUNDUSZ

4.1. WSKAZANIE PRZEPISÓW STATUTU FUNDUSZU OKRE LAJ CYCH RODZAJE,
MAKSYMALN  WYSOKO , SPOSÓB KALKULACJI I NALICZANIA KOSZTÓW
OBCI AJ CYCH SUBFUNDUSZ, W TYM W SZCZEGÓLNO CI WYNAGRODZENIE
TOWARZYSTWA ORAZ TERMINY, W KTÓRYCH NAJWCZE NIEJ MO E NAST PI
POKRYCIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW KOSZTÓW
Poni sza informacja jest jednakowa dla wszystkich Subfunduszy
Rodzaje, maksymalna wysoko , sposób kalkulacji i naliczania kosztów obci aj cych Subfundusz, w
tym wynagrodzenie Towarzystwa oraz terminy, w których najwcze niej mo e nast pi  pokrycie
poszczególnych rodzajów kosztów okre lone s  w tre ci § 5 ka dego z rozdzia ów Cz ci II Statutu
Funduszu.

4.2. WSKAZANIE WARTO CI WSPÓ CZYNNIKA KOSZTÓW CA KOWITYCH, ZWANEGO
DALEJ "WSKA NIKIEM WKC", WRAZ Z INFORMACJ , E ODZWIERCIEDLA ON
UDZIA  KOSZTÓW NIEZWI ZANYCH BEZPO REDNIO Z DZIA ALNO CI
INWESTYCYJN  FUNDUSZU W REDNIEJ WARTO CI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
ZA DANY ROK, A TAK E WSKAZANIE KATEGORII KOSZTÓW FUNDUSZU
NIEW CZONYCH DO WSKA NIKA WKC, W TYM OP AT TRANSAKCYJNYCH
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nie dotyczy – na dzie  ostatniej aktualizacji Prospektu dane nie s  dost pne – wska nik WKC oblicza
si  za ostatni pe ny rok kalendarzowy

4.3. WSKAZANIE OP AT MANIPULACYJNYCH Z TYTU U ZBYCIA LUB ODKUPIENIA
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA ORAZ INNYCH OP AT UISZCZANYCH BEZPO REDNIO
PRZEZ UCZESTNIKA
Poni sza informacja jest jednakowa dla wszystkich Subfunduszy, za wyj tkiem stawek procentowych
op at
Z tytu u zbywania Jednostek Uczestnictwa kategorii A pobierana jest Op ata Dystrybucyjna w
wysoko ci nie wy szej ni  3,8% wp aty dokonanej przez nabywc .
Z tytu u zbycia Jednostek Uczestnictwa w ramach zamiany lub konwersji, w miejsce Op aty
Dystrybucyjnej pobierana jest Op ata Wyrównawcza. Stawka Op aty Wyrównawczej jest równa stawce
Op aty Dystrybucyjnej obowi zuj cej w Subfunduszu docelowym pomniejszonej o stawk  Op aty
Dystrybucyjnej obowi zuj cej w Subfunduszu ród owym, dla danej warto ci zlecenia nabycia
Jednostek Uczestnictwa. W przypadku, gdy nabycie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu
ród owym nast pi o na podstawie zamiany lub konwersji, wówczas stawk  Op aty Dystrybucyjnej

obowi zuj cej w Subfunduszu docelowym pomniejsza si  o stawk  Op aty Dystrybucyjnej
obowi zuj cej w Subfunduszu o najwy szych stawkach Op aty Dystrybucyjnej spo ród Subfunduszy
uczestnicz cych we wcze niejszych zamianach lub konwersjach tych Jednostek Uczestnictwa.
Wysoko  op at manipulacyjnych jest zró nicowana w zale no ci od Dystrybutorów i ustalane s
oddzielne Tabele Op at dla poszczególnych Dystrybutorów. Tabela Op at obowi zuj ca dla danego
Dystrybutora jest udost pniana w Punktach Obs ugi Klientów tego Dystrybutora. Wszystkie Tabele
Op at s  udost pniane na stronie internetowej Towarzystwa.
Towarzystwo mo e obni  op aty manipulacyjne lub zwolni  z tych op at: pracowników
Towarzystwa, pracowników Agenta Transferowego, pracowników i agentów Dystrybutora,
pracowników Depozytariusza, akcjonariuszy Towarzystwa, innych Inwestorów lub Uczestników po
przeprowadzeniu indywidualnych negocjacji (w formie jednorazowej lub sta ej obni ki lub zwolnienia),
a tak e osoby, których reklamacje zosta y uwzgl dnione przez Fundusz. Towarzystwo mo e
upowa nia  Dystrybutorów do negocjowania indywidualnych obni ek lub zwolnie  z op aty
manipulacyjnych.
Towarzystwo mo e prowadzi  kampanie promocyjne polegaj ce na zbywaniu Jednostek Uczestnictwa
bez pobierania Op aty Dystrybucyjnej lub z pobieraniem tej op aty w wysoko ci ni szej, ni  wynika z
Tabeli Op at b  Umów Dodatkowych. O wprowadzeniu kampanii promocyjnej oraz wysoko ci
Op aty Dystrybucyjnej obowi zuj cej w okresie kampanii promocyjnej Towarzystwo og osi w pi mie
przeznaczonym do og osze  Funduszu lub na stronie internetowej przeznaczonej do og osze
Funduszu.

4.4. WSKAZANIE OP ATY ZMIENNEJ, B CEJ CZ CI  WYNAGRODZENIA ZA
ZARZ DZANIE, KTÓREJ WYSOKO  JEST UZALE NIONA OD WYNIKÓW
SUBFUNDUSZU, PREZENTOWANEJ W UJ CIU PROCENTOWYM W STOSUNKU DO

REDNIEJ WARTO CI AKTYWÓW NETTO SUBFUNDUSZU
nie dotyczy – Towarzystwo nie pobiera cz ci zmiennej wynagrodzenia z tytu u zarz dzania
Subfunduszem

4.5. WSKAZANIE MAKSYMALNEJ WYSOKO CI WYNAGRODZENIA ZA ZARZ DZANIE
SUBFUNDUSZEM
Poni sza informacja jest jednakowa dla wszystkich Subfunduszy, za wyj tkiem stawek procentowych
Wynagrodzenia Towarzystwa oraz cz ci zmiennej wynagrodzenia Towarzystwa
Towarzystwo z tytu u zarz dzania Subfunduszem pobiera Wynagrodzenie Towarzystwa sk adaj ce si
wy cznie z cz ci sta ej, w wysoko ci nie wy szej ni  3,8% Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu w
skali roku, naliczanej proporcjonalnie od Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu w danym Dniu
Wyceny (Towarzystwo nie pobiera cz ci zmiennej).

4.6. WSKAZANIE ISTNIEJ CYCH UMÓW LUB POROZUMIE , NA PODSTAWIE KTÓRYCH
KOSZTY DZIA ALNO CI SUBFUNDUSZU BEZPO REDNIO LUB PO REDNIO S
ROZDZIELANE MI DZY SUBFUNDUSZ A TOWARZYSTWO LUB INNY PODMIOT, W
TYM WSKAZANIE US UG DODATKOWYCH ORAZ WSKAZANIE WP YWU TYCH
US UG NA WYSOKO  PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ PODMIOT PROWADZ CY
DZIA ALNO  MAKLERSK  ORAZ NA WYSOKO  WYNAGRODZENIA
TOWARZYSTWA ZA ZARZ DZANIE SUBFUNDUSZEM
Poni sza informacja jest jednakowa dla wszystkich Subfunduszy
Nie istniej  umowy ani porozumienia dotycz ce podzia  kosztów dzia alno ci Subfunduszu pomi dzy
Subfundusz i Towarzystwo lub inny podmiot. Jedyne zasady podzia u kosztów pomi dzy Subfundusz i
Towarzystwo okre la Statutu Funduszu. Fundusz ani Towarzystwo nie otrzymuj  us ug dodatkowych.
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5. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE W UJ CIU HISTORYCZNYM
5.1. WARTO  AKTYWÓW NETTO SUBFUNDUSZU NA KONIEC OSTATNIEGO ROKU

OBROTOWEGO, ZGODNA Z WARTO CI  ZAPREZENTOWAN  W ZBADANYM PRZEZ
BIEG EGO REWIDENTA SPRAWOZDANIU FINANSOWYM FUNDUSZU
nie dotyczy – na dzie  ostatniej aktualizacji Prospektu dane nie s  dost pne

5.2. WIELKO REDNIEJ STOPY ZWROTU Z INWESTYCJI W JEDNOSTKI
UCZESTNICTWA SUBFUNDUSZU ZA OSTATNIE 2 LATA (W PRZYPADKU
SUBFUNDUSZU PROWADZ CEGO DZIA ALNO  NIE D EJ NI  3 LATA)
nie dotyczy – na dzie  ostatniej aktualizacji Prospektu dane nie s  dost pne

5.3. WSKAZANIE WZORCA S CEGO DO OCENY EFEKTYWNO CI INWESTYCJI W
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA SUBFUNDUSZU ODZWIERCIEDLAJ CEGO
ZACHOWANIE SI  ZMIENNYCH RYNKOWYCH NAJLEPIEJ ODDAJ CYCH CEL I
POLITYK  INWESTYCYJN  SUBFUNDUSZU (BENCHMARK), A TAK E INFORMACJA
O DOKONANYCH ZMIANACH WZORCA, JE ELI MIA Y MIEJSCE
Subfundusz okre li , e benchmarkiem Subfunduszu jest: odwrotno  zmian ceny pszenicy w uj ciu
procentowym, liczona na podstawie zmian kursu kontraktów futures na pszenic  Wheat Futures o dacie
wygasania poni ej jednego roku, notowanych na gie dzie Chicago Board of Trade, gdzie przez dzienn
procentow  zmian  kursu kontraktów futures rozumie si  procentow  ró nic  warto ci pomi dzy
ostatnim kursem transakcyjnym kontraktów dost pnym o godzinie 23:00 czasu polskiego w danym dniu
oraz ostatnim kursem transakcyjnym dost pnym o godzinie 23:00 czasu polskiego w dniu poprzednim.
Benchmark jest wyliczany przez Towarzystwo, zgodnie z zasadami przyj tymi do wyceny Aktywów
Funduszu.

5.4. INFORMACJA O REDNICH STOPACH ZWROTU Z PRZYJ TEGO PRZEZ SUBFUNDUSZ
WZORCA ZA OSTATNIE 2 LATA (W PRZYPADKU SUBFUNDUSZU PROWADZ CEGO
DZIA ALNO  NIE D EJ NI  3 LATA)
nie dotyczy – na dzie  ostatniej aktualizacji Prospektu dane nie s  dost pne

5.5. ZASTRZE ENIE, E INDYWIDUALNA STOPA ZWROTU UCZESTNIKA Z INWESTYCJI
JEST UZALE NIONA OD WARTO CI JEDNOSTKI UCZESTNICTWA W MOMENCIE JEJ
ZBYCIA I ODKUPIENIA PRZEZ FUNDUSZ ORAZ WYSOKO CI POBRANYCH OP AT
MANIPULACYJNYCH ORAZ E WYNIKI HISTORYCZNE NIE GWARANTUJ
UZYSKANIA PODOBNYCH W PRZYSZ CI
Poni sza informacja jest jednakowa dla wszystkich Subfunduszy
Towarzystwo zastrzega niniejszym, e indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycji jest
uzale niona od warto ci Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz
oraz wysoko ci pobranych przez Fundusz op at manipulacyjnych.
Towarzystwo zastrzega niniejszym, e wyniki historyczne nie gwarantuj  uzyskania podobnych w
przysz ci.
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Rozdzia  IV
Dane o Depozytariuszu

1. FIRMA, SIEDZIBA I ADRES DEPOZYTARIUSZA, WRAZ Z NUMERAMI
TELEKOMUNIKACYJNYMI
Firma: Deutsche Bank Polska Spó ka Akcyjna
Siedziba: Warszawa
Adres: Aleja Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa
Numer telefonu: (22) 579 90 00
Numer faksu: (22) 579 90 01

2. ZAKRES OBOWI ZKÓW DEPOZYTARIUSZA
2.1. ZAKRES OBOWI ZKÓW DEPOZYTARIUSZA WOBEC FUNDUSZU

Obowi zki Depozytariusza wobec Funduszu obejmuj :
1) prowadzenie rejestru Aktywów Funduszu, w tym aktywów zapisywanych na w ciwych

rachunkach oraz przechowywanych przez Depozytariusza i inne podmioty na mocy odr bnych
przepisów lub na podstawie umów zawartych na polecenie Funduszu, w tym umów zawartych z
bankami lub instytucjami finansowymi, które maj  siedzib  poza obszarem Rzeczpospolitej
Polskiej;

2) zapewnienie, aby zbywanie i odkupywanie Jednostek Uczestnictwa odbywa o si  zgodnie z
przepisami prawa i Statutem Funduszu;

3) zapewnienie, aby rozliczanie umów dotycz cych Aktywów Funduszu nast powa o bez
nieuzasadnionego opó nienia, oraz kontrolowanie terminowo ci rozliczania umów z Uczestnikami
Funduszu;

4) zapewnienie, aby Warto  Aktywów Netto Funduszu i warto  Jednostki Uczestnictwa by a
obliczana zgodnie z przepisami prawa i Statutem Funduszu;

5) zapewnienie, aby dochody Funduszu by y wykorzystywane w sposób zgodny z przepisami prawa i
Statutem Funduszu;

6) wykonywanie polece  Funduszu, chyba e s  sprzeczne z prawem lub Statutem Funduszu;
7) udost pnianie Funduszowi danych i informacji, okre lonych w ustawie z dnia 16 listopada 2000 r.

o przeciwdzia aniu wprowadzaniu do obrotu finansowego warto ci maj tkowych pochodz cych z
nielegalnych lub nieujawnionych róde  oraz o przeciwdzia aniu finansowaniu terroryzmu,
dotycz cych osób wp acaj cych rodki pieni ne w celu nabycia Jednostek Uczestnictwa.

Depozytariusz zapewnia zgodne z prawem i Statutem Funduszu wykonywanie obowi zków Funduszu,
o których mowa w pkt. 2 – 5, co najmniej przez sta  kontrol  czynno ci faktycznych i prawnych
dokonywanych przez Fundusz oraz nadzorowanie doprowadzania do zgodno ci tych czynno ci z
prawem i Statutem Funduszu.

2.2. ZAKRES OBOWI ZKÓW DEPOZYTARIUSZA WOBEC UCZESTNIKÓW FUNDUSZU W
ZAKRESIE REPREZENTOWANIA ICH INTERESÓW WOBEC TOWARZYSTWA
Obowi zki Depozytariusza wobec Uczestników Funduszu obejmuj :
1) dokonanie likwidacji Funduszu w przypadkach przewidzianych w Ustawie o Funduszach

Inwestycyjnych, je eli Komisja nie wyznaczy innego likwidatora,
2) niezw oczne zawiadamianie Komisji o naruszeniu przez Fundusz prawa lub nie uwzgl dnianiu

interesów Uczestników Funduszu,
3) wyst powanie w imieniu Uczestników Funduszu z powództwem przeciwko Towarzystwu z tytu u

szkody spowodowanej niewykonaniem lub nienale ytym wykonaniem obowi zków w zakresie
zarz dzania Funduszem i jego reprezentacji.

3. ZASADY I ZAKRES ZAWIERANIA Z DEPOZYTARIUSZEM UMÓW, KTÓRYCH
PRZEDMIOTEM S  LOKATY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 UST. 2 PKT 1 USTAWY O
FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH ORAZ UMÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107
UST. 2 PKT 3 USTAWY O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH
W celu realizacji polityki inwestycyjnej Subfunduszy oraz zarz dzania p ynno ci  Aktywów
Subfunduszy Fundusz mo e zawiera  z Depozytariuszem wskazane poni ej umowy, których
przedmiotem s  papiery warto ciowe i prawa maj tkowe, je eli zawarcie umowy jest w interesie
Uczestników Funduszu i nie spowoduje wyst pienia konfliktu interesów:
1) umowy kredytu w rachunku bie cym, przy czym:

a) umowy zawierane b  przez Fundusz z Depozytariuszem na warunkach rynkowych, w
szczególno ci przy ocenie warunków transakcji pod uwag  brane b  nast puj ce kryteria
oceny:
– koszty prowizji za otwarcie kredytu i inne koszty zwi zane z zawarciem umowy,
– wysoko  odsetek od kredytu w rachunku bie cym,
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– stawka bazowej stopy procentowej,
– wysoko  mar y bankowej,

b) korzystanie z kredytu w rachunku bie cym nie mo e doprowadzi  do naruszenia limitu
zaci ganych kredytów;

2) umowy o limit debetowy o charakterze „Intra – Day”, na nast puj cych warunkach:
a) umowy zawierane b  dla transakcji sprzeda y rozliczanych wy cznie w systemie

gwarantuj cym prawid owe wykonanie zobowi za  wynikaj cych z transakcji zawieranych
przez Uczestników, zarz dzanym przez Krajowy Depozyt Papierów Warto ciowych S.A. lub
osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne z siedzib  poza obszarem Rzeczypospolitej
Polskiej w pa stwie cz onkowskim lub pa stwie nale cym do OECD innym ni  pa stwo
cz onkowskie, wykonuj ce czynno ci w zakresie centralnej rejestracji papierów warto ciowych
lub rozliczania transakcji zawieranych w obrocie papierami warto ciowymi, o ile system
zarz dzany przez te osoby lub jednostki gwarantuje prawid owe wykonanie zobowi za
wynikaj cych z transakcji zawartych przez uczestników w zakresie co najmniej takim, jak
system zarz dzany przez Krajowy Depozyt Papierów Warto ciowych S.A.,

b) w przypadku niezlikwidowania do ko ca dnia roboczego salda debetowego na rachunku
Subfunduszu, w zwi zku z zawarciem umowy, o której mowa w pkt. a), wysoko  odsetek za
zw ok  zostanie okre lona na warunkach rynkowych i nie b dzie wi ksza ni  wysoko  odsetek
ustawowych obowi zuj cych w dniu pokrycia debetu;

3) umowy rachunków lokat terminowych na okres nie d szy ni  7 dni (w tym lokaty typu
„overnight”) oraz umowy rachunków rozliczeniowych, w tym bie cych i pomocniczych, przy
czym umowy te zawierane b  wy cznie w celu zarz dzania bie  p ynno ci  oraz w zakresie
niezb dnym do zaspokojenia bie cych zobowi za  Funduszu zwi zanych z funkcjonowaniem
Subfunduszy;

4) umowy wymiany walut zwi zane z nabyciem lub zbyciem sk adników portfela inwestycyjnego
denominowanych w walutach obcych, przy czym:
a) przedmiotem umów b  waluty, w których denominowane s  lokaty danego Subfunduszu,
b) transakcje b  rozliczane natychmiast lub w terminie wskazanym przez strony umowy,
c) transakcje zawierane b  na warunkach rynkowych; w szczególno ci przy ocenie warunków

transakcji pod uwag  brane b  nast puj ce kryteria oceny,
– cena i koszty transakcji,
– termin rozliczenia transakcji,
– ograniczenia w wolumenie transakcji,
– wiarygodno  partnera transakcji,
– kursy walut obowi zuj ce w danym momencie na rynku mi dzybankowym, ustalone wed ug

uznanych serwisów informacyjnych,
5) umowy po yczek papierów warto ciowych, przy czym:

a) umowy b  s y realizacji celu inwestycyjnego,
b) umowy b  zawierane w celu osi gni cia dodatkowego dochodu z papierów warto ciowych

przechowywanych przez Depozytariusza,
c) umowy zawierane b  na warunkach rynkowych;

6) umowy lokat terminowych (Depozytów), przy czym:
a) umowy b  s y realizacji celu inwestycyjnego,
b) umowy zawierane b  na warunkach rynkowych;

7) umowy, których przedmiotem s  d ne instrumenty finansowe, dla których Depozytariusz jest
wy cznym po rednikiem, przy czym:
a) umowy b  s y realizacji celu inwestycyjnego,
b) lokowanie w takie instrumenty b dzie zgodne z polityk  inwestycyjn  Subfunduszu.
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Rozdzia  V
Dane o podmiotach obs uguj cych Fundusz

1. FIRMA, SIEDZIBA I ADRES AGENTA TRANSFEROWEGO, WRAZ Z NUMERAMI
TELEKOMUNIKACYJNYMI
Firma: ProService Agent Transferowy sp. z o.o.
Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Pu awska 436, 02-801 Warszawa
Numer telefonu: (22) 588 19 00
Numer telefaksu: (22) 588 19 50

2. DANE O PODMIOTACH, KTÓRE PO REDNICZ  W ZBYWANIU I ODKUPYWANIU
PRZEZ FUNDUSZ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA (DYSTRYBUTORACH)

2.1. DANE O DYSTRYBUTORZE: QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH S.A.

2.1.1. FIRMA, SIEDZIBA, ADRES, NUMERY TELEKOMUNIKACYJNE
Firma: Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Nowy wiat 6/12, 00-400 Warszawa
Numer telefonu: (22) 205 30 00
Numer telefaksu: (22) 205 30 01

2.1.2. ZAKRES WIADCZONYCH US UG
Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. wiadczy us ugi w zakresie:
1) przyjmowania zlece  otwarcia Konta Uczestnika i Rejestru Uczestnika,
2) przyjmowania zlece  nabywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa Funduszu,
3) przyjmowania od Uczestników innych o wiadcze  woli zwi zanych z uczestnictwem w Funduszu.

2.1.3. WSKAZANIE MIEJSCA, GDZIE MO NA UZYSKA  INFORMACJE O PUNKTACH
ZBYWAJ CYCH I ODKUPUJ CYCH JEDNOSTKI UCZESTNICTWA
Informacje o punktach zbywaj cych i odkupuj cych Jednostki Uczestnictwa mo na uzyska  w siedzibie
Towarzystwa oraz pod numerami telefonów Towarzystwa.

2.2. DANE O DYSTRYBUTORZE: PARTNERZY INWESTYCYJNI SP. Z O.O.
2.2.1. FIRMA, SIEDZIBA, ADRES, NUMERY TELEKOMUNIKACYJNE

Firma: Partnerzy Inwestycyjni sp. z o.o.
Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Pi kna 68, 00-672 Warszawa
Numer telefonu: (22) 892 04 68
Numer telefaksu: (22) 892 04 69

2.2.2. ZAKRES WIADCZONYCH US UG
Partnerzy Inwestycyjni sp. z o.o. wiadczy us ugi w zakresie:
1) przyjmowania zlece  otwarcia Konta Uczestnika i Rejestru Uczestnika,
2) przyjmowania zlece  nabywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa Funduszu,
3) przyjmowania od Uczestników innych o wiadcze  woli zwi zanych z uczestnictwem w Funduszu.

2.2.3. WSKAZANIE MIEJSCA, GDZIE MO NA UZYSKA  INFORMACJE O PUNKTACH
ZBYWAJ CYCH I ODKUPUJ CYCH JEDNOSTKI UCZESTNICTWA
Informacje o punktach zbywaj cych i odkupuj cych Jednostki Uczestnictwa mo na uzyska  na stronie
internetowej www.partnerzy-inwestycyjni.pl.

2.3. DANE O DYSTRYBUTORZE: GETIN NOBLE BANK S.A.
2.3.1. FIRMA, SIEDZIBA, ADRES, NUMERY TELEKOMUNIKACYJNE

Firma: Getin Noble Bank S.A. (Noble Bank)
Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Domaniewska 39 b, 02-675 Warszawa
Numer telefonu: (22) 541 51 58
Numer telefaksu: (22) 541 51 56

2.3.2. ZAKRES WIADCZONYCH US UG
Getin Noble Bank S.A. wiadczy, w ramach wyodr bnionych placówek Noble Bank, us ugi w zakresie:
1) przyjmowania zlece  otwarcia Konta Uczestnika i Rejestru Uczestnika,
2) przyjmowania zlece  nabywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa Funduszu,
3) przyjmowania od Uczestników innych o wiadcze  woli zwi zanych z uczestnictwem w Funduszu.

2.3.3. WSKAZANIE MIEJSCA, GDZIE MO NA UZYSKA  INFORMACJE O PUNKTACH
ZBYWAJ CYCH I ODKUPUJ CYCH JEDNOSTKI UCZESTNICTWA

http://www.partnerzy-inwestycyjni.pl./
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Informacje o punktach zbywaj cych i odkupuj cych Jednostki Uczestnictwa mo na uzyska  pod
numerem telefonu Infolinii (22) 203 03 03 lub na stronie internetowej www.noblebank.pl.

2.4. DANE O DYSTRYBUTORZE: OPEN FINANCE S.A.
2.4.1. FIRMA, SIEDZIBA, ADRES, NUMERY TELEKOMUNIKACYJNE

Firma: Open Finance S.A.
Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa
Numer telefonu: (22) 541 51 00
Numer telefaksu: (22) 541 51 01

2.4.2. ZAKRES WIADCZONYCH US UG
Open Finance S.A. wiadczy us ugi w zakresie:
1) przyjmowania zlece  otwarcia Konta Uczestnika i Rejestru Uczestnika,
2) przyjmowania zlece  nabywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa Funduszu,
3) przyjmowania od Uczestników innych o wiadcze  woli zwi zanych z uczestnictwem w Funduszu.

2.4.3. WSKAZANIE MIEJSCA, GDZIE MO NA UZYSKA  INFORMACJE O PUNKTACH
ZBYWAJ CYCH I ODKUPUJ CYCH JEDNOSTKI UCZESTNICTWA
Informacje o punktach zbywaj cych i odkupuj cych Jednostki Uczestnictwa mo na uzyska  pod
numerami telefonów Infolinii: 801 600 200 lub (22) 489 37 00 lub na stronie internetowej
www.open.pl.

2.5. DANE O DYSTRYBUTORZE: BANK ZACHODNI WBK S.A.
2.5.1. FIRMA, SIEDZIBA, ADRES, NUMERY TELEKOMUNIKACYJNE

Firma: Bank Zachodni WBK S.A. (Departament Wealth Management)
Siedziba: Wroc aw
Adres: ul. Rynek 9/11, 50-950 Wroc aw
Numer telefonu: (22) 782 93 32
Numer telefaksu: (22) 586 85 76

2.5.2. ZAKRES WIADCZONYCH US UG
Bank Zachodni WBK S.A. wiadczy, w ramach Departamentu Wealth Management, us ugi w zakresie:
1) przyjmowania zlece  otwarcia Konta Uczestnika i Rejestru Uczestnika,
2) przyjmowania zlece  nabywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa Funduszu,
3) przyjmowania od Uczestników innych o wiadcze  woli zwi zanych z uczestnictwem w Funduszu.

2.5.3. WSKAZANIE MIEJSCA, GDZIE MO NA UZYSKA  INFORMACJE O PUNKTACH
ZBYWAJ CYCH I ODKUPUJ CYCH JEDNOSTKI UCZESTNICTWA
Informacje o punktach zbywaj cych i odkupuj cych Jednostki Uczestnictwa mo na uzyska  na stronie
internetowej www.wm.bzwbk.pl.

2.6. DANE O DYSTRYBUTORZE: PRIVATE WEALTH CONSULTING SP. Z O.O.
2.6.1. FIRMA, SIEDZIBA, ADRES, NUMERY TELEKOMUNIKACYJNE

Firma: Private Wealth Consulting sp. z o.o.
Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Mysia 5, 00-496 Warszawa
Numer telefonu: (22) 596 53 12
Numer telefaksu: (22) 596 53 15

2.6.2. ZAKRES WIADCZONYCH US UG
Private Wealth Consulting sp. z o.o. wiadczy us ugi w zakresie:
1) przyjmowania zlece  otwarcia Konta Uczestnika i Rejestru Uczestnika,
2) przyjmowania zlece  nabywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa Funduszu,
3) przyjmowania od Uczestników innych o wiadcze  woli zwi zanych z uczestnictwem w Funduszu.

2.6.3. WSKAZANIE MIEJSCA, GDZIE MO NA UZYSKA  INFORMACJE O PUNKTACH
ZBYWAJ CYCH I ODKUPUJ CYCH JEDNOSTKI UCZESTNICTWA
Informacje o punktach zbywaj cych i odkupuj cych Jednostki Uczestnictwa mo na uzyska  na stronie
internetowej www.pw-consulting.pl.

2.7. DANE O DYSTRYBUTORZE: DOM INWESTYCYJNY XELION SP. Z O.O.
2.7.1. FIRMA, SIEDZIBA, ADRES, NUMERY TELEKOMUNIKACYJNE

Firma: Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o.
Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Pu awska 107, 02-595 Warszawa
Numer telefonu: (22) 565 44 00
Numer telefaksu: (22) 565 44 01

2.7.2. ZAKRES WIADCZONYCH US UG
Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. wiadczy us ugi w zakresie:

http://www.noblebank.pl./
http://www.open.pl./
http://www.wm.bzwbk.pl./
http://www.pw-consulting.pl./
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1) przyjmowania zlece  otwarcia Konta Uczestnika i Rejestru Uczestnika,
2) przyjmowania zlece  nabywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa Funduszu,
3) przyjmowania od Uczestników innych o wiadcze  woli zwi zanych z uczestnictwem w Funduszu.
Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. wiadczy us ugi na rzecz osób fizycznych posiadaj cych pe
zdolno  do czynno ci prawnych oraz krajowych osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie
posiadaj cych osobowo ci prawnej.

2.7.3. WSKAZANIE MIEJSCA, GDZIE MO NA UZYSKA  INFORMACJE O PUNKTACH
ZBYWAJ CYCH I ODKUPUJ CYCH JEDNOSTKI UCZESTNICTWA
Informacje o punktach zbywaj cych i odkupuj cych Jednostki Uczestnictwa mo na uzyska  pod
numerami telefonów Infolinii: 801 370 370 lub (42) 683 83 70 lub na stronie internetowej
www.xelion.pl.

2.8. DANE O DYSTRYBUTORZE: CENTRALNY DOM MAKLERSKI PEKAO S.A.
2.8.1. FIRMA, SIEDZIBA, ADRES, NUMERY TELEKOMUNIKACYJNE

Firma: Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.
Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Wo oska 18, 02-675 Warszawa
Numer telefonu: (22) 591 24 90
Numer telefaksu: brak

2.8.2. ZAKRES WIADCZONYCH US UG
Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. wiadczy us ugi w zakresie:
1) przyjmowania zlece  otwarcia Konta Uczestnika i Rejestru Uczestnika,
2) przyjmowania zlece  nabywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa Funduszu,
3) przyjmowania od Uczestników innych o wiadcze  woli zwi zanych z uczestnictwem w Funduszu.

2.8.3. WSKAZANIE MIEJSCA, GDZIE MO NA UZYSKA  INFORMACJE O PUNKTACH
ZBYWAJ CYCH I ODKUPUJ CYCH JEDNOSTKI UCZESTNICTWA
Informacje o punktach zbywaj cych i odkupuj cych Jednostki Uczestnictwa mo na uzyska  pod
numerem telefonu Infolinii: 801 140 490 lub na stronie internetowej www.cdmpekao.com.pl.

2.9. DANE O DYSTRYBUTORZE: BRE WEALTH MANAGEMENT S.A.
2.9.1. FIRMA, SIEDZIBA, ADRES, NUMERY TELEKOMUNIKACYJNE

Firma: BRE Wealth Management S.A.
Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Królewska 14, 00-065 Warszawa
Numer telefonu: (22) 526 78 78
Numer telefaksu: (22) 526 78 79

2.9.2. ZAKRES WIADCZONYCH US UG
BRE Wealth Management S.A. wiadczy us ugi w zakresie:
1) przyjmowania zlece  otwarcia Konta Uczestnika i Rejestru Uczestnika,
2) przyjmowania zlece  nabywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa Funduszu,
3) przyjmowania od Uczestników innych o wiadcze  woli zwi zanych z uczestnictwem w Funduszu.

2.9.3. WSKAZANIE MIEJSCA, GDZIE MO NA UZYSKA  INFORMACJE O PUNKTACH
ZBYWAJ CYCH I ODKUPUJ CYCH JEDNOSTKI UCZESTNICTWA
Informacje o punktach zbywaj cych i odkupuj cych Jednostki Uczestnictwa mo na uzyska  na stronie
internetowej www.brebank.pl/pb.

2.10. DANE O DYSTRYBUTORZE: BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.
2.10.1. FIRMA, SIEDZIBA, ADRES, NUMERY TELEKOMUNIKACYJNE

Firma: BNP Paribas Bank Polska S.A.
Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa
Numer telefonu: (22) 566 90 00
Numer telefaksu: (22) 566 90 10

2.10.2. ZAKRES WIADCZONYCH US UG
BNP Paribas Bank Polska S.A. wiadczy us ugi w zakresie:
1) przyjmowania zlece  otwarcia Konta Uczestnika i Rejestru Uczestnika,
2) przyjmowania zlece  nabywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa Funduszu,
3) przyjmowania od Uczestników innych o wiadcze  woli zwi zanych z uczestnictwem w Funduszu.

2.10.3. WSKAZANIE MIEJSCA, GDZIE MO NA UZYSKA  INFORMACJE O PUNKTACH
ZBYWAJ CYCH I ODKUPUJ CYCH JEDNOSTKI UCZESTNICTWA
Informacje o punktach zbywaj cych i odkupuj cych Jednostki Uczestnictwa mo na uzyska  na stronie
internetowej www.bnpparibas.pl.

2.11. DANE O DYSTRYBUTORZE: DEUTSCHE BANK PBC S.A.

http://www.xelion.pl./
http://www.cdmpekao.com.pl./
http://www.brebank.pl/pb.
http://www.bnpparibas.pl./
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2.11.1. FIRMA, SIEDZIBA, ADRES, NUMERY TELEKOMUNIKACYJNE
Firma: Deutsche Bank PBC S.A.
Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa
Numer telefonu: (22) 579 98 00
Numer telefaksu: (22) 579 98 01

2.11.2. ZAKRES WIADCZONYCH US UG
Deutsche Bank PBC S.A. wiadczy us ugi w zakresie:
1) przyjmowania zlece  otwarcia Konta Uczestnika i Rejestru Uczestnika,
2) przyjmowania zlece  nabywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa Funduszu,
3) przyjmowania od Uczestników innych o wiadcze  woli zwi zanych z uczestnictwem w Funduszu.

2.11.3. WSKAZANIE MIEJSCA, GDZIE MO NA UZYSKA  INFORMACJE O PUNKTACH
ZBYWAJ CYCH I ODKUPUJ CYCH JEDNOSTKI UCZESTNICTWA
Informacje o punktach zbywaj cych i odkupuj cych Jednostki Uczestnictwa mo na uzyska  pod
numerem telefonu Infolinii: 801 18 18 18 lub na stronie internetowej www.deutsche-bank-pbc.pl.

2.12. DANE O DYSTRYBUTORZE: BRE BANK S.A.
2.12.1. FIRMA, SIEDZIBA, ADRES, NUMERY TELEKOMUNIKACYJNE

Firma: BRE Bank S.A. (MultiBank - Oddzia  Bankowo ci Detalicznej)
Siedziba: ód
Adres: ul. Pi sudskiego 3, 90-368 ód
Numer telefonu: (42) 638 18 00
Numer telefaksu: (42) 638 18 01

2.12.2. ZAKRES WIADCZONYCH US UG
BRE Bank S.A. wiadczy, w ramach MultiBank - Oddzia u Bankowo ci Detalicznej, us ugi w zakresie:
1) przyjmowania zlece  otwarcia Konta Uczestnika i Rejestru Uczestnika,
2) przyjmowania zlece  nabywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa Funduszu,
3) przyjmowania od Uczestników innych o wiadcze  woli zwi zanych z uczestnictwem w Funduszu.

2.12.3. WSKAZANIE MIEJSCA, GDZIE MO NA UZYSKA  INFORMACJE O PUNKTACH
ZBYWAJ CYCH I ODKUPUJ CYCH JEDNOSTKI UCZESTNICTWA
Informacje o punktach zbywaj cych i odkupuj cych Jednostki Uczestnictwa mo na uzyska  pod
numerem telefonu Infolinii  801 300 000 lub (42) 6 300 000 lub na stronie internetowej
www.multibank.pl.

2.13. DANE O DYSTRYBUTORZE: RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.
2.13.1. FIRMA, SIEDZIBA, ADRES, NUMERY TELEKOMUNIKACYJNE

Firma: Raiffeisen Bank Polska S.A.
Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Pi kna 20, 00-549 Warszawa
Numer telefonu: (22) 585 20 00
Numer telefaksu: (22) 585 25 85

2.13.2. ZAKRES WIADCZONYCH US UG
Raiffeisen Bank Polska S.A. wiadczy us ugi w zakresie:
1) przyjmowania zlece  otwarcia Konta Uczestnika i Rejestru Uczestnika,
2) przyjmowania zlece  nabywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa Funduszu,
3) przyjmowania od Uczestników innych o wiadcze  woli zwi zanych z uczestnictwem w Funduszu.

2.13.3. WSKAZANIE MIEJSCA, GDZIE MO NA UZYSKA  INFORMACJE O PUNKTACH
ZBYWAJ CYCH I ODKUPUJ CYCH JEDNOSTKI UCZESTNICTWA
Informacje o punktach zbywaj cych i odkupuj cych Jednostki Uczestnictwa mo na uzyska  pod
numerem telefonu Infolinii 801 180 801 lub (22) 549 99 99 lub na stronie internetowej
www.raiffeisen.pl.

2.14. DANE O DYSTRYBUTORZE: NOBLE SECURITIES S.A.
2.14.1. FIRMA, SIEDZIBA, ADRES, NUMERY TELEKOMUNIKACYJNE

Firma: Noble Securities S.A.
Siedziba: Kraków
Adres: ul. Królewska 57, 30-081 Kraków
Numer telefonu: (12) 426 25 15
Numer telefaksu: (12) 411 17 66

2.14.2. ZAKRES WIADCZONYCH US UG
Noble Securities S.A. wiadczy us ugi w zakresie:
1) przyjmowania zlece  otwarcia Konta Uczestnika i Rejestru Uczestnika,
2) przyjmowania zlece  nabywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa Funduszu,

http://www.deutsche-bank-pbc.pl./
http://www.multibank.pl./
http://www.raiffeisen.pl./
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3) przyjmowania od Uczestników innych o wiadcze  woli zwi zanych z uczestnictwem w Funduszu.
2.14.3. WSKAZANIE MIEJSCA, GDZIE MO NA UZYSKA  INFORMACJE O PUNKTACH

ZBYWAJ CYCH I ODKUPUJ CYCH JEDNOSTKI UCZESTNICTWA
Informacje o punktach zbywaj cych i odkupuj cych Jednostki Uczestnictwa mo na uzyska  pod
numerem telefonu Infolinii (12) 422 31 00 lub na stronie internetowej www.noblesecurities.pl.

2.15. DANE O DYSTRYBUTORZE: POWSZECHNA KASA OSZCZ DNO CI BANK POLSKI
SPÓ KA AKCYJNA ODDZIA  - DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO W
WARSZAWIE

2.15.1. FIRMA, SIEDZIBA, ADRES, NUMERY TELEKOMUNIKACYJNE
Firma: Powszechna Kasa Oszcz dno ci Bank Polski Spó ka Akcyjna Oddzia  – Dom

Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie
Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Pu awska 15, 02-515 Warszawa
Numer telefonu: (22) 521 80 10
Numer telefaksu: (22) 521 79 46

2.15.2. ZAKRES WIADCZONYCH US UG
Powszechna Kasa Oszcz dno ci Bank Polski Spó ka Akcyjna Oddzia  – Dom Maklerski PKO Banku
Polskiego w Warszawie wiadczy us ugi w zakresie:
1) przyjmowania zlece  otwarcia Konta Uczestnika i Rejestru Uczestnika,
2) przyjmowania zlece  nabywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa Funduszu,
3) przyjmowania od Uczestników innych o wiadcze  woli zwi zanych z uczestnictwem w Funduszu.

2.15.3. WSKAZANIE MIEJSCA, GDZIE MO NA UZYSKA  INFORMACJE O PUNKTACH
ZBYWAJ CYCH I ODKUPUJ CYCH JEDNOSTKI UCZESTNICTWA
Informacje o punktach zbywaj cych i odkupuj cych Jednostki Uczestnictwa mo na uzyska  pod
numerem telefonu Infolinii 801 304 403 lub na stronie internetowej www.dm.pkobp.pl.

2.16. DANE O DYSTRYBUTORZE: BANK DNB NORD POLSKA S.A.
2.16.1. FIRMA, SIEDZIBA, ADRES, NUMERY TELEKOMUNIKACYJNE

Firma: Bank DnB NORD Polska S.A.
Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Post pu 15C, 02-676 Warszawa
Numer telefonu: (22) 531 39 39
Numer telefaksu: brak

2.16.2. ZAKRES WIADCZONYCH US UG
Bank DnB NORD Polska S.A. wiadczy us ugi w zakresie:
1) przyjmowania zlece  otwarcia Konta Uczestnika i Rejestru Uczestnika,
2) przyjmowania zlece  nabywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa Funduszu,
3) przyjmowania od Uczestników innych o wiadcze  woli zwi zanych z uczestnictwem w Funduszu.

2.16.3. WSKAZANIE MIEJSCA, GDZIE MO NA UZYSKA  INFORMACJE O PUNKTACH
ZBYWAJ CYCH I ODKUPUJ CYCH JEDNOSTKI UCZESTNICTWA
Informacje o punktach zbywaj cych i odkupuj cych Jednostki Uczestnictwa mo na uzyska  pod
numerem telefonu Infolinii 801 301 103 lub na stronie internetowej www.dnbnord.pl.

2.17. DANE O DYSTRYBUTORZE: DOM MAKLERSKI BZ WBK S.A.
2.17.1. FIRMA, SIEDZIBA, ADRES, NUMERY TELEKOMUNIKACYJNE

Firma: Dom Maklerski BZ WBK S.A.
Siedziba: Pozna
Adres: Pl. Wolno ci 15, 60-967 Pozna
Numer telefonu: (61) 856 48 80
Numer telefaksu: (61) 856 47 70

2.17.2. ZAKRES WIADCZONYCH US UG
Dom Maklerski BZ WBK S.A. wiadczy us ugi w zakresie:
1) przyjmowania zlece  otwarcia Konta Uczestnika i Rejestru Uczestnika,
2) przyjmowania zlece  nabywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa Funduszu,
3) przyjmowania od Uczestników innych o wiadcze  woli zwi zanych z uczestnictwem w Funduszu.

2.17.3. WSKAZANIE MIEJSCA, GDZIE MO NA UZYSKA  INFORMACJE O PUNKTACH
ZBYWAJ CYCH I ODKUPUJ CYCH JEDNOSTKI UCZESTNICTWA
Informacje o punktach zbywaj cych i odkupuj cych Jednostki Uczestnictwa mo na uzyska  pod
numerem telefonu Infolinii 801 36 46 36 lub 61 856 44 44 lub na stronie internetowej
www.dmbzwbk.pl.

2.18. DANE O DYSTRYBUTORZE: BANK MILLENNIUM S.A.
2.18.1. FIRMA, SIEDZIBA, ADRES, NUMERY TELEKOMUNIKACYJNE

http://www.noblesecurities.pl./
http://www.dm.pkobp.pl./
http://www.dnbnord.pl./
http://www.dmbzwbk.pl./
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Firma: Bank Millennium S.A.
Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Stanis awa aryna 2A, 02-593 Warszawa
Numer telefonu: brak
Numer telefaksu: brak

2.18.2. ZAKRES WIADCZONYCH US UG
Bank Millennium S.A. wiadczy us ugi w zakresie:
1) przyjmowania zlece  otwarcia Konta Uczestnika i Rejestru Uczestnika,
2) przyjmowania zlece  nabywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa Funduszu,
3) przyjmowania od Uczestników innych o wiadcze  woli zwi zanych z uczestnictwem w Funduszu.

2.18.3. WSKAZANIE MIEJSCA, GDZIE MO NA UZYSKA  INFORMACJE O PUNKTACH
ZBYWAJ CYCH I ODKUPUJ CYCH JEDNOSTKI UCZESTNICTWA
Informacje o punktach zbywaj cych i odkupuj cych Jednostki Uczestnictwa mo na uzyska  pod
numerem telefonu Infolinii 801 115 115 lub 22 598 40 41 lub na stronie internetowej
www.bankmillennium.pl.

2.19.       DANE O DYSTRYBUTORZE: BANK GOSPODARKI YWNO CIOWEJ S.A. (BG Optima)
2.19.1.   FIRMA, SIEDZIBA, ADRES, NUMERY TELEKOMUNIKACYJNE

Firma: Bank Gospodarki ywno ciowej S.A.
Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa
Numer telefonu: (22) 574 37 00
Numer telefaksu: (22) 653 78 30

2.19.2.   ZAKRES WIADCZONYCH US UG
Bank Gospodarki ywno ciowej S.A. wiadczy, w ramach BG Optima, us ugi w zakresie:
1) przyjmowania zlece  otwarcia Konta Uczestnika i Rejestru Uczestnika,
2) przyjmowania zlece  nabywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa Funduszu,
3) przyjmowania od Uczestników innych o wiadcze  woli zwi zanych z uczestnictwem w Funduszu.

2.19.3.  WSKAZANIE MIEJSCA, GDZIE MO NA UZYSKA  INFORMACJE O PUNKTACH
ZBYWAJ CYCH I ODKUPUJ CYCH JEDNOSTKI UCZESTNICTWA
Informacje o punktach zbywaj cych i odkupuj cych Jednostki Uczestnictwa mo na uzyska  pod
numerem telefonu Infolinii 801 280 280 lub 22 574 37 00 lub na stronie internetowej
www.bgzoptima.pl.

3. DANE O PODMIOCIE, KTÓREMU TOWARZYSTWO ZLECI O ZARZ DZANIE
PORTFELEM INWESTYCYJNYM FUNDUSZU LUB JEGO CZ CI
nie dotyczy – Towarzystwo nie zleci o zarz dzania portfelem inwestycyjnym Funduszu ani jego cz ci
adnemu podmiotowi

4. DANE O PODMIOTACH WIADCZ CYCH US UGI POLEGAJ CE NA DORADZTWIE
INWESTYCYJNYM W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
nie dotyczy – Towarzystwo nie korzysta z us ug podmiotów wiadcz cych us ugi polegaj ce na
doradztwie inwestycyjnym w zakresie instrumentów finansowych

5. FIRMA, SIEDZIBA I ADRES PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDA
FINANSOWYCH FUNDUSZU
Firma: Deloitte Audyt Sp. z o.o.
Siedziba: Warszawa
Adres: Al. Jana Paw a II 19, 00-854 Warszawa

6. FIRMA (NAZWA), SIEDZIBA I ADRES PODMIOTU, KTÓREMU TOWARZYSTWO
ZLECI O PROWADZENIE KSI G RACHUNKOWYCH FUNDUSZU
nie dotyczy – Towarzystwo nie zleci o prowadzenia ksi g rachunkowych Funduszu

http://www.bankmillennium.pl./
http://www.bgzoptima.pl./
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Rozdzia  VI
Informacje dodatkowe

1. INNE INFORMACJE, KTÓRYCH ZAMIESZCZENIE, W OCENIE TOWARZYSTWA, JEST
NIEZB DNE INWESTOROM DO W CIWEJ OCENY RYZYKA INWESTOWANIA W
FUNDUSZ
1) Fundusz przewiduje udzielenie przez Inwestora lub Uczestnika pe nomocnictwa Dystrybutorom

lub pracownikom/przedstawicielom Dystrybutorów jedynie w przypadkach wyra nie wskazanych
w Prospekcie lub w umowach zawieranych z Inwestorami lub Uczestnikami. W pozosta ych
przypadkach Inwestor lub Uczestnik udzielaj c pe nomocnictwa dzia a na w asne ryzyko i
odpowiedzialno .

2) Zasady polityki inwestycyjnej, ograniczenia i limity inwestycyjne oraz opisy ryzyk jednakowe dla
wszystkich Subfunduszy zosta y opisane w Cz ci I Statutu Funduszu. Dzi ki takiemu
rozwi zaniu Inwestorzy lub Uczestnicy mog  w atwy sposób porówna  polityk  inwestycyjn  i
ryzyko inwestowania w poszczególne Subfundusze na podstawie informacji zawartych w Cz ci II
Statutu Funduszu, w celu dobrania Subfunduszu odpowiedniego do potrzeb Inwestorów lub
Uczestników, jednak e powinni oni zapozna  si  równie  z informacjami zawartymi w Cz ci I
Statutu Funduszu

3) QUERCUS Ochrony Kapita u realizuje nowatorsk  na polskim rynku polityk  inwestycyjn , która
zak ada przej ciowe inwestowanie cz ci aktywów w Instrumenty Akcyjne. Jednocze nie polityka
inwestycyjna zak ada, e warto  Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu na koniec danego roku
kalendarzowego b dzie nie ni sza ni  na koniec roku poprzedniego. Inwestorzy lub Uczestnicy
powinni zwróci  uwag  na fakt, e Towarzystwo, Fundusz, ani aden inny podmiot nie gwarantuje
osi gni cia powy szego celu. Zabezpieczeniu przed spadkiem warto ci Jednostki Uczestnictwa
Subfunduszu s  zasady polityki inwestycyjnej. Nazwa Subfunduszu odzwierciedla jedynie
zasady polityki inwestycyjnej i nie oznacza jakiegokolwiek zapewnienia, e warto  Jednostek
Uczestnictwa nie ulegnie zmniejszeniu.

4) QUERCUS Selektywny realizuje nowatorsk  na polskim rynku polityk  inwestycyjn , która
zak ada inwestowanie w Instrumenty Akcyjne od 0% do 100% warto ci portfela, w zale no ci od
potencja u wzrostu cen poszczególnych instrumentów finansowych (tzw. fundusz opportunity
fund). Subfundusz mo e równie  inwestowa  od 0% do 100% aktywów w Instrumenty D ne.
Polityka inwestycyjna Subfunduszu jest odmienna od polityki inwestycyjnej funduszy okre lanych
jako fundusze aktywnej alokacji. Subfundusz przeznaczony jest dla do wiadczonych inwestorów
akceptuj cych stosunkowo wysokie ryzyko.

5) QUERCUS Ba kany i Turcja realizuje nowatorsk  na polskim rynku polityk  inwestycyjn , która
zak ada inwestowanie g ównie w akcje spó ek z okre lonego regionu (Ba kany i Turcja).
Subfundusz przeznaczony jest dla do wiadczonych inwestorów akceptuj cych wysokie ryzyko.

6) QUERCUS Ochrony Kapita u mo e inwestowa  do 80% swoich aktywów w Instrumenty D ne
inne ni  papiery warto ciowe i Instrumenty Rynku Pieni nego emitowane, por czone lub
gwarantowane przez Skarb Pa stwa lub Narodowy Bank Polski, tj. mo e inwestowa  do 80%
swoich aktywów w m.in. obligacje korporacyjne i obligacje komunalne.

7) Inwestor lub Uczestnik jest uprawniony do z enia reklamacji dotycz cej dzia ania Funduszu,
Towarzystwa oraz Dystrybutora. Inwestor lub Uczestnik mo e z  reklamacj  w nastepuj cy
sposób:
- osobi cie w Towarzystwie, u Dystrybutora lub u Agenta Transferowego,
- pisemnie na adres siedziby Towarzystwa,
- za po rednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@quercustfi.pl,
- telefonicznie za po rednictwem Infolinii Funduszu: 22 33 89 114.

2. WSKAZANIE MIEJSC, W KTÓRYCH ZOSTANIE UDOST PNIONY PROSPEKT, ROCZNE
I PÓ ROCZNE SPRAWOZDANIA FINANSOWE FUNDUSZU, W TYM PO CZONE
SPRAWOZDANIA FUNDUSZY Z WYDZIELONYMI SUBFUNDUSZAMI ORAZ
SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWE SUBFUNDUSZY
Prospekt oraz roczne i pó roczne sprawozdania finansowe Funduszu dost pne s  w siedzibie
Towarzystwa oraz na stronie internetowej (www.quercustfi.pl), a tak e mog  zosta  przes ane na
yczenie Uczestnika.

3. WSKAZANIE MIEJSC, W KTÓRYCH MO NA UZYSKA  DODATKOWE INFORMACJE O
FUNDUSZU
Dodatkowe informacje dotycz ce Funduszu mo na uzyska  w siedzibie Towarzystwa oraz na stronie
internetowej www.quercustfi.pl.

mailto:biuro:@quercustfi.pl
http://www.quercustfi.pl/
http://www.quercustfi.pl./
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Rozdzia  VII
Za czniki

1. WYKAZ DEFINICJI POJ  I OBJA NIENIA SKRÓTÓW U YTYCH W TRE CI
PROSPEKTU

Ilekro  w Prospekcie jest mowa o:
Agencie Transferowym

rozumie si  przez to podmiot wymieniony w Rozdziale V Prospektu, który w imieniu Funduszu
prowadzi Rejestr Uczestników oraz wykonuje inne czynno ci na zlecenie Funduszu lub Towarzystwa

Aktywach Funduszu
rozumie si  przez to mienie Funduszu obejmuj ce rodki pieni ne z tytu u wp at Uczestników, inne
rodki pieni ne, prawa nabyte przez Fundusz oraz po ytki z tych praw; przy czym na Aktywa

Funduszu sk adaj  si  Aktywa wszystkich Subfunduszy
Aktywach Subfunduszu

rozumie si  przez to mienie ka dego Subfunduszu obejmuj ce rodki pieni ne z tytu u wp at
Uczestników do danego Subfunduszu inne rodki pieni ne, prawa nabyte w ramach Subfunduszu
oraz po ytki z tych praw

Depozytach
rozumie si  przez to depozyty, o których mowa w § 8 ust. 3 Cz ci I Statutu Funduszu

Depozytariuszu
rozumie si  przez to podmiot wymieniony w Rozdziale IV Prospektu, w zakresie w jakim prowadzi
rejestr Aktywów Funduszu

Dniu Wyceny
rozumie si  przez to dzie , w którym dokonuje si  wyceny Aktywów Funduszu oraz Aktywów
Subfunduszy, ustalenia Warto ci Aktywów Netto Funduszu oraz Warto ci Aktywów Netto
Subfunduszy, ustalenia ceny zbycia i odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszy oraz ustalenia
Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa; Dniem Wyceny jest dzie , na
który przypada zwyczajna sesja na GPW

Dystrybutorze
rozumie si  przez to podmiot wymieniony w Rozdziale V Prospektu, uprawniony do po redniczenia w
zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa oraz odbierania od Inwestora lub
Uczestnika innych o wiadcze  zwi zanych z uczestnictwem w Funduszu

Funduszu
rozumie si  przez to QUERCUS Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

GPW
rozumie si  przez to Gie  Papierów Warto ciowych w Warszawie S.A.

Instrumentach Akcyjnych
rozumie si  przez to papiery warto ciowe i inne prawa maj tkowe, o których mowa w § 8 ust. 2
Cz ci I Statutu Funduszu

Instrumentach D nych
rozumie si  przez to papiery warto ciowe i inne prawa maj tkowe, o których mowa w § 8 ust. 3
Cz ci I Statutu Funduszu

Instrumentach Pochodnych
rozumie si  przez to papiery warto ciowe i inne prawa maj tkowe, o których mowa w § 8 ust. 4
Cz ci I Statutu Funduszu

Instrumentach Rynku Pieni nego
rozumie si  przez to papiery warto ciowe i inne prawa maj tkowe, o których mowa w § 8 ust. 8
Cz ci I Statutu Funduszu

Inwestorze
rozumie si  przez to osob  fizyczn , osob  prawn  lub jednostk  organizacyjn  nie posiadaj
osobowo ci prawnej zainteresowan  uczestnictwem w Funduszu, która z a zlecenie otwarcia
Konta Uczestnika

Jednostce Uczestnictwa
rozumie si  przez to prawo Uczestnika do udzia u w Aktywach Netto danego Subfunduszu

Komisji
rozumie si  przez to Komisj  Nadzoru Finansowego

Koncie Uczestnika
rozumie si  przez to elektroniczn  ewidencj  danych dotycz cych danego Uczestnika, stanowi
wyodr bniony zapis w Rejestrze Uczestników, obejmuj  dane tego Uczestnika oraz jego Rejestry
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Uczestnika, nazywan  równie  „uczestnictwem”; w ramach Konta Uczestnika otwierane s  Rejestry
Uczestnika, na których ewidencjonowane s  Jednostki Uczestnictwa poszczególnych Subfunduszy
oraz poszczególnych kategorii

Niewystandaryzowanych Instrumentach Pochodnych
rozumie si  przez to Instrumenty Pochodne, które s  przedmiotem obrotu poza rynkiem
zorganizowanym, a ich tre  jest lub mo e by  przedmiotem negocjacji mi dzy stronami

Op acie Dystrybucyjnej
rozumie si  przez to op at  pobieran  z tytu u zbywania Jednostek Uczestnictwa

Op acie Umorzeniowej
rozumie si  przez to op at  pobieran  z tytu u odkupywania Jednostek Uczestnictwa

Op acie Wyrównawczej
rozumie si  przez to op at  pobieran  z tytu u konwersji lub zamiany Jednostek Uczestnictwa,

Prospekcie
rozumie si  przez to niniejszy Prospekt Informacyjny Funduszu,

Programie inwestycyjnym
rozumie si  przez to program inwestycyjny oferowany przez Fundusz na zasadach okre lonych w
Statucie

Programie Systematycznego Inwestowania lub PSI
rozumie si  przez to Program Inwestycyjny, którego warunki przewiduj  systematyczno  wp at
Uczestnika

Rejestrze Uczestnika
rozumie si  przez to wydzielon  w ramach Konta Uczestnika ewidencj  posiadanych przez danego
Uczestnika Jednostek Uczestnictwa danej kategorii w danym Subfunduszu, stanowi  wyodr bniony
zapis w Subrejestrze Uczestników danego Subfunduszu

Rejestrze Uczestników
rozumie si  przez to elektroniczn  ewidencj  danych dotycz cych wszystkich Uczestników, w
rozumieniu art. 87 Ustawy

Statucie Funduszu
rozumie si  przez to statut Funduszu

Subfunduszu
rozumie si  przez to nie posiadaj  osobowo ci prawnej, wydzielon  organizacyjnie cz  Funduszu,
charakteryzuj  si  w szczególno ci odmienn  polityk  inwestycyjn

Subrejestrze Uczestników
rozumie si  przez to wydzielon  w ramach Rejestru Uczestników dla ka dego z Subfunduszy
elektroniczn  ewidencj  danych dotycz cych wszystkich Uczestników danego Subfunduszu, w
rozumieniu art. 162 ust. 1 pkt 1 Ustawy

Tabeli Op at
rozumie si  przez to zestawienie obowi zuj cych stawek op at manipulacyjnych

Towarowych Instrumentach Pochodnych
rozumie si  przez to prawa maj tkowe, których cena zale y bezpo rednio lub po rednio od
oznaczonych co do gatunku rzeczy, okre lonych rodzajów energii, mierników i limitów wielko ci
produkcji lub emisji zanieczyszcze , dopuszczone do obrotu na gie dach towarowych,

Towarzystwie
rozumie si  przez to Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spó  Akcyjn  z siedzib  w
Warszawie

Tytu ach Uczestnictwa
rozumie si  przez to papiery warto ciowe i inne prawa maj tkowe, o których mowa w § 8 ust. 4
Cz ci I Statutu Funduszu

Uczestniku
rozumie si  przez to osob  fizyczn , osob  prawn  lub jednostk  organizacyjn  nie posiadaj ca
osobowo ci prawnej, na rzecz której w Rejestrze Uczestników zapisane s  Jednostki Uczestnictwa lub
ich u amkowe cz ci

Umowie Dodatkowej
rozumie si  przez to umow  Programu Inwestycyjnego lub umow  o sk adanie zlece  przez telefon
lub internet, lub inn  umow  zawart  z Uczestnikiem lub Inwestorem przez Fundusz lub Towarzystwo
lub Dystrybutora, przy czym przez Umow  Dodatkow  rozumie si  równie  regulamin lub ogólne
warunki Umowy Dodatkowej

Ustawie o Funduszach Inwestycyjnych
rozumie si  przez to ustaw  z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146,
poz. 1546 z pó n. zm.)
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Ustawie o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych
rozumie si  przez to ustaw  z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst
jednolity Dz.U. z 2012 r. Nr 0, poz. 361)

Ustawie o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych
rozumie si  przez to ustaw  z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst
jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z pó n. zm.)

Warto ci Aktywów Netto Funduszu
rozumie si  przez to Warto  Aktywów Funduszu pomniejszon  o zobowi zania Funduszu; Warto
Aktywów Netto Funduszu jest sum  Warto  Aktywów Netto wszystkich Subfunduszy

Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu
rozumie si  przez to Warto  Aktywów Subfunduszu pomniejszon  o zobowi zania Funduszu
zwi zane z funkcjonowaniem tego Subfunduszu oraz odpowiedni  cz  zobowi za  Funduszu
dotycz cych ca ego Funduszu

Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostk  Uczestnictwa
rozumie si  przez to Warto  Aktywów Netto danego Subfunduszu w Dniu Wyceny podzielon  przez
liczb  wszystkich Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu, które w danym dniu s  w posiadaniu
Uczestników

Wspólnym Koncie Ma skim lub WKM
rozumie si  przez to Konto Uczestnika prowadzone wspólnie dla ma onków pozostaj cych we
wspólno ci maj tkowej

Wynagrodzeniu Towarzystwa
rozumie si  przez to wynagrodzenie Towarzystwa za zarz dzanie Subfunduszem

WIG
rozumie si  przez to Warszawski Indeks Gie dowy obliczany i publikowany przez GPW

IPO
rozumie si  przez to pierwsz  ofert  publiczn

pre-IPO
rozumie si  przez to kierowane do wybranych inwestorów oferty sprzeda y akcji spó ek, które
deklaruj  podj cie dzia  w celu notowania tych akcji na rynku regulowanym

ISE 100
rozumie si  przez to ISE 100 Index – g ówny indeks obliczany i publikowany przez Istanbul Stock
Exchange, opisuj cy zachowanie cen 100 walorów o najwi kszej kapitalizacji i p ynno ci (za
wyj tkiem investment trust); nazywany w Statucie Funduszu oraz uprzednio w Prospekcie „ISE”

ATHEX CSPI
rozumie si  przez to Athex Composite Share Price Index – podstawowy indeks obliczany i
publikowany przez Athens Exchange, opisuj cy zachowanie cen walorów o du ej kapitalizacji;
nazywany w Statucie Funduszu oraz uprzednio w Prospekcie „ATX”

BET
rozumie si  przez to – podstawowy indeks obliczany i publikowany przez Bucharest Stock Exchange,
opisuj cy zachowanie cen 10 najbardziej p ynnych walorów (pe na nazwa indeksu: Bucharest
Exchange Trading)

SOFIX
rozumie si  przez to indeks obliczany i publikowany przez Bulgarian Stock Exchange – Sofia,
opisuj cy zachowanie cen spó ek o najwi kszej kapitalizacji i p ynno ci; nazywany w Statucie
Funduszu oraz uprzednio w Prospekcie „Sofix”
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2. STATUT FUNDUSZU

Cz  I. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fundusz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozdzia  1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Postanowienia ogólne; opis Funduszu ----------------------------------------------------------------------------

Definicje i skróty ------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ilekro  w Statucie jest mowa o: --------------------------------------------------------------------------------------
1) Agencie Transferowym – rozumie si  przez to podmiot lub podmioty, które w imieniu Funduszu

prowadz  Rejestr Uczestników oraz wykonuj  inne czynno ci na zlecenie Funduszu lub
Towarzystwa, lub Towarzystwo w zakresie w jakim prowadzi Rejestr Uczestników,------------------

2) Aktywach Funduszu – rozumie si  przez to mienie Funduszu obejmuj ce rodki pieni ne z
tytu u wp at Uczestników, inne rodki pieni ne, prawa nabyte przez Fundusz oraz po ytki z tych
praw; na Aktywa Funduszu sk adaj  si  Aktywa wszystkich Subfunduszy, -----------------------------

3) Aktywach Subfunduszu – rozumie si  przez to mienie ka dego Subfunduszu obejmuj ce rodki
pieni ne z tytu u wp at Uczestników do danego Subfunduszu inne rodki pieni ne, prawa nabyte
w ramach Subfunduszu oraz po ytki z tych praw; Aktywa wszystkich Subfunduszy stanowi
Aktywa Funduszu, -----------------------------------------------------------------------------------------------

4) Depozytach – rozumie si  przez to depozyty, o których mowa w § 8 ust. 6 Cz ci I Statutu, --------
5) Depozytariuszu – rozumie si  przez to Deutsche Bank Polska Spó ka Akcyjna z siedzib  w

Warszawie w zakresie, w jakim prowadzi rejestr Aktywów Funduszu, ----------------------------------
6) Dniu Wyceny – rozumie si  przez to dzie , w którym dokonuje si  wyceny Aktywów Funduszu

oraz Aktywów Subfunduszy, ustalenia Warto ci Aktywów Netto Funduszu oraz Warto ci
Aktywów Netto Subfunduszy, ustalenia ceny zbycia i odkupienia Jednostek Uczestnictwa
Subfunduszy oraz ustalenia Warto ci Aktywów Netto Subfunduszy na Jednostki Uczestnictwa, ----

7) Dystrybutorach – rozumie si  przez to Towarzystwo w zakresie, w jakim po redniczy w
zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa oraz podmioty uprawnione na podstawie
umowy z Funduszem lub Towarzystwem do wyst powania w imieniu Funduszu w zakresie
przyjmowania zlece  zbywania i odkupywania przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa oraz
odbierania od Uczestnika innych o wiadcze  zwi zanych z uczestnictwem w Funduszu, -------------

8) Funduszu – rozumie si  przez to QUERCUS Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny
Otwarty, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

9) GPW – rozumie si  przez to Gie  Papierów Warto ciowych w Warszawie S.A., --------------------
10) Instrumentach Akcyjnych – rozumie si  przez to papiery warto ciowe i inne prawa maj tkowe, o

których mowa w § 8 ust. 2 Cz ci I Statutu, ------------------------------------------------------------------
11) Instrumentach D nych – rozumie si  przez to papiery warto ciowe i inne prawa maj tkowe, o

których mowa w § 8 ust. 3 Cz ci I Statutu, ------------------------------------------------------------------
12) Instrumentach Pochodnych – rozumie si  przez to prawa maj tkowe, o których mowa w § 8 ust.

4 Cz ci I Statutu, ------------------------------------------------------------------------------------------------
13) Instrumentach Rynku Pieni nego – rozumie si  przez to papiery warto ciowe i prawa

maj tkowe inkorporuj ce wy cznie wierzytelno ci pieni ne, o których mowa w § 8 ust. 8 Cz ci
I Statutu, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

14) Inwestorze – rozumie si  przez to osob  fizyczn , osob  prawn  lub jednostk  organizacyjn  nie
posiadaj  osobowo ci prawnej zainteresowan  uczestnictwem w Funduszu, która z a
zlecenie otwarcia Konta Uczestnika, --------------------------------------------------------------------------

15) IPO – rozumie si  przez to pierwsz  ofert  publiczn , -----------------------------------------------------
16) Jednostce Uczestnictwa – rozumie si  przez to prawo Uczestnika do udzia u w warto ci aktywów

netto danego Subfunduszu, -------------------------------------------------------------------------------------
17) Komisji – rozumie si  przez to Komisj  Nadzoru Finansowego, -----------------------------------------
18) Koncie Uczestnika – rozumie si  przez to elektroniczn  ewidencj  dotycz  danego Uczestnika,

stanowi  wyodr bniony zapis w Rejestrze Uczestników, obejmuj  dane tego Uczestnika oraz
jego Rejestry Uczestnika, nazywan  równie  „uczestnictwem”, ------------------------------------------

19) Niewystandaryzowanych Instrumentach Pochodnych – rozumie si  przez to Instrumenty
Pochodne, które s  przedmiotem obrotu poza rynkiem zorganizowanym, a ich tre  jest lub mo e
by  przedmiotem negocjacji mi dzy stronami, --------------------------------------------------------------

20) Op acie Dystrybucyjnej – rozumie si  przez to op at  pobieran  z tytu u zbywania Jednostek
Uczestnictwa, -----------------------------------------------------------------------------------------------------
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21) Op acie Umorzeniowej – rozumie si  przez to op at  pobieran  z tytu u odkupywania Jednostek
Uczestnictwa, -----------------------------------------------------------------------------------------------------

22) Op acie Wyrównawczej – rozumie si  przez to op at  pobieran  z tytu u konwersji lub zamiany
Jednostek Uczestnictwa, ----------------------------------------------------------------------------------------

23) pre-IPO – rozumie si  przez to kierowane do wybranych inwestorów oferty sprzeda y akcji
spó ek, które deklaruj  podj cie dzia  w celu notowania tych akcji na rynku regulowanym, -------

24) Prospekcie – rozumie si  przez to aktualny prospekt informacyjny Funduszu, -------------------------
25) Programie Inwestycyjnym – rozumie si  przez to odpowiedni program, realizowany na zasadach

okre lonych w § 43 Cz ci I Statutu, na podstawie Umowy Dodatkowej, -------------------------------
26) Punkcie Obs ugi Klientów – rozumie si  prowadzony przez Dystrybutora punkt obs ugi klientów,

prowadz cy zbywanie i odkupywanie Jednostek Uczestnictwa oraz inne czynno ci przewidziane
postanowieniami Statutu, ---------------------------------------------------------------------------------------

27) Rejestrze Uczestnika – rozumie si  przez to wydzielon  w ramach Konta Uczestnika ewidencj
posiadanych przez danego Uczestnika Jednostek Uczestnictwa w danym Subfunduszu, stanowi
wyodr bniony zapis w Subrejestrze Uczestników danego Subfunduszu,---------------------------------

28) Rejestrze Uczestników – rozumie si  przez to elektroniczn  ewidencj  danych dotycz cych
Uczestników, w rozumieniu art. 87 Ustawy, -----------------------------------------------------------------

29) Rynkach Zagranicznych – rozumie si  przez to rynki regulowane i rynki zorganizowane w
pa stwach cz onkowskich oraz rynki zorganizowane w pa stwach nale cych do OECD,
wymienione w § 10 ust. 2 pkt 2 Cz ci I Statutu, a tak e rynki, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 7
Cz ci I Statutu, --------------------------------------------------------------------------------------------------

30) Statucie – rozumie si  przez to statut Funduszu, ------------------------------------------------------------
31) Subfunduszu – rozumie si  przez to nieposiadaj  osobowo ci prawnej, wydzielon

organizacyjnie cz  Funduszu, charakteryzuj  si  w szczególno ci odmienn  polityk
inwestycyjn , -----------------------------------------------------------------------------------------------------

32) Subrejestrze Uczestników – rozumie si  przez to wydzielon  w ramach Rejestru Uczestników dla
ka dego z Subfunduszy elektroniczn  ewidencj  danych dotycz cych Uczestników danego
Subfunduszu, w rozumieniu art. 162 ust. 1 pkt 1 Ustawy, --------------------------------------------------

33) Tabeli Op at – rozumie si  przez to zestawienie obowi zuj cych stawek op at manipulacyjnych, --
postanowienia pkt. 34 w brzmieniu obowi zuj cym do dnia 29 sierpnia 2012 r.
34) Towarowe Instrumenty Pochodne – rozumie si  przez to prawa maj tkowe, których cena zale y

bezpo rednio lub po rednio od oznaczonych co do gatunku rzeczy, okre lonych rodzajów energii,
mierników i limitów wielko ci produkcji lub emisji zanieczyszcze , dopuszczone do obrotu na
gie dach towarowych, -------------------------------------------------------------------------------------------

postanowienia pkt. 34 w brzmieniu obowi zuj cym od dnia 29 sierpnia 2012 r.
34) Towarowych Instrumentach Pochodnych – rozumie si  przez to prawa maj tkowe, których cena

zale y bezpo rednio lub po rednio od oznaczonych co do gatunku rzeczy, okre lonych rodzajów
energii, mierników i limitów wielko ci produkcji lub emisji zanieczyszcze , dopuszczone do
obrotu na gie dach towarowych, -------------------------------------------------------------------------------

35) Towarzystwie – rozumie si  przez to Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spó
Akcyjn  z siedzib  w Warszawie, -----------------------------------------------------------------------------

36) Tytu ach Uczestnictwa – rozumie si  przez to papiery warto ciowe i inne prawa maj tkowe, o
których mowa w § 8 ust. 5 Cz ci I Statutu, ------------------------------------------------------------------

37) Uczestniku – rozumie si  przez to okre lon  zgodnie z postanowieniami § 31 Cz ci I Statutu
osob  fizyczn , osob  prawn  lub jednostk  organizacyjn  nie posiadaj  osobowo ci prawnej,
na rzecz której w Rejestrze Uczestników zapisane s  Jednostki Uczestnictwa lub ich u amkowe
cz ci, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

38) Umowie Dodatkowej – rozumie si  przez to umow  Programu Inwestycyjnego lub umow  o
sk adanie zlece  przez telefon lub internet, lub inn  umow  zawart  z Uczestnikiem lub
Inwestorem przez Fundusz lub Towarzystwo lub Dystrybutora, przy czym przez Umow
Dodatkow  rozumie si  równie  regulamin lub ogólne warunki Umowy Dodatkowej, ----------------

39) Ustawie – rozumie si  przez to ustaw  z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych
(Dz. U. nr 146 poz. 1546 ze zm.), ------------------------------------------------------------------------------

40) Warto ci Aktywów Netto Funduszu – rozumie si  przez to warto  Aktywów Funduszu
pomniejszon  o zobowi zania Funduszu; Warto  Aktywów Netto Funduszu jest sum  Warto
Aktywów Netto wszystkich Subfunduszy,--------------------------------------------------------------------

41) Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu – rozumie si  przez to warto  Aktywów Subfunduszu
pomniejszon  o zobowi zania Funduszu zwi zane z funkcjonowaniem tego Subfunduszu oraz
odpowiedni  cz  zobowi za  Funduszu dotycz cych ca ego Funduszu, -------------------------------

42) Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostk  Uczestnictwa – rozumie si  przez to
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Warto  Aktywów Netto danego Subfunduszu w Dniu Wyceny podzielon  przez liczb
wszystkich Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu, które w danym dniu s  w posiadaniu
Uczestników, -----------------------------------------------------------------------------------------------------

43) Wspólnym Koncie Ma skim lub WKM – rozumie si  przez to Konto Uczestnika prowadzone
wspólnie dla ma onków pozostaj cych we wspólno ci maj tkowej, na którym zapisywane s
Jednostki Uczestnictwa wchodz ce w sk ad maj tku wspólnego ma onków, --------------------------

44) Wynagrodzeniu Towarzystwa – rozumie si  przez to wynagrodzenie Towarzystwa za
zarz dzanie Subfunduszem. ------------------------------------------------------------------------------------

Fundusz; Subfundusze -----------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Fundusz dzia a pod nazw : „QUERCUS Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny

Otwarty”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Fundusz mo e u ywa  nazwy w skróconym brzmieniu: „QUERCUS Parasolowy SFIO”. ------------
3. Fundusz jest specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi

Subfunduszami. --------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Fundusz sk ada si  z nast puj cych Subfunduszy: ----------------------------------------------------------

1) „QUERCUS Ochrony Kapita u”, ------------------------------------------------------------------------
2) „QUERCUS Selektywny”, -------------------------------------------------------------------------------
3) „QUERCUS Agresywny”,--------------------------------------------------------------------------------
4) „QUERCUS Ba kany i Turcja”, -------------------------------------------------------------------------
5) „QUERCUS Rosja”, --------------------------------------------------------------------------------------
6) „QUERCUS Chiny”, --------------------------------------------------------------------------------------
7) „QUERCUS lev”, ------------------------------------------------------------------------------------------
8) „QUERCUS short”, ---------------------------------------------------------------------------------------
9) „QUERCUS Gold lev”, -----------------------------------------------------------------------------------
10) „QUERCUS Gold short”, ---------------------------------------------------------------------------------
11) „QUERCUS Oil lev”, -------------------------------------------------------------------------------------
12) „QUERCUS Oil short”, -----------------------------------------------------------------------------------
13) „QUERCUS Wheat lev”, ---------------------------------------------------------------------------------
14) „QUERCUS Wheat short”. -------------------------------------------------------------------------------

5. Fundusz mo e w materia ach reklamowych, og oszeniach, formularzach i korespondencji u ywa
nazw Subfunduszy w j zyku angielskim, w brzmieniu odpowiednio: ------------------------------------
1) „QUERCUS Capital Protection”, ------------------------------------------------------------------------
2) „QUERCUS Opportunity”, -------------------------------------------------------------------------------
3) „QUERCUS Aggressive”, --------------------------------------------------------------------------------
4) „QUERCUS Balkans and Turkey”, ---------------------------------------------------------------------
5) „QUERCUS Russia”, -------------------------------------------------------------------------------------
6) „QUERCUS China”, --------------------------------------------------------------------------------------
7) „QUERCUS lev”, ------------------------------------------------------------------------------------------
8) „QUERCUS short”, ---------------------------------------------------------------------------------------
9) „QUERCUS Gold lev”, -----------------------------------------------------------------------------------
10) „QUERCUS Gold short”, ---------------------------------------------------------------------------------
11) „QUERCUS Oil lev”, -------------------------------------------------------------------------------------
12) „QUERCUS Oil short”, -----------------------------------------------------------------------------------
13) „QUERCUS Wheat lev”, ---------------------------------------------------------------------------------
14) „QUERCUS Wheat short”. -------------------------------------------------------------------------------

6. Subfundusze nie posiadaj  osobowo ci prawnej. ------------------------------------------------------------
7. Subfundusze prowadz  ró  polityk  inwestycyjn . -------------------------------------------------------
8. Siedzib  i adresem Funduszu jest siedziba i adres Towarzystwa. -----------------------------------------
9. Czas trwania Funduszu jest nieograniczony. -----------------------------------------------------------------

Towarzystwo; Sposób reprezentacji Funduszu -----------------------------------------------------------------
§ 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Fundusz zosta  utworzony przez Towarzystwo dzia aj ce pod firm  „Quercus Towarzystwo

Funduszy Inwestycyjnych Spó ka Akcyjna”. Towarzystwo u ywa równie  firmy w skróconym
brzmieniu „Quercus TFI Spó ka Akcyjna”. ------------------------------------------------------------------

2. Towarzystwo ma siedzib  w Warszawie, pod adresem: ul. Nowy wiat 6/12, 00-400 Warszawa. ---
3. Towarzystwo jest organem Funduszu. Towarzystwo zarz dza Funduszem i reprezentuje Fundusz

w stosunkach z osobami trzecimi. Towarzystwo zarz dza portfelami inwestycyjnymi



151

Subfunduszy. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Do sk adania o wiadcze  woli w imieniu Funduszu wymagane jest wspó dzia anie dwóch

cz onków Zarz du Towarzystwa, albo jednego cz onka Zarz du cznie z prokurentem. --------------

Depozytariusz ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Depozytariuszem Funduszu jest Bank dzia aj cy pod firm  „Deutsche Bank Polska Spó ka

Akcyjna”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Depozytariusz ma siedzib  w Warszawie, pod adresem: Aleja Armii Ludowej 26, 00-609

Warszawa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Depozytariusz prowadzi rejestr Aktywów Funduszu, w tym Aktywów Subfunduszy. -----------------
4. (uchylony)---------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. (uchylony)---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wp aty niezb dne do utworzenia Funduszu ---------------------------------------------------------------------
§ 5 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Do utworzenia Funduszu niezb dne jest zebranie wp at do Subfunduszy wskazanych w § 2 ust. 4 pkt 1)-
4) Cz ci I Statutu w cznej wysoko ci nie ni szej ni  4.000.000 z , zebranych w drodze zapisów
prowadzonych przez Towarzystwo. Do utworzenia ka dego z Subfunduszy, wskazanych w § 2 ust. 4
pkt 1)-4) Cz ci I Statutu niezb dne jest zebranie wp at do Subfunduszu w wysoko ci nie ni szej ni
40.000 z , z zastrze eniem, i czna wysoko  wp at do Funduszu nie mo e by  ni sza, ni  kwota
wskazana w zdaniu pierwszym. --------------------------------------------------------------------------------------

Tworzenie nowych Subfunduszy -----------------------------------------------------------------------------------
§ 6 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Fundusz mo e tworzy  nowe Subfundusze. Utworzenie nowego subfunduszu wymaga dokonania

zmiany Statutu i uzyskania zezwolenia Komisji, o ile jest wymagane. -----------------------------------
2. Do utworzenia nowego Subfunduszu niezb dne jest zebranie wp at do Subfunduszu w wysoko ci

nie ni szej ni  40.000 z . ----------------------------------------------------------------------------------------
3. Zapisy na Jednostki Uczestnictwa nowych Subfunduszy zostan  przeprowadzone poprzez

dokonanie wp at wy cznie przez Towarzystwo lub jego akcjonariuszy. Przyjmowanie wp at na
Jednostki Uczestnictwa rozpocznie si  w dniu wyznaczonym przez Towarzystwo i zako czy si  w
dniu zebrania wp at w wysoko ci nie ni szej ni  40.000 z , jednak nie pó niej ni  po up ywie 7 dni
od dnia rozpocz cia przyjmowania wp at. Przed rozpocz ciem zapisów zostanie dokonana
aktualizacja prospektu informacyjnego Funduszu, w szczególno ci w zakresie informacji
dotycz cych nowego subfunduszu oraz zasad i terminów zwi zanych z zapisami. ---------------------

4. Towarzystwo nie pó niej ni  w terminie 7 dni od dnia zako czenia przyjmowania wp at przydziela
Jednostki Uczestnictwa nowego Subfunduszu. --------------------------------------------------------------

5. Cena Jednostek Uczestnictwa nowego Subfunduszu przydzielanych w ramach zapisów wynosi
100 z .--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. W ramach zapisów b  przydzielane Jednostki Uczestnictwa kategorii A. -----------------------------
7. Dat  utworzenia nowego Subfunduszu jest data dokonania przydzia u Jednostek Uczestnictwa.

Pierwszy dzie  zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa nowego Subfunduszu przypada
nie pó niej ni  w terminie 7 dni od dnia dokonania przydzia u Jednostek Uczestnictwa i jest
wyznaczany przez Towarzystwo. ------------------------------------------------------------------------------

Rozdzia  2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polityka inwestycyjna; koszty; wycena ---------------------------------------------------------------------------

Cel inwestycyjny ------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Cel inwestycyjny ka dego z Subfunduszy okre lony jest w Cz  II Statutu, oddzielnie dla

ka dego z Subfunduszy. -----------------------------------------------------------------------------------------
2. Fundusz nie gwarantuje osi gni cia celów inwestycyjnych Subfunduszy. -------------------------------

Kategorie lokat --------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 8 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Fundusz mo e lokowa  aktywa Subfunduszy w typy i rodzaje papierów warto ciowych i innych

praw maj tkowych wskazane w Cz ci II Statutu oddzielenie dla ka dego z Subfunduszy. Fundusz
mo e lokowa  aktywa Subfunduszy w typy i rodzaje papierów warto ciowych i innych praw
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maj tkowych opisane w ust. 2 – 6 w zakresie przewidzianym w Cz ci II Statutu oddzielenie dla
ka dego z Subfunduszy. -----------------------------------------------------------------------------------------

2. Fundusz mo e nabywa  do portfeli inwestycyjnych Subfunduszy nast puj ce papiery warto ciowe
i inne prawa maj tkowe okre lane zbiorczo jako Instrumenty Akcyjne: ---------------------------------
1) akcje, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2) prawa do akcji, -----------------------------------------------------------------------------------------------
3) prawa poboru, ------------------------------------------------------------------------------------------------
4) warranty subskrypcyjne, ------------------------------------------------------------------------------------
5) kwity depozytowe, -------------------------------------------------------------------------------------------
6) obligacje zamienne, ------------------------------------------------------------------------------------------
7) inne papiery warto ciowe inkorporuj ce prawa maj tkowe odpowiadaj ce prawom

wynikaj cym z akcji. ----------------------------------------------------------------------------------------
3. Fundusz mo e nabywa  do portfeli inwestycyjnych Subfunduszy nast puj ce papiery warto ciowe

i inne prawa maj tkowe okre lane zbiorczo jako Instrumenty D ne: -----------------------------------
1) bony skarbowe,-----------------------------------------------------------------------------------------------
2) obligacje, ------------------------------------------------------------------------------------------------------
3) Instrumenty Rynku Pieni nego, --------------------------------------------------------------------------
4) listy zastawne, ------------------------------------------------------------------------------------------------
5) inne papiery warto ciowe inkorporuj ce prawa maj tkowe odpowiadaj ce prawom

wynikaj cym z zaci gni cia d ugu. ------------------------------------------------------------------------
4. Fundusz mo e zawiera  na rzecz Subfunduszy umowy maj ce za przedmiot nast puj ce prawa

maj tkowe, których cena rynkowa bezpo rednio lub po rednio zale y od ceny lub warto ci
papierów warto ciowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
obrocie instrumentami finansowymi oraz prawa maj tkowe, których cena rynkowa bezpo rednio
lub po rednio zale y od kszta towania si  ceny rynkowej walut obcych lub od zmiany wysoko ci
stóp procentowych, okre lane zbiorczo jako Instrumenty Pochodne: -------------------------------------
1) transakcje terminowe (futures), w których instrumentami bazowymi s  indeksy gie dowe lub

akcje, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2) opcje, w których instrumentami bazowymi s  indeksy gie dowe lub akcje, -------------------------
3) transakcje terminowe (futures), w których instrumentami bazowymi s  waluty.--------------------

5. Fundusz mo e nabywa  do portfeli inwestycyjnych Subfunduszy nast puj ce papiery warto ciowe
i inne prawa maj tkowe okre lane zbiorczo jako Tytu y Uczestnictwa: ----------------------------------
1) jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych maj cych siedzib  na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; --------------------------------------------------------------------
2) tytu y uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne; ------------------------------------------
3) tytu y uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania maj ce siedzib  za

granic , je eli: ------------------------------------------------------------------------------------------------
a) instytucje te oferuj  publicznie tytu y uczestnictwa i umarzaj  je na danie uczestnika, -----
b) instytucje te podlegaj  nadzorowi w ciwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym

lub kapita owym pa stwa cz onkowskiego lub pa stwa nale cego do OECD oraz
zapewniona jest, na zasadzie wzajemno ci, wspó praca Komisji z tym organem, --------------

c) ochrona posiadaczy tytu ów uczestnictwa tych instytucji jest taka sama jak posiadaczy
jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, w szczególno ci instytucje te
stosuj  ograniczenia inwestycyjne co najmniej takie, jak okre lone w Rozdziale 1 Dzia u V
Ustawy, ---------------------------------------------------------------------------------------------------

d) instytucje te s  obowi zane do sporz dzania rocznych i pó rocznych sprawozda
finansowych; ---------------------------------------------------------------------------------------------

4) certyfikaty inwestycyjne, emitowane przez fundusze inwestycyjne zamkni te maj ce siedzib
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. -----------------------------------------------------------------

6. Fundusz mo e zawiera  na rzecz Subfunduszy umowy depozytów w bankach krajowych lub
instytucjach kredytowych, okre lane zbiorczo jako Depozyty. --------------------------------------------

7. Na potrzeby okre lenia polityki inwestycyjnej i limitów inwestycyjnych: -------------------------------
1) za zagraniczne Instrumenty Akcyjne uwa a si  Instrumenty Akcyjne wyemitowane przez

spó ki maj ce siedzib  za granic  i nabywane na Rynkach Zagranicznych, -------------------------
2) za zagraniczne Instrumenty D ne uwa a si  Instrumenty D ne denominowane w walucie

obcej niezale nie od kraju siedziby emitenta i miejsca dokonywania obrotu tymi
instrumentami, z zastrze eniem, e krajem siedziby emitenta i miejscem dokonywania obrotu
tymi instrumentami mo e by  jedynie pa stwo nale ce do OECD, ---------------------------------

3) za krótkoterminowe Instrumenty D ne uwa a si  Instrumenty D ne o terminie do wykupu
nie d szym ni  1 rok,--------------------------------------------------------------------------------------
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4) za rednioterminowe Instrumenty D ne uwa a si  Instrumenty D ne o terminie do wykupu
nie d szym ni  5 lat,---------------------------------------------------------------------------------------

5) za d ugoterminowe Instrumenty D ne uwa a si  Instrumenty D ne o terminie do wykupu
szym ni  5 lat, -------------------------------------------------------------------------------------------

6) za krótkoterminowy horyzont inwestycyjny uwa a si  horyzont nie d szy ni  1 rok, -----------
7) za rednioterminowy horyzont inwestycyjny uwa a si  horyzont d szy ni  1 rok, ale nie

szy ni  5 lat, ---------------------------------------------------------------------------------------------
8) za d ugoterminowy horyzont inwestycyjny uwa a si  horyzont d szy ni  5 lat. ------------------

8. Na potrzeby okre lenia polityki inwestycyjnej i limitów inwestycyjnych za Instrumenty Rynku
Pieni nego uznaje si  papiery warto ciowe i prawa maj tkowe inkorporuj ce wy cznie
wierzytelno ci pieni ne: ---------------------------------------------------------------------------------------
1) o terminie realizacji praw nie d szym ni  397 dni liczonym od dnia ich wystawienia lub od

dnia ich nabycia lub -----------------------------------------------------------------------------------------
2) które regularnie podlegaj  dostosowaniu do bie cych warunków panuj cych na rynku

pieni nym w okresach nie d szych ni  397 dni, lub -------------------------------------------------
3) których ryzyko inwestycyjne, w tym ryzyko kredytowe i ryzyko stopy procentowej, odpowiada

ryzyku instrumentów finansowych, o których mowa w lit. a lub b------------------------------------
- oraz co do których istnieje poda  i popyt umo liwiaj ce ich nabywanie i zbywanie w sposób
ci y na warunkach rynkowych, przy czym przej ciowa utrata p ynno ci przez papier
warto ciowy lub prawo maj tkowe nie powoduje utraty przez ten papier lub prawo statusu
Instrumentu Rynku Pieni nego.-------------------------------------------------------------------------------

9. Fundusz, w celu zabezpieczenia inwestycji Subfunduszy denominowanych w walutach obcych
przed ryzykiem kursowym, mo e zawiera  na rzecz Subfunduszy umowy maj ce za przedmiot
nast puj ce Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne - kontrakty forward, dla których
instrumentami bazowymi s  waluty. --------------------------------------------------------------------------

Kryteria doboru lokat ------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 9 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Fundusz b dzie si  kierowa  kryteriami doboru lokat wskazanymi w Cz ci II Statutu oddzielenie

dla ka dego z Subfunduszy. Fundusz b dzie si  kierowa  g ównymi kryteriami doboru lokat
opisanymi w ust. 2 w zakresie przewidzianym w Cz ci II Statutu oddzielenie dla ka dego z
Subfunduszy. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

2. G ówne kryteria doboru poszczególnych kategorii lokat s  nast puj ce: ---------------------------------
1) dla Instrumentów Akcyjnych: ------------------------------------------------------------------------------

a) prognozowany wzrost warto ci instrumentu finansowego w uj ciu nominalnym lub
relatywnym, tj. w porównaniu z innymi podobnymi instrumentami finansowymi lub w
porównaniu do stopy zwrotu z indeksu gie dowego, ------------------------------------------------

b) prognozowane perspektywy wzrostu wyników finansowych emitenta, --------------------------
c) ryzyko dzia alno ci emitenta, --------------------------------------------------------------------------
d) w przypadku praw poboru – równie  relacja ceny prawa poboru do aktualnej ceny akcji

danej spó ki, ----------------------------------------------------------------------------------------------
e) w przypadku obligacji zamiennych – równie  warunki zamiany obligacji na akcje; -----------

2) dla Instrumentów D nych: -------------------------------------------------------------------------------
a) prognozowane zmiany poziomu rynkowych stóp procentowych, ---------------------------------
b) prognozowane zmiany kszta tu krzywej dochodowo ci, -------------------------------------------
c) stosunek oczekiwanej stopy zwrotu do ryzyka inwestycyjnego, ----------------------------------
d) wp yw na redni okres do wykupu ca ego portfela inwestycyjnego, ------------------------------
e) w przypadku instrumentów d nych innych ni  emitowane, por czone lub gwarantowane

przez Skarb Pa stwa lub Narodowy Bank Polski – równie  wiarygodno  kredytowa
emitenta, przy czym je li emitent lub gwarant danej emisji posiadaj  rating, to musi by  to
rating inwestycyjny; -------------------------------------------------------------------------------------

3) dla Tytu ów Uczestnictwa: ---------------------------------------------------------------------------------
a) mo liwo  efektywniejszej realizacji celu inwestycyjnego Funduszu, ---------------------------
b) mo liwo  efektywniejszej dywersyfikacji lokat Funduszu, ---------------------------------------
c) adekwatno  polityki inwestycyjnej funduszu inwestycyjnego otwartego, funduszu

zagranicznego lub instytucji wspólnego inwestowania do polityki inwestycyjnej Funduszu; -
4) dla Instrumentów Pochodnych: ----------------------------------------------------------------------------

a) efektywno , rozumiana jako zgodno  zmiany warto ci Instrumentu Pochodnego z
oczekiwan  zmian  warto ci instrumentu bazowego, ----------------------------------------------

b) adekwatno , rozumiana jako zgodno  instrumentów bazowych z polityk  inwestycyjn
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obowi zuj  dla danego Subfunduszu, --------------------------------------------------------------
c) p ynno , rozumiana jako istnienie wolumenu obrotu danym Instrumentem Pochodnym

znacznie przewy szaj cego wielko  transakcji, ----------------------------------------------------
d) koszt, rozumiany jako koszt ponoszone w celu nabycia Instrumentu Pochodnego, w relacji

do kosztów ponoszonych w celu nabycia instrumentu bazowego; --------------------------------
5) dla Depozytów: ----------------------------------------------------------------------------------------------

a) oprocentowanie depozytów, ----------------------------------------------------------------------------
b) wiarygodno  banku; ------------------------------------------------------------------------------------

6) dla Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych: ---------------------------------------------
a) efektywno , rozumiana jako zgodno  zmiany warto ci Niewystandaryzowanego

Instrumentu Pochodnego z oczekiwan  zmian  warto ci instrumentu bazowego, --------------
b) adekwatno , rozumiana jako zgodno  instrumentów bazowych z polityk  inwestycyjn

obowi zuj  dla danego Subfunduszu, --------------------------------------------------------------
c) mo liwo  zabezpieczenia lokat danego Subfunduszu odpowiadaj cych instrumentem

bazowym Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych, rozumiana jako
ograniczenie ryzyka inwestycyjnego zwi zanego ze zmian  kursów, cen lub warto ci tych
lokat danego Subfunduszu. -----------------------------------------------------------------------------

Ograniczenia inwestycyjne ------------------------------------------------------------------------------------------
§ 10 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Fundusz b dzie stosowa  ograniczenia inwestycyjne okre lone w Ustawie oraz wskazane w Cz ci

II Statutu oddzielenie dla ka dego z Subfunduszy. Fundusz dokonuj c lokat Aktywów
Subfunduszy b dzie stosowa  ograniczenia inwestycyjne opisane w ust. 2 – 4 w zakresie
przewidzianym w Cz ci II Statutu oddzielenie dla ka dego z Subfunduszy. ---------------------------

2. Fundusz, z zastrze eniem ust. 1, 3 i 4, mo e lokowa  Aktywa Subfunduszy wy cznie w: -----------
1) papiery warto ciowe i Instrumenty Rynku Pieni nego dopuszczone do obrotu na rynku

regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w pa stwie cz onkowskim, a tak e
na rynku zorganizowanym nieb cym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub
innym pa stwie cz onkowskim;----------------------------------------------------------------------------

2) papiery warto ciowe i Instrumenty Rynku Pieni nego dopuszczone do obrotu na
nast puj cych rynkach zorganizowanych w pa stwach nale cych do OECD innych ni
Rzeczypospolita Polska i pa stwa cz onkowskie: -------------------------------------------------------
a) Nagoya Stock Exchange, Osaka Stock Exchange, Tokyo Stock Exchange w Cesarstwie

Japonii, ----------------------------------------------------------------------------------------------------
b) Montreal Exchange, Toronto Stock Exchange w Kanadzie, ---------------------------------------
c) BX Berne eXchange, SWX Swiss Exchange w Konfederacji Szwajcarskiej, -------------------
d) Oslo Stock Exchange w Królestwie Norwegii, ------------------------------------------------------
e) New Zealand Stock Exchange w Nowej Zelandii, --------------------------------------------------
f) New York Stock Exchange, Nasdaq Stock Market, Chicago Board of Trade, Chicago

Mercantile Exchange, American Stock Exchange, New York Board of Trade, New York
Mercantile Exchange w Stanach Zjednoczonych Ameryki, ----------------------------------------

g) Istanbul Stock Exchange w Turcji, --------------------------------------------------------------------
h) Mexico Stock Exchange (Bolsa Mexicana de Valores) w Stanach Zjednoczonych Meksyku,
i) Australian Stock Exchange w Australii, --------------------------------------------------------------
j) Iceland Stock Exchange w Islandii, -------------------------------------------------------------------
k) Korea Stock Exchange w Korei Po udniowej; -------------------------------------------------------

3) papiery warto ciowe i Instrumenty Rynku Pieni nego b ce przedmiotem oferty publicznej,
je eli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zak adaj  z enie wniosku o
dopuszczenie do obrotu, o którym mowa w pkt 1 – 2, oraz gdy dopuszczenie do tego obrotu
jest zapewnione w okresie nie d szym ni  rok od dnia, w którym po raz pierwszy nast pi
zaoferowanie tych papierów lub instrumentów; ---------------------------------------------------------

4) papiery warto ciowe emitowane, por czone lub gwarantowane przez Skarb Pa stwa lub
Narodowy Bank Polski; -------------------------------------------------------------------------------------

5) Instrumenty Rynku Pieni nego inne ni  okre lone w pkt 1 – 4, je eli instrumenty te lub ich
emitent podlegaj  regulacjom maj cym na celu ochron  inwestorów i oszcz dno ci oraz s : ----
a) emitowane, por czone lub gwarantowane przez Skarb Pa stwa, Narodowy Bank Polski,

jednostk  samorz du terytorialnego, w ciwe centralne, regionalne lub lokalne w adze
publiczne pa stwa cz onkowskiego, albo przez bank centralny pa stwa cz onkowskiego,
Europejski Bank Centralny, Uni  Europejsk  lub Europejski Bank Inwestycyjny, pa stwo
inne ni  pa stwo cz onkowskie, albo, w przypadku pa stwa federalnego, przez jednego z
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cz onków federacji, albo przez organizacj  mi dzynarodow , do której nale y co najmniej
jedno pa stwo cz onkowskie, lub----------------------------------------------------------------------

b) emitowane, por czone lub gwarantowane przez podmiot podlegaj cy nadzorowi
ciwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym, zgodnie z kryteriami okre lonymi

prawem wspólnotowym, albo przez podmiot podlegaj cy i stosuj cy si  do zasad, które s
co najmniej tak rygorystyczne, jak okre lone prawem wspólnotowym, lub ---------------------

c) emitowane przez podmiot, którego papiery warto ciowe s  w obrocie na rynku
regulowanym, o którym mowa w pkt 1; --------------------------------------------------------------

6) papiery warto ciowe i Instrumenty Rynku Pieni nego, inne ni  okre lone w pkt 1 – 5, z
zastrze eniem, e czna warto  tych lokat nie mo e przewy szy  10% warto ci Aktywów
Subfunduszu; -------------------------------------------------------------------------------------------------

7) papiery warto ciowe lub instrumenty rynku pieni nego b ce przedmiotem obrotu na rynku
zorganizowanym, oraz w papiery warto ciowe i instrumenty rynku pieni nego, których
dopuszczenie do takiego obrotu jest zapewnione, w pa stwie innym ni  Rzeczpospolita Polska,
pa stwo cz onkowskie lub pa stwo nale ce do OECD, pod warunkiem uzyskania zgody
Komisji na dokonywanie lokat na okre lonej gie dzie lub rynku; -------------------------------------

8) depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, o terminie zapadalno ci nie
szym ni  rok, p atne na danie lub które mo na wycofa  przed terminem zapadalno ci; ---

9) depozyty w bankach zagranicznych podlegaj cych nadzorowi w ciwego organu nadzoru nad
rynkiem finansowym w zakresie co najmniej takim, jak okre lony w prawie wspólnotowym,
pod warunkiem uzyskania zgody Komisji na dokonywanie takich lokat. ----------------------------

3. Fundusz mo e zawiera  umowy maj ce za przedmiot Instrumenty Pochodne, z zachowaniem
poni szych zasad: ------------------------------------------------------------------------------------------------
1) Instrumenty Pochodne musz  by  dopuszczone do obrotu na rynkach wskazanych w ust. 2 pkt

1 – 2; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2) rodzaje dopuszczalnych Instrumentów Pochodnych okre lone s  w § 8 ust. 4 Cz ci I Statutu; --
3) kryteria wyboru Instrumentów Pochodnych okre lone s  w § 9 ust. 2 pkt 4 Cz ci I Statutu; ----
4) Fundusz nie mo e zawiera  umów maj cych za przedmiot Niewystandaryzowane Instrumenty

Pochodne inne ni  wskazane w § 8 ust. 9, chyba e w Cz ci II Statutu zosta a przewidziana
mo liwo  zawierania takich umów w przypadku danego Subfunduszu; ----------------------------

5) warunki zastosowania Instrumentów Pochodnych s  nast puj ce: ------------------------------------
a) ograniczenie ryzyka inwestycyjnego i d enie do ograniczenia waha  Warto ci Aktywów

Netto Subfunduszu na Jednostk  Uczestnictwa w warunkach silnych waha  cen Aktywów
wchodz cych w sk ad portfela Subfunduszu, --------------------------------------------------------

b) mo liwo  efektywniejszej realizacji celu inwestycyjnego Subfunduszu, gdy bezpo rednie
kupno lub sprzeda  aktywów bazowych mo e by  nieefektywne, niemo liwe do realizacji
w danym czasie, b  zbyt kosztowne, a w szczególno ci zapewnienie odpowiedniej

ynno ci przy znacznych odkupieniach, b  utrzymanie za onej ekspozycji na dany
rodzaj lokat w przypadku znacz cych waha  cen, przy czym Subfundusz d y do za onej
w swojej polityce inwestycyjnej ekspozycji zamieniaj c w miar  mo no ci lokaty w
Instrumenty Pochodne na odpowiadaj ce im lokaty w instrumentach bazowych lub
zamykaj c pozycje w Instrumentach Pochodnych, traktuj c inwestycje w Instrumenty
Pochodne jako przej ciowe, ----------------------------------------------------------------------------

c) osi gni cie dodatkowych dochodów przy niskim lub ograniczonym ryzyku (transakcje
arbitra owe, tj. jednoczesny zakup i sprzeda  instrumentów finansowych, w szczególno ci
instrumentu bazowego i Instrumentu Pochodnego, w celu osi gni cia przy niskim ryzyku
zysku wynikaj cego z ró nicy ich ceny, b cej konsekwencj  nieefektywno ci rynku). -----

4. Fundusz mo e lokowa  Aktywa Subfunduszy w Tytu y Uczestnictwa, w tym w Tytu y
Uczestnictwa emitowane przez podmioty, które zgodnie z ich statutem lub regulaminem inwestuj
powy ej 10% aktywów w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych oraz
tytu y uczestnictwa funduszy zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania. --------------------

5. Fundusz mo e zawiera  w imieniu Subfunduszu umowy, których przedmiotem s
Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, pod warunkiem, e: --------------------------------------
1) transakcja jest zawierana z bankiem krajowym, bankiem zagranicznym lub instytucj

kredytow , których kapita y w asne wynosz  nie mniej ni  100 000 000 z otych w chwili
zawarcia transakcji, ------------------------------------------------------------------------------------------

2) instrumenty te podlegaj  codziennie mo liwej do zweryfikowania wycenie wed ug warto ci
godziwej, ------------------------------------------------------------------------------------------------------

3) instrumenty te mog  zosta  w dowolnym czasie sprzedane lub pozycja w nich zaj ta mo e by
w dowolnym czasie zlikwidowana lub zamkni ta transakcj  równowa , ------------------------
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4) cz  aktywów Subfunduszu jest utrzymywana na poziomie zapewniaj cym realizacj  tych
transakcji. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Z lokatami w Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne zwi zane s  nast puj ce rodzaje
ryzyka: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) ryzyko rynkowe instrumentu bazowego – zwi zane z niekorzystnymi zmianami poziomu lub

zmienno ci kursów, cen lub warto ci instrumentu bazowego, o który oparty jest ten
Niewystandaryzowany Instrument Pochodny, -----------------------------------------------------------

2) ryzyko stosowania d wigni finansowej – w Niewystandaryzowany Instrumenty Pochodne
cz sto wkomponowany jest mechanizm kredytowy, to znaczy Subfundusz wnosi depozyt
zabezpieczaj cy w wysoko ci ni szej ni  warto  instrumentu bazowego, istnieje w zwi zku z
tym mo liwo  poniesienia przez Subfundusz straty przewy szaj cej warto  depozytu
zabezpieczaj cego, mechanizm d wigni finansowej powoduje zwielokrotnienie zysków i strat
z inwestycji – Subfundusz mo e by  nara ony na istotne ryzyko w zwi zku z wykorzystaniem
mechanizmu d wigni finansowej, -------------------------------------------------------------------------

3) ryzyko niedopasowania wyceny Niewystandaryzowanego Instrumentu Pochodnego do wyceny
instrumentu bazowego, o który oparty jest ten Niewystandaryzowany Instrument Pochodny, ----

4) ryzyko rozliczenia transakcji – ryzyko zwi zane z mo liwo ci  wyst powania b dów lub
opó nie  w rozliczeniach transakcji, których przedmiotem s  Niewystandaryzowane
Instrumenty Pochodne, --------------------------------------------------------------------------------------

5) ryzyko niewyp acalno ci kontrahenta – ryzyko to dotyczy Niewystandaryzowanych
Instrumentów Pochodnych i b dzie ograniczone w zwi zku z postanowieniami ust. 5, -----------

6) ryzyko p ynno ci – Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne nie s  przedmiotem
aktywnego obrotu, Subfundusz ma jednak mo liwo  neutralizacji ekspozycji na ryzyko
danego instrumentu bazowego poprzez zajmowanie przeciwstawnych pozycji w instrumentach
danego rodzaju, ----------------------------------------------------------------------------------------------

7) ryzyko operacyjne – zwi zane z zawodno ci  systemów informatycznych i wewn trznych
systemów kontrolnych. --------------------------------------------------------------------------------------

Limity inwestycyjne --------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 11 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Fundusz b dzie stosowa  limity inwestycyjne okre lone w Ustawie oraz wskazane w Cz ci II

Statutu oddzielenie dla ka dego z Subfunduszy. Fundusz dokonuj c lokat Aktywów Subfunduszy
dzie stosowa  limity inwestycyjne opisane w ust. 2 – 6 w zakresie przewidzianym w Cz ci II

Statutu oddzielenie dla ka dego z Subfunduszy. -------------------------------------------------------------
2. Do lokat Aktywów Subfunduszy stosuj  si  nast puj ce ograniczenia inwestycyjne, dotycz ce

pojedynczych podmiotów: --------------------------------------------------------------------------------------
1) z zastrze eniem ust. 3 - 5, Fundusz nie mo e lokowa  wi cej ni  5% warto ci Aktywów

Subfunduszu w papiery warto ciowe lub Instrumenty Rynku Pieni nego wyemitowane przez
jeden podmiot; -----------------------------------------------------------------------------------------------

2) limit, o którym mowa w pkt. 1 mo e by  zwi kszony do 10%, je eli czna warto  lokat w
papiery warto ciowe i instrumenty rynku pieni nego podmiotów, w których fundusz ulokowa
ponad 5% warto ci aktywów, nie przekroczy 40% warto ci Aktywów Subfunduszu, pod
warunkiem, e mo liwo  takiego zwi kszenia limitu zosta a przewidziana w § 3 ust. 4 Cz ci
II Statutu w przypadku danego Subfunduszu; ------------------------------------------------------------

3) limitów, o których mowa w pkt. 1 i 2 nie stosuje si  do depozytów i transakcji, których
przedmiotem s  Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawieranych z podmiotami
podlegaj cymi nadzorowi w ciwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym; ----------------

4) Fundusz nie mo e lokowa  wi cej ni  20% warto ci Aktywów Subfunduszu w depozyty w
tym samym banku krajowym lub tej samej instytucji kredytowej; ------------------------------------

5) czna warto  lokat w papiery warto ciowe lub Instrumenty Rynku Pieni nego wyemitowane
przez jeden podmiot, depozyty w tym podmiocie oraz warto  ryzyka kontrahenta wynikaj ca
z transakcji, których przedmiotem s  Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawartych
z tym podmiotem, nie mo e przekroczy  20% warto ci Aktywów Subfunduszu. ------------------

6) (uchylony) ----------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Do lokat Aktywów Subfunduszy stosuj  si  nast puj ce ograniczenia inwestycyjne, dotycz ce

okre lonych papierów warto ciowych: ------------------------------------------------------------------------
1) Fundusz nie mo e lokowa  wi cej ni  25% warto ci Aktywów Subfunduszu w:-------------------

a) listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny,----------------------------------------
b) d ne papiery warto ciowe wyemitowane przez jedn  instytucj  kredytow , która podlega

szczególnemu nadzorowi publicznemu maj cemu na celu ochron  posiadaczy tych
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papierów warto ciowych, pod warunkiem, e kwoty uzyskane z emisji tych papierów
warto ciowych s  inwestowane przez emitenta w aktywa, które w ca ym okresie do dnia
wykupu zapewniaj  spe nienie wszystkich wiadcze  pieni nych wynikaj cych z tych
papierów warto ciowych oraz w przypadku niewyp acalno ci emitenta zapewniaj
pierwsze stwo w odzyskaniu wszystkich wiadcze  pieni nych wynikaj cych z tych
papierów warto ciowych;-------------------------------------------------------------------------------

2) suma lokat w papiery warto ciowe, o których mowa w pkt 1 nie mo e przekracza  80%
warto ci Aktywów Subfunduszu; --------------------------------------------------------------------------

3) czna warto  lokat w papiery warto ciowe lub Instrumenty Rynku Pieni nego wyemitowane
przez ten sam bank hipoteczny, depozyty w tym podmiocie oraz warto  ryzyka kontrahenta
wynikaj ca z transakcji, których przedmiotem s  Niewystandaryzowane Instrumenty
Pochodne, zawartych z tym samym bankiem, nie mo e przekroczy  35% warto ci Aktywów
Subfunduszu; -------------------------------------------------------------------------------------------------

4) lokat w listy zastawne nie uwzgl dnia si  przy ustalaniu limitu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1. -
4. Do lokat Aktywów Subfunduszy stosuj  si  nast puj ce ograniczenia inwestycyjne, dotycz ce

podmiotów nale cych do grup kapita owych: ---------------------------------------------------------------
1) Fundusz mo e lokowa  do 20% warto ci Aktywów Subfunduszu cznie w papiery

warto ciowe lub Instrumenty Rynku Pieni nego wyemitowane przez podmioty nale ce do
grupy kapita owej w rozumieniu ustawy o rachunkowo ci, dla której jest sporz dzane
skonsolidowane sprawozdanie finansowe, pod warunkiem, e mo liwo  takiego zwi kszenia
limitu zosta a przewidziana w § 3 ust. 4 Cz ci II Statutu w przypadku danego Subfunduszu; ---

2) w przypadku, o którym mowa w pkt 1, Fundusz nie mo e lokowa  wi cej ni  10% warto ci
Aktywów Subfunduszu w papiery warto ciowe lub Instrumenty Rynku Pieni nego
wyemitowane przez jeden podmiot nale cy do grupy kapita owej, o której mowa w pkt 1, pod
warunkiem, e mo liwo  takiego zwi kszenia limitu zosta a przewidziana w § 3 ust. 4 Cz ci
II Statutu w przypadku danego Subfunduszu; ------------------------------------------------------------

3) czna warto  lokat Aktywów Subfunduszu w papiery warto ciowe i Instrumenty Rynku
Pieni nego, w których Fundusz ulokowa  ponad 5% warto ci Aktywów Subfunduszu, nie
wi cej jednak ni  10%, wyemitowane przez podmioty nale ce do grupy kapita owej, o której
mowa w pkt 1, oraz inne podmioty, nie mo e przekroczy  40% warto ci Aktywów
Subfunduszu. -------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Do lokat Aktywów Subfunduszy stosuj  si  nast puj ce ograniczenia inwestycyjne, dotycz ce
okre lonych emitentów, por czycieli lub gwarantów: ------------------------------------------------------
1) Fundusz mo e lokowa  do 35% warto ci Aktywów Subfunduszu w papiery warto ciowe

emitowane przez Skarb Pa stwa, Narodowy Bank Polski, jednostk  samorz du terytorialnego,
pa stwo cz onkowskie, jednostk  samorz du terytorialnego pa stwa cz onkowskiego, pa stwo
nale ce do OECD lub mi dzynarodow  instytucj  finansow , której cz onkiem jest
Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno pa stwo cz onkowskie; -------------------------------

2) Fundusz mo e lokowa  do 35% warto ci Aktywów Subfunduszu w papiery warto ciowe
por czone lub gwarantowane przez podmioty, o których mowa w pkt. 1, przy czym czna
warto  lokat w papiery warto ciowe lub instrumenty rynku pieni nego wyemitowane przez
podmiot, którego papiery warto ciowe s  por czane lub gwarantowane, depozytów w tym
podmiocie oraz warto  ryzyka kontrahenta wynikaj ca z transakcji, których przedmiotem s
Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawartych z tym podmiotem, nie mo e
przekroczy  35% warto ci Aktywów Subfunduszu; ----------------------------------------------------

3) Fundusz mo e nie stosowa  ogranicze , o których mowa w pkt. 1 i 2, je eli Cz  II Statut
odnosz ca si  do okre lonego Subfunduszu tak stanowi oraz wskazuje emitenta, por czyciela
lub gwaranta; -------------------------------------------------------------------------------------------------

4) w przypadku, o którym mowa w pkt. 3, Fundusz jest obowi zany dokonywa  lokat Aktywów
Subfunduszu w papiery warto ciowe co najmniej sze ciu ró nych emisji, z tym e warto
lokaty w papiery adnej z tych emisji nie mo e przekracza  30% warto ci Aktywów
Subfunduszu. -------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Fundusz mo e lokowa  nie wi cej ni  10% warto ci Aktywów Subfunduszu cznie w: --------------
1) jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych, ---------------------------------
2) tytu y uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania, -------------
3) jednostki uczestnictwa lub tytu y uczestnictwa subfunduszy, je eli fundusz inwestycyjny

otwarty, fundusz zagraniczny lub instytucja wspólnego inwestowania jest funduszem z
wydzielonymi subfunduszami lub instytucja sk adaj  si  z subfunduszy i ka dy z
subfunduszy stosuje inn  polityk  inwestycyjn . --------------------------------------------------------

7. Przy stosowaniu limitów inwestycyjnych Fundusz jest obowi zany uwzgl dnia  warto  papierów
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warto ciowych stanowi cych baz  instrumentów pochodnych. Regulacji tej nie stosuje si  w
przypadku Instrumentów Pochodnych, których baz  stanowi  indeksy. ---------------------------------

8. Je eli papier warto ciowy lub Instrument Rynku Pieni nego zawiera wbudowany Instrument
Pochodny, warto  wbudowanego Instrumentu Pochodnego uwzgl dnia si  przy stosowaniu
limitów inwestycyjnych. ----------------------------------------------------------------------------------------

9. Fundusz zawieraj c w imieniu Subfunduszu umow , której przedmiotem s  Niewystandaryzowane
Instrumenty Pochodne, ustala warto  ryzyka kontrahenta, rozumian  jako ustalon  przez
Subfundusz warto  niezrealizowanego zysku na tej transakcji, przy czym przy ustalaniu warto ci
niezrealizowanego zysku nie uwzgl dnia si  op at b wiadcze  ponoszonych przez Fundusz
przy zawarciu transakcji, w szczególno ci warto ci premii zap aconej przy zakupie opcji. Je eli
Subfundusz posiada otwarte pozycje w Niewystandaryzowanych Instrumentach Pochodnych z
tytu u kilku transakcji zawartych z tym samym podmiotem, warto  ryzyka kontrahenta jest
wyznaczona jako ró nica niezrealizowanych zysków i strat na wszystkich takich transakcjach.
Warto  ryzyka kontrahenta w odniesieniu do wszystkich podmiotów b cych stron  umów,
których przedmiotem s  Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, nie mo e stanowi cznie
wi cej ni  50% warto ci aktywów Subfunduszu, przy czym w odniesieniu do ka dego z takich
podmiotów nie mo e przekracza  20% warto ci aktywów Subfunduszu. Warto  ryzyka
pojedy czego kontrahenta w odniesieniu do wszystkich transakcji, których przedmiotem s
Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawartych z tym kontrahentem nie mo e
przekroczy  10% warto ci aktywów Subfunduszu. ---------------------------------------------------------

10. Z zastrze eniem limitów ustawowych oraz statutowych, warto  pozycji zabezpieczaj cych
inwestycje Subfunduszy denominowane w walutach obcych przed ryzykiem kursowym, w chwili
zawierania transakcji zabezpieczaj cych, nie mo e przekracza  100% ekspozycji w danej walucie.
Uwzgl dniaj c zmiany kursów walut oraz zmiany wyceny aktywów po dniu zawarcia transakcji
zabezpieczaj cych, warto  zabezpieczenia nie mo e przekracza  125% ekspozycji w danej
walucie. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zasady dywersyfikacji lokat i inne ograniczenia inwestycyjne ----------------------------------------------
§ 12 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Niezale nie od zasad okre lonych w § 8 – 11, w cz ci II Statutu okre lone s  zasady dywersyfikacji
lokat i inne ograniczenia inwestycyjne charakteryzuj ce poszczególne Subfundusze, w szczególno ci
opisuj ce alokacj  pomi dzy poszczególne rodzaje aktywów, dodatkowe ograniczenia inwestycyjne
oraz dodatkowe limity inwestycyjne. --------------------------------------------------------------------------------

Kredyty i po yczki ----------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 13 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Fundusz b dzie przestrzega  zasad zaci gania oraz udzielania po yczek i kredytów opisanych w

ust. 2 – 5, jednakowych dla wszystkich Subfunduszy. ------------------------------------------------------
2. Fundusz mo e zaci ga , wy cznie w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, po yczki

i kredyty, o terminie sp aty do roku, w cznej wysoko ci nieprzekraczaj cej 10% Warto ci
Aktywów Netto Subfunduszu w chwili zawarcia umowy po yczki lub kredytu.------------------------

3. Fundusz mo e udziela  innym podmiotom po yczek, których przedmiotem s  zdematerializowane
papiery warto ciowe, wy cznie w trybie okre lonym dla takich po yczek przez obowi zuj ce
przepisy. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. czna warto  po yczonych papierów warto ciowych nie mo e przekroczy  30% Warto ci
Aktywów Netto Subfunduszu. ---------------------------------------------------------------------------------

5. czna warto  po yczonych papierów warto ciowych i papierów warto ciowych tego samego
emitenta b cych w portfelu inwestycyjnym Subfunduszu nie mo e przekroczy  limitów
inwestycyjnych. --------------------------------------------------------------------------------------------------

Umowy z Depozytariuszem -----------------------------------------------------------------------------------------
§ 14 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fundusz mo e zawiera  z Depozytariuszem umowy, których przedmiotem s  papiery warto ciowe
emitowane przez Skarb Pa stwa lub Narodowy Bank Polski, a tak e umowy, których przedmiotem s
inne papiery warto ciowe i prawa maj tkowe, na zasadach i w zakresie okre lonym w Prospekcie. -------

Dochody Funduszu i Subfunduszy --------------------------------------------------------------------------------
§ 15 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fundusz nie przewiduje wyp acania Uczestnikom dochodów Subfunduszy bez odkupywania Jednostek
Uczestnictwa. Dochody osi gni te przez Fundusz powi kszaj  warto  Aktywów Funduszu i Aktywów
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Subfunduszu, a tym samym zwi kszaj  odpowiednio warto  Aktywów Netto Subfunduszu na
Jednostk  Uczestnictwa. -----------------------------------------------------------------------------------------------

Rodzaje, sposób kalkulacji i naliczania kosztów obci aj cych Fundusz oraz Subfundusze, w tym
wynagrodzenie Towarzystwa oraz terminy, w których najwcze niej mo e nast pi  pokrycie
poszczególnych rodzajów kosztów ---------------------------------------------------------------------------------
§ 16 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rodzaje, sposób kalkulacji i naliczania kosztów obci aj cych Aktywa Subfunduszy, ich wysoko
oraz terminy, w których najwcze niej mo e nast pi  pokrycie poszczególnych rodzajów kosztów
okre lone s  w Cz ci II Statutu, oddzielnie dla ka dego z Subfunduszy. --------------------------------------

Dzie  Wyceny; Cz stotliwo  dokonywania wyceny -----------------------------------------------------------
§ 17 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Dniem Wyceny jest dzie , na który przypada zwyczajna sesja na GPW. --------------------------------
2. W Dniu Wyceny oraz na dzie  sporz dzenia sprawozda  finansowych Fundusz dokonuje: wyceny

Aktywów Funduszu, wyceny Aktywów Subfunduszy, ustalenia Warto ci Aktywów Netto
Funduszu, ustalenia Warto ci Aktywów Netto Subfunduszy oraz ustalenia Warto ci Aktywów
Netto poszczególnych Subfunduszy na Jednostk  Uczestnictwa. -----------------------------------------

3. Metody i zasady dokonywania wyceny Aktywów Funduszu opisywane s  w Prospekcie
Informacyjnym i s  one zgodne z przepisami dotycz cymi rachunkowo ci funduszy
inwestycyjnych. --------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Warto  godziw  sk adników lokat notowanych na aktywnym rynku wyznacza si  w oparciu o
ostatnie kursy dost pne o godzinie 23:00 czasu polskiego w Dniu Wyceny. ----------------------------

Rozdzia  3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jednostki Uczestnictwa; Zbywanie i odkupywanie jednostek uczestnictwa -------------------------------

Jednostki Uczestnictwa ----------------------------------------------------------------------------------------------
§ 18 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Fundusz mo e zbywa  Jednostki Uczestnictwa ró nych kategorii. Kategorie Jednostek

Uczestnictwa zbywanych przez dany Subfundusz okre lone s  w Cz ci II Statutu odnosz cej si
do danego Subfunduszu. ----------------------------------------------------------------------------------------

2. Jednostki Uczestnictwa poszczególnych kategorii mog  ró ni  si  mi dzy sob : ----------------------
1) zasadami zbywania, -----------------------------------------------------------------------------------------
2) wysoko ci  minimalnych wp at, ---------------------------------------------------------------------------
3) wysoko ci  i sposobem pobierania op at manipulacyjnych. -------------------------------------------

3. Fundusz rozpoczyna zbywanie Jednostek Uczestnictwa poszczególnych kategorii w
poszczególnych Subfunduszach po cenie zbycia równej cenie zbycia Jednostek Uczestnictwa
kategorii A danego Subfunduszu w dniu rozpocz cia zbywania Jednostek Uczestnictwa nowej
kategorii. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Jednostki Uczestnictwa danej kategorii mog  by  zamieniane na Jednostki Uczestnictwa innej
kategorii w przypadkach przewidzianych w Statucie, Prospekcie lub Umowie Dodatkowej. ---------

5. Jednostki Uczestnictwa s  ewidencjonowane z dok adno ci  do sze ciu miejsc po przecinku. -------

Zasady zbywania Jednostek Uczestnictwa -----------------------------------------------------------------------
§ 19 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Jednostki Uczestnictwa kategorii A s  zbywane w ramach podstawowej oferty Funduszu, co

oznacza, e mog  by  nabywane bez konieczno ci zawarcia Umowy Dodatkowej. Jednostki
Uczestnictwa kategorii A s  zbywane bezpo rednio przez Fundusz oraz za po rednictwem
wszystkich Dystrybutorów. Po otwarciu Konta Uczestnika Inwestorzy i Uczestnicy mog  nabywa
Jednostki Uczestnictwa kategorii A na zasadach okre lonych w Prospekcie. ----------------------------

2. Jednostki Uczestnictwa kategorii S s  zbywane wy cznie w ramach Programów Inwestycyjnych,
pod warunkiem oferowania programu przez Fundusz i Dystrybutora oraz zawarcia przez
Uczestnika Umowy Dodatkowej. Jednostki Uczestnictwa kategorii S s  zbywane bezpo rednio
przez Fundusz oraz za po rednictwem Dystrybutorów wskazanych w Prospekcie. Warunki
zbywania Jednostek Uczestnictwa kategorii S w ramach Programów Inwestycyjnych okre la
Prospekt oraz odpowiednia Umowa Dodatkowa. ------------------------------------------------------------

Minimalna wysoko  wp at -----------------------------------------------------------------------------------------
§ 20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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1. Minimalna wysoko  wp aty tytu em nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A wynosi 20.000
 w przypadku pierwszego nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A danego Subfunduszu w

ramach danego Konta Uczestnika oraz 0,01 z  w przypadku ka dego nast pnego nabycia
Jednostek Uczestnictwa kategorii A tego Subfunduszu w ramach tego Konta Uczestnika, chyba e
w przypadku danego Subfunduszu, w § 1 ust. 5 odpowiedniego rozdzia u Cz ci II Statutu, zosta y
przewidziane inne wysoko ci minimalnych wp at oraz z zastrze eniem postanowie  § 43 ust. 3
Cz ci I Statutu. --------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Minimalna wysoko  wp aty tytu em nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii S wynosi 10.000
 w przypadku pierwszego nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii S w ramach danego

programu oraz 0,01 z  w przypadku ka dego nast pnego nabycia Jednostek Uczestnictwa
kategorii S w ramach tego programu, chyba e w przypadku danego Subfunduszu, w § 1 ust. 5
odpowiedniego rozdzia u Cz ci II Statutu, zosta y przewidziane inne wysoko ci minimalnych
wp at. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Op aty manipulacyjne------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 21 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Z tytu u zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa kategorii A mog  by  pobierane

nast puj ce op aty manipulacyjne: Op ata Dystrybucyjna oraz Op ata Wyrównawcza. ----------------
2. Z tytu u zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa kategorii S mog  by  pobierane

nast puj ce op aty manipulacyjne: Op ata Dystrybucyjna, Op ata Umorzeniowa oraz Op ata
Wyrównawcza. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Wysoko  op at manipulacyjnych ---------------------------------------------------------------------------------
§ 22 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Maksymalne stawki op at manipulacyjnych zosta y okre lone w Cz ci II Statutu, oddzielnie dla

ka dego z Subfunduszy. -----------------------------------------------------------------------------------------
2. Towarzystwo mo e zmniejszy  op aty manipulacyjne lub zwolni  z tych op at osoby wskazane w

Prospekcie, a tak e stosowa  zwolnienia i obni ki w przypadkach okre lonych w Prospekcie lub
Tabeli Op at. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Op aty manipulacyjne s  pobierane ze rodków przeznaczonych na nabycie Jednostek
Uczestnictwa lub rodków z tytu u odkupienia Jednostek Uczestnictwa. --------------------------------

4. Stawki op at manipulacyjnych okre lane s  w Tabelach Op at lub Umowach Dodatkowych, z tym
e nie mog  przekroczy  maksymalnej wysoko ci okre lonej w Statucie. -------------------------------

5. Wysoko  op at manipulacyjnych mo e by  zró nicowana w zale no ci od podmiotu
po rednicz cego w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa. W takim przypadku
ustalane s  oddzielne Tabele Op at dla poszczególnych Dystrybutorów. Oddzielna Tabela Op at
mo e by  tak e zastosowana w przypadku Funduszu zbywaj cego Jednostki Uczestnictwa
bezpo rednio. Tabela Op at obowi zuj ca dla danego Dystrybutorów jest udost pniana w
Punktach Obs ugi Klientów tego Dystrybutora. Wszystkie Tabele Op at s  udost pniane na stronie
internetowej przeznaczonej do og osze  Funduszu. ---------------------------------------------------------

6. Stawka Op aty Wyrównawczej jest równa stawce Op aty Dystrybucyjnej obowi zuj cej w
funduszu/subfunduszu docelowym pomniejszonej o stawk  Op aty Dystrybucyjnej obowi zuj cej
w funduszu/subfunduszu ród owym, dla danej warto ci zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa.
W przypadku, gdy nabycie Jednostek Uczestnictwa w funduszu/subfunduszu ród owym nast pi o
na podstawie konwersji lub zamiany, wówczas stawk  Op aty Dystrybucyjnej obowi zuj cej w
funduszu/subfunduszu docelowym pomniejsza si  o stawk  Op aty Dystrybucyjnej obowi zuj cej
w funduszu/subfunduszu o najwy szych stawkach Op aty Dystrybucyjnej spo ród
funduszy/subfunduszy uczestnicz cych we wcze niejszych konwersjach/zamianach tych Jednostek
Uczestnictwa. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Zbywanie i odkupywanie Jednostek Uczestnictwa -------------------------------------------------------------
§ 23 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. (uchylony)---------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. (uchylony)---------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Fundusz zbywa i odkupuje Jednostki Uczestnictwa bezpo rednio lub za po rednictwem

Dystrybutorów, na zasadach okre lonych w Prospekcie. ---------------------------------------------------
4. Zlecenia, dyspozycje i inne o wiadczenia woli Inwestorów i Uczestników mog  by  sk adane w

sposób okre lony w Prospekcie a w szczególno ci: osobi cie, za po rednictwem poczty, za
pomoc  elektronicznych no ników informacji (w tym internetu) lub telefonicznie, a tak e za
po rednictwem osób fizycznych pozostaj cych z Dystrybutorem w stosunku zlecenia lub innym
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stosunku o podobnym charakterze. ----------------------------------------------------------------------------
5. Fundusz ma prawo do odrzucenia zlece , które zosta y wype nione w sposób uniemo liwiaj cy ich

jednoznaczn  realizacj .-----------------------------------------------------------------------------------------

Wp aty do Subfunduszy ---------------------------------------------------------------------------------------------
§ 24 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Fundusz przyjmuje wp aty wy cznie w rodkach pieni nych na rachunek bankowy w ciwy dla

Subfunduszu oraz kategorii Jednostek Uczestnictwa, które maj  by  zbyte przez Fundusz za
dokonan  wp at . -------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Fundusz przyjmuje wy cznie wp aty w minimalnej wysoko ci okre lonej w Statucie, przy czym: -
1) warunek minimalnej wysoko ci wp aty w przypadku pierwszego nabycia Jednostek

Uczestnictwa stosuje si  w przypadku, gdy Uczestnik nie posiada  dotychczas Jednostek
Uczestnictwa danej kategorii, danego Subfunduszu, ----------------------------------------------------

2) w przypadku zamiany albo konwersji jako kwot  minimalnej wp aty rozumie si  kwot , na
jak  zosta a zlecona zamiana albo konwersja, -----------------------------------------------------------

3) kwota minimalnej wp aty musi by  zaksi gowana na rachunku Subfunduszu jako jedna wp ata
(przelew). -----------------------------------------------------------------------------------------------------

3. W zakresie nie uregulowanym w Statucie, sposób i szczegó owe warunki dokonywania wp at do
Subfunduszy reguluje Prospekt. Dystrybutorzy mog  po redniczy  w dokonywaniu przez
Uczestników i Inwestorów wp at do Subfunduszy, o ile posiadaj  zezwolenie Komisji
umo liwiaj ce przyjmowanie takich wp at. ------------------------------------------------------------------

4. Fundusz mo e udost pni  mo liwo  dokonania jednej wp aty na nabycie jednostek uczestnictwa
kilku Subfunduszy. W takim wypadku podzia  wp aty pomi dzy Subfundusze zostanie dokonany
przez Fundusz, zgodnie z dyspozycj  Inwestora lub Uczestnika. -----------------------------------------

Zbywanie Jednostek Uczestnictwa --------------------------------------------------------------------------------
§ 25 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa na zasadach okre lonych w aktualnym Prospekcie.----------------

Odkupywanie Jednostek Uczestnictwa ---------------------------------------------------------------------------
§ 26 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa na zasadach okre lonych w aktualnym Prospekcie. ------------

Wyp aty z tytu u odkupienia Jednostek Uczestnictwa ---------------------------------------------------------
§ 27 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fundusz wyp aca rodki z tytu u odkupienia Jednostek Uczestnictwa na zasadach okre lonych w
aktualnym Prospekcie. -------------------------------------------------------------------------------------------------

Kolejno  realizacji zlece  ------------------------------------------------------------------------------------------
§ 28 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O kolejno ci realizacji zlece  w danym dniu decyduje kolejno  ich z enia (data i czas), z
dok adno ci  do jednej minuty, z tym e zlecenia nabycia, których podstaw  s  wy cznie wp aty na
rachunek bankowy (tj. Inwestor lub Uczestnik nie z  pisemnego zlecenia nabycia) realizowane s
jako ostatnie w ramach danego Konta Uczestnika. Zlecenia ró nego typu, z one w tym samym
momencie, dotycz ce tego samego Rejestru Uczestnika, realizowane s  w nast puj cej kolejno ci,
zale nej od typu zlecenia: zlecenie nabycia, zlecenie transferu, zlecenie konwersji/zlecenie zamiany,
zlecenie odkupienia. Zlecenia tego samego typu, z one w tym samym momencie, dotycz ce tego
samego Rejestru Uczestnika, realizowane s  w kolejno ci losowej.---------------------------------------------

Potwierdzenie zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa ----------------------------------------------
§ 29 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Fundusz przekazuje Uczestnikowi pisemne potwierdzenie zbycia lub odkupienia Jednostek

Uczestnictwa. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Potwierdzenie, z zastrze eniem ust. 4, zostanie niezw ocznie wys ane do Uczestnika listem

zwyk ym, z tym, e je eli Uczestnik wyrazi tak  wol , a Fundusz udost pni tak  mo liwo : -------
1) potwierdzenie zostanie mu udost pnione w Punkcie Obs ugi Klientów lub u Agenta

Transferowego, lub ------------------------------------------------------------------------------------------
2) potwierdzenie zostanie sporz dzone w innych terminach, oferowanych przez Fundusz, lub ------
3) potwierdzenie mo e by  wys ane poczt  elektroniczn , co ma skutek wys ania poczt , lub ------
4) potwierdzenie mo e by  udost pnione poprzez internet na wskazanej stronie www, co ma
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skutek wys ania poczt , lub---------------------------------------------------------------------------------
5) potwierdzenie mo e by  dodatkowo wys ane przy u yciu technik teleinformatycznych. ----------

3. Potwierdzenie mo e mie  form  wydruku komputerowego nie opatrzonego podpisem. W
przypadku dostarczania potwierdze  za pomoc  technik teleinformatycznych, Fundusz zapewnia

ycie technik zapewniaj cych poufno , mo liwo  odczytu i wydruku oraz integralno  danych.
4. Potwierdzenia dotycz ce transakcji w ramach Programów Inwestycyjnych mog  by

przekazywane w terminach i w sposób okre lony w Umowie Dodatkowej. -----------------------------

Zawieszanie zbywania Jednostek Uczestnictwa -----------------------------------------------------------------
§ 30 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Fundusz mo e zawiesi  zbywanie Jednostek Uczestnictwa okre lonego Subfunduszu, je eli

warto  Aktywów Netto Subfunduszu przekroczy kwot  wskazan  w Prospekcie.---------------------
2. Decyzja o zawieszeniu albo nie zawieszaniu zbywania Jednostek Uczestnictwa podejmowana jest

niezw ocznie po Dniu Wyceny, w którym Fundusz powe mie informacj  o zaistnieniu
okoliczno ci wskazanej w ust. 1. W decyzji o zawieszeniu zbywania Jednostek Uczestnictwa
wyznaczany jest dzie  zawieszenia zbywania Jednostek Uczestnictwa przypadaj cy nie wcze niej
ni  na trzeci dzie  i nie pó niej ni  na siódmy dzie  po dniu og oszenia o zawieszeniu zbywania
Jednostek Uczestnictwa. Decyzja o nie zawieszaniu zbywania Jednostek Uczestnictwa mo e by
w ka dym czasie zmieniona, je eli warto  Aktywów Netto Subfunduszu przekracza kwot , o
której mowa w ust. 1. --------------------------------------------------------------------------------------------

3. W przypadku zawieszenia zbywania Jednostek Uczestnictwa z powodu zaistnienia okoliczno ci
wskazanej w ust. 1, Fundusz wznowi zbywanie Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu,
je eli warto  Aktywów Netto Subfunduszu zmniejszy si  poni ej kwoty 800.000.000 (o miuset
milionów) z otych. -----------------------------------------------------------------------------------------------

4. Niezw ocznie po Dniu Wyceny, w którym Fundusz powe mie informacj  o zaistnieniu
okoliczno ci wskazanej w ust. 3 wyznaczany jest w drodze decyzji dzie  wznowienia zbywania
Jednostek Uczestnictwa przypadaj cy nie wcze niej ni  na trzeci dzie  i nie pó niej ni  na siódmy
dzie  po dniu og oszeniu o wznowieniu zbywania Jednostek Uczestnictwa. ----------------------------

5. Decyzje, o których mowa w ust. 2 i 4 podejmowane s  w drodze uchwa y Zarz du Towarzystwa. --
6. Fundusz og osi o zawieszeniu albo nie zawieszaniu zbywania Jednostek Uczestnictwa oraz o

wznowieniu zbywania Jednostek Uczestnictwa na stronie internetowej przeznaczonej do og osze
Funduszu nie pó niej ni  nast pnego dnia po podj ciu odpowiedniej decyzji oraz niezw ocznie
udost pni odpowiedni  informacj  za po rednictwem Dystrybutorów. Og oszenie o nie
zawieszeniu zbywania Jednostek Uczestnictwa b dzie zawiera o zastrze enie, e decyzja ta mo e
by  zmieniona, je eli warto  Aktywów Netto Subfunduszu b dzie przekracza a kwot , o której
mowa w ust. 1.----------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Fundusz zwraca rodki pieni ne otrzymane od dnia zawieszenia zbywania Jednostek
Uczestnictwa (w czaj c ten dzie ) do dnia wznowienia zbywania Jednostek Uczestnictwa
(wy czaj c ten dzie ) oraz rodki pieni ne przyj te w tym okresie przez Dystrybutorów. Zwrot
rodków pieni nych wp aconych przez Inwestorów lub Uczestników jest równoznaczny z

anulowaniem zlece  nabycia Jednostek Uczestnictwa. -----------------------------------------------------

Rozdzia  4 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uczestnicy; Prawa uczestników ------------------------------------------------------------------------------------

Uczestnicy --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 31 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Uczestnikami mog  by  osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadaj ce

osobowo ci prawnej, z zastrze eniem ust. 2. -----------------------------------------------------------------
2. Uczestnikami nie mog  by  fundusze inwestycyjne otwarte, fundusze zagraniczne lub instytucje

wspólnego inwestowania z siedzib  za granic , je eli te fundusze lub instytucje s  zarz dzane
przez Towarzystwo lub podmiot z grupy kapita owej Towarzystwa. W cz  II Statutu odnosz cej
si  do danego Subfunduszu mog  by  wskazane inne podmioty, które nie mog  by  Uczestnikami
danego Subfunduszu. --------------------------------------------------------------------------------------------

3. Inwestor nabywa status Uczestnika z chwil  zapisania na jego Koncie Uczestnika pierwszych
Jednostek Uczestnictwa. ----------------------------------------------------------------------------------------

Rejestr Uczestników oraz Subrejestry Uczestników -----------------------------------------------------------
§ 32 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Fundusz prowadzi Rejestr Uczestników, Subrejestry Uczestników dla ka dego z Subfunduszy, a
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tak e Konta Uczestników oraz Rejestry Uczestników. -----------------------------------------------------
2. Rejestr Uczestników zawiera wszelkie informacje dotycz ce Inwestorów i Uczestników oraz

zbytych i odkupionych Jednostkach Uczestnictwa.----------------------------------------------------------
3. Fundusz mo e przekazywa  Dystrybutorom wszelkie dane zapisane w Rejestrze Uczestników,

dotycz ce Uczestników, którzy za po rednictwem danego Dystrybutora z yli zlecenie otwarcia
Konta Uczestnika, w celu udost pniania Inwestorom i Uczestnikom informacji dotycz cych stanu
realizacji z onych zlece  i dyspozycji oraz posiadanych przez nich Jednostek Uczestnictwa. ------

4. Dane z Rejestru Uczestników przekazane b  przez Fundusz wy cznie w ramach realizacji
zawartych z Dystrybutorami umów o po redniczenie w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek
Uczestnictwa. Dost p do przekazanych przez Fundusz danych z Rejestru Uczestników b  mieli
wy cznie pracownicy Dystrybutorów upowa nieni do wykonywania czynno ci zwi zanych
realizacj  umów o po redniczenie w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa. -------------

5. Dane z Rejestru Uczestników mog  by  przekazywane innym funduszom utworzonym przez
Towarzystwo, w celu otwarcia Konta Uczestnika i Rejestrów Uczestnika. ------------------------------

Konto Uczestnika oraz Rejestr Uczestnika ----------------------------------------------------------------------
§ 33 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Ka demu Inwestorowi Fundusz otwiera Konto Uczestnika na zasadach okre lonych w Prospekcie.

W przypadku nabywania Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu Fundusz otwiera
Uczestnikowi Rejestr Uczestnika w danym Subfunduszu. W przypadku nabywania Jednostek
Uczestnictwa w wi cej ni  w jednym Subfunduszu, Fundusz otwiera Rejestr Uczestnika w ka dym
z Subfunduszy, którego Jednostki Uczestnictwa s  nabywane. Jednostki Uczestnictwa
poszczególnych kategorii s  rejestrowane na oddzielnych Rejestrach Uczestników. -------------------

2. (uchylony)---------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Warunkiem zbycia przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa jest opisanie wp aty przez Inwestora

lub Uczestnika w sposób okre lony w Prospekcie. ----------------------------------------------------------
4. Uczestnik mo e posiada  wi cej ni  jedno Konto Uczestnika. Uczestnik mo e w ka dym czasie

 zlecenie otwarcia kolejnego (nowego) Konta Uczestnika bezpo rednio w Funduszu albo za
po rednictwem innego Dystrybutora, a tak e za po rednictwem dotychczasowego Dystrybutora, o
ile Dystrybutor dopuszcza tak  mo liwo . Fundusz mo e udost pni  mo liwo  przeniesienia
(transferu) Jednostek Uczestnictwa pomi dzy Rejestrami Uczestnika, je eli Prospekt przewiduje
dokonywanie transferu.------------------------------------------------------------------------------------------

5. (uchylony)---------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Uczestnik zobowi zany jest podawa  numer Konta Uczestnika na wszystkich zleceniach i

dyspozycjach. Fundusz ma prawo do odrzucenia zlecenia lub dyspozycji, która nie zawiera lub
zawiera nieprawid owy numer Konta Uczestnika. -----------------------------------------------------------

Prawa Uczestników ---------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 34 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oprócz praw przys uguj cych Uczestnikowi na mocy obowi zuj cych przepisów Fundusz oferuje
Uczestnikom nast puj ce mo liwo ci: ------------------------------------------------------------------------------
1) Uczestnik mo e sk ada  zlecenia przez telefon lub za pomoc  internetu na zasadach okre lonych w

§ 35 Cz ci I Statutu, --------------------------------------------------------------------------------------------
2) Uczestnik mo e ustanowi  pe nomocników na warunkach okre lonych w § 36 Cz ci I Statutu, ----
3) Uczestnik mo e dokonywa  konwersji, zamiany oraz transferu na zasadach okre lonych w § 37 –

§ 39 Cz ci I Statutu, --------------------------------------------------------------------------------------------
4) Uczestnik mo e zleci  ustanowienie blokady na zasadach okre lonych w § 40 Cz ci I Statutu, -----
5) Uczestnicy pozostaj cy w zwi zku ma skim mog  posiada  Wspólne Konto Ma skie na

zasadach okre lonych w § 42 Cz ci I Statutu, --------------------------------------------------------------
6) Uczestnik mo e nabywa  Jednostki Uczestnictwa w ramach Programów Inwestycyjnych, na

zasadach okre lonych w § 43 Cz ci I Statutu. --------------------------------------------------------------

Zlecenia telefoniczne i internetowe --------------------------------------------------------------------------------
§ 35 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Fundusz mo e udost pni  mo liwo  sk adania zlece  lub dyspozycji oraz uzyskiwania informacji

o Koncie Uczestnika przez telefon lub za pomoc  internetu na zasadach okre lonych w Prospekcie
lub Umowie Dodatkowej. ---------------------------------------------------------------------------------------

2. Umowa okre la wszystkie warunki i zasady sk adania zlece , w szczególno ci wymagane warunki
techniczne sk adania zlece  oraz sposób identyfikacji Uczestnika. Umowa nie mo e ogranicza
praw Uczestnika wynikaj cych z obowi zuj cych przepisów prawa i Statutu. --------------------------
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3. Dystrybutorzy, inni ni  Towarzystwo mog  we w asnym imieniu zawiera  z Uczestnikiem umowy
o sk adanie zlece  przez telefon, telefaks lub internet, na warunkach oferowanych przez
Dystrybutora, je eli Dystrybutor posiada zezwolenie Komisji umo liwiaj ce przyjmowanie takich
zlece . -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pe nomocnicy ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 36 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Uczestnik, za wyj tkiem osoby ma oletniej, mo e ustanowi  czterech pe nomocników, wpisanych

do Rejestru Uczestników. Uczestnik, nie b cy osob  fizyczn  mo e ustanowi  dziesi ciu
pe nomocników wpisanych do Rejestru Uczestników.------------------------------------------------------

2. Pe nomocnik wpisany do Rejestru Uczestników jest uprawniony do dokonywania wszystkich
czynno ci, tak jak Uczestnik, o ile nic innego nie wynika z tre ci Statutu lub pe nomocnictwa, z
tym e Uczestnik mo e udzieli  pe nomocnictwa do poszczególnych czynno ci w zakresie
udost pnionym przez Fundusz. --------------------------------------------------------------------------------

3. Pe nomocnikowi nie przys uguje prawo udzielania dalszych pe nomocnictw, z tym e nie dotyczy
to pe nomocnictw udzielonych bankom lub domom maklerskim, które mog  udziela  dalszych
pe nomocnictw swoim pracownikom. -------------------------------------------------------------------------

4. Pe nomocnictwo powinno by  udzielone albo pisemnie w obecno ci pracownika Punktu Obs ugi
Klientów, albo z podpisem po wiadczonym notarialnie. ---------------------------------------------------

5. Pe nomocnictwo udzielone poza granicami kraju powinno by  po wiadczone przez polskie
przedstawicielstwo dyplomatyczne, urz d konsularny lub notariusza. ------------------------------------

6. Pe nomocnictwo mo e by  w ka dym czasie odwo ane. Odwo anie pe nomocnictwa powinno
nast pi  albo pisemnie w obecno ci pracownika Punktu Obs ugi Klientów, albo
korespondencyjnie w formie pisemnej, albo przez telefon lub za pomoc  internetu, o ile Fundusz
udost pni tak  mo liwo . --------------------------------------------------------------------------------------

7. Pe nomocnictwo lub jego odwo anie staje si  skuteczne wobec Funduszu po odebraniu informacji
o jego udzieleniu lub odwo aniu przez Agenta Transferowego, nie pó niej ni  w terminie 7 dni od

enia stosownego dokumentu w Punkcie Obs ugi Klientów lub otrzymania dokumentu
przekazanego korespondencyjnie, chyba e opó nienie jest nast pstwem okoliczno ci, za które
Fundusz nie ponosi odpowiedzialno ci. Odwo anie pe nomocnictwa przez telefon lub za pomoc
internetu staje si  skuteczne wobec Funduszu nie pó niej ni  w terminie 2 Dni Wyceny od
odebrania przez Agenta Transferowego informacji o jego odwo aniu. -----------------------------------

8. (uchylony)---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zamiana Jednostek Uczestnictwa ----------------------------------------------------------------------------------
§ 37 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Uczestnik ma prawo na podstawie jednego zlecenia dokona  zamiany Jednostek Uczestnictwa

pomi dzy Subfunduszami. --------------------------------------------------------------------------------------
2. Zamiany dokonuje si  przez jednoczesne umorzenie Jednostek Uczestnictwa jednego Subfunduszu

(Subfunduszu ród owego) i nabycie Jednostek Uczestnictwa innego Subfunduszu (Subfunduszu
docelowego) za rodki pieni ne uzyskane z umorzenia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu
ród owego. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. W przypadku zamiany Jednostek Uczestnictwa w miejsce Op aty Dystrybucyjnej stosowana jest
Op ata Wyrównawcza. ------------------------------------------------------------------------------------------

4. Okres pomi dzy z eniem zlecenia zamiany a dniem jego realizacji nie mo e by  d szy ni  7
dni, chyba e opó nienie jest nast pstwem okoliczno ci, za które Towarzystwo nie ponosi
odpowiedzialno ci.-----------------------------------------------------------------------------------------------

5. W zakresie nie uregulowanym w niniejszym paragrafie do zamiany Jednostek Uczestnictwa
stosuje si  odpowiednio przepisy dotycz ce zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa
okre lone w Statucie oraz Prospekcie. ------------------------------------------------------------------------

6. Zamiana mo e by  dokonana wy cznie w ramach jednej kategorii Jednostek Uczestnictwa. --------

Konwersja --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 38 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Uczestnik ma prawo na podstawie jednego zlecenia dokona  konwersji Jednostek Uczestnictwa. ---
2. Zlecenie konwersji jest jednoczesnym zleceniem odkupienia Jednostek Uczestnictwa i zleceniem

nabycia Jednostek Uczestnictwa realizowanym na zasadach okre lonych w aktualnym Prospekcie.
Konwersji dokonuje si  przez odkupienie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu wskazanego przez
Uczestnika (Subfunduszu ród owego) i zbycie jednostek uczestnictwa innego funduszu
zarz dzanego przez Towarzystwo albo Jednostek Uczestnictwa dowolnego Subfunduszu,
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wskazanego przez Uczestnika (funduszu docelowego albo Subfunduszu docelowego), za kwot
odpowiadaj rodkom pieni nym uzyskanym z tytu u odkupienia Jednostek Uczestnictwa
Subfunduszu ród owego. Subfundusz ród owy przekazuje rodki pieni ne z tytu u odkupienia
Jednostek Uczestnictwa bezpo rednio do, odpowiednio, funduszu docelowego albo Subfunduszu
docelowego. Zlecenie konwersji jest realizowane, o ile rodki uzyskane z tytu u odkupienia
Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu ród owego s  wystarczaj ce do zbycia, odpowiednio,
jednostek uczestnictwa funduszu docelowego albo Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu
docelowego zgodnie z zasadami obowi zuj cymi dla funduszu docelowego albo Subfunduszu
docelowego. Je eli jest to niezb dne, Fundusz przekazuje dane Uczestnika do funduszu
docelowego. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. W przypadku konwersji Jednostek Uczestnictwa w miejsce Op aty Dystrybucyjnej stosowana jest
Op ata Wyrównawcza. ------------------------------------------------------------------------------------------

4. Okres pomi dzy z eniem zlecenia konwersji a dniem jego realizacji nie mo e by  d szy ni  7
dni, chyba e opó nienie jest nast pstwem okoliczno ci, za które Towarzystwo nie ponosi
odpowiedzialno ci.-----------------------------------------------------------------------------------------------

5. W zakresie nie uregulowanym w niniejszym paragrafie do konwersji Jednostek Uczestnictwa
stosuje si  odpowiednio przepisy dotycz ce zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa
okre lone w Statucie oraz Prospekcie. ------------------------------------------------------------------------

6. Kategorie Jednostek Uczestnictwa podlegaj ce konwersji okre la Prospekt. ----------------------------

Transfer -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 39 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Fundusz dopuszcza mo liwo  transferu (przeniesienia) Jednostek Uczestnictwa pomi dzy

Kontami Uczestnika i Rejestrami Uczestnika nale cymi do danego Uczestnika w przypadkach
przewidzianych w Prospekcie i Umowach Dodatkowych. -------------------------------------------------

2. Na wniosek spadkobierców Fundusz dokonuje transferu (przeniesienia) Jednostek Uczestnictwa
nale cych do Uczestnika na Konta Uczestników otwarte dla spadkobierców. -------------------------

Blokada Jednostek Uczestnictwa i zastaw -----------------------------------------------------------------------
§ 40 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Uczestnik mo e z  dyspozycj  ustanowienia blokady cz ci lub ca ci posiadanych przez

niego Jednostek Uczestnictwa. Blokad  mog  by  równie  obj te Jednostki Uczestnictwa
nabywane w przysz ci (blokada Konta Uczestnika). Blokad  mog  by  obj te Jednostki
Uczestnictwa we wszystkich Subfunduszach lub Subfunduszach wskazanych przez Uczestnika. ----

2. Blokada polega na wy czeniu, przez okre lony okres lub do odwo ania, mo liwo ci sk adania i
realizacji zlece  odkupienia (oraz konwersji i zamiany) Jednostek Uczestnictwa. W okresie
obowi zywania blokady Fundusz b dzie zobowi zany do nie realizowania zlece  odkupienia
Jednostek Uczestnictwa. Blokada mo e zosta  odwo ana przez Uczestnika w ka dym czasie. -------

3. O ile Fundusz udost pni tak  mo liwo  Uczestnik mo e z  dyspozycj  ustanowienia
blokady, która przed up ywem okresu, na jaki zosta a ustanowiona mo e by  odwo ana wy cznie
przez wyznaczon  przez Uczestnika osob . cznie z ustanowieniem takiej blokady Uczestnik
mo e udzieli  tej osobie pe nomocnictwa, które mo e by  odwo ane jedynie za jej zgod , oraz
wyrazi  zgod  na wyp acenie rodków pieni nych z tytu u odkupienia Jednostek Uczestnictwa
podlegaj cych blokadzie na rachunek bankowy wskazany przez pe nomocnika. Fundusz nie
kontroluje zasadno ci z enia przez pe nomocnika zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa i
nie ponosi odpowiedzialno ci za realizacj  zlece  z onych przez pe nomocnika. Zlecenia

one przez Uczestnika b  traktowane jako z one pod warunkiem, e wyznaczona osoba
wyrazi zgod  na ich realizacj  poprzez odwo anie blokady. -----------------------------------------------

4. O wiadczenie Uczestnika lub uprawnionych osób o ustanowieniu lub odwo aniu blokady staje si
skuteczne w momencie zarejestrowania o wiadczenia przez Agenta Transferowego, lecz nie
pó niej ni  w terminie 7 dni, od z enia takiego o wiadczenia w Punkcie Obs ugi Klientów,
chyba e opó nienie jest nast pstwem okoliczno ci, za które Towarzystwo nie ponosi
odpowiedzialno ci.-----------------------------------------------------------------------------------------------

5. Fundusz wpisuje wzmiank  o ustanowionym zastawie na wniosek Uczestnika lub zastawnika, po
przedstawieniu umowy zastawu. Wpisanie wzmianki o ustanowionym zastawie powoduje
zablokowanie mo liwo ci z enia zlecenia odkupienia (oraz konwersji i zamiany) Jednostek
Uczestnictwa zgodnie z zasadami okre lonymi w Ustawie. Wpisanie zastawu nast pi nie pó niej
ni  w terminie 7 dni, od z enia takiego wniosku w Punkcie Obs ugi Klientów, chyba e
opó nienie jest nast pstwem okoliczno ci, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialno ci.

cznie z ustanowieniem zastawu Uczestnik mo e udzieli  zastawnikowi pe nomocnictwa, które
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mo e by  odwo ane jedynie za zgod  zastawnika, oraz wyrazi  zgod  na wyp acenie rodków
pieni nych z tytu u odkupienia Jednostek Uczestnictwa obj tych zastawem na rachunek bankowy
pe nomocnika. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ma oletni ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 41 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Uczestnikami mog  by  osoby ma oletnie, je eli Cz  II Statutu odnosz ca si  do danego

Subfunduszu nie stanowi inaczej. ------------------------------------------------------------------------------
2. W zakresie nie uregulowanym w Statucie, sposób i szczegó owe warunki nabywania i

odkupywania Jednostek Uczestnictwa przez osoby ma oletnie reguluje Prospekt. W szczególno ci
Prospekt mo e przewidywa  ograniczenia kwotowe zlece  sk adanych w ramach zwyk ego
zarz du maj tkiem ma oletniego. ------------------------------------------------------------------------------

Wspólne Konto Ma skie -----------------------------------------------------------------------------------------
§ 42 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Ma onkowie pozostaj cy we wspólno ci maj tkowej ma skiej mog  nabywa  Jednostki

Uczestnictwa na Wspólne Konto Ma skie, je eli Cz  II Statutu odnosz ca si  do danego
Subfunduszu nie stanowi inaczej. ------------------------------------------------------------------------------

2. Ma onkowie s  wspó uprawnieni do Jednostek Uczestnictwa pozostaj cych na WKM.
Ma onkowie posiadaj cy WKM wyra aj  zgod  na sk adanie przez ka dego z nich bez
ogranicze  zlece  i dyspozycji zwi zanych z uczestnictwem w Funduszu, cznie z daniem
odkupienia ca ego salda posiadanych Jednostek Uczestnictwa. Towarzystwo nie ponosi
odpowiedzialno ci za skutki z onych przez ma onków i ewentualnych pe nomocników zlece ,

cych wynikiem odmiennych decyzji ka dego z nich, a w przypadku zbiegu zlece  Fundusz
dzie je realizowa  w kolejno ci wynikaj cej z zasad ogólnych; ewentualny sprzeciw ma onka

wobec czynno ci drugiego ma onka jest skuteczny wobec Funduszu, je eli Fundusz mo e si  z
nim zapozna  przed dokonaniem czynno ci. Ma onkowie zobowi zani s  do natychmiastowego
zawiadomienia Funduszu osobi cie lub listem poleconym o ustaniu lub umownym ograniczeniu
wspólno ci maj tkowej wraz z potwierdzon  kopi  stosownego postanowienia s du b
potwierdzon  kopi  stosownej umowy w formie aktu notarialnego oraz zrzekaj  si  zarzutów i
roszcze  zwi zanych z realizacj  zlece  z onych przez jednego z ma onków po ustaniu
wspólno ci, je eli w chwili realizacji zlecenia Fundusz nie posiada  informacji o ustaniu
wspólno ci. Ma onkowie zobowi zani s  poda  jeden adres do dor cze . -----------------------------

3. Otwarcie WKM nast puje po z eniu przez ma onków o wiadczenia, e pozostaj  w ustawowej
wspólno ci maj tkowej ma skiej i akceptuj  zasady prowadzenia WKM okre lone w Statucie.--

4. W przypadku ustania lub ograniczenia wspólno ci maj tkowej ma skiej Fundusz wykonuje
dyspozycje dotycz ce Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych na WKM stosownie do
okoliczno ci, które spowodowa y ustanie tej wspólno ci. --------------------------------------------------

5. Dokument wp aty na nabycie Jednostek Uczestnictwa musi zawiera  informacj , e wp ata jest
dokonywana na WKM. ------------------------------------------------------------------------------------------

6. W zakresie nie uregulowanym w Statucie, sposób i szczegó owe warunki prowadzenia WKM
reguluje Prospekt. ------------------------------------------------------------------------------------------------

Programy inwestycyjne ----------------------------------------------------------------------------------------------
§ 43 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Fundusz mo e oferowa  nabywanie Jednostek Uczestnictwa w ramach programów

Inwestycyjnych. Programy inwestycyjne mog  by  oferowane we wspó pracy z Dystrybutorami. --
2. Programy Inwestycyjne, w tym programy systematycznego inwestowania (PSI), mog  by

prowadzone na nast puj cych zasadach: ----------------------------------------------------------------------
1) nabycie Jednostek Uczestnictwa w ramach Programu Inwestycyjnego odbywa si  na

warunkach zawartych w odpowiedniej Umowie Dodatkowej,-----------------------------------------
2) uczestnictwo w Programie Inwestycyjnym wi e si  z zadeklarowaniem przez Uczestnika

minimalnej b  maksymalnej wysoko ci wp at lub czasu trwania uczestnictwa w programie
inwestycyjnym lub sumy wp at Uczestnika w ramach danego programu inwestycyjnego lub, w
przypadku PSI, systematyczno ci wp at do Subfunduszu lub Subfunduszy,-------------------------

3) umowa Programu Inwestycyjnego powinna w szczególno ci okre la  nazw  Programu
Inwestycyjnego, wysoko  lub sum  wp at Uczestnika do Programu Inwestycyjnego, okres na
jaki Uczestnik zobowi zuje si  inwestowa rodki lub uczestniczy  w Programie
Inwestycyjnym, zasady rozwi zania umowy oraz sposób informowania Uczestników o zmianie
warunków programu. ----------------------------------------------------------------------------------------
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3. Fundusz oferuje mo liwo  nabywania Jednostek Uczestnictwa przez fundusze inwestycyjne,
przez zak ady ubezpiecze  – w zakresie inwestowania rodków ubezpieczeniowych funduszy
kapita owych oraz przez firmy inwestycyjne i towarzystwa funduszy inwestycyjnych wiadcz ce
us ugi zarz dzania portfelami instrumentów finansowych – w zakresie nabywania Jednostek
Uczestnictwa w imieniu i na rzecz swoich klientów korzystaj cych z tych us ug, z zastosowaniem
nast puj cych zasad, uzupe niaj cych zasady ogólne: ------------------------------------------------------
1) minimalna wysoko  wp aty tytu em pierwszego nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A

wynosi 0,01 z , pod warunkiem zawarcia Umowy Dodatkowej lub poinformowania
Towarzystwa o zamiarze dokonania pierwszej wp aty w wysoko ci ni szej ni  przewidziana w
§ 20 ust. 1 Cz ci I Statutu lub w § 1 ust. 5 odpowiedniego rozdzia u Cz ci II Statutu, ----------

2) nie ma zastosowania warunek, o którym mowa w § 44 ust. 2 Cz ci I Statutu, je eli tak stanowi
Umowa Dodatkowa, tj. umowa o wyp acanie premii inwestycyjnej, ---------------------------------

3) Uczestnik b cy zak adem ubezpiecze  ma mo liwo  sk adania zlece  skutkuj cych
jednoczesnym odkupieniem i nabyciem Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu dokonywanym
w tym samym dniu i po tej samej cenie, rozliczanym bezgotówkowo (tj. rodki z odkupienia
Jednostek Uczestnictwa przeznaczane s  na nabycie Jednostek Uczestnictwa), pod warunkiem
zawarcia Umowy Dodatkowej lub poinformowania Towarzystwa o zamiarze z enia takiego
zlecenia, a ponadto Uczestnik ma mo liwo  wskazania daty realizacji takiego zlecenia, nie
wcze niejszej ni  dzie  nast pny po dniu, w którym Fundusz otrzyma prawid owo wype nione
zlecenie. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Premia inwestycyjna -------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 44 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Z osob  zamierzaj  inwestowa  znaczne rodki Fundusz i/lub Towarzystwo mo e zawrze

umow  o wyp acanie okre lonej kwoty z tytu u posiadanych Jednostek Uczestnictwa – premii
inwestycyjnej. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Warunkiem otrzymania premii inwestycyjnej jest posiadanie przez Uczestnika Jednostek
Uczestnictwa Subfunduszy o redniej cznej warto ci nie ni szej ni  1.000.000 z  (jeden milion)

otych, w okresie rozliczeniowym nie krótszym ni  miesi c. ---------------------------------------------
3. Premia inwestycyjna mo e by  wyp acana przez: -----------------------------------------------------------

1) Fundusz, ze rodków przeznaczonych na pokrycie Wynagrodzenia Towarzystwa, przy czym
premia inwestycyjna jest wyp acana przed wyp at  Wynagrodzenia Towarzystwa, a kwota
wyp aconej przez Fundusz premii inwestycyjnej odpowiednio pomniejsza Wynagrodzenie
Towarzystwa, lub --------------------------------------------------------------------------------------------

2) Towarzystwo, ze rodków w asnych Towarzystwa. -----------------------------------------------------
4. Wysoko  premii inwestycyjnej i zasady jej naliczania okre la umowa. Wysoko  premii

inwestycyjnej jest uzale niona od redniej warto ci Jednostek Uczestnictwa posiadanych przez
Uczestnika w ustalonym w umowie okresie rozliczeniowym. ---------------------------------------------

5. W zale no ci od postanowie  zawartej umowy, premia inwestycyjna wyp acana jest poprzez
nabycie dla Uczestnika dodatkowych Jednostek Uczestnictwa lub poprzez z enie zlecenia
przelewu rodków pieni nych na rachunek bankowy Uczestnika. ---------------------------------------

Rozdzia  5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Postanowienia ko cowe ----------------------------------------------------------------------------------------------

Udost pnianie informacji o Funduszu ----------------------------------------------------------------------------
§ 45 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Stron  internetow  przeznaczon  do og osze  Funduszu jest strona www.quercustfi.pl. --------------
2. Na stronie internetowej przeznaczonej do og osze  Funduszu b  publikowane: ---------------------

1) Prospekty oraz skróty Prospektów, ------------------------------------------------------------------------
2) aktualne informacje o zmianach w Prospekcie lub skrócie tego Prospektu, -------------------------
3) pó roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe Funduszu oraz pó roczne sprawozdania

finansowe ka dego z Subfunduszy, -----------------------------------------------------------------------
4) Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostk  Uczestnictwa dla ka dego z Subfunduszy

oraz ceny zbycia i odkupienia Jednostek Uczestnictwa, ------------------------------------------------
5) og oszenia o zmianach Statutu wraz z informacj  o terminie wej cia w ycie tych zmian, --------
6) inne og oszenia dotycz ce Funduszu albo Subfunduszy wymagane przepisami prawa. -----------

3. Skonsolidowane sprawozdania finansowe Funduszu oraz sprawozdania finansowe ka dego z
Subfunduszy b  publikowane w trybie okre lonym w przepisach okre laj cych zasady
prowadzenia rachunkowo ci funduszy inwestycyjnych. ----------------------------------------------------

http://www.quercustfi.pl./
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4. Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Fundusz bezp atnie udost pnia skrót Prospektu. Roczne i
pó roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe Funduszu oraz sprawozdania finansowe
ka dego z Subfunduszy, a tak e Prospekt s  dost pne u Dystrybutorów wskazanych w Prospekcie
lub skrócie tego Prospektu. Fundusz dor cza Uczestnikowi bezp atnie, na jego danie, roczne i
pó roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe Funduszu oraz sprawozdania finansowe
ka dego z Subfunduszy, a tak e Prospekt wraz z aktualnymi informacjami o zmianach w tym
Prospekcie. Fundusz udost pnia we wszystkich Punktach Obs ugi Klientów. ---------------------------

5. Dziennikiem przeznaczonym do og osze  prasowych Funduszu jest Gazeta Gie dy „Parkiet”. W
przypadku zaprzestania wydawania dziennika Gazety Gie dy „Parkiet” dziennikiem
przeznaczonym do og osze  b dzie dziennik „Puls Biznesu”. ---------------------------------------------

6. W dzienniku przeznaczonym do og osze  prasowych Towarzystwo og osi o zamiarze po czenia
Funduszu z innym funduszem inwestycyjnym albo zamiarze po czenia Subfunduszy. ---------------

Rozwi zanie i likwidacja Subfunduszy oraz Funduszu -------------------------------------------------------
§ 46 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Fundusz rozwi zuje si  w przypadkach okre lonych w Ustawie. -----------------------------------------
2. Wyst pienie przes anek rozwi zania Funduszu Towarzystwo lub Depozytariusz niezw ocznie

opublikuj  w pi mie przeznaczonym do og osze  Funduszu. ----------------------------------------------
3. W trakcie trwania Funduszu, Fundusz mo e dokona  likwidacji Subfunduszu. -------------------------
4. Subfundusz mo e zosta  zlikwidowany w przypadku podj cia przez Towarzystwo decyzji o jego

likwidacji. Decyzja taka mo e zosta  podj ta w przypadku spadku Warto ci Aktywów Netto
Subfunduszu poni ej kwoty 2.000.000 (dwa miliony) z otych. --------------------------------------------

5. Wszystkie Subfundusze podlegaj  likwidacji w przypadku rozwi zania Funduszu. --------------------
6. Likwidatorem Subfunduszu, w przypadku gdy nie jest on likwidowany w zwi zku z rozwi zaniem

Funduszu, jest Towarzystwo. -----------------------------------------------------------------------------------
7. Od dnia rozpocz cia likwidacji Subfunduszu nie s  zbywane oraz odkupywane Jednostki

Uczestnictwa likwidowanego Subfunduszu. -----------------------------------------------------------------
8. Likwidacja Subfunduszu w przypadku, gdy nie jest on likwidowany w zwi zku z rozwi zaniem

Funduszu prowadzona jest z zachowaniem nast puj cych zasad: -----------------------------------------
1) likwidacja Subfunduszu polega na zbyciu jego Aktywów, ci gni ciu nale no ci Subfunduszu,

zaspokojeniu wierzycieli Subfunduszu i umorzeniu Jednostek Uczestnictwa likwidowanego
Subfunduszu przez wyp at  uzyskanych rodków pieni nych Uczestnikom tego Subfunduszu,
proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich Jednostek Uczestnictwa tego Subfunduszu.
Wyp ata rodków uzyskanych w ramach likwidacji Subfunduszu mo e nast pi  na podstawie
dyspozycji Uczestnika na rachunek innego Subfunduszu lub rachunek innego funduszu
inwestycyjnego zarz dzanego przez Towarzystwo celem nabycia jednostek uczestnictwa, -------

2) zbywanie Aktywów Subfunduszu powinno by  dokonywane z nale ytym uwzgl dnieniem
interesu Uczestników likwidowanego Subfunduszu i pozosta ych Uczestników, -------------------

3) o rozpocz ciu likwidacji Subfunduszu Towarzystwo niezw ocznie informuje podmioty, którym
powierzy o wykonywanie swoich obowi zków, oraz podmioty, za których po rednictwem
Subfundusz zbywa i odkupuje Jednostki Uczestnictwa, ------------------------------------------------

4) o wyst pieniu przes anek likwidacji Subfunduszu oraz rozpocz ciu likwidacji Towarzystwo
og asza w pi mie przeznaczonym do og osze  Funduszu, ---------------------------------------------

5) Towarzystwo w terminie 14 dni od otwarcia likwidacji Subfunduszu, sporz dza sprawozdanie
finansowe na dzie  rozpocz cia likwidacji Subfunduszu, ----------------------------------------------

6) po dokonaniu czynno ci okre lonych w pkt 1) Towarzystwo sporz dza sprawozdanie
zawieraj ce co najmniej: ------------------------------------------------------------------------------------
a) bilans zamkni cia sporz dzony na dzie  nast puj cy po dokonaniu czynno ci okre lonych

w pkt 1),---------------------------------------------------------------------------------------------------
b) list  wierzycieli, którzy zg osili roszczenia wobec Subfunduszu, ---------------------------------
c) wyliczenie kosztów likwidacji, na dzie  zako czenia likwidacji, wynikaj cych z roszcze

zg oszonych wobec Subfunduszu. ---------------------------------------------------------------------
7) rodki pieni ne, których wyp acenie nie by o mo liwe, Towarzystwo przekazuje do depozytu

dowego. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Postanowienia ko cowe ----------------------------------------------------------------------------------------------
§ 47 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem maj  zastosowanie przepisy Ustawy oraz

inne obowi zuj ce przepisy. ------------------------------------------------------------------------------------
2. Wyboru bieg ego rewidenta uprawnionego do dokonania przegl du oraz badania sprawozda
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finansowych Funduszu dokonuje Rada Nadzorcza Towarzystwa. ----------------------------------------
3. Towarzystwo mo e dokona  zmiany statutu, na zasadach okre lonych w Ustawie. --------------------
4. Subfundusze mog  by czone ze sob , na zasadach okre lonych w Ustawie. -------------------------
5. Przepisy art. 89 ust. 4 i 5 Ustawy maj  zastosowanie oddzielnie do ka dego Subfunduszu. ----------
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Cz  II. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Subfundusze------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozdzia  I ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Subfundusz QUERCUS Ochrony Kapita u----------------------------------------------------------------------

§ 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Subfundusz dzia a pod nazw  QUERCUS Ochrony Kapita u. Subfundusz mo e w materia ach

reklamowych, og oszeniach, formularzach i korespondencji u ywa  nazwy w j zyku angielskim,
w brzmieniu QUERCUS Capital Protection. -----------------------------------------------------------------

2. Uczestnikami Subfunduszu mog  by  osoby wskazane w § 31 Cz ci I Statutu. -----------------------
3. Subfundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa kategorii A i S. -----------------------------------------------
4. Zasady zbywania Jednostek Uczestnictwa okre laj  § 23 – 30 Cz ci I Statutu. ------------------------
5. Wysoko ci minimalnych wp at okre la § 20 Cz ci I Statutu. ---------------------------------------------
6. Prawa uczestników Subfunduszu inne ni  wynikaj ce z Ustawy okre la Cz  I Statutu, w

szczególno ci § 34 Cz ci I Statutu. ---------------------------------------------------------------------------

Cel inwestycyjny Subfunduszu -------------------------------------------------------------------------------------
§ 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost warto ci jego Aktywów w wyniku wzrostu

warto ci lokat. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Subfundusz nie gwarantuje osi gni cia celu inwestycyjnego okre lonego w ust. 1. --------------------

Typy i rodzaje papierów warto ciowych i innych praw maj tkowych b cych przedmiotem lokat
Subfunduszu, g ówne ograniczenia inwestycyjne Subfunduszu oraz dopuszczalna wysoko
kredytów i po yczek zaci ganych przez Subfundusz ----------------------------------------------------------
§ 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Fundusz mo e lokowa  Aktywa Subfunduszu w papiery warto ciowe i inne prawa maj tkowe,

których typy i rodzaje s  wskazane w § 8 Cz ci I Statutu, przy zachowaniu zasad dywersyfikacji
lokat i ogranicze  wskazanych poni ej oraz w § 4 niniejszego rozdzia u. Zgodnie z § 8 ust. 1
Cz ci I Statutu, Fundusz wskazuje, e w przypadku lokat Subfunduszu nie przewiduje odst pstw
od okre lenia dopuszczalnych typów i rodzajów lokat zawartego w § 8 Cz ci I Statutu. -------------

2. Fundusz dokonuj c lokat Subfunduszu kieruje si  g ównymi kryteriami doboru poszczególnych
kategorii lokat okre lonymi w § 9 Cz ci I Statutu. Zgodnie z § 9 ust. 1 Cz ci I Statutu, Fundusz
wskazuje, e dodatkowe kryteria doboru lokat Subfunduszu wskazane s  w § 4 niniejszego
rozdzia u. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Fundusz dokonuj c lokat Subfunduszu przestrzega ogranicze  inwestycyjnych wskazanych w § 10
Cz ci I Statutu, przy zachowaniu zasad dywersyfikacji lokat i ogranicze  wskazanych w § 4
niniejszego rozdzia u. W szczególno ci Fundusz mo e lokowa  Aktywa Subfunduszu w papiery
warto ciowe i Instrumenty Rynku Pieni nego, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 2 i 3 Cz ci I
Statutu. Zgodnie z § 10 ust. 1 Cz ci I Statutu Fundusz wskazuje, e w przypadku lokat
Subfunduszu nie przewiduje odst pstw od ogranicze  inwestycyjnych wskazanych w § 10 Cz ci I
Statutu. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Fundusz dokonuj c lokat Subfunduszu przestrzega limitów inwestycyjnych wskazanych w § 11
Cz ci I Statutu, przy zachowaniu zasad dywersyfikacji lokat i ogranicze  wskazanych w § 4
niniejszego rozdzia u. W szczególno ci Fundusz mo e do lokat Aktywów Subfunduszu stosowa
limity, o których mowa w § 11 ust. 2 pkt 2 i ust. 4 pkt 1 i 2 Cz ci I Statutu. Zgodnie z § 11 ust. 1
Cz ci I Statutu Fundusz wskazuje, e w przypadku lokat Subfunduszu nie przewiduje odst pstw
od limitów inwestycyjnych wskazanych w § 11 Cz ci I Statutu, jednak e zgodnie z § 11 ust. 5 pkt
3 Cz ci I Statutu Fundusz okre la, e mo e lokowa  ponad 35% warto ci Aktywów Subfunduszu
w papiery warto ciowe emitowane, por czone lub gwarantowane przez Skarb Pa stwa lub
Narodowy Bank Polski. -----------------------------------------------------------------------------------------

5. Dopuszczaln  wysoko  kredytów i po yczek zaci ganych przez Fundusz w ci ar Aktywów
Subfunduszu okre la § 13 Cz ci I Statutu. ------------------------------------------------------------------

Opis polityki inwestycyjnej Subfunduszu ------------------------------------------------------------------------
§ 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Subfundusz b dzie d , aby warto  Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu na koniec danego

roku kalendarzowego by a nie ni sza ni  na koniec roku poprzedniego. Towarzystwo, Fundusz,
ani aden inny podmiot nie gwarantuje osi gni cia powy szego celu. Zabezpieczeniu przed
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spadkiem warto ci Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu s  zasady polityki inwestycyjnej.
Subfundusz b dzie równie  d  do osi gni cia wzrostu warto ci aktywów Subfunduszu w
krótkoterminowym horyzoncie inwestycyjnym. -------------------------------------------------------------

2. Fundusz b dzie inwestowa  aktywa Subfunduszu g ównie w krótkoterminowe Instrumenty
ne, przede wszystkim emitowane, por czane lub gwarantowane przez Skarb Pa stwa lub

Narodowy Bank Polski. Udzia  lokat w Instrumenty D ne b dzie utrzymywany na poziomie
równowa cym ryzyko spadku warto ci pozosta ych lokat w skali roku kalendarzowego. Aktywa
Subfunduszu mog  by  równie  w ograniczonym zakresie inwestowane w Instrumenty Akcyjne,
jako rodek do zrealizowania celu opisanego w ust. 5. Fundusz mo e inwestowa  Aktywa
Subfunduszu tak e w inne instrumenty finansowe okre lone w ust. 4, przy zachowaniu
przewidzianych limitów. ----------------------------------------------------------------------------------------

3. redni udzia  Instrumentów D nych b dzie wynosi  ponad 90% aktywów Subfunduszu, z tym,
e w okresie przej ciowego zainwestowania cz ci aktywów w Instrumenty Akcyjne redni udzia

Instrumentów D nych mo e by  odpowiednio ni szy. ---------------------------------------------------
4. Fundusz dokonuj c lokat Aktywów Subfunduszu b dzie stosowa  nast puj ce zasady

dywersyfikacji lokat: --------------------------------------------------------------------------------------------
1) Instrumenty Akcyjne - od 0% do 20% warto ci Aktywów Subfunduszu, w tym: -------------------

a) zagraniczne Instrumenty Akcyjne - od 0% do 20% warto ci Aktywów Subfunduszu, ---------
b) akcje nabywane w ramach pre-IPO - od 0% do 10% warto ci Aktywów Subfunduszu, -------

2) Instrumenty D ne i Depozyty - od 80% do 100% warto ci Aktywów Subfunduszu, w tym: ---
a) d ne papiery warto ciowe i Instrumenty Rynku Pieni nego emitowane, por czone lub

gwarantowane przez Skarb Pa stwa lub Narodowy Bank Polski - od 0% do 100% warto ci
Aktywów Subfunduszu, --------------------------------------------------------------------------------

b) d ne papiery warto ciowe i Instrumenty Rynku Pieni nego, o których mowa w § 10 ust.
2 pkt 1 – 5) Cz ci I Statutu cznie, z wy czeniem d nych papierów warto ciowych i
Instrumentów Rynku Pieni nego emitowanych, por czonych lub gwarantowanych przez
Skarb Pa stwa lub Narodowy Bank Polski - od 0% do 80% warto ci Aktywów
Subfunduszu, ---------------------------------------------------------------------------------------------

c) (uchylony) ------------------------------------------------------------------------------------------------
d) listy zastawne - od 0% do 50% warto ci Aktywów Subfunduszu, przy czym listy zastawne

wyemitowane przez jeden bank hipoteczny - od 0% do 25% warto ci Aktywów
Subfunduszu, ---------------------------------------------------------------------------------------------

e) zagraniczne Instrumenty D ne - od 0% do 50% warto ci Aktywów Subfunduszu, ----------
3) Tytu y Uczestnictwa - od 0% do 10% warto ci Aktywów Subfunduszu, ----------------------------
4) Depozyty - od 0% do 25% warto ci Aktywów Subfunduszu. -----------------------------------------

5. W ramach realizacji celu inwestycyjnego Subfunduszu Fundusz b dzie podejmowa  dzia ania aby
osi ga  dodatkowe przychody w drodze przej ciowego inwestowania cz ci aktywów
Subfunduszu w Instrumenty Akcyjne, wy cznie w ramach limitu wskazanego w ust. 4 pkt 1.
Lokaty te b  dokonywane w sytuacji du ego prawdopodobie stwa osi gni cia zysku z danej
lokaty. Lokatami takim mog  by  w szczególno ci akcje nabywane w ramach IPO i pre-IPO. ------

Wynagrodzenie Towarzystwa. Koszty obci aj ce Subfundusz ---------------------------------------------
§ 5 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Towarzystwo z tytu u zarz dzania Subfunduszem pobiera z Aktywów Subfunduszu

Wynagrodzenie Towarzystwa sk adaj ce si  z cz ci: ------------------------------------------------------
1) sta ej, w wysoko ci nie wy szej ni  1% w skali roku, naliczanej od Warto ci Aktywów Netto

Subfunduszu w danym dniu, -------------------------------------------------------------------------------
2) zmiennej, w wysoko ci nie wy szej ni  10% wzrostu Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu

na Jednostk  Uczestnictwa ponad stop  odniesienia równ  sta ej warto ci 0% w skali roku i nie
wy szej ni  0,5% Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostk  Uczestnictwa w danym
dniu. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Na pokrycie Wynagrodzenia Towarzystwa naliczonego zgodnie z zasadami okre lonymi w ust. 1
tworzy si  ka dego dnia w danym roku, w ci ar kosztów Funduszu zwi zanych z
funkcjonowaniem danego Subfunduszu, rezerw  w kwocie równej wysoko ci naliczonego w tym
dniu Wynagrodzenia Towarzystwa. ---------------------------------------------------------------------------
Rezerw  na cz  sta  Wynagrodzenia Towarzystwa w danym dniu tworzy si  wed ug
nast puj cego algorytmu: ---------------------------------------------------------------------------------------

LDR
LDdWANdRS )1(01,0)(  -----------------------------------------------------------------

gdzie: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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RS(d) – przyrost rezerwy na cz  sta  Wynagrodzenia Towarzystwa, -----------------------------
WAN(d-1) – Warto  Aktywów Netto Subfunduszu na koniec poprzedniego dnia wyceny,------
LD – liczba dni pomi dzy bie cym a poprzednim dniem wyceny, ----------------------------------
LDR – liczba dni w danym roku kalendarzowym. ------------------------------------------------------

Cz  sta a Wynagrodzenia Towarzystwa wyp acana jest raz w miesi cu, w terminie nie d szym
ni  14 dni od ko ca danego miesi ca i jest ona sum  rezerw wyznaczonych we wszystkich Dniach
Wyceny danego miesi ca. --------------------------------------------------------------------------------------
Rezerw  na cz  zmienn  Wynagrodzenia Towarzystwa w danym dniu tworzy si  wed ug
nast puj cego algorytmu: ---------------------------------------------------------------------------------------

)))0()((%10;0()( WANJUdWAJUMAXdRZJU  -------------------------------------
)1()()( dLJUdRZJUdRZ --------------------------------------------------------------------

gdzie: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
RZJU(d) – rezerwa na cz  zmienn  Wynagrodzenia Towarzystwa na Jednostk
Uczestnictwa, -------------------------------------------------------------------------------------------------
WAJU(d) – warto  aktywów Subfunduszu na Jednostk  Uczestnictwa w danym dniu po
rezerwie na cz  sta  Wynagrodzenia Towarzystwa, -------------------------------------------------
WANJU(0) – Warto  Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostk  Uczestnictwa Subfunduszu
w ostatnim dniu wyceny w poprzednim roku kalendarzowym (w przypadku pierwszego roku
wyceny – 100), -----------------------------------------------------------------------------------------------
RZ(d) – rezerwa na cz  zmienn  Wynagrodzenia Towarzystwa, -----------------------------------
LJU(d-1) – liczba Jednostek Uczestnictwa w poprzednim dniu wyceny. ----------------------------

Zgodnie z ust. 1 pkt 2, wysoko  rezerwy na cz  zmienn  Wynagrodzenia Towarzystwa na
Jednostk  Uczestnictwa, tj. RZJU(d), nie mo e by  wi ksza ni  0,5% WANJU(d).--------------------
Cz  zmienna Wynagrodzenia Towarzystwa wyp acana jest raz w roku kalendarzowym, w
terminie nie d szym ni  14 dni od ko ca danego roku i jest ona równa wysoko ci rezerwy w
ostatnim Dniu Wyceny roku kalendarzowego. ---------------------------------------------------------------

3. Towarzystwo z w asnych rodków, w tym Wynagrodzenia Towarzystwa, pokrywa wszelkie
koszty Subfunduszu, za wyj tkiem kosztów wskazanych w ust. 4 i 5. Towarzystwo pokrywa tak e
koszty wskazane w ust. 5 przekraczaj ce przewidziany limit. Towarzystwo mo e równie  podj
decyzje o pokrywaniu kosztów wskazanych w ust. 4 i 5 z w asnych rodków. --------------------------

4. Oprócz Wynagrodzenia Towarzystwa Aktywa Subfunduszu obci aj  nast puj ce koszty,
pokrywane przez Fundusz w pe nej wysoko ci: -------------------------------------------------------------
1) prowizje i op aty transakcyjne zwi zane z nabywaniem i zbywaniem instrumentów

finansowych oraz prowizje i op aty zwi zane z przekazywaniem rodków pieni nych, w tym
koszty us ug maklerskich oraz us ug Depozytariusza zwi zanych z rozliczaniem transakcji, -----

2) prowizje i op aty zwi zane z przechowywaniem instrumentów finansowych oraz prowizje i
op aty zwi zane z obs ug  rachunków bankowych, -----------------------------------------------------

3) podatki i inne obci enia na one przez w ciwe organy pa stwowe w zwi zku z
dzia alno ci  Funduszu, -------------------------------------------------------------------------------------

4) prowizje i op aty zwi zane z obs ug  i sp at  zaci gni tych po yczek i kredytów bankowych. --
5. Oprócz Wynagrodzenia Towarzystwa Aktywa Subfunduszu obci aj  nast puj ce koszty,

pokrywane przez Fundusz cznie w wysoko ci nie wy szej ni  0,5% w skali roku, naliczane od
Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu w danym dniu: ----------------------------------------------------
1) koszty us ug Depozytariusza, za wyj tkiem kosztów us ug, o których mowa w ust. 4 pkt 1, -----
2) koszty us ug Agenta Transferowego, ----------------------------------------------------------------------
3) koszty us ug bieg ego rewidenta, --------------------------------------------------------------------------
4) koszty przygotowania, druku, dystrybucji i publikacji materia ów informacyjnych i og osze ,

w tym prospektu, skrótu prospektu i sprawozda  finansowych Funduszu i Subfunduszu.---------
6. Koszty wskazane w ust. 4 i 5 zwi zane bezpo rednio z funkcjonowaniem Subfunduszu pokrywane

 w ca ci z Aktywów Subfunduszu. Je eli obowi zek pokrycia kosztów, o których mowa w ust.
4 lub 5, obci a Fundusz w ca ci partycypacj  danego Subfunduszu w tych kosztach oblicza si
na podstawie stosunku Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu do Warto ci Aktywów Netto
Funduszu na Dzie  Wyceny poprzedzaj cy dzie  uj cia zobowi zania w ksi gach rachunkowych
Funduszu. W przypadku, gdy Fundusz zawiera umow  zbycia lub nabycia sk adników lokat
dotycz  wi cej ni  jednego Subfunduszu, wówczas koszty transakcji obci aj  te Subfundusze
proporcjonalnie do udzia u warto ci transakcji danego Subfunduszu w warto ci transakcji ogó em.

7. Pokrycie kosztów Funduszu zwi zanych z funkcjonowaniem Subfunduszu, z wyj tkiem kosztów z
tytu u podatków i innych obci  na onych przez w ciwe organy pa stwowe w zwi zku z
dzia alno ci  Subfunduszu, nast puje najwcze niej w terminie ich wymagalno ci. Pokrycie
kosztów z tytu u podatków i innych obci  na onych przez w ciwe organy pa stwowe w
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zwi zku z dzia alno ci  Subfunduszu nast puje w wysoko ci i terminach okre lonych przez
ciwe przepisy. -----------------------------------------------------------------------------------------------

8. W okresie likwidacji Subfunduszu, je eli likwidacja nie jest prowadzona w zwi zku z likwidacj
Funduszu, Aktywa likwidowanego Subfunduszu obci aj  koszty jego likwidacji, w tym
wynagrodzenie likwidatora Subfunduszu. Koszty te nie mog  przekroczy  kwoty 100.000 z otych.
Koszty przewy szaj ce t  kwot  pokrywane b  przez Towarzystwo, z tym e nie wyklucza to
mo liwo ci pokrycia wszystkich kosztów przez Towarzystwo. -------------------------------------------

9. W okresie likwidacji Funduszu, Aktywa Subfunduszu, je eli Subfundusz jest likwidowany w
zwi zku z likwidacj  Funduszu, obci aj  koszty likwidacji Funduszu, w tym wynagrodzenie
likwidatora Funduszu. Koszty te obci aj  Aktywa Subfunduszu proporcjonalnie do Warto ci
Aktywów Netto Subfunduszu w Aktywach Netto Funduszu na dzie  rozpocz cia likwidacji
Funduszu. Koszty obci aj ce Aktywa Subfunduszy w zwi zku z likwidacj  Funduszu nie mog
przekroczy  kwoty 200.000 (dwie cie tysi cy) z otych. Koszty przewy szaj ce t  kwot
pokrywane b  przez Towarzystwo, z tym e nie wyklucza to mo liwo ci pokrycia wszystkich
kosztów przez Towarzystwo. -----------------------------------------------------------------------------------

Op aty manipulacyjne------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 6 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Z tytu u zbywania Jednostek Uczestnictwa pobierana jest Op ata Dystrybucyjna w wysoko ci nie

wy szej ni : -------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) 1,5% wp aty dokonanej przez nabywc  - dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, ----------------
2) 1,5% zadeklarowanej przez Uczestnika sumy wp at w ramach danego Programu

Inwestycyjnego pobrana jednorazowo z pierwszej wp aty Uczestnika w ramach danego
Programu Inwestycyjnego - dla Jednostek Uczestnictwa kategorii S. --------------------------------

2. Z tytu u odkupienia Jednostek Uczestnictwa kategorii S mo e by  pobierana Op ata Umorzeniowa
w wysoko ci nie wy szej ni  1,5% zadeklarowanej przez Uczestnika sumy wp at w ramach
danego Programu Inwestycyjnego pobrana z kwoty nale nej Uczestnikowi z tytu u odkupienia
tych Jednostek Uczestnictwa przed opodatkowaniem. ------------------------------------------------------

3. Z tytu u zbycia Jednostek Uczestnictwa w ramach konwersji albo zamiany, w miejsce Op aty
Dystrybucyjnej mo e by  pobierana Op ata Wyrównawcza, wyliczana zgodnie z postanowieniami
§ 22 Cz ci I Statutu. --------------------------------------------------------------------------------------------
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Rozdzia  II --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Subfundusz QUERCUS Selektywny ------------------------------------------------------------------------------

§ 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Subfundusz dzia a pod nazw  QUERCUS Selektywny. Subfundusz mo e w materia ach

reklamowych, og oszeniach, formularzach i korespondencji u ywa  nazwy w j zyku angielskim,
w brzmieniu QUERCUS Opportunity. ------------------------------------------------------------------------

2. Uczestnikami Subfunduszu mog  by  osoby wskazane w § 31 Cz ci I Statutu. -----------------------
3. Subfundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa kategorii A i S. -----------------------------------------------
4. Zasady zbywania Jednostek Uczestnictwa okre laj  § 23 – 30 Cz ci I Statutu. ------------------------
5. Wysoko ci minimalnych wp at okre la § 20 Cz ci I Statutu. ---------------------------------------------
6. Prawa uczestników Subfunduszu inne ni  wynikaj ce z Ustawy okre la Cz  I Statutu, w

szczególno ci § 34 Cz ci I Statutu. ---------------------------------------------------------------------------

Cel inwestycyjny Subfunduszu -------------------------------------------------------------------------------------
§ 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost warto ci jego Aktywów w wyniku wzrostu

warto ci lokat. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Subfundusz nie gwarantuje osi gni cia celu inwestycyjnego okre lonego w ust. 1. --------------------

Typy i rodzaje papierów warto ciowych i innych praw maj tkowych b cych przedmiotem lokat
Subfunduszu, g ówne ograniczenia inwestycyjne Subfunduszu oraz dopuszczalna wysoko
kredytów i po yczek zaci ganych przez Subfundusz ----------------------------------------------------------
§ 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Fundusz mo e lokowa  Aktywa Subfunduszu w papiery warto ciowe i inne prawa maj tkowe,

których typy i rodzaje s  wskazane w § 8 Cz ci I Statutu, przy zachowaniu zasad dywersyfikacji
lokat i ogranicze  wskazanych poni ej oraz w § 4 niniejszego rozdzia u. Zgodnie z § 8 ust. 1
Cz ci I Statutu, Fundusz wskazuje, e w przypadku lokat Subfunduszu nie przewiduje odst pstw
od okre lenia dopuszczalnych typów i rodzajów lokat zawartego w § 8 Cz ci I Statutu. -------------

2. Fundusz dokonuj c lokat Subfunduszu kieruje si  g ównymi kryteriami doboru poszczególnych
kategorii lokat okre lonymi w § 9 Cz ci I Statutu. Zgodnie z § 9 ust. 1 Cz ci I Statutu, Fundusz
wskazuje, e dodatkowe kryteria doboru lokat Subfunduszu wskazane s  w § 4 niniejszego
rozdzia u. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Fundusz dokonuj c lokat Subfunduszu przestrzega ogranicze  inwestycyjnych wskazanych w § 10
Cz ci I Statutu, przy zachowaniu zasad dywersyfikacji lokat i ogranicze  wskazanych w § 4
niniejszego rozdzia u. W szczególno ci Fundusz mo e lokowa  Aktywa Subfunduszu w papiery
warto ciowe i Instrumenty Rynku Pieni nego, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 2 i 3 Cz ci I
Statutu. Zgodnie z § 10 ust. 1 Cz ci I Statutu Fundusz wskazuje, e w przypadku lokat
Subfunduszu nie przewiduje odst pstw od ogranicze  inwestycyjnych wskazanych w § 10 Cz ci I
Statutu. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Fundusz dokonuj c lokat Subfunduszu przestrzega limitów inwestycyjnych wskazanych w § 11
Cz ci I Statutu, przy zachowaniu zasad dywersyfikacji lokat i ogranicze  wskazanych w § 4
niniejszego rozdzia u. W szczególno ci Fundusz mo e do lokat Aktywów Subfunduszu stosowa
limity, o których mowa w § 11 ust. 2 pkt 2 i ust. 4 pkt 1 i 2 Cz ci I Statutu. Zgodnie z § 11 ust. 1
Cz ci I Statutu Fundusz wskazuje, e w przypadku lokat Subfunduszu nie przewiduje odst pstw
od limitów inwestycyjnych wskazanych w § 11 Cz ci I Statutu, jednak e, zgodnie z § 11 ust. 5
pkt 3 Cz ci I Statutu Fundusz okre la, e mo e lokowa  ponad 35% warto ci Aktywów
Subfunduszu w papiery warto ciowe emitowane, por czone lub gwarantowane przez Skarb
Pa stwa lub Narodowy Bank Polski. --------------------------------------------------------------------------

5. Dopuszczaln  wysoko  kredytów i po yczek zaci ganych przez Fundusz w ci ar Aktywów
Subfunduszu okre la § 13 Cz ci I Statutu. ------------------------------------------------------------------

Opis polityki inwestycyjnej Subfunduszu ------------------------------------------------------------------------
§ 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Subfundusz b dzie d  do osi gni cia wzrostu warto ci aktywów Subfunduszu w

rednioterminowym horyzoncie inwestycyjnym. ------------------------------------------------------------
2. G ównym kryterium, którym b dzie kierowa  si  Subfundusz, jest wzrost warto ci aktywów

Subfunduszu w rednioterminowym horyzoncie inwestycyjnym. Subfundusz b dzie inwestowa
przede wszystkim w akcje spó ek niedowarto ciowanych (bior c pod uwag  kszta towanie si  w
przysz ci wska ników gie dowych, takich jak np. C/Z), w przypadku których istnieje wysokie
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prawdopodobie stwo wzrostu ceny rynkowej w uj ciu nominalnym, tj. bez wzgl du na
prognozowane zachowanie si  indeksów gie dowych. Do takich instrumentów w szczególno ci
mo na zaliczy  akcje spó ek b cych potencjalnym przedmiotem przej , spó ek posiadaj cych
akcjonariuszy strategicznych b cych osobami fizycznymi lub podmiotami zale nymi od osób
fizycznych (spó ek rodzinnych) oraz spó ek oferowanych w ramach emisji na rynku pierwotnym.
Cz  aktywów, która nie b dzie ulokowana w akcjach, Subfundusz b dzie inwestowa  przede
wszystkim w d ne papiery warto ciowe i instrumenty rynku pieni nego, g ównie emitowane,
por czone lub gwarantowane przez Skarb Pa stwa lub Narodowy Bank Polski. Fundusz mo e
inwestowa  Aktywa Subfunduszu tak e w inne instrumenty finansowe okre lone w ust. 4, przy
zachowaniu przewidzianych limitów. -------------------------------------------------------------------------

3. Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie od 0% do 100% Aktywów
Subfunduszu w Instrumenty Akcyjne oraz od 0% do 100% Aktywów Subfunduszu w Instrumenty

ne, zgodnie z zasadami wskazanymi w ust. 2. Subfundusz charakteryzuje si  brakiem
sztywnych limitów alokacji lokat pomi dzy Instrumenty Akcyjne i Instrumenty D ne oraz
zmienno ci  rodzajów lokat posiadanych w portfelu. Udzia  Instrumentów Akcyjnych w
Aktywach Subfunduszu b dzie uzale niony od liczby wyselekcjonowanych przez Fundusz akcji
spó ek, spe niaj cych warunek niedowarto ciowania w uj ciu nominalnym, o którym mowa w ust.
2. Aktywa Subfunduszu, które nie zostan  zainwestowane w Instrumenty Akcyjne b
inwestowane w Instrumenty D ne, a tak e w inne instrumenty finansowe. Alokacja Aktywów
Subfunduszu pomi dzy Instrumenty Akcyjne oraz Instrumenty D ne nie b dzie zale na od
oceny bie cej i prognozowanej sytuacji na rynku akcji i rynku instrumentów d nych. Stopy
zwrotu Subfunduszu nie powinny by  wysoko skorelowane ze zmianami warto ci indeksów
gie dowych. Na dojrza ych rynkach finansowych fundusze o takiej polityce inwestycyjnej
okre lane s  mianem opportunity funds. ----------------------------------------------------------------------

4. Fundusz dokonuj c lokat Aktywów Subfunduszu b dzie stosowa  nast puj ce zasady
dywersyfikacji lokat: --------------------------------------------------------------------------------------------
1) Instrumenty Akcyjne - od 0% do 100% warto ci Aktywów Subfunduszu, w tym: -----------------

a) zagraniczne Instrumenty Akcyjne - od 0% do 100% warto ci Aktywów Subfunduszu, -------
b) akcje nabywane w ramach pre-IPO - od 0% do 10% warto ci Aktywów Subfunduszu, -------

2) Instrumenty D ne - od 0% do 100% warto ci Aktywów Subfunduszu, w tym: -------------------
a) krótkoterminowe d ne papiery warto ciowe i Instrumenty Rynku Pieni nego

emitowane, por czone lub gwarantowane przez Skarb Pa stwa lub Narodowy Bank Polski
- od 0% do 100% warto ci Aktywów Subfunduszu, ------------------------------------------------

b) d ne papiery warto ciowe i Instrumenty Rynku Pieni nego, o których mowa w § 10 ust.
2 pkt 1 – 5) Cz ci I Statutu cznie, z wy czeniem d nych papierów warto ciowych i
Instrumentów Rynku Pieni nego emitowanych, por czonych lub gwarantowanych przez
Skarb Pa stwa lub Narodowy Bank Polski - od 0% do 50% warto ci Aktywów
Subfunduszu, ---------------------------------------------------------------------------------------------

c) (uchylony) ------------------------------------------------------------------------------------------------
d) listy zastawne - od 0% do 50% warto ci Aktywów Subfunduszu, przy czym listy zastawne

wyemitowane przez jeden bank hipoteczny - od 0% do 25% warto ci Aktywów
Subfunduszu, ---------------------------------------------------------------------------------------------

e) zagraniczne Instrumenty D ne - od 0% do 100% warto ci Aktywów Subfunduszu, ---------
3) Tytu y Uczestnictwa - od 0% do 10% warto ci Aktywów Subfunduszu, ----------------------------
4) Depozyty - od 0% do 25% warto ci Aktywów Subfunduszu. -----------------------------------------

5. W ramach realizacji celu inwestycyjnego Subfunduszu Fundusz d y, aby osi gn  wzrost
warto ci jednostki uczestnictwa Subfunduszu w uj ciu nominalnym (absolute return). ---------------

Wynagrodzenie Towarzystwa. Koszty obci aj ce Subfundusz ---------------------------------------------
§ 5 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Towarzystwo z tytu u zarz dzania Subfunduszem pobiera z Aktywów Subfunduszu

Wynagrodzenie Towarzystwa sk adaj ce si  z cz ci: ------------------------------------------------------
1) sta ej, w wysoko ci nie wy szej ni  2,8% w skali roku, naliczanej od Warto ci Aktywów Netto

Subfunduszu w danym dniu, -------------------------------------------------------------------------------
2) zmiennej, w wysoko ci nie wy szej ni  10% wzrostu Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu

na Jednostk  Uczestnictwa ponad stop  odniesienia równ  sta ej warto ci 10% w skali roku i
nie wy szej ni  1% Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostk  Uczestnictwa w
danym dniu.---------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Na pokrycie Wynagrodzenia Towarzystwa naliczonego zgodnie z zasadami okre lonymi w ust. 1
tworzy si  ka dego dnia w danym roku, w ci ar kosztów Funduszu zwi zanych z
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funkcjonowaniem danego Subfunduszu, rezerw  w kwocie równej wysoko ci naliczonego w tym
dniu Wynagrodzenia Towarzystwa. ---------------------------------------------------------------------------
Rezerw  na cz  sta  Wynagrodzenia Towarzystwa w danym dniu tworzy si  wed ug
nast puj cego algorytmu: ---------------------------------------------------------------------------------------

LDR
LDdWANdRS )1(028,0)(  ---------------------------------------------------------------

gdzie: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
RS(d) – przyrost rezerwy na cz  sta  Wynagrodzenia Towarzystwa, -----------------------------
WAN(d-1) – Warto  Aktywów Netto Subfunduszu na koniec poprzedniego dnia wyceny,------
LD – liczba dni pomi dzy bie cym a poprzednim dniem wyceny, ----------------------------------
LDR – liczba dni w danym roku kalendarzowym. ------------------------------------------------------

Cz  sta a Wynagrodzenia Towarzystwa wyp acana jest raz w miesi cu, w terminie nie d szym
ni  14 dni od ko ca danego miesi ca i jest ona sum  rezerw wyznaczonych we wszystkich Dniach
Wyceny danego miesi ca. --------------------------------------------------------------------------------------
Rezerw  na cz  zmienn  Wynagrodzenia Towarzystwa w danym dniu tworzy si  wed ug
nast puj cego algorytmu: ---------------------------------------------------------------------------------------

)))1,01()0()((%10;0()( LDR
T

WANJUdWAJUMAXdRZJU --------------------
)1()()( dLJUdRZJUdRZ --------------------------------------------------------------------

gdzie: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
RZJU(d) – rezerwa na cz  zmienn  Wynagrodzenia Towarzystwa na Jednostk
Uczestnictwa, -------------------------------------------------------------------------------------------------
WAJU(d) – warto  aktywów Subfunduszu na Jednostk  Uczestnictwa w danym dniu po
rezerwie na cz  sta  Wynagrodzenia Towarzystwa, -------------------------------------------------
WANJU(0) – Warto  Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostk  Uczestnictwa Subfunduszu
w ostatnim dniu wyceny w poprzednim roku kalendarzowym (w przypadku pierwszego roku
wyceny – 100), -----------------------------------------------------------------------------------------------
RZ(d) – rezerwa na cz  zmienn  Wynagrodzenia Towarzystwa, -----------------------------------
LJU(d-1) – liczba Jednostek Uczestnictwa w poprzednim dniu wyceny, ----------------------------
T – liczba dni pomi dzy ostatnim dniem wyceny w poprzednim roku kalendarzowym a dniem
bie cym (w przypadku pierwszego roku wyceny – liczba dni pomi dzy pierwszym dniem
wyceny a dniem bie cym). --------------------------------------------------------------------------------

Zgodnie z ust. 1 pkt 2, wysoko  rezerwy na cz  zmienn  Wynagrodzenia Towarzystwa na
Jednostk  Uczestnictwa, tj. RZJU(d), nie mo e by  wi ksza ni  1% WANJU(d). ----------------------
Cz  zmienna Wynagrodzenia Towarzystwa wyp acana jest raz w roku kalendarzowym, w
terminie nie d szym ni  14 dni od ko ca danego roku i jest ona równa wysoko ci rezerwy w
ostatnim Dniu Wyceny roku kalendarzowego. ---------------------------------------------------------------

3. Towarzystwo z w asnych rodków, w tym Wynagrodzenia Towarzystwa, pokrywa wszelkie
koszty Subfunduszu, za wyj tkiem kosztów wskazanych w ust. 4 i 5. Towarzystwo pokrywa tak e
koszty wskazane w ust. 5 przekraczaj ce przewidziany limit. Towarzystwo mo e równie  podj
decyzje o pokrywaniu kosztów wskazanych w ust. 4 i 5 z w asnych rodków. --------------------------

4. Oprócz Wynagrodzenia Towarzystwa Aktywa Subfunduszu obci aj  nast puj ce koszty,
pokrywane przez Fundusz w pe nej wysoko ci: -------------------------------------------------------------
1) prowizje i op aty transakcyjne zwi zane z nabywaniem i zbywaniem instrumentów

finansowych oraz prowizje i op aty zwi zane z przekazywaniem rodków pieni nych, w tym
koszty us ug maklerskich oraz us ug Depozytariusza zwi zanych z rozliczaniem transakcji, -----

2) prowizje i op aty zwi zane z przechowywaniem instrumentów finansowych oraz prowizje i
op aty zwi zane z obs ug  rachunków bankowych, -----------------------------------------------------

3) podatki i inne obci enia na one przez w ciwe organy pa stwowe w zwi zku z
dzia alno ci  Funduszu, -------------------------------------------------------------------------------------

4) prowizje i op aty zwi zane z obs ug  i sp at  zaci gni tych po yczek i kredytów bankowych. --
5. Oprócz Wynagrodzenia Towarzystwa Aktywa Subfunduszu obci aj  nast puj ce koszty,

pokrywane przez Fundusz cznie w wysoko ci nie wy szej ni  0,5% w skali roku, naliczane od
Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu w danym dniu: ----------------------------------------------------
1) koszty us ug Depozytariusza, za wyj tkiem kosztów us ug, o których mowa w ust. 4 pkt 1, -----
2) koszty us ug Agenta Transferowego, ----------------------------------------------------------------------
3) koszty us ug bieg ego rewidenta, --------------------------------------------------------------------------
4) koszty przygotowania, druku, dystrybucji i publikacji materia ów informacyjnych i og osze ,

w tym prospektu, skrótu prospektu i sprawozda  finansowych Funduszu i Subfunduszu.---------
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6. Koszty wskazane w ust. 4 i 5 zwi zane bezpo rednio z funkcjonowaniem Subfunduszu pokrywane
 w ca ci z Aktywów Subfunduszu. Je eli obowi zek pokrycia kosztów, o których mowa w ust.

4 lub 5, obci a Fundusz w ca ci partycypacj  danego Subfunduszu w tych kosztach oblicza si
na podstawie stosunku Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu do Warto ci Aktywów Netto
Funduszu na Dzie  Wyceny poprzedzaj cy dzie  uj cia zobowi zania w ksi gach rachunkowych
Funduszu. W przypadku, gdy Fundusz zawiera umow  zbycia lub nabycia sk adników lokat
dotycz  wi cej ni  jednego Subfunduszu, wówczas koszty transakcji obci aj  te Subfundusze
proporcjonalnie do udzia u warto ci transakcji danego Subfunduszu w warto ci transakcji ogó em.

7. Pokrycie kosztów Funduszu zwi zanych z funkcjonowaniem Subfunduszu, z wyj tkiem kosztów z
tytu u podatków i innych obci  na onych przez w ciwe organy pa stwowe w zwi zku z
dzia alno ci  Subfunduszu, nast puje najwcze niej w terminie ich wymagalno ci. Pokrycie
kosztów z tytu u podatków i innych obci  na onych przez w ciwe organy pa stwowe w
zwi zku z dzia alno ci  Subfunduszu nast puje w wysoko ci i terminach okre lonych przez

ciwe przepisy. -----------------------------------------------------------------------------------------------
8. W okresie likwidacji Subfunduszu, je eli likwidacja nie jest prowadzona w zwi zku z likwidacj

Funduszu, Aktywa likwidowanego Subfunduszu obci aj  koszty jego likwidacji, w tym
wynagrodzenie likwidatora Subfunduszu. Koszty te nie mog  przekroczy  kwoty 100.000 z otych.
Koszty przewy szaj ce t  kwot  pokrywane b  przez Towarzystwo, z tym e nie wyklucza to
mo liwo ci pokrycia wszystkich kosztów przez Towarzystwo. -------------------------------------------

9. W okresie likwidacji Funduszu, Aktywa Subfunduszu, je eli Subfundusz jest likwidowany w
zwi zku z likwidacj  Funduszu, obci aj  koszty likwidacji Funduszu, w tym wynagrodzenie
likwidatora Funduszu. Koszty te obci aj  Aktywa Subfunduszu proporcjonalnie do Warto ci
Aktywów Netto Subfunduszu w Aktywach Netto Funduszu na dzie  rozpocz cia likwidacji
Funduszu. Koszty obci aj ce Aktywa Subfunduszy w zwi zku z likwidacj  Funduszu nie mog
przekroczy  kwoty 200.000 (dwie cie tysi cy) z otych. Koszty przewy szaj ce t  kwot
pokrywane b  przez Towarzystwo, z tym e nie wyklucza to mo liwo ci pokrycia wszystkich
kosztów przez Towarzystwo. -----------------------------------------------------------------------------------

Op aty manipulacyjne------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 6 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Z tytu u zbywania Jednostek Uczestnictwa pobierana jest Op ata Dystrybucyjna w wysoko ci nie

wy szej ni : -------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) 2,8% wp aty dokonanej przez nabywc  - dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, ----------------
2) 2,8% zadeklarowanej przez Uczestnika sumy wp at w ramach danego Programu

Inwestycyjnego, pobrana jednorazowo z pierwszej wp aty Uczestnika w ramach danego
Programu Inwestycyjnego - dla Jednostek Uczestnictwa kategorii S. --------------------------------

2. Z tytu u odkupienia Jednostek Uczestnictwa kategorii S mo e by  pobierana Op ata Umorzeniowa
w wysoko ci nie wy szej ni  2,8% zadeklarowanej przez Uczestnika sumy wp at w ramach
danego Programu Inwestycyjnego pobrana z kwoty nale nej Uczestnikowi z tytu u odkupienia
tych Jednostek Uczestnictwa przed opodatkowaniem. ------------------------------------------------------

3. Z tytu u zbycia Jednostek Uczestnictwa w ramach konwersji albo zamiany, w miejsce Op aty
Dystrybucyjnej mo e by  pobierana Op ata Wyrównawcza, wyliczana zgodnie z postanowieniami
§ 22 Cz ci I Statutu. --------------------------------------------------------------------------------------------
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Rozdzia  III -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Subfundusz QUERCUS Agresywny -------------------------------------------------------------------------------

§ 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Subfundusz dzia a pod nazw  QUERCUS Agresywny. Subfundusz mo e w materia ach

reklamowych, og oszeniach, formularzach i korespondencji u ywa  nazwy w j zyku angielskim,
w brzmieniu QUERCUS Aggressive. -------------------------------------------------------------------------

2. Uczestnikami Subfunduszu mog  by  osoby wskazane w § 31 Cz ci I Statutu. -----------------------
3. Subfundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa kategorii A i S. -----------------------------------------------
4. Zasady zbywania Jednostek Uczestnictwa okre laj  § 23 – 30 Cz ci I Statutu. ------------------------
5. Wysoko ci minimalnych wp at okre la § 20 Cz ci I Statutu. ---------------------------------------------
6. Prawa uczestników Subfunduszu inne ni  wynikaj ce z Ustawy okre la Cz  I Statutu, w

szczególno ci § 34 Cz ci I Statutu. ---------------------------------------------------------------------------

Cel inwestycyjny Subfunduszu -------------------------------------------------------------------------------------
§ 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost warto ci jego Aktywów w wyniku wzrostu

warto ci lokat. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Subfundusz nie gwarantuje osi gni cia celu inwestycyjnego okre lonego w ust. 1. --------------------

Typy i rodzaje papierów warto ciowych i innych praw maj tkowych b cych przedmiotem lokat
Subfunduszu, g ówne ograniczenia inwestycyjne Subfunduszu oraz dopuszczalna wysoko
kredytów i po yczek zaci ganych przez Subfundusz ----------------------------------------------------------
§ 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Fundusz mo e lokowa  Aktywa Subfunduszu w papiery warto ciowe i inne prawa maj tkowe,

których typy i rodzaje s  wskazane w § 8 Cz ci I Statutu, przy zachowaniu zasad dywersyfikacji
lokat i ogranicze  wskazanych poni ej oraz w § 4 niniejszego rozdzia u. Zgodnie z § 8 ust. 1
Cz ci I Statutu, Fundusz wskazuje, e w przypadku lokat Subfunduszu nie przewiduje odst pstw
od okre lenia dopuszczalnych typów i rodzajów lokat zawartego w § 8 Cz ci I Statutu. -------------

2. Fundusz dokonuj c lokat Subfunduszu kieruje si  g ównymi kryteriami doboru poszczególnych
kategorii lokat okre lonymi w § 9 Cz ci I Statutu. Zgodnie z § 9 ust. 1 Cz ci I Statutu, Fundusz
wskazuje, e dodatkowe kryteria doboru lokat Subfunduszu wskazane s  w § 4 niniejszego
rozdzia u. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Fundusz dokonuj c lokat Subfunduszu przestrzega ogranicze  inwestycyjnych wskazanych w § 10
Cz ci I Statutu, przy zachowaniu zasad dywersyfikacji lokat i ogranicze  wskazanych w § 4
niniejszego rozdzia u. W szczególno ci Fundusz mo e lokowa  Aktywa Subfunduszu w papiery
warto ciowe i Instrumenty Rynku Pieni nego, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 2 i 3 Cz ci I
Statutu. Zgodnie z § 10 ust. 1 Cz ci I Statutu Fundusz wskazuje, e w przypadku lokat
Subfunduszu nie przewiduje odst pstw od ogranicze  inwestycyjnych wskazanych w § 10 Cz ci I
Statutu. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Fundusz dokonuj c lokat Subfunduszu przestrzega limitów inwestycyjnych wskazanych w § 11
Cz ci I Statutu, przy zachowaniu zasad dywersyfikacji lokat i ogranicze  wskazanych w § 4
niniejszego rozdzia u. W szczególno ci Fundusz mo e do lokat Aktywów Subfunduszu stosowa
limity, o których mowa w § 11 ust. 2 pkt 2 i ust. 4 pkt 1 i 2 Cz ci I Statutu. Zgodnie z § 11 ust. 1
Cz ci I Statutu Fundusz wskazuje, e w przypadku lokat Subfunduszu nie przewiduje odst pstw
od limitów inwestycyjnych wskazanych w § 11 Cz ci I Statutu, jednak e, zgodnie z § 11 ust. 5
pkt 3 Cz ci I Statutu Fundusz okre la, e mo e lokowa  ponad 35% warto ci Aktywów
Subfunduszu w papiery warto ciowe emitowane, por czone lub gwarantowane przez Skarb
Pa stwa lub Narodowy Bank Polski. --------------------------------------------------------------------------

5. Dopuszczaln  wysoko  kredytów i po yczek zaci ganych przez Fundusz w ci ar Aktywów
Subfunduszu okre la § 13 Cz ci I Statutu. ------------------------------------------------------------------

Opis polityki inwestycyjnej Subfunduszu ------------------------------------------------------------------------
§ 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Fundusz b dzie d  do osi gni cia wzrostu warto ci aktywów Subfunduszu w

ugoterminowym horyzoncie inwestycyjnym. --------------------------------------------------------------
2. G ównym kryterium, którym b dzie kierowa  si  Subfundusz, jest wzrost warto ci aktywów

Subfunduszu w d ugoterminowym horyzoncie inwestycyjnym. Subfundusz b dzie inwestowa
przede wszystkim w Instrumenty Akcyjne. Cz  aktywów Subfundusz b dzie inwestowa
Instrumenty D ne, przede wszystkim w krótkoterminowe papiery warto ciowe emitowane,
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por czone lub gwarantowane przez Skarb Pa stwa lub Narodowy Bank Polski. Fundusz mo e
inwestowa  Aktywa Subfunduszu tak e w inne instrumenty finansowe okre lone w ust. 4, przy
zachowaniu przewidzianych limitów. -------------------------------------------------------------------------

3. Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie Aktywów Subfunduszu, w
ramach limitów okre lonych w ust. 4, w Instrumenty Akcyjne oraz w Instrumenty D ne. ----------

4. Fundusz dokonuj c lokat Aktywów Subfunduszu b dzie stosowa  nast puj ce zasady
dywersyfikacji lokat: --------------------------------------------------------------------------------------------
1) Instrumenty Akcyjne - od 50% do 100% warto ci Aktywów Subfunduszu, w tym: ----------------

a) zagraniczne Instrumenty Akcyjne - od 0% do 50% warto ci Aktywów Subfunduszu, ---------
b) akcje nabywane w ramach pre-IPO - od 0% do 10% warto ci Aktywów Subfunduszu, -------

2) Instrumenty D ne - od 0% do 50% warto ci Aktywów Subfunduszu, w tym: --------------------
a) krótkoterminowe d ne papiery warto ciowe i Instrumenty Rynku Pieni nego

emitowane, por czone lub gwarantowane przez Skarb Pa stwa lub Narodowy Bank Polski
- od 0% do 25% warto ci Aktywów Subfunduszu,--------------------------------------------------

b) d ne papiery warto ciowe i Instrumenty Rynku Pieni nego, o których mowa w § 10 ust.
2 pkt 1 – 5) Cz ci I Statutu cznie, z wy czeniem d nych papierów warto ciowych i
Instrumentów Rynku Pieni nego emitowanych, por czonych lub gwarantowanych przez
Skarb Pa stwa lub Narodowy Bank Polski - od 0% do 50% warto ci Aktywów
Subfunduszu, ---------------------------------------------------------------------------------------------

c) (uchylony) ------------------------------------------------------------------------------------------------
d) listy zastawne - od 0% do 25% warto ci Aktywów Subfunduszu, --------------------------------
e) zagraniczne Instrumenty D ne - od 0% do 50% warto ci Aktywów Subfunduszu, ----------

3) Tytu y Uczestnictwa - od 0% do 10% warto ci Aktywów Subfunduszu, ----------------------------
4) Depozyty - od 0% do 25% warto ci Aktywów Subfunduszu. -----------------------------------------

5. W ramach realizacji celu inwestycyjnego Subfunduszu Fundusz d y, aby osi gn  wzrost
warto ci jednostki uczestnictwa Subfunduszu w uj ciu relatywnym do benchmarku wskazanego w
Prospekcie. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wynagrodzenie Towarzystwa. Koszty obci aj ce Subfundusz ---------------------------------------------
§ 5 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Towarzystwo z tytu u zarz dzania Subfunduszem pobiera z Aktywów Subfunduszu

Wynagrodzenie Towarzystwa sk adaj ce si  z cz ci: ------------------------------------------------------
1) sta ej, w wysoko ci nie wy szej ni  3,3% w skali roku, naliczanej od Warto ci Aktywów Netto

Subfunduszu w danym dniu, -------------------------------------------------------------------------------
2) zmiennej, w wysoko ci nie wy szej ni  20% wzrostu Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu

na Jednostk  Uczestnictwa ponad stop  odniesienia równ  zmianie warto ci indeksu WIG i nie
wy szej ni  0,5% Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostk  Uczestnictwa w danym
dniu. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Na pokrycie Wynagrodzenia Towarzystwa naliczonego zgodnie z zasadami okre lonymi w ust. 1
tworzy si  ka dego dnia w danym roku, w ci ar kosztów Funduszu zwi zanych z
funkcjonowaniem danego Subfunduszu, rezerw  w kwocie równej wysoko ci naliczonego w tym
dniu Wynagrodzenia Towarzystwa. ---------------------------------------------------------------------------
Rezerw  na cz  sta  Wynagrodzenia Towarzystwa w danym dniu tworzy si  wed ug
nast puj cego algorytmu: ---------------------------------------------------------------------------------------

LDR
LDdWANdRS )1(033,0)(  ---------------------------------------------------------------

gdzie: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
RS(d) – przyrost rezerwy na cz  sta  Wynagrodzenia Towarzystwa, -----------------------------
WAN(d-1) – Warto  Aktywów Netto Subfunduszu na koniec poprzedniego dnia wyceny,------
LD – liczba dni pomi dzy bie cym a poprzednim dniem wyceny, ----------------------------------
LDR – liczba dni w danym roku kalendarzowym. ------------------------------------------------------

Cz  sta a Wynagrodzenia Towarzystwa wyp acana jest raz w miesi cu, w terminie nie d szym
ni  14 dni od ko ca danego miesi ca i jest ona sum  rezerw wyznaczonych we wszystkich Dniach
Wyceny danego miesi ca. --------------------------------------------------------------------------------------
Rezerw  na cz  zmienn  Wynagrodzenia Towarzystwa w danym dniu tworzy si  wed ug
nast puj cego algorytmu: ---------------------------------------------------------------------------------------

))
)0(
)()0()((%20;0()(

WIG
dWIGWANJUdWAJUMAXdRZJU  ---------------------
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)1()()( dLJUdRZJUdRZ --------------------------------------------------------------------
gdzie: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
RZJU(d) – rezerwa na cz  zmienn  Wynagrodzenia Towarzystwa na Jednostk
Uczestnictwa, -------------------------------------------------------------------------------------------------
WAJU(d) – warto  aktywów Subfunduszu na Jednostk  Uczestnictwa w danym dniu po
rezerwie na cz  sta  Wynagrodzenia Towarzystwa, -------------------------------------------------
WANJU(0) – Warto  Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostk  Uczestnictwa Subfunduszu
w ostatnim dniu wyceny w poprzednim roku kalendarzowym (w przypadku pierwszego roku
wyceny – 100), -----------------------------------------------------------------------------------------------
WIG(d) – warto  indeksu opisuj cego stop  odniesienia, ---------------------------------------------
WIG(0) – warto  indeksu opisuj cego stop  odniesienia w ostatnim dniu wyceny w
poprzednim roku kalendarzowym (w przypadku pierwszego roku wyceny – w pierwszym dniu
wyceny), ------------------------------------------------------------------------------------------------------
RZ(d) – rezerwa na cz  zmienn  Wynagrodzenia Towarzystwa, -----------------------------------
LJU(d-1) – liczba Jednostek Uczestnictwa w poprzednim dniu wyceny. ----------------------------

Zgodnie z ust. 1 pkt 2, wysoko  rezerwy na cz  zmienn  Wynagrodzenia Towarzystwa na
Jednostk  Uczestnictwa, tj. RZJU(d), nie mo e by  wi ksza ni  0,5% WANJU(d).--------------------
Cz  zmienna Wynagrodzenia Towarzystwa wyp acana jest raz w roku kalendarzowym, w
terminie nie d szym ni  14 dni od ko ca danego roku i jest ona równa wysoko ci rezerwy w
ostatnim Dniu Wyceny roku kalendarzowego. ---------------------------------------------------------------

3. Towarzystwo z w asnych rodków, w tym Wynagrodzenia Towarzystwa, pokrywa wszelkie
koszty Subfunduszu, za wyj tkiem kosztów wskazanych w ust. 4 i 5. Towarzystwo pokrywa tak e
koszty wskazane w ust. 5 przekraczaj ce przewidziany limit. Towarzystwo mo e równie  podj
decyzje o pokrywaniu kosztów wskazanych w ust. 4 i 5 z w asnych rodków. --------------------------

4. Oprócz Wynagrodzenia Towarzystwa Aktywa Subfunduszu obci aj  nast puj ce koszty,
pokrywane przez Fundusz w pe nej wysoko ci: -------------------------------------------------------------
1) prowizje i op aty transakcyjne zwi zane z nabywaniem i zbywaniem instrumentów

finansowych oraz prowizje i op aty zwi zane z przekazywaniem rodków pieni nych, w tym
koszty us ug maklerskich oraz us ug Depozytariusza zwi zanych z rozliczaniem transakcji, -----

2) prowizje i op aty zwi zane z przechowywaniem instrumentów finansowych oraz prowizje i
op aty zwi zane z obs ug  rachunków bankowych, -----------------------------------------------------

3) podatki i inne obci enia na one przez w ciwe organy pa stwowe w zwi zku z
dzia alno ci  Funduszu, -------------------------------------------------------------------------------------

4) prowizje i op aty zwi zane z obs ug  i sp at  zaci gni tych po yczek i kredytów bankowych. --
5. Oprócz Wynagrodzenia Towarzystwa Aktywa Subfunduszu obci aj  nast puj ce koszty,

pokrywane przez Fundusz cznie w wysoko ci nie wy szej ni  0,5% w skali roku, naliczane od
Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu w danym dniu: ----------------------------------------------------
1) koszty us ug Depozytariusza, za wyj tkiem kosztów us ug, o których mowa w ust. 4 pkt 1, -----
2) koszty us ug Agenta Transferowego, ----------------------------------------------------------------------
3) koszty us ug bieg ego rewidenta, --------------------------------------------------------------------------
4) koszty przygotowania, druku, dystrybucji i publikacji materia ów informacyjnych i og osze ,

w tym prospektu, skrótu prospektu i sprawozda  finansowych Funduszu i Subfunduszu.---------
6. Koszty wskazane w ust. 4 i 5 zwi zane bezpo rednio z funkcjonowaniem Subfunduszu pokrywane

 w ca ci z Aktywów Subfunduszu. Je eli obowi zek pokrycia kosztów, o których mowa w ust.
4 lub 5, obci a Fundusz w ca ci partycypacj  danego Subfunduszu w tych kosztach oblicza si
na podstawie stosunku Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu do Warto ci Aktywów Netto
Funduszu na Dzie  Wyceny poprzedzaj cy dzie  uj cia zobowi zania w ksi gach rachunkowych
Funduszu. W przypadku, gdy Fundusz zawiera umow  zbycia lub nabycia sk adników lokat
dotycz  wi cej ni  jednego Subfunduszu, wówczas koszty transakcji obci aj  te Subfundusze
proporcjonalnie do udzia u warto ci transakcji danego Subfunduszu w warto ci transakcji ogó em.

7. Pokrycie kosztów Funduszu zwi zanych z funkcjonowaniem Subfunduszu, z wyj tkiem kosztów z
tytu u podatków i innych obci  na onych przez w ciwe organy pa stwowe w zwi zku z
dzia alno ci  Subfunduszu, nast puje najwcze niej w terminie ich wymagalno ci. Pokrycie
kosztów z tytu u podatków i innych obci  na onych przez w ciwe organy pa stwowe w
zwi zku z dzia alno ci  Subfunduszu nast puje w wysoko ci i terminach okre lonych przez

ciwe przepisy. -----------------------------------------------------------------------------------------------
8. W okresie likwidacji Subfunduszu, je eli likwidacja nie jest prowadzona w zwi zku z likwidacj

Funduszu, Aktywa likwidowanego Subfunduszu obci aj  koszty jego likwidacji, w tym
wynagrodzenie likwidatora Subfunduszu. Koszty te nie mog  przekroczy  kwoty 100.000 z otych.
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Koszty przewy szaj ce t  kwot  pokrywane b  przez Towarzystwo, z tym e nie wyklucza to
mo liwo ci pokrycia wszystkich kosztów przez Towarzystwo. -------------------------------------------

9. W okresie likwidacji Funduszu, Aktywa Subfunduszu, je eli Subfundusz jest likwidowany w
zwi zku z likwidacj  Funduszu, obci aj  koszty likwidacji Funduszu, w tym wynagrodzenie
likwidatora Funduszu. Koszty te obci aj  Aktywa Subfunduszu proporcjonalnie do Warto ci
Aktywów Netto Subfunduszu w Aktywach Netto Funduszu na dzie  rozpocz cia likwidacji
Funduszu. Koszty obci aj ce Aktywa Subfunduszy w zwi zku z likwidacj  Funduszu nie mog
przekroczy  kwoty 200.000 (dwie cie tysi cy) z otych. Koszty przewy szaj ce t  kwot
pokrywane b  przez Towarzystwo, z tym e nie wyklucza to mo liwo ci pokrycia wszystkich
kosztów przez Towarzystwo. -----------------------------------------------------------------------------------

Op aty manipulacyjne------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 6 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Z tytu u zbywania Jednostek Uczestnictwa pobierana jest Op ata Dystrybucyjna w wysoko ci nie

wy szej ni : -------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) 3,3% wp aty dokonanej przez nabywc  - dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, ----------------
2) 3,3% zadeklarowanej przez Uczestnika sumy wp at w ramach danego Programu

Inwestycyjnego, pobrana jednorazowo z pierwszej wp aty Uczestnika w ramach danego
Programu Inwestycyjnego - dla Jednostek Uczestnictwa kategorii S. --------------------------------

2. Z tytu u odkupienia Jednostek Uczestnictwa kategorii S mo e by  pobierana Op ata Umorzeniowa
w wysoko ci nie wy szej ni  3,3% zadeklarowanej przez Uczestnika sumy wp at w ramach
danego Programu Inwestycyjnego pobrana z kwoty nale nej Uczestnikowi z tytu u odkupienia
tych Jednostek Uczestnictwa przed opodatkowaniem. ------------------------------------------------------

3. Z tytu u zbycia Jednostek Uczestnictwa w ramach konwersji albo zamiany, w miejsce Op aty
Dystrybucyjnej mo e by  pobierana Op ata Wyrównawcza, wyliczana zgodnie z postanowieniami
§ 22 Cz ci I Statutu. --------------------------------------------------------------------------------------------
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Rozdzia  IV -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Subfundusz QUERCUS Ba kany i Turcja -----------------------------------------------------------------------

§ 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Subfundusz dzia a pod nazw  QUERCUS Ba kany i Turcja. Subfundusz mo e w materia ach

reklamowych, og oszeniach, formularzach i korespondencji u ywa  nazwy w j zyku angielskim,
w brzmieniu QUERCUS Balkans and Turkey.---------------------------------------------------------------

2. Uczestnikami Subfunduszu mog  by  osoby wskazane w § 31 Cz ci I Statutu. -----------------------
3. Subfundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa kategorii A i S. -----------------------------------------------
4. Zasady zbywania Jednostek Uczestnictwa okre laj  § 23 – 30 Cz ci I Statutu. ------------------------
5. Wysoko ci minimalnych wp at okre la § 20 Cz ci I Statutu. ---------------------------------------------
6. Prawa uczestników Subfunduszu inne ni  wynikaj ce z Ustawy okre la Cz  I Statutu, w

szczególno ci § 34 Cz ci I Statutu. ---------------------------------------------------------------------------

Cel inwestycyjny Subfunduszu -------------------------------------------------------------------------------------
§ 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost warto ci jego Aktywów w wyniku wzrostu

warto ci lokat. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Subfundusz nie gwarantuje osi gni cia celu inwestycyjnego okre lonego w ust. 1. --------------------

Typy i rodzaje papierów warto ciowych i innych praw maj tkowych b cych przedmiotem lokat
Subfunduszu, g ówne ograniczenia inwestycyjne Subfunduszu oraz dopuszczalna wysoko
kredytów i po yczek zaci ganych przez Subfundusz ----------------------------------------------------------
§ 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Fundusz mo e lokowa  Aktywa Subfunduszu w papiery warto ciowe i inne prawa maj tkowe,

których typy i rodzaje s  wskazane w § 8 Cz ci I Statutu, przy zachowaniu zasad dywersyfikacji
lokat i ogranicze  wskazanych poni ej oraz w § 4 niniejszego rozdzia u. Zgodnie z § 8 ust. 1
Cz ci I Statutu, Fundusz wskazuje, e w przypadku lokat Subfunduszu nie przewiduje odst pstw
od okre lenia dopuszczalnych typów i rodzajów lokat zawartego w § 8 Cz ci I Statutu. -------------

2. Fundusz dokonuj c lokat Subfunduszu kieruje si  g ównymi kryteriami doboru poszczególnych
kategorii lokat okre lonymi w § 9 Cz ci I Statutu. Zgodnie z § 9 ust. 1 Cz ci I Statutu, Fundusz
wskazuje, e dodatkowe kryteria doboru lokat Subfunduszu wskazane s  w § 4 niniejszego
rozdzia u. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Fundusz dokonuj c lokat Subfunduszu przestrzega ogranicze  inwestycyjnych wskazanych w § 10
Cz ci I Statutu, przy zachowaniu zasad dywersyfikacji lokat i ogranicze  wskazanych w § 4
niniejszego rozdzia u. W szczególno ci Fundusz mo e lokowa  Aktywa Subfunduszu w papiery
warto ciowe i Instrumenty Rynku Pieni nego, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 2 i 3 Cz ci I
Statutu. Zgodnie z § 10 ust. 1 Cz ci I Statutu Fundusz wskazuje, e w przypadku lokat
Subfunduszu nie przewiduje odst pstw od ogranicze  inwestycyjnych wskazanych w § 10 Cz ci I
Statutu. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Fundusz dokonuj c lokat Subfunduszu przestrzega limitów inwestycyjnych wskazanych w § 11
Cz ci I Statutu, przy zachowaniu zasad dywersyfikacji lokat i ogranicze  wskazanych w § 4
niniejszego rozdzia u. W szczególno ci Fundusz mo e do lokat Aktywów Subfunduszu stosowa
limity, o których mowa w § 11 ust. 2 pkt 2 i ust. 4 pkt 1 i 2 Cz ci I Statutu. Zgodnie z § 11 ust. 1
Cz ci I Statutu Fundusz wskazuje, e w przypadku lokat Subfunduszu nie przewiduje odst pstw
od limitów inwestycyjnych wskazanych w § 11 Cz ci I Statutu. -----------------------------------------

5. Dopuszczaln  wysoko  kredytów i po yczek zaci ganych przez Fundusz w ci ar Aktywów
Subfunduszu okre la § 13 Cz ci I Statutu. ------------------------------------------------------------------

Opis polityki inwestycyjnej Subfunduszu ------------------------------------------------------------------------
§ 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Subfundusz b dzie d  do osi gni cia wzrostu warto ci aktywów Subfunduszu w

ugoterminowym horyzoncie inwestycyjnym. --------------------------------------------------------------
2. G ównym kryterium, którym b dzie kierowa  si  Subfundusz, jest wzrost warto ci aktywów

Subfunduszu w d ugoterminowym horyzoncie inwestycyjnym. Subfundusz b dzie inwestowa
przede wszystkim w Instrumenty Akcyjne notowane na gie dach w Stambule, Atenach,
Bukareszcie i Sofii. Cz  aktywów, która nie b dzie ulokowana w akcjach, Subfundusz b dzie
inwestowa  Instrumenty D ne, przede wszystkim w krótkoterminowe papiery warto ciowe
emitowane, por czone lub gwarantowane przez Skarb Pa stwa lub Narodowy Bank Polski oraz
emitowane, por czane lub gwarantowane przez Turcj , Grecj , Rumuni  i Bu gari  oraz banki
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centralne tych pa stw. Fundusz mo e inwestowa  Aktywa Subfunduszu tak e w inne instrumenty
finansowe okre lone w ust. 4, przy zachowaniu przewidzianych limitów. -------------------------------

3. Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie Aktywów Subfunduszu, w
ramach limitów okre lonych w ust. 4, g ównie w Instrumenty Akcyjne notowane na gie dach w
Stambule, Atenach, Bukareszcie i Sofii oraz w Instrumenty D ne emitowane, por czane lub
gwarantowane przez Turcj , Grecj , Rumuni  i Bu gari  oraz banki centralne tych pa stw.
Subfundusz jest funduszem regionalnym i koncentruje lokaty w okre lonym obszarze
geograficznym. Lokaty, o których mowa w zdaniu pierwszym b  stanowi y cznie co najmniej
50% warto ci Aktywów Subfunduszu. ------------------------------------------------------------------------

4. Fundusz dokonuj c lokat Aktywów Subfunduszu b dzie stosowa  nast puj ce zasady
dywersyfikacji lokat: --------------------------------------------------------------------------------------------
1) Instrumenty Akcyjne - od 50% do 100% warto ci Aktywów Subfunduszu, w tym: ----------------

a) zagraniczne Instrumenty Akcyjne - od 50% do 100% warto ci Aktywów Subfunduszu, ------
b) akcje nabywane w ramach pre-IPO - od 0% do 10% warto ci Aktywów Subfunduszu, -------

2) Instrumenty D ne - od 0% do 50% warto ci Aktywów Subfunduszu, w tym: --------------------
a) d ne papiery warto ciowe i Instrumenty Rynku Pieni nego emitowane, por czone lub

gwarantowane przez Skarb Pa stwa lub Narodowy Bank Polski - od 0% do 25% warto ci
Aktywów Subfunduszu, --------------------------------------------------------------------------------

b) d ne papiery warto ciowe i Instrumenty Rynku Pieni nego, o których mowa w § 10 ust.
2 pkt 1 – 5) Cz ci I Statutu, z wy czeniem d nych papierów warto ciowych i
Instrumentów Rynku Pieni nego emitowanych, por czonych lub gwarantowanych przez
Skarb Pa stwa lub Narodowy Bank Polski - od 0% do 50% warto ci Aktywów
Subfunduszu, ---------------------------------------------------------------------------------------------

c) (uchylony) ------------------------------------------------------------------------------------------------
d) listy zastawne - od 0% do 25% warto ci Aktywów Subfunduszu, --------------------------------
e) zagraniczne Instrumenty D ne - od 0% do 50% warto ci Aktywów Subfunduszu, ----------

3) Tytu y Uczestnictwa - od 0% do 10% warto ci Aktywów Subfunduszu, ----------------------------
4) Depozyty - od 0% do 25% warto ci Aktywów Subfunduszu. -----------------------------------------

5. W ramach realizacji celu inwestycyjnego Subfunduszu Fundusz d y, aby osi gn  wzrost
warto ci jednostki uczestnictwa Subfunduszu w uj ciu relatywnym do benchmarku wskazanego w
Prospekcie. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wynagrodzenie Towarzystwa. Koszty obci aj ce Subfundusz ---------------------------------------------
§ 5 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Towarzystwo z tytu u zarz dzania Subfunduszem pobiera z Aktywów Subfunduszu

Wynagrodzenie Towarzystwa sk adaj ce si  z cz ci: ------------------------------------------------------
1) sta ej, w wysoko ci nie wy szej ni  3,3% w skali roku, naliczanej od Warto ci Aktywów Netto

Subfunduszu w danym dniu, -------------------------------------------------------------------------------
2) zmiennej, w wysoko ci nie wy szej ni  20% wzrostu Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu

na Jednostk  Uczestnictwa ponad stop  odniesienia równ  zmianie warto ci indeksu 50% ISE
+ 30% ATX + 15% BET + 5% Sofix i nie wy szej ni  0,5% Warto ci Aktywów Netto
Subfunduszu na Jednostk  Uczestnictwa w danym dniu.-----------------------------------------------

2. Na pokrycie Wynagrodzenia Towarzystwa naliczonego zgodnie z zasadami okre lonymi w ust. 1
tworzy si  ka dego dnia w danym roku, w ci ar kosztów Funduszu zwi zanych z
funkcjonowaniem danego Subfunduszu, rezerw  w kwocie równej wysoko ci naliczonego w tym
dniu Wynagrodzenia Towarzystwa. ---------------------------------------------------------------------------
Rezerw  na cz  sta  Wynagrodzenia Towarzystwa w danym dniu tworzy si  wed ug
nast puj cego algorytmu: ---------------------------------------------------------------------------------------

LDR
LDdWANdRS )1(033,0)(  ---------------------------------------------------------------

gdzie: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
RS(d) – przyrost rezerwy na cz  sta  Wynagrodzenia Towarzystwa, -----------------------------
WAN(d-1) – Warto  Aktywów Netto Subfunduszu na koniec poprzedniego dnia wyceny,------
LD – liczba dni pomi dzy bie cym a poprzednim dniem wyceny, ----------------------------------
LDR – liczba dni w danym roku kalendarzowym. ------------------------------------------------------

Cz  sta a Wynagrodzenia Towarzystwa wyp acana jest raz w miesi cu, w terminie nie d szym
ni  14 dni od ko ca danego miesi ca i jest ona sum  rezerw wyznaczonych we wszystkich Dniach
Wyceny danego miesi ca. --------------------------------------------------------------------------------------
Rezerw  na cz  zmienn  Wynagrodzenia Towarzystwa w danym dniu tworzy si  wed ug
nast puj cego algorytmu: ---------------------------------------------------------------------------------------
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))
)0(
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IABS
dIABSWANJUdWAJUMAXdRZJU  --------------------

)1()()( dLJUdRZJUdRZ --------------------------------------------------------------------
gdzie: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
RZJU(d) – rezerwa na cz  zmienn  Wynagrodzenia Towarzystwa na Jednostk
Uczestnictwa, -------------------------------------------------------------------------------------------------
WAJU(d) – warto  aktywów Subfunduszu na Jednostk  Uczestnictwa w danym dniu po
rezerwie na cz  sta  Wynagrodzenia Towarzystwa, -------------------------------------------------
WANJU(0) – Warto  Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostk  Uczestnictwa Subfunduszu
w ostatnim dniu wyceny w poprzednim roku kalendarzowym (w przypadku pierwszego roku
wyceny – 100), -----------------------------------------------------------------------------------------------
IABS(d) – warto  indeksu opisuj cego stop  odniesienia, --------------------------------------------
IABS(0) – warto  indeksu opisuj cego stop  odniesienia w ostatnim dniu wyceny w
poprzednim roku kalendarzowym (w przypadku pierwszego roku wyceny – 100), ----------------
RZ(d) – rezerwa na cz  zmienn  Wynagrodzenia Towarzystwa, -----------------------------------
LJU(d-1) – liczba Jednostek Uczestnictwa w poprzednim dniu wyceny. ----------------------------

Zgodnie z ust. 1 pkt 2, wysoko  rezerwy na cz  zmienn  Wynagrodzenia Towarzystwa na
Jednostk  Uczestnictwa, tj. RZJU(d), nie mo e by  wi ksza ni  0,5% WANJU(d).--------------------
Cz  zmienna Wynagrodzenia Towarzystwa wyp acana jest raz w roku kalendarzowym, w
terminie nie d szym ni  14 dni od ko ca danego roku i jest ona równa wysoko ci rezerwy w
ostatnim Dniu Wyceny roku kalendarzowego. ---------------------------------------------------------------

3. Towarzystwo z w asnych rodków, w tym Wynagrodzenia Towarzystwa, pokrywa wszelkie
koszty Subfunduszu, za wyj tkiem kosztów wskazanych w ust. 4 i 5. Towarzystwo pokrywa tak e
koszty wskazane w ust. 5 przekraczaj ce przewidziany limit. Towarzystwo mo e równie  podj
decyzje o pokrywaniu kosztów wskazanych w ust. 4 i 5 z w asnych rodków. --------------------------

4. Oprócz Wynagrodzenia Towarzystwa Aktywa Subfunduszu obci aj  nast puj ce koszty,
pokrywane przez Fundusz w pe nej wysoko ci: -------------------------------------------------------------
1) prowizje i op aty transakcyjne zwi zane z nabywaniem i zbywaniem instrumentów

finansowych oraz prowizje i op aty zwi zane z przekazywaniem rodków pieni nych, w tym
koszty us ug maklerskich oraz us ug Depozytariusza zwi zanych z rozliczaniem transakcji, -----

2) prowizje i op aty zwi zane z przechowywaniem instrumentów finansowych oraz prowizje i
op aty zwi zane z obs ug  rachunków bankowych, -----------------------------------------------------

3) podatki i inne obci enia na one przez w ciwe organy pa stwowe w zwi zku z
dzia alno ci  Funduszu, -------------------------------------------------------------------------------------

4) prowizje i op aty zwi zane z obs ug  i sp at  zaci gni tych po yczek i kredytów bankowych. --
5. Oprócz Wynagrodzenia Towarzystwa Aktywa Subfunduszu obci aj  nast puj ce koszty,

pokrywane przez Fundusz cznie w wysoko ci nie wy szej ni  1% w skali roku, naliczane od
Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu w danym dniu: ----------------------------------------------------
1) koszty us ug Depozytariusza, za wyj tkiem kosztów us ug, o których mowa w ust. 4 pkt 1, -----
2) koszty us ug Agenta Transferowego, ----------------------------------------------------------------------
3) koszty us ug bieg ego rewidenta, --------------------------------------------------------------------------
4) koszty przygotowania, druku, dystrybucji i publikacji materia ów informacyjnych i og osze ,

w tym prospektu, skrótu prospektu i sprawozda  finansowych Funduszu i Subfunduszu,---------
5) koszty us ug podmiotów wiadcz cych us ugi doradcze w zakresie instrumentów finansowych

notowanych na rynkach zagranicznych. ------------------------------------------------------------------
6. Koszty wskazane w ust. 4 i 5 zwi zane bezpo rednio z funkcjonowaniem Subfunduszu pokrywane

 w ca ci z Aktywów Subfunduszu. Je eli obowi zek pokrycia kosztów, o których mowa w ust.
4 lub 5, obci a Fundusz w ca ci partycypacj  danego Subfunduszu w tych kosztach oblicza si
na podstawie stosunku Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu do Warto ci Aktywów Netto
Funduszu na Dzie  Wyceny poprzedzaj cy dzie  uj cia zobowi zania w ksi gach rachunkowych
Funduszu. W przypadku, gdy Fundusz zawiera umow  zbycia lub nabycia sk adników lokat
dotycz  wi cej ni  jednego Subfunduszu, wówczas koszty transakcji obci aj  te Subfundusze
proporcjonalnie do udzia u warto ci transakcji danego Subfunduszu w warto ci transakcji ogó em.

7. Pokrycie kosztów Funduszu zwi zanych z funkcjonowaniem Subfunduszu, z wyj tkiem kosztów z
tytu u podatków i innych obci  na onych przez w ciwe organy pa stwowe w zwi zku z
dzia alno ci  Subfunduszu, nast puje najwcze niej w terminie ich wymagalno ci. Pokrycie
kosztów z tytu u podatków i innych obci  na onych przez w ciwe organy pa stwowe w
zwi zku z dzia alno ci  Subfunduszu nast puje w wysoko ci i terminach okre lonych przez

ciwe przepisy. -----------------------------------------------------------------------------------------------
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8. W okresie likwidacji Subfunduszu, je eli likwidacja nie jest prowadzona w zwi zku z likwidacj
Funduszu, Aktywa likwidowanego Subfunduszu obci aj  koszty jego likwidacji, w tym
wynagrodzenie likwidatora Subfunduszu. Koszty te nie mog  przekroczy  kwoty 100.000 z otych.
Koszty przewy szaj ce t  kwot  pokrywane b  przez Towarzystwo, z tym e nie wyklucza to
mo liwo ci pokrycia wszystkich kosztów przez Towarzystwo. -------------------------------------------

9. W okresie likwidacji Funduszu, Aktywa Subfunduszu, je eli Subfundusz jest likwidowany w
zwi zku z likwidacj  Funduszu, obci aj  koszty likwidacji Funduszu, w tym wynagrodzenie
likwidatora Funduszu. Koszty te obci aj  Aktywa Subfunduszu proporcjonalnie do Warto ci
Aktywów Netto Subfunduszu w Aktywach Netto Funduszu na dzie  rozpocz cia likwidacji
Funduszu. Koszty obci aj ce Aktywa Subfunduszy w zwi zku z likwidacj  Funduszu nie mog
przekroczy  kwoty 200.000 (dwie cie tysi cy) z otych. Koszty przewy szaj ce t  kwot
pokrywane b  przez Towarzystwo, z tym e nie wyklucza to mo liwo ci pokrycia wszystkich
kosztów przez Towarzystwo. -----------------------------------------------------------------------------------

Op aty manipulacyjne------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 6 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Z tytu u zbywania Jednostek Uczestnictwa pobierana jest Op ata Dystrybucyjna w wysoko ci nie

wy szej ni : -------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) 3,3% wp aty dokonanej przez nabywc  - dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, ----------------
2) 3,3% zadeklarowanej przez Uczestnika sumy wp at w ramach danego Programu

Inwestycyjnego, pobrana jednorazowo z pierwszej wp aty Uczestnika w ramach danego
Programu Inwestycyjnego - dla Jednostek Uczestnictwa kategorii S. --------------------------------

2. Z tytu u odkupienia Jednostek Uczestnictwa kategorii S mo e by  pobierana Op ata Umorzeniowa
w wysoko ci nie wy szej ni  3,3% zadeklarowanej przez Uczestnika sumy wp at w ramach
danego Programu Inwestycyjnego pobrana z kwoty nale nej Uczestnikowi z tytu u odkupienia
tych Jednostek Uczestnictwa przed opodatkowaniem. ------------------------------------------------------

3. Z tytu u zbycia Jednostek Uczestnictwa w ramach konwersji albo zamiany, w miejsce Op aty
Dystrybucyjnej mo e by  pobierana Op ata Wyrównawcza, wyliczana zgodnie z postanowieniami
§ 22 Cz ci I Statutu. --------------------------------------------------------------------------------------------
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Rozdzia  V --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Subfundusz QUERCUS Rosja--------------------------------------------------------------------------------------

§ 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Subfundusz dzia a pod nazw  QUERCUS Rosja. Subfundusz mo e w materia ach reklamowych,

og oszeniach, formularzach i korespondencji u ywa  nazwy w j zyku angielskim, w brzmieniu
QUERCUS Russia. ----------------------------------------------------------------------------------------------

2. Uczestnikami Subfunduszu mog  by  osoby wskazane w § 31 Cz ci I Statutu. -----------------------
3. Subfundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa kategorii A i S. -----------------------------------------------
4. Zasady zbywania Jednostek Uczestnictwa okre laj  § 23 – 30 Cz ci I Statutu. ------------------------
5. Wysoko ci minimalnych wp at okre la § 20 Cz ci I Statutu. ---------------------------------------------
6. Prawa uczestników Subfunduszu inne ni  wynikaj ce z Ustawy okre la Cz  I Statutu, w

szczególno ci § 34 Cz ci I Statutu. ---------------------------------------------------------------------------

Cel inwestycyjny Subfunduszu -------------------------------------------------------------------------------------
§ 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost warto ci jego Aktywów w wyniku wzrostu

warto ci lokat. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Subfundusz nie gwarantuje osi gni cia celu inwestycyjnego okre lonego w ust. 1. --------------------

Typy i rodzaje papierów warto ciowych i innych praw maj tkowych b cych przedmiotem lokat
Subfunduszu, g ówne ograniczenia inwestycyjne Subfunduszu oraz dopuszczalna wysoko
kredytów i po yczek zaci ganych przez Subfundusz ----------------------------------------------------------
§ 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Fundusz mo e lokowa  Aktywa Subfunduszu w papiery warto ciowe i inne prawa maj tkowe,

których typy i rodzaje s  wskazane w § 8 Cz ci I Statutu. ------------------------------------------------
2. Fundusz dokonuj c lokat Subfunduszu kieruje si  g ównymi kryteriami doboru poszczególnych

kategorii lokat okre lonymi w § 9 Cz ci I Statutu. ---------------------------------------------------------
3. Fundusz dokonuj c lokat Subfunduszu przestrzega ogranicze  inwestycyjnych wskazanych w § 10

Cz ci I Statutu. W szczególno ci Fundusz mo e lokowa  Aktywa Subfunduszu w papiery
warto ciowe i Instrumenty Rynku Pieni nego, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 2 i 3 Cz ci I
Statutu. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Fundusz dokonuj c lokat Subfunduszu przestrzega limitów inwestycyjnych wskazanych w § 11
Cz ci I Statutu oraz w § 4 niniejszego rozdzia u. W szczególno ci Fundusz mo e do lokat
Aktywów Subfunduszu stosowa  limity, o których mowa w § 11 ust. 2 pkt 2 i ust. 4 pkt 1 i 2
Cz ci I Statutu. Zgodnie z § 11 ust. 1 Cz ci I Statutu Fundusz wskazuje, e w drodze wyj tku od
limitu okre lonego w § 11 ust. 6 Cz ci I Statutu, Fundusz mo e lokowa  ponad 10% warto ci
Aktywów Subfunduszu w lokaty wskazane w § 11 ust. 6 Cz ci I Statutu. ------------------------------

5. Dopuszczaln  wysoko  kredytów i po yczek zaci ganych przez Fundusz w ci ar Aktywów
Subfunduszu okre la § 13 Cz ci I Statutu. ------------------------------------------------------------------

Opis polityki inwestycyjnej Subfunduszu ------------------------------------------------------------------------
§ 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Fundusz b dzie d  do osi gni cia wzrostu warto ci aktywów Subfunduszu w

ugoterminowym horyzoncie inwestycyjnym. --------------------------------------------------------------
2. Aktywa Subfunduszu b  inwestowane zgodnie z nast puj cymi zasadami: --------------------------

1) celem prowadzonej polityki inwestycyjnej Subfunduszu jest uzyskanie ekspozycji na rosyjski
rynek akcji, ---------------------------------------------------------------------------------------------------

2) Fundusz b dzie, przy dokonywaniu lokat Aktywów Subfunduszu, stosowa  zasady i
ograniczenia inwestycyjne okre lone w Ustawie dla specjalistycznego funduszu
inwestycyjnego otwartego, ---------------------------------------------------------------------------------

3) Fundusz b dzie inwestowa  Aktywa Subfunduszu przede wszystkim w Instrumenty Akcyjne
emitowane przez spó ki koncentruj ce swoj  dzia alno  w Federacji Rosyjskiej b
instrumenty wystawione w zwi zku z akcjami takich spó ek (w szczególno ci kwity
depozytowe – ADR-y i GDR-y), --------------------------------------------------------------------------

4) w przypadku, gdy uzyskanie ekspozycji na rosyjski rynek akcji poprzez inwestycje w
Instrumenty Akcyjne b dzie niemo liwe lub nieuzasadnione z inwestycyjnego (bior c pod
uwag  mo liwo ci dokonania alternatywnych inwestycji) b  ekonomicznego (bior c pod
uwag  ponoszone koszty) punktu widzenia, wówczas Subfundusz b dzie inwestowa  w: --------
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a) Tytu y Uczestnictwa emitowane przez podmioty, których polityka inwestycyjna przewiduje
inwestowanie przez te podmioty w akcje emitowane przez spó ki koncentruj ce swoj
dzia alno  w Federacji Rosyjskiej, lub --------------------------------------------------------------

b) emitowane przez podmioty typu ETF (Exchanged Traded Funds), których polityka
inwestycyjna przewiduje odwzorowywanie zmian indeksów RTS b  MICEX
obliczanych i publikowanych przez, odpowiednio, gie  Russian Trading System Stock
Exchange b  gie  Moscow Interbank Currency Exchange, -----------------------------------

5) cz  Aktywów Subfunduszu, która nie b dzie ulokowana w Instrumentach Akcyjnych lub
Tytu ach Uczestnictwa, o których mowa powy ej, Fundusz b dzie inwestowa  w inne
Instrumenty Akcyjne, Instrumenty D ne, a tak e w inne instrumenty finansowe okre lone w
§ 3 niniejszego rozdzia u, przy zachowaniu przewidzianych limitów,--------------------------------

6) za spó ki koncentruj ce swoj  dzia alno  w Federacji Rosyjskiej uznaje si  spó ki: --------------
- z siedzib  w Federacji Rosyjskiej, lub ----------------------------------------------------------------
- których akcje s  notowane na rynkach dzia aj cych w Federacji Rosyjskiej, lub ---------------
- prowadz ce dzia alno  operacyjn  g ównie w Federacji Rosyjskiej, ----------------------------

7) lokaty Subfunduszu spe niaj  kryteria okre lone w art. 93 ust. 4 i 5 Ustawy, -----------------------
8) Fundusz b dzie inwestowa  Aktywa Subfunduszu w instrumenty notowane na rynkach

regulowanych i rynkach zorganizowanych w pa stwach cz onkowskich Unii Europejskiej oraz
pa stwach nale cych do OECD wskazanych w § 10 Cz ci I Statutu, ------------------------------

9) Fundusz mo e zabezpiecza  inwestycje Subfunduszu w instrumenty finansowe denominowane
w walutach obcych przed ryzykiem kursowym. ---------------------------------------------------------

3. Fundusz klasyfikuje Subfundusz do kategorii funduszy akcji. Fundusz realizuje cel inwestycyjny
Subfunduszu poprzez inwestowanie Aktywów Subfunduszu, w ramach limitów okre lonych w ust.
5, g ównie w Instrumenty Akcyjne, o których mowa w ust. 2. Fundusz mo e realizowa  cel
inwestycyjny równie  poprzez inwestowanie w Tytu y Uczestnictwa, o których mowa w ust. 2,
inne Instrumenty Akcyjne oraz w Instrumenty D ne. Fundusz klasyfikuje Subfundusz do
kategorii funduszy regionalnych. Ekspozycja Subfunduszu na rosyjski rynek akcji (rozumiana jako
udzia  lokat w Instrumenty Akcyjne i Tytu y Uczestnictwa wskazane w ust. 2) b dzie wynosi a co
najmniej 50% warto ci Aktywów Subfunduszu. Uczestnicy powinni zwróci  uwag  na mo liwo
zmienno ci lokat w Instrumenty Akcyjne i Tytu y Uczestnictwa oraz ryzyko inwestycyjne z tym
zwi zane. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. W ramach realizacji celu inwestycyjnego Subfunduszu Fundusz d y, aby osi gn  wzrost
warto ci jednostki uczestnictwa Subfunduszu porównywalny do zmian benchmarku.
Benchmarkiem Subfunduszu jest indeks RTS obliczany i publikowany przez gie  Russian
Trading System Stock Exchange. ------------------------------------------------------------------------------

5. Fundusz dokonuj c lokat Aktywów Subfunduszu b dzie stosowa  nast puj ce limity inwestycyjne:
1) Instrumenty Akcyjne - od 50% do 100% warto ci Aktywów Subfunduszu, -------------------------
2) Instrumenty D ne - od 0% do 50% warto ci Aktywów Subfunduszu, -----------------------------
3) Tytu y Uczestnictwa - od 0% do 50% warto ci Aktywów Subfunduszu, ----------------------------
4) Depozyty - od 0% do 25% warto ci Aktywów Subfunduszu. -----------------------------------------

Wynagrodzenie Towarzystwa. Koszty obci aj ce Subfundusz ---------------------------------------------
§ 5 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Towarzystwo z tytu u zarz dzania Subfunduszem pobiera z Aktywów Subfunduszu

Wynagrodzenie Towarzystwa sk adaj ce si  z cz ci: ------------------------------------------------------
1) sta ej, w wysoko ci nie wy szej ni  3,8% Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku,

naliczanej proporcjonalnie od Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu w danym Dniu Wyceny,-
2) zmiennej, w wysoko ci nie wy szej ni  20% wzrostu Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu

na Jednostk  Uczestnictwa ponad stop  odniesienia równ  zmianie warto ci indeksu RTS i nie
wy szej ni  1% Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostk  Uczestnictwa w danym
Dniu Wyceny. ------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Na pokrycie Wynagrodzenia Towarzystwa naliczonego zgodnie z zasadami okre lonymi w ust. 1
tworzy si  ka dego Dnia Wyceny w danym roku, w ci ar kosztów Funduszu zwi zanych z
funkcjonowaniem danego Subfunduszu, rezerw  w kwocie równej wysoko ci naliczonego w tym
dniu Wynagrodzenia Towarzystwa. ---------------------------------------------------------------------------
Rezerw  na cz  sta  Wynagrodzenia Towarzystwa w danym Dniu Wyceny tworzy si  wed ug
nast puj cego algorytmu: ---------------------------------------------------------------------------------------

LDR
LDdWANdRS )1(038,0)(  ---------------------------------------------------------------

gdzie: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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RS(d) – przyrost rezerwy na cz  sta  Wynagrodzenia Towarzystwa, -----------------------------
WAN(d-1) – Warto  Aktywów Netto Subfunduszu na koniec poprzedniego Dnia Wyceny, ----
LD – liczba dni pomi dzy bie cym a poprzednim Dniem Wyceny, ---------------------------------
LDR – liczba dni w danym roku kalendarzowym. ------------------------------------------------------

Cz  sta a Wynagrodzenia Towarzystwa wyp acana jest raz w miesi cu, w terminie nie d szym
ni  14 dni od ko ca danego miesi ca i jest ona sum  rezerw wyznaczonych we wszystkich Dniach
Wyceny danego miesi ca. --------------------------------------------------------------------------------------
Rezerw  na cz  zmienn  Wynagrodzenia Towarzystwa w danym Dniu Wyceny tworzy si
wed ug nast puj cego algorytmu: -----------------------------------------------------------------------------

))
)0(
)()0()((%20;0()(

SO
dSOWANJUdWAJUMAXdRZJU  -----------------------

)1()()( dLJUdRZJUdRZ --------------------------------------------------------------------
gdzie: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
RZJU(d) – rezerwa na cz  zmienn  Wynagrodzenia Towarzystwa na Jednostk
Uczestnictwa, -------------------------------------------------------------------------------------------------
WAJU(d) – warto  aktywów Subfunduszu na Jednostk  Uczestnictwa w danym Dniu Wyceny
po rezerwie na cz  sta  Wynagrodzenia Towarzystwa, ---------------------------------------------
WANJU(0) – Warto  Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostk  Uczestnictwa Subfunduszu
w ostatnim Dniu Wyceny w poprzednim roku kalendarzowym (w przypadku pierwszego roku
wyceny – 100), -----------------------------------------------------------------------------------------------
SO(d) – warto  indeksu opisuj cego stop  odniesienia, -----------------------------------------------
SO(0) – warto  indeksu opisuj cego stop  odniesienia w ostatnim Dniu Wyceny w
poprzednim roku kalendarzowym (w przypadku pierwszego roku wyceny – w pierwszym dniu
wyceny), ------------------------------------------------------------------------------------------------------
RZ(d) – rezerwa na cz  zmienn  Wynagrodzenia Towarzystwa, -----------------------------------
LJU(d-1) – liczba Jednostek Uczestnictwa w poprzednim Dniu Wyceny. ---------------------------

Zgodnie z ust. 1 pkt 2, wysoko  rezerwy na cz  zmienn  Wynagrodzenia Towarzystwa na
Jednostk  Uczestnictwa, tj. RZJU(d), nie mo e by  wi ksza ni  1% WANJU(d). ----------------------
Cz  zmienna Wynagrodzenia Towarzystwa wyp acana jest raz w roku kalendarzowym, w
terminie nie d szym ni  14 dni od ko ca danego roku i jest ona równa wysoko ci rezerwy w
ostatnim Dniu Wyceny roku kalendarzowego. ---------------------------------------------------------------

3. Towarzystwo z w asnych rodków, w tym Wynagrodzenia Towarzystwa, pokrywa wszelkie
koszty Subfunduszu, za wyj tkiem kosztów wskazanych w ust. 4 i 5. Towarzystwo pokrywa tak e
koszty wskazane w ust. 5 przekraczaj ce przewidziany limit. Towarzystwo mo e równie  w
odniesieniu do Subfunduszu podj  decyzje o pokrywaniu okre lonych kosztów wskazanych w
ust. 4 i 5 obci aj cych Subfundusz z w asnych rodków, w ca ci lub cz ci. ------------------------

4. Oprócz Wynagrodzenia Towarzystwa Aktywa Subfunduszu obci aj  nast puj ce koszty,
pokrywane przez Fundusz w pe nej wysoko ci: -------------------------------------------------------------
1) prowizje i op aty transakcyjne zwi zane z nabywaniem i zbywaniem instrumentów

finansowych oraz prowizje i op aty zwi zane z przekazywaniem rodków pieni nych, w tym
koszty us ug maklerskich oraz us ug Depozytariusza zwi zanych z rozliczaniem transakcji, -----

2) prowizje i op aty zwi zane z przechowywaniem instrumentów finansowych oraz prowizje i
op aty zwi zane z obs ug  rachunków bankowych, -----------------------------------------------------

3) podatki i inne obci enia na one przez w ciwe organy pa stwowe w zwi zku z
dzia alno ci  Funduszu, -------------------------------------------------------------------------------------

4) prowizje i op aty zwi zane z obs ug  i sp at  zaci gni tych po yczek i kredytów bankowych, --
5) op aty za zezwolenia i op aty rejestracyjne, w tym op aty notarialne i op aty s dowe. -------------

5. Oprócz Wynagrodzenia Towarzystwa Aktywa Subfunduszu obci aj  nast puj ce koszty,
pokrywane przez Fundusz w wysoko ci nie wy szej ni  podane ni ej limity okre lone w skali
roku: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) koszty us ug Depozytariusza, za wyj tkiem kosztów, o których mowa w ust. 4 – do wysoko ci

36 tys. z otych za weryfikacj  wyceny aktywów, do wysoko ci 0,05% Warto ci Aktywów
Netto Subfunduszu, nie mniej ni  36 tys. z otych, za prowadzenie rejestru aktywów oraz do
wysoko ci 48 tys. z otych za pozosta e us ugi,-----------------------------------------------------------

2) koszty us ug Agenta Transferowego – do wysoko ci 0,3% Warto ci Aktywów Netto
Subfunduszu, nie mniej ni  36 tys. z otych, za prowadzenie subrejestru uczestników i
rozliczanie zlece  oraz do wysoko ci 0,1% Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu za
pozosta e us ugi, ---------------------------------------------------------------------------------------------
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3) koszty us ug w zakresie rachunkowo ci – do wysoko ci 0,1% Warto ci Aktywów Netto
Subfunduszu, nie mniej ni  120 tys. z otych, za prowadzenie ksi g rachunkowych i ewidencji
transakcji zawieranych przez Fundusz, wycen  aktywów, w tym koszty u ywanego w tym celu
oprogramowania oraz do wysoko ci 48 tys. z otych za us ugi podmiotu uprawnionego do
badania sprawozda  finansowych, ------------------------------------------------------------------------

4) koszty us ug w zakresie zarz dzania aktywami, w tym doradztwo w zakresie instrumentów
finansowych b cych przedmiotem lokat Subfunduszu, a tak e koszty serwisów
informacyjnych – do wysoko ci 0,08% Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu,-------------------

5) koszty us ug prawnych, w tym doradztwo prawne i podatkowe – do wysoko ci 0,02% Warto ci
Aktywów Netto Subfunduszu, -----------------------------------------------------------------------------

6) koszty wydawnicze, w tym poligraficzne (koszty przygotowania, druku, dystrybucji i
publikacji materia ów informacyjnych i og osze , w tym prospektu, skrótu prospektu i
sprawozda  finansowych Funduszu i Subfunduszu) – do wysoko ci 0,1% Warto ci Aktywów
Netto Subfunduszu, nie mniej ni  48 tys. z otych,-------------------------------------------------------

7) koszty likwidacji Subfunduszu, w tym wynagrodzenie likwidatora – do wysoko ci 100 tys.
otych za likwidacj , ---------------------------------------------------------------------------------------

8) koszty likwidacji Funduszu, w tym wynagrodzenie likwidatora – do wysoko ci 200 tys. z otych
za likwidacj . -------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Koszty wskazane w ust. 4 i 5 zwi zane bezpo rednio z funkcjonowaniem Subfunduszu pokrywane
 w ca ci z Aktywów Subfunduszu. Je eli obowi zek pokrycia kosztów, o których mowa w ust.

4 lub 5, obci a Fundusz w ca ci partycypacj  danego Subfunduszu w tych kosztach oblicza si
na podstawie stosunku Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu do Warto ci Aktywów Netto
Funduszu na Dzie  Wyceny poprzedzaj cy dzie  uj cia zobowi zania w ksi gach rachunkowych
Funduszu. W przypadku, gdy Fundusz zawiera umow  zbycia lub nabycia sk adników lokat
dotycz  wi cej ni  jednego Subfunduszu, wówczas koszty transakcji obci aj  te Subfundusze
proporcjonalnie do udzia u warto ci transakcji danego Subfunduszu w warto ci transakcji ogó em.

7. Pokrycie kosztów Funduszu zwi zanych z funkcjonowaniem Subfunduszu, z wyj tkiem kosztów z
tytu u podatków i innych obci  na onych przez w ciwe organy pa stwowe w zwi zku z
dzia alno ci  Subfunduszu, nast puje najwcze niej w terminie ich wymagalno ci. Pokrycie
kosztów z tytu u podatków i innych obci  na onych przez w ciwe organy pa stwowe w
zwi zku z dzia alno ci  Subfunduszu nast puje w wysoko ci i terminach okre lonych przez

ciwe przepisy. -----------------------------------------------------------------------------------------------
8. Koszty wskazane w ust. 4 i 5 b  pokrywane przez Fundusz z Aktywów Subfunduszu lub

zwracane Towarzystwu, je eli zosta y poniesione przez Towarzystwo. ----------------------------------
9. Limity wskazane w ust. 4 i 5 w skali roku b  naliczane proporcjonalnie od Warto ci Aktywów

Netto Subfunduszu w danym Dniu Wyceny. Na pokrycie kosztów wskazanych w ust. 5 tworzy si
ka dego dnia w danym roku, w ci ar kosztów Funduszu zwi zanych z funkcjonowaniem danego
Subfunduszu, rezerwy w kwotach odpowiadaj cych przewidywanym kosztom, ale nie wy sze ni
obowi zuj ce limity. ---------------------------------------------------------------------------------------------
Limity kosztów w danym Dniu Wyceny nalicza si  wed ug nast puj cego algorytmu: ----------------

LDR
LDdWANPWLdLK )1()(  ---------------------------------------------------------------

gdzie: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
LK(d) – przyrost limitu kosztu, ----------------------------------------------------------------------------
PWL – procentowa warto  limitu kosztu, ---------------------------------------------------------------
WAN(d-1) – Warto  Aktywów Netto Subfunduszu na koniec poprzedniego Dnia Wyceny, ----
LD – liczba dni pomi dzy bie cym a poprzednim Dniem Wyceny, ---------------------------------
LDR – liczba dni w danym roku kalendarzowym. ------------------------------------------------------

Op aty manipulacyjne------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 6 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Z tytu u zbywania Jednostek Uczestnictwa pobierana jest Op ata Dystrybucyjna w wysoko ci nie

wy szej ni : -------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) 3,8% wp aty dokonanej przez nabywc  - dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, ----------------
2) 3,8% zadeklarowanej przez Uczestnika sumy wp at w ramach danego Programu

Inwestycyjnego, pobrana jednorazowo z pierwszej wp aty Uczestnika w ramach danego
Programu Inwestycyjnego - dla Jednostek Uczestnictwa kategorii S. --------------------------------

2. Z tytu u odkupienia Jednostek Uczestnictwa kategorii S mo e by  pobierana Op ata Umorzeniowa
w wysoko ci nie wy szej ni  3,8% zadeklarowanej przez Uczestnika sumy wp at w ramach
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danego Programu Inwestycyjnego pobrana z kwoty nale nej Uczestnikowi z tytu u odkupienia
tych Jednostek Uczestnictwa przed opodatkowaniem. ------------------------------------------------------

3. Z tytu u zbycia Jednostek Uczestnictwa w ramach konwersji albo zamiany, w miejsce Op aty
Dystrybucyjnej mo e by  pobierana Op ata Wyrównawcza, wyliczana zgodnie z postanowieniami
§ 22 Cz ci I Statutu. --------------------------------------------------------------------------------------------
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Rozdzia  VI -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Subfundusz QUERCUS Chiny -------------------------------------------------------------------------------------

§ 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Subfundusz dzia a pod nazw  QUERCUS Chiny. Subfundusz mo e w materia ach reklamowych,

og oszeniach, formularzach i korespondencji u ywa  nazwy w j zyku angielskim, w brzmieniu
QUERCUS China. -----------------------------------------------------------------------------------------------

2. Uczestnikami Subfunduszu mog  by  osoby wskazane w § 31 Cz ci I Statutu. -----------------------
3. Subfundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa kategorii A i S. -----------------------------------------------
4. Zasady zbywania Jednostek Uczestnictwa okre laj  § 23 – 30 Cz ci I Statutu. ------------------------
5. Wysoko ci minimalnych wp at okre la § 20 Cz ci I Statutu. ---------------------------------------------
6. Prawa uczestników Subfunduszu inne ni  wynikaj ce z Ustawy okre la Cz  I Statutu, w

szczególno ci § 34 Cz ci I Statutu. ---------------------------------------------------------------------------

Cel inwestycyjny Subfunduszu -------------------------------------------------------------------------------------
§ 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost warto ci jego Aktywów w wyniku wzrostu

warto ci lokat. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Subfundusz nie gwarantuje osi gni cia celu inwestycyjnego okre lonego w ust. 1. --------------------

Typy i rodzaje papierów warto ciowych i innych praw maj tkowych b cych przedmiotem lokat
Subfunduszu, g ówne ograniczenia inwestycyjne Subfunduszu oraz dopuszczalna wysoko
kredytów i po yczek zaci ganych przez Subfundusz ----------------------------------------------------------
§ 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Fundusz mo e lokowa  Aktywa Subfunduszu w papiery warto ciowe i inne prawa maj tkowe,

których typy i rodzaje s  wskazane w § 8 Cz ci I Statutu. ------------------------------------------------
2. Fundusz dokonuj c lokat Subfunduszu kieruje si  g ównymi kryteriami doboru poszczególnych

kategorii lokat okre lonymi w § 9 Cz ci I Statutu. ---------------------------------------------------------
3. Fundusz dokonuj c lokat Subfunduszu przestrzega ogranicze  inwestycyjnych wskazanych w § 10

Cz ci I Statutu. W szczególno ci Fundusz mo e lokowa  Aktywa Subfunduszu w papiery
warto ciowe i Instrumenty Rynku Pieni nego, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 2 i 3 Cz ci I
Statutu. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Fundusz dokonuj c lokat Subfunduszu przestrzega limitów inwestycyjnych wskazanych w § 11
Cz ci I Statutu oraz w § 4 niniejszego rozdzia u. W szczególno ci Fundusz mo e do lokat
Aktywów Subfunduszu stosowa  limity, o których mowa w § 11 ust. 2 pkt 2 i ust. 4 pkt 1 i 2
Cz ci I Statutu. Zgodnie z § 11 ust. 1 Cz ci I Statutu Fundusz wskazuje, e w drodze wyj tku od
limitu okre lonego w § 11 ust. 6 Cz ci I Statutu, Fundusz mo e lokowa  ponad 10% warto ci
Aktywów Subfunduszu w lokaty wskazane w § 11 ust. 6 Cz ci I Statutu, a tak e mo e lokowa
ponad 20% ale nie wi cej ni  50% warto ci Aktywów Subfunduszu w tytu y uczestnictwa
emitowane przez instytucje wskazane w § 4 ust. 6 niniejszego rozdzia u. -------------------------------

5. Dopuszczaln  wysoko  kredytów i po yczek zaci ganych przez Fundusz w ci ar Aktywów
Subfunduszu okre la § 13 Cz ci I Statutu. ------------------------------------------------------------------

Opis polityki inwestycyjnej Subfunduszu ------------------------------------------------------------------------
§ 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Fundusz b dzie d  do osi gni cia wzrostu warto ci aktywów Subfunduszu w

ugoterminowym horyzoncie inwestycyjnym. --------------------------------------------------------------
2. Aktywa Subfunduszu b  inwestowane zgodnie z nast puj cymi zasadami: --------------------------

1) celem prowadzonej polityki inwestycyjnej Subfunduszu jest uzyskanie ekspozycji na chi ski
rynek akcji, ---------------------------------------------------------------------------------------------------

2) Fundusz b dzie, przy dokonywaniu lokat Aktywów Subfunduszu, stosowa  zasady i
ograniczenia inwestycyjne okre lone w Ustawie dla specjalistycznego funduszu
inwestycyjnego otwartego, ---------------------------------------------------------------------------------

3) Fundusz b dzie inwestowa  Aktywa Subfunduszu przede wszystkim w Tytu y Uczestnictwa
emitowane przez podmioty, których polityka inwestycyjna przewiduje inwestowanie przez te
podmioty w Instrumenty Akcyjne emitowane przez spó ki koncentruj ce swoj  dzia alno  w
Chi skiej Republice Ludowej, -----------------------------------------------------------------------------

4) cz  Aktywów Subfunduszu, która nie b dzie ulokowana w Tytu y Uczestnictwa, Fundusz
dzie inwestowa  w Instrumenty Akcyjne, Instrumenty D ne, a tak e w inne instrumenty

finansowe okre lone w § 3 niniejszego rozdzia u, przy zachowaniu przewidzianych limitów, ---
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5) za spó ki koncentruj ce swoj  dzia alno  w Chi skiej Republice Ludowej uznaje si  spó ki: ---
- z siedzib  w Chi skiej Republice Ludowej, lub -----------------------------------------------------
- których akcje s  notowane na gie dach w Chi skiej Republice Ludowej, lub -------------------
- prowadz ce dzia alno  operacyjn  g ównie w Chi skiej Republice Ludowej, -----------------

6) na potrzeby okre lenia polityki inwestycyjnej Subfunduszu przyjmuje si , e polityka
inwestycyjna podmiotów, o których mowa w pkt 2 przewiduje inwestowanie przez te podmioty

ównie w Instrumenty Akcyjne emitowane przez spó ki koncentruj ce swoj  dzia alno  w
Chi skiej Republice Ludowej, równie  gdy w miejsce Chi skiej Republiki Ludowej wskazuj
Chiny („China”) lub Chiny, Hong Kong i Tajwan, lub pos uguj  si  poj ciem „Greater China”,

7) lokaty Subfunduszu spe niaj  kryteria okre lone w art. 93 ust. 4 i 5 Ustawy, -----------------------
8) Fundusz b dzie inwestowa  Aktywa Subfunduszu w instrumenty notowane na rynkach

regulowanych i rynkach zorganizowanych w pa stwach cz onkowskich Unii Europejskiej oraz
pa stwach nale cych do OECD wskazanych w § 10 Cz ci I Statutu, ------------------------------

9) Fundusz mo e zabezpiecza  inwestycje Subfunduszu w instrumenty finansowe denominowane
w walutach obcych przed ryzykiem kursowym. ---------------------------------------------------------

3. Z uwagi na stosowan  technik  inwestycyjn  Fundusz klasyfikuje Subfundusz do kategorii
„fundusz funduszy”. Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie
Aktywów Subfunduszu, w ramach limitów okre lonych w ust. 5, g ównie w Tytu y Uczestnictwa,
o których mowa w ust. 2 Fundusz mo e realizowa  cel inwestycyjny równie  poprzez
inwestowanie w Instrumenty Akcyjne oraz w Instrumenty D ne. Fundusz klasyfikuje
Subfundusz do kategorii funduszy regionalnych. Ekspozycja Subfunduszu na chi ski rynek akcji
(rozumiana jako udzia  lokat w Tytu y Uczestnictwa wskazane w ust. 2) b dzie wynosi a co
najmniej 50% warto ci Aktywów Subfunduszu. -------------------------------------------------------------

4. W ramach realizacji celu inwestycyjnego Subfunduszu Fundusz d y, aby osi gn  wzrost
warto ci jednostki uczestnictwa Subfunduszu porównywalny do zmian benchmarku.
Benchmarkiem Subfunduszu jest indeks MSCI ZHONG HUA obliczany i publikowany przez
firm  MSCI Inc. z siedzib  w Nowym Yorku. Indeks MSCI ZHONG HUA nale y do serii
indeksów obrazuj cych chi ski rynek akcji, których celem jest odzwierciedlenie mo liwo ci
inwestycyjnych na tym rynku. Firma MSCI Inc. specjalizuje si  w dostarczaniu narz dzi
wspieraj cych proces podejmowania decyzji inwestycyjnych, w szczególno ci oblicza i publikuje
indeksy rynków akcji. -------------------------------------------------------------------------------------------

5. Fundusz dokonuj c lokat Aktywów Subfunduszu b dzie stosowa  nast puj ce limity inwestycyjne:
1) Instrumenty Akcyjne - od 0% do 25% warto ci Aktywów Subfunduszu, w tym: -------------------
2) Instrumenty D ne - od 0% do 50% warto ci Aktywów Subfunduszu, w tym: --------------------
3) Tytu y Uczestnictwa - od 50% do 100% warto ci Aktywów Subfunduszu, w tym: ----------------
4) Depozyty - od 0% do 25% warto ci Aktywów Subfunduszu. -----------------------------------------

6. Fundusz mo e lokowa  ponad 20%, ale nie wi cej ni  50% warto ci Aktywów Subfunduszu w
tytu y uczestnictwa emitowane przez: -------------------------------------------------------------------------
1) AIG Greater China Equity, -------------------------------------------------------------------------------
2) Allianz RCM China Fund. --------------------------------------------------------------------------------
3) CS EF (Lux) Greater China, ------------------------------------------------------------------------------
4) DWS Invest Chinese Equities, ---------------------------------------------------------------------------
5) Europartners Multi Investment Fund China & Hong Kong, -----------------------------------------
6) Fidelity FDS - China Focus, ------------------------------------------------------------------------------
7) Fidelity FDS - Greater China, ----------------------------------------------------------------------------
8) FORTIS L FUND Equity China, ------------------------------------------------------------------------
9) FORTIS L FUND Equity Greater China, ---------------------------------------------------------------
10) JP Morgan JF China Fund, -------------------------------------------------------------------------------
11) JP Morgan JF Greater China Fund, ----------------------------------------------------------------------
12) Lyxor ETF China Enterprise, ----------------------------------------------------------------------------
13) Pictet Funds (Lux) Greater China, -----------------------------------------------------------------------
14) Pioneer Funds Greater China Equity, -------------------------------------------------------------------
15) Schroder International Selection Fund Greater China, ------------------------------------------------
16) Schroder International Selection Fund China Opportunities, ----------------------------------------
17) Templeton China Fund, -----------------------------------------------------------------------------------
18) UBS (Lux) Equity FD - Greater China. -----------------------------------------------------------------

Wynagrodzenie Towarzystwa. Koszty obci aj ce Subfundusz ---------------------------------------------
§ 5 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



193

1. Towarzystwo z tytu u zarz dzania Subfunduszem pobiera z Aktywów Subfunduszu
Wynagrodzenie Towarzystwa sk adaj ce si  z cz ci: ------------------------------------------------------
1) sta ej, w wysoko ci nie wy szej ni  3,8% Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku,

naliczanej proporcjonalnie od Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu w danym Dniu Wyceny,-
2) zmiennej, w wysoko ci nie wy szej ni  20% wzrostu Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu

na Jednostk  Uczestnictwa ponad stop  odniesienia równ  zmianie warto ci indeksu MSCI
ZHONG HUA i nie wy szej ni  1% Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostk
Uczestnictwa w danym Dniu Wyceny.--------------------------------------------------------------------

2. Na pokrycie Wynagrodzenia Towarzystwa naliczonego zgodnie z zasadami okre lonymi w ust. 1
tworzy si  ka dego Dnia Wyceny w danym roku, w ci ar kosztów Funduszu zwi zanych z
funkcjonowaniem danego Subfunduszu, rezerw  w kwocie równej wysoko ci naliczonego w tym
dniu Wynagrodzenia Towarzystwa. ---------------------------------------------------------------------------
Rezerw  na cz  sta  Wynagrodzenia Towarzystwa w danym Dniu Wyceny tworzy si  wed ug
nast puj cego algorytmu: ---------------------------------------------------------------------------------------

LDR
LDdWANdRS )1(038,0)(  ---------------------------------------------------------------

gdzie: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
RS(d) – przyrost rezerwy na cz  sta  Wynagrodzenia Towarzystwa, -----------------------------
WAN(d-1) – Warto  Aktywów Netto Subfunduszu na koniec poprzedniego Dnia Wyceny, ----
LD – liczba dni pomi dzy bie cym a poprzednim Dniem Wyceny, ---------------------------------
LDR – liczba dni w danym roku kalendarzowym. ------------------------------------------------------

Cz  sta a Wynagrodzenia Towarzystwa wyp acana jest raz w miesi cu, w terminie nie d szym
ni  14 dni od ko ca danego miesi ca i jest ona sum  rezerw wyznaczonych we wszystkich Dniach
Wyceny danego miesi ca. --------------------------------------------------------------------------------------
Rezerw  na cz  zmienn  Wynagrodzenia Towarzystwa w danym Dniu Wyceny tworzy si
wed ug nast puj cego algorytmu: -----------------------------------------------------------------------------

))
)0(
)()0()((%20;0()(

SO
dSOWANJUdWAJUMAXdRZJU  -----------------------

)1()()( dLJUdRZJUdRZ --------------------------------------------------------------------
gdzie: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
RZJU(d) – rezerwa na cz  zmienn  Wynagrodzenia Towarzystwa na Jednostk
Uczestnictwa, -------------------------------------------------------------------------------------------------
WAJU(d) – warto  aktywów Subfunduszu na Jednostk  Uczestnictwa w danym Dniu Wyceny
po rezerwie na cz  sta  Wynagrodzenia Towarzystwa, ---------------------------------------------
WANJU(0) – Warto  Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostk  Uczestnictwa Subfunduszu
w ostatnim Dniu Wyceny w poprzednim roku kalendarzowym (w przypadku pierwszego roku
wyceny – 100), -----------------------------------------------------------------------------------------------
SO(d) – warto  indeksu opisuj cego stop  odniesienia, -----------------------------------------------
SO(0) – warto  indeksu opisuj cego stop  odniesienia w ostatnim Dniu Wyceny w
poprzednim roku kalendarzowym (w przypadku pierwszego roku wyceny – w pierwszym dniu
wyceny), ------------------------------------------------------------------------------------------------------
RZ(d) – rezerwa na cz  zmienn  Wynagrodzenia Towarzystwa, -----------------------------------
LJU(d-1) – liczba Jednostek Uczestnictwa w poprzednim Dniu Wyceny. ---------------------------

Zgodnie z ust. 1 pkt 2, wysoko  rezerwy na cz  zmienn  Wynagrodzenia Towarzystwa na
Jednostk  Uczestnictwa, tj. RZJU(d), nie mo e by  wi ksza ni  1% WANJU(d). ----------------------
Cz  zmienna Wynagrodzenia Towarzystwa wyp acana jest raz w roku kalendarzowym, w
terminie nie d szym ni  14 dni od ko ca danego roku i jest ona równa wysoko ci rezerwy w
ostatnim Dniu Wyceny roku kalendarzowego. ---------------------------------------------------------------

3. Towarzystwo z w asnych rodków, w tym Wynagrodzenia Towarzystwa, pokrywa wszelkie
koszty Subfunduszu, za wyj tkiem kosztów wskazanych w ust. 4 i 5. Towarzystwo pokrywa tak e
koszty wskazane w ust. 5 przekraczaj ce przewidziany limit. Towarzystwo mo e równie  w
odniesieniu do Subfunduszu podj  decyzje o pokrywaniu okre lonych kosztów wskazanych w
ust. 4 i 5 obci aj cych Subfundusz z w asnych rodków, w ca ci lub cz ci. ------------------------

4. Oprócz Wynagrodzenia Towarzystwa Aktywa Subfunduszu obci aj  nast puj ce koszty,
pokrywane przez Fundusz w pe nej wysoko ci: -------------------------------------------------------------
1) prowizje i op aty transakcyjne zwi zane z nabywaniem i zbywaniem instrumentów

finansowych oraz prowizje i op aty zwi zane z przekazywaniem rodków pieni nych, w tym
koszty us ug maklerskich oraz us ug Depozytariusza zwi zanych z rozliczaniem transakcji, -----
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2) prowizje i op aty zwi zane z przechowywaniem instrumentów finansowych oraz prowizje i
op aty zwi zane z obs ug  rachunków bankowych, -----------------------------------------------------

3) podatki i inne obci enia na one przez w ciwe organy pa stwowe w zwi zku z
dzia alno ci  Funduszu, -------------------------------------------------------------------------------------

4) prowizje i op aty zwi zane z obs ug  i sp at  zaci gni tych po yczek i kredytów bankowych, --
5) op aty za zezwolenia i op aty rejestracyjne, w tym op aty notarialne i op aty s dowe. -------------

5. Oprócz Wynagrodzenia Towarzystwa Aktywa Subfunduszu obci aj  nast puj ce koszty,
pokrywane przez Fundusz w wysoko ci nie wy szej ni  podane ni ej limity okre lone w skali
roku: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) koszty us ug Depozytariusza, za wyj tkiem kosztów, o których mowa w ust. 4 – do wysoko ci

36 tys. z otych za weryfikacj  wyceny aktywów, do wysoko ci 0,05% Warto ci Aktywów
Netto Subfunduszu, nie mniej ni  36 tys. z otych, za prowadzenie rejestru aktywów oraz do
wysoko ci 48 tys. z otych za pozosta e us ugi,-----------------------------------------------------------

2) koszty us ug Agenta Transferowego – do wysoko ci 0,3% Warto ci Aktywów Netto
Subfunduszu, nie mniej ni  36 tys. z otych, za prowadzenie subrejestru uczestników i
rozliczanie zlece  oraz do wysoko ci 0,1% Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu za
pozosta e us ugi, ---------------------------------------------------------------------------------------------

3) koszty us ug w zakresie rachunkowo ci – do wysoko ci 0,1% Warto ci Aktywów Netto
Subfunduszu, nie mniej ni  120 tys. z otych, za prowadzenie ksi g rachunkowych i ewidencji
transakcji zawieranych przez Fundusz, wycen  aktywów, w tym koszty u ywanego w tym celu
oprogramowania oraz do wysoko ci 48 tys. z otych za us ugi podmiotu uprawnionego do
badania sprawozda  finansowych, ------------------------------------------------------------------------

4) koszty us ug w zakresie zarz dzania aktywami, w tym doradztwo w zakresie instrumentów
finansowych b cych przedmiotem lokat Subfunduszu, a tak e koszty serwisów
informacyjnych – do wysoko ci 0,08% Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu,-------------------

5) koszty us ug prawnych, w tym doradztwo prawne i podatkowe – do wysoko ci 0,02% Warto ci
Aktywów Netto Subfunduszu, -----------------------------------------------------------------------------

6) koszty wydawnicze, w tym poligraficzne (koszty przygotowania, druku, dystrybucji i
publikacji materia ów informacyjnych i og osze , w tym prospektu, skrótu prospektu i
sprawozda  finansowych Funduszu i Subfunduszu) – do wysoko ci 0,1% Warto ci Aktywów
Netto Subfunduszu, nie mniej ni  48 tys. z otych,-------------------------------------------------------

7) koszty likwidacji Subfunduszu, w tym wynagrodzenie likwidatora – do wysoko ci 100 tys.
otych za likwidacj , ---------------------------------------------------------------------------------------

8) koszty likwidacji Funduszu, w tym wynagrodzenie likwidatora – do wysoko ci 200 tys. z otych
za likwidacj . -------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Koszty wskazane w ust. 4 i 5 zwi zane bezpo rednio z funkcjonowaniem Subfunduszu pokrywane
 w ca ci z Aktywów Subfunduszu. Je eli obowi zek pokrycia kosztów, o których mowa w ust.

4 lub 5, obci a Fundusz w ca ci partycypacj  danego Subfunduszu w tych kosztach oblicza si
na podstawie stosunku Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu do Warto ci Aktywów Netto
Funduszu na Dzie  Wyceny poprzedzaj cy dzie  uj cia zobowi zania w ksi gach rachunkowych
Funduszu. W przypadku, gdy Fundusz zawiera umow  zbycia lub nabycia sk adników lokat
dotycz  wi cej ni  jednego Subfunduszu, wówczas koszty transakcji obci aj  te Subfundusze
proporcjonalnie do udzia u warto ci transakcji danego Subfunduszu w warto ci transakcji ogó em.

7. Pokrycie kosztów Funduszu zwi zanych z funkcjonowaniem Subfunduszu, z wyj tkiem kosztów z
tytu u podatków i innych obci  na onych przez w ciwe organy pa stwowe w zwi zku z
dzia alno ci  Subfunduszu, nast puje najwcze niej w terminie ich wymagalno ci. Pokrycie
kosztów z tytu u podatków i innych obci  na onych przez w ciwe organy pa stwowe w
zwi zku z dzia alno ci  Subfunduszu nast puje w wysoko ci i terminach okre lonych przez

ciwe przepisy. -----------------------------------------------------------------------------------------------
8. Koszty wskazane w ust. 4 i 5 b  pokrywane przez Fundusz z Aktywów Subfunduszu lub

zwracane Towarzystwu, je eli zosta y poniesione przez Towarzystwo. ----------------------------------
9. Limity wskazane w ust. 4 i 5 w skali roku b  naliczane proporcjonalnie od Warto ci Aktywów

Netto Subfunduszu w danym Dniu Wyceny. Na pokrycie kosztów wskazanych w ust. 5 tworzy si
ka dego dnia w danym roku, w ci ar kosztów Funduszu zwi zanych z funkcjonowaniem danego
Subfunduszu, rezerwy w kwotach odpowiadaj cych przewidywanym kosztom, ale nie wy sze ni
obowi zuj ce limity. ---------------------------------------------------------------------------------------------
Limity kosztów w danym Dniu Wyceny nalicza si  wed ug nast puj cego algorytmu: ----------------

LDR
LDdWANPWLdLK )1()(  ---------------------------------------------------------------

gdzie: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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LK(d) – przyrost limitu kosztu, ----------------------------------------------------------------------------
PWL – procentowa warto  limitu kosztu, ---------------------------------------------------------------
WAN(d-1) – Warto  Aktywów Netto Subfunduszu na koniec poprzedniego Dnia Wyceny, ----
LD – liczba dni pomi dzy bie cym a poprzednim Dniem Wyceny, ---------------------------------
LDR – liczba dni w danym roku kalendarzowym. ------------------------------------------------------

Op aty manipulacyjne------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 6 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Z tytu u zbywania Jednostek Uczestnictwa pobierana jest Op ata Dystrybucyjna w wysoko ci nie

wy szej ni : -------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) 3,8% wp aty dokonanej przez nabywc  - dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, ----------------
2) 3,8% zadeklarowanej przez Uczestnika sumy wp at w ramach danego Programu

Inwestycyjnego, pobrana jednorazowo z pierwszej wp aty Uczestnika w ramach danego
Programu Inwestycyjnego - dla Jednostek Uczestnictwa kategorii S. --------------------------------

2. Z tytu u odkupienia Jednostek Uczestnictwa kategorii S mo e by  pobierana Op ata Umorzeniowa
w wysoko ci nie wy szej ni  3,8% zadeklarowanej przez Uczestnika sumy wp at w ramach
danego Programu Inwestycyjnego pobrana z kwoty nale nej Uczestnikowi z tytu u odkupienia
tych Jednostek Uczestnictwa przed opodatkowaniem. ------------------------------------------------------

3. Z tytu u zbycia Jednostek Uczestnictwa w ramach konwersji albo zamiany, w miejsce Op aty
Dystrybucyjnej mo e by  pobierana Op ata Wyrównawcza, wyliczana zgodnie z postanowieniami
§ 22 Cz ci I Statutu. --------------------------------------------------------------------------------------------
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Rozdzia  VII ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Subfundusz QUERCUS lev -----------------------------------------------------------------------------------------

§ 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Subfundusz dzia a pod nazw  QUERCUS lev. --------------------------------------------------------------
2. Uczestnikami Subfunduszu mog  by  osoby wskazane w § 31 Cz ci I Statutu, z zastrze eniem,

e osoby fizyczne mog  by  uczestnikami Subfunduszu o ile dokonaj  jednorazowej wp aty do
Subfunduszu w wysoko ci nie mniejszej ni  200.000 z , ale nie mniej ni  równowarto  w z otych
40.000 euro, ustalon  przy zastosowaniu redniego kursu walut obcych og aszanego przez
Narodowy Bank Polski. -----------------------------------------------------------------------------------------

3. Subfundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa kategorii A i S. -----------------------------------------------
4. Zasady zbywania Jednostek Uczestnictwa okre laj  § 23 – 30 Cz ci I Statutu. ------------------------
5. Wysoko ci minimalnych wp at okre la § 20 Cz ci I Statutu, z tym e w przypadku pierwszego

nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A minimalna wysoko  wp aty tytu em nabycia
Jednostek Uczestnictwa wynosi 200.000 z , z zastrze eniem postanowie  ust. 2. ----------------------

6. Prawa uczestników Subfunduszu inne ni  wynikaj ce z Ustawy okre la Cz  I Statutu, w
szczególno ci § 34 Cz ci I Statutu. ---------------------------------------------------------------------------

Cel inwestycyjny Subfunduszu -------------------------------------------------------------------------------------
§ 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost warto ci jego Aktywów w wyniku wzrostu

warto ci lokat. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Subfundusz nie gwarantuje osi gni cia celu inwestycyjnego okre lonego w ust. 1. --------------------

Typy i rodzaje papierów warto ciowych i innych praw maj tkowych b cych przedmiotem lokat
Subfunduszu, g ówne ograniczenia inwestycyjne Subfunduszu oraz dopuszczalna wysoko
kredytów i po yczek zaci ganych przez Subfundusz ----------------------------------------------------------
§ 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Fundusz mo e lokowa  Aktywa Subfunduszu w papiery warto ciowe i inne prawa maj tkowe,

których typy i rodzaje s  wskazane w § 8 Cz ci I Statutu. ------------------------------------------------
2. Fundusz dokonuj c lokat Subfunduszu kieruje si  g ównymi kryteriami doboru poszczególnych

kategorii lokat okre lonymi w § 9 Cz ci I Statutu. ---------------------------------------------------------
3. Fundusz dokonuj c lokat Subfunduszu nie stosuje ogranicze  inwestycyjnych wskazanych w § 10

Cz ci I Statutu. Zgodnie z § 10 ust. 1 Cz ci I Statutu Fundusz wskazuje, e w przypadku lokat
Subfunduszu stosuje ograniczenia inwestycyjne wskazane wy cznie w § 4 niniejszego rozdzia u. -

4. Fundusz dokonuj c lokat Subfunduszu nie stosuje limitów inwestycyjnych wskazanych w § 11
Cz ci I Statutu. Zgodnie z § 11 ust. 1 Cz ci I Statutu Fundusz wskazuje, e w przypadku lokat
Subfunduszu stosuje limity inwestycyjne wskazane wy cznie w § 4 niniejszego rozdzia u. ---------

5. Dopuszczaln  wysoko  kredytów i po yczek zaci ganych przez Fundusz w ci ar Aktywów
Subfunduszu okre la § 13 Cz ci I Statutu. ------------------------------------------------------------------

Opis polityki inwestycyjnej Subfunduszu ------------------------------------------------------------------------
§ 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Fundusz b dzie d  do osi gni cia wzrostu warto ci aktywów Subfunduszu w

ugoterminowym horyzoncie inwestycyjnym. --------------------------------------------------------------
2. Aktywa Subfunduszu b  inwestowane zgodnie z nast puj cymi zasadami: --------------------------

1) celem prowadzonej polityki inwestycyjnej Subfunduszu jest odwzorowanie zmian indeksu
WIG20lev, obliczanego i publikowanego przez GPW, b cego indeksem pochodnym do
indeksu WIG20 obliczanego i publikowanego przez GPW, -------------------------------------------

2) Fundusz b dzie, przy dokonywaniu lokat Aktywów Subfunduszu, stosowa  zasady i
ograniczenia inwestycyjne okre lone w Ustawie dla funduszu inwestycyjnego zamkni tego, ----

3) w celu odwzorowania zmian indeksu WIG20lev Fundusz b dzie inwestowa  Aktywa
Subfunduszu przede wszystkim w kontrakty terminowe na indeks WIG20, dowolnej serii –
Fundusz b dzie zajmowa  d ug  pozycj  w kontraktach terminowych na indeks WIG20,---------

4) cz  Aktywów Subfunduszu, która nie b dzie wykorzystana do inwestowania w kontrakty
terminowe, tj. nie b dzie z ona jako depozyt zabezpieczaj cy, Fundusz b dzie inwestowa  w
Instrumenty D ne, a tak e w inne instrumenty finansowe okre lone w § 3 niniejszego
rozdzia u, przy zachowaniu przewidzianych limitów, z zastrze eniem postanowie  pkt 5, -------

5) w celu osi gni cia dodatkowych przychodów Aktywa Subfunduszu mog  by  równie  w
ograniczonym zakresie inwestowane w Instrumenty Akcyjne – lokaty te b  dokonywane w
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sytuacji du ego prawdopodobie stwa osi gni cia zysku z danej lokaty lub mo liwo ci
dokonania arbitra u, w zakresie akcji spó ek wchodz cych w sk ad indeksu WIG20. -------------

3. Fundusz klasyfikuje Subfundusz do kategorii funduszy akcji. Z uwagi na stosowan  technik
inwestycyjn  Fundusz klasyfikuje Subfundusz do kategorii funduszy indeksowych. Fundusz
realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie Aktywów Subfunduszu, w ramach
limitów okre lonych w ust. 5, g ównie w kontrakty terminowe na indeks WIG20. ---------------------

4. W ramach realizacji celu inwestycyjnego Subfunduszu Fundusz d y, aby uzyska  zmian
warto ci jednostki uczestnictwa Subfunduszu porównywaln  do zmian benchmarku, którym jest
indeks WIG20lev. ------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Fundusz dokonuj c lokat Aktywów Subfunduszu b dzie stosowa  nast puj ce limity inwestycyjne:
1) kontrakty terminowe na indeks WIG20 - zgodnie z postanowieniami ust. 6, ------------------------
2) Instrumenty Akcyjne - od 0% do 20% warto ci Aktywów Subfunduszu, ----------------------------
3) Instrumenty D ne - od 0% do 90% warto ci Aktywów Subfunduszu, -----------------------------
4) Tytu y Uczestnictwa - od 0% do 10% warto ci Aktywów Subfunduszu, ----------------------------
5) Depozyty - od 0% do 25% warto ci Aktywów Subfunduszu. -----------------------------------------

6. Fundusz dokonuj c lokat Aktywów Subfunduszu b dzie stosowa  nast puj ce ograniczenia w
zakresie inwestycji w kontrakty terminowe na indeks WIG20: --------------------------------------------
1) zaanga owanie Subfunduszu w kontrakty terminowe na indeks WIG20 wyznaczane jest w

oparciu o warto  kontraktu, obliczon  zgodnie ze standardem okre lonym przez GPW, tj.
mno nik (10 z ) * kurs kontraktu, -------------------------------------------------------------------------

2) Fundusz b dzie zajmowa  pozycj  d ug  w kontraktach terminowych na indeks WIG20 –
warto  pozycji d ugich, wyznaczona w sposób okre lony w pkt 1, b dzie wynosi a od 100%
do 250% warto ci Aktywów Subfunduszu. --------------------------------------------------------------

7. Z lokatami w Instrumenty Pochodne zwi zane s  nast puj ce rodzaje ryzyka: -------------------------
1) ryzyko rynkowe instrumentu bazowego – zwi zane z niekorzystnymi zmianami poziomu lub

zmienno ci kursów, cen lub warto ci instrumentu bazowego, o który oparty jest ten Instrument
Pochodny, -----------------------------------------------------------------------------------------------------

2) ryzyko stosowania d wigni finansowej – w Instrumenty Pochodne cz sto wkomponowany jest
mechanizm kredytowy, to znaczy Fundusz wnosi depozyt zabezpieczaj cy w wysoko ci
ni szej ni  warto  instrumentu bazowego, istnieje w zwi zku z tym mo liwo  poniesienia
przez Fundusz straty przewy szaj cej warto  depozytu zabezpieczaj cego, mechanizm

wigni finansowej powoduje zwielokrotnienie zysków i strat z inwestycji – Fundusz mo e
by  nara ony na istotne ryzyko w zwi zku z wykorzystaniem mechanizmu d wigni
finansowej, ----------------------------------------------------------------------------------------------------

3) ryzyko niedopasowania wyceny Instrumentu Pochodnego do wyceny instrumentu bazowego, o
który oparty jest ten Instrument Pochodny, --------------------------------------------------------------

4) ryzyko rozliczenia transakcji – ryzyko zwi zane z mo liwo ci  wyst powania b dów lub
opó nie  w rozliczeniach transakcji, których przedmiotem s  Instrumenty Pochodne, ------------

5) ryzyko operacyjne – zwi zane z zawodno ci  systemów informatycznych i wewn trznych
systemów kontrolnych. --------------------------------------------------------------------------------------

8. Zasady dokonywania inwestycji w Instrumenty Pochodne s  nast puj ce: ------------------------------
1) warunki, jakie powinny spe nia  te lokaty: Fundusz b dzie inwestowa  Aktywa Subfunduszu

wy cznie w kontrakty terminowe na indeks WIG20 znajduj ce si  w obrocie na GPW, ---------
2) podmioty b ce stron  umowy z Funduszem: Fundusz mo e zawiera  umowy, których

przedmiotem s  kontrakty terminowe na indeks WIG20 wy cznie za po rednictwem
podmiotów prowadz cych dzia alno  maklersk , ------------------------------------------------------

3) warunki i zasady zajmowania przez Fundusz pozycji w tych lokatach: warunki i zasady
zajmowania pozycji w kontraktach terminowych na indeks WIG20 okre lone s  w ust. 2, -------

4) sposób wyznaczenia maksymalnego zaanga owania Funduszu w te lokaty: sposób
wyznaczenia maksymalnego zaanga owania w kontrakty terminowe na indeks WIG20
okre lony jest w ust. 6, --------------------------------------------------------------------------------------

5) rodzaje ryzyk zwi zanych z inwestowaniem w te lokaty: ryzyka zwi zane z inwestowaniem w
kontrakty terminowe na indeks WIG20 okre lone s  w ust. 7. ----------------------------------------

Wynagrodzenie Towarzystwa. Koszty obci aj ce Subfundusz ---------------------------------------------
§ 5 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Towarzystwo z tytu u zarz dzania Subfunduszem pobiera z Aktywów Subfunduszu

Wynagrodzenie Towarzystwa sk adaj ce si  wy cznie z cz ci sta ej, w wysoko ci nie wy szej
ni  3,8% Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku, naliczanej proporcjonalnie od
Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu w danym Dniu Wyceny. -----------------------------------------
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2. Na pokrycie Wynagrodzenia Towarzystwa naliczonego zgodnie z zasadami okre lonymi w ust. 1
tworzy si  ka dego Dnia Wyceny w danym roku, w ci ar kosztów Funduszu zwi zanych z
funkcjonowaniem danego Subfunduszu, rezerw  w kwocie równej wysoko ci naliczonego w tym
dniu Wynagrodzenia Towarzystwa. ---------------------------------------------------------------------------
Rezerw  na cz  sta  Wynagrodzenia Towarzystwa w danym Dniu Wyceny tworzy si  wed ug
nast puj cego algorytmu: ---------------------------------------------------------------------------------------

LDR
LDdWANdRS )1(038,0)(  ---------------------------------------------------------------

gdzie: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
RS(d) – przyrost rezerwy na cz  sta  Wynagrodzenia Towarzystwa, -----------------------------
WAN(d-1) – Warto  Aktywów Netto Subfunduszu na koniec poprzedniego Dnia Wyceny, ----
LD – liczba dni pomi dzy bie cym a poprzednim Dniem Wyceny, ---------------------------------
LDR – liczba dni w danym roku kalendarzowym. ------------------------------------------------------

Cz  sta a Wynagrodzenia Towarzystwa wyp acana jest raz w miesi cu, w terminie nie d szym
ni  14 dni od ko ca danego miesi ca i jest ona sum  rezerw wyznaczonych we wszystkich Dniach
Wyceny danego miesi ca. --------------------------------------------------------------------------------------

3. Towarzystwo z w asnych rodków, w tym Wynagrodzenia Towarzystwa, pokrywa wszelkie
koszty Subfunduszu, za wyj tkiem kosztów wskazanych w ust. 4 i 5. Towarzystwo pokrywa tak e
koszty wskazane w ust. 5 przekraczaj ce przewidziany limit. Towarzystwo mo e równie  w
odniesieniu do Subfunduszu podj  decyzje o pokrywaniu okre lonych kosztów wskazanych w
ust. 4 i 5 obci aj cych Subfundusz z w asnych rodków, w ca ci lub cz ci. ------------------------

4. Oprócz Wynagrodzenia Towarzystwa Aktywa Subfunduszu obci aj  nast puj ce koszty,
pokrywane przez Fundusz w pe nej wysoko ci: -------------------------------------------------------------
1) prowizje i op aty transakcyjne zwi zane z nabywaniem i zbywaniem instrumentów

finansowych oraz prowizje i op aty zwi zane z przekazywaniem rodków pieni nych, w tym
koszty us ug maklerskich oraz us ug Depozytariusza zwi zanych z rozliczaniem transakcji, -----

2) prowizje i op aty zwi zane z przechowywaniem instrumentów finansowych oraz prowizje i
op aty zwi zane z obs ug  rachunków bankowych, -----------------------------------------------------

3) podatki i inne obci enia na one przez w ciwe organy pa stwowe w zwi zku z
dzia alno ci  Funduszu, -------------------------------------------------------------------------------------

4) prowizje i op aty zwi zane z obs ug  i sp at  zaci gni tych po yczek i kredytów bankowych, --
5) op aty za zezwolenia i op aty rejestracyjne, w tym op aty notarialne i op aty s dowe. -------------

5. Oprócz Wynagrodzenia Towarzystwa Aktywa Subfunduszu obci aj  nast puj ce koszty,
pokrywane przez Fundusz w wysoko ci nie wy szej ni  podane ni ej limity okre lone w skali
roku: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) koszty us ug Depozytariusza, za wyj tkiem kosztów, o których mowa w ust. 4 – do wysoko ci

36 tys. z otych za weryfikacj  wyceny aktywów, do wysoko ci 0,05% Warto ci Aktywów
Netto Subfunduszu, nie mniej ni  36 tys. z otych, za prowadzenie rejestru aktywów oraz do
wysoko ci 48 tys. z otych za pozosta e us ugi,-----------------------------------------------------------

2) koszty us ug Agenta Transferowego – do wysoko ci 0,3% Warto ci Aktywów Netto
Subfunduszu, nie mniej ni  36 tys. z otych, za prowadzenie subrejestru uczestników i
rozliczanie zlece  oraz do wysoko ci 0,1% Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu za
pozosta e us ugi, ---------------------------------------------------------------------------------------------

3) koszty us ug w zakresie rachunkowo ci – do wysoko ci 0,1% Warto ci Aktywów Netto
Subfunduszu, nie mniej ni  120 tys. z otych, za prowadzenie ksi g rachunkowych i ewidencji
transakcji zawieranych przez Fundusz, wycen  aktywów, w tym koszty u ywanego w tym celu
oprogramowania oraz do wysoko ci 48 tys. z otych za us ugi podmiotu uprawnionego do
badania sprawozda  finansowych, ------------------------------------------------------------------------

4) koszty us ug w zakresie zarz dzania aktywami, w tym doradztwo w zakresie instrumentów
finansowych b cych przedmiotem lokat Subfunduszu, a tak e koszty serwisów
informacyjnych – do wysoko ci 0,08% Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu,-------------------

5) koszty us ug prawnych, w tym doradztwo prawne i podatkowe – do wysoko ci 0,02% Warto ci
Aktywów Netto Subfunduszu, -----------------------------------------------------------------------------

6) koszty wydawnicze, w tym poligraficzne (koszty przygotowania, druku, dystrybucji i
publikacji materia ów informacyjnych i og osze , w tym prospektu, skrótu prospektu i
sprawozda  finansowych Funduszu i Subfunduszu) – do wysoko ci 0,1% Warto ci Aktywów
Netto Subfunduszu, nie mniej ni  48 tys. z otych,-------------------------------------------------------

7) koszty likwidacji Subfunduszu, w tym wynagrodzenie likwidatora – do wysoko ci 100 tys.
otych za likwidacj , ---------------------------------------------------------------------------------------
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8) koszty likwidacji Funduszu, w tym wynagrodzenie likwidatora – do wysoko ci 200 tys. z otych
za likwidacj . -------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Koszty wskazane w ust. 4 i 5 zwi zane bezpo rednio z funkcjonowaniem Subfunduszu pokrywane
 w ca ci z Aktywów Subfunduszu. Je eli obowi zek pokrycia kosztów, o których mowa w ust.

4 lub 5, obci a Fundusz w ca ci partycypacj  danego Subfunduszu w tych kosztach oblicza si
na podstawie stosunku Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu do Warto ci Aktywów Netto
Funduszu na Dzie  Wyceny poprzedzaj cy dzie  uj cia zobowi zania w ksi gach rachunkowych
Funduszu. W przypadku, gdy Fundusz zawiera umow  zbycia lub nabycia sk adników lokat
dotycz  wi cej ni  jednego Subfunduszu, wówczas koszty transakcji obci aj  te Subfundusze
proporcjonalnie do udzia u warto ci transakcji danego Subfunduszu w warto ci transakcji ogó em.

7. Pokrycie kosztów Funduszu zwi zanych z funkcjonowaniem Subfunduszu, z wyj tkiem kosztów z
tytu u podatków i innych obci  na onych przez w ciwe organy pa stwowe w zwi zku z
dzia alno ci  Subfunduszu, nast puje najwcze niej w terminie ich wymagalno ci. Pokrycie
kosztów z tytu u podatków i innych obci  na onych przez w ciwe organy pa stwowe w
zwi zku z dzia alno ci  Subfunduszu nast puje w wysoko ci i terminach okre lonych przez

ciwe przepisy. -----------------------------------------------------------------------------------------------
8. Koszty wskazane w ust. 4 i 5 b  pokrywane przez Fundusz z Aktywów Subfunduszu lub

zwracane Towarzystwu, je eli zosta y poniesione przez Towarzystwo. ----------------------------------
9. Limity wskazane w ust. 4 i 5 w skali roku b  naliczane proporcjonalnie od Warto ci Aktywów

Netto Subfunduszu w danym Dniu Wyceny. Na pokrycie kosztów wskazanych w ust. 5 tworzy si
ka dego dnia w danym roku, w ci ar kosztów Funduszu zwi zanych z funkcjonowaniem danego
Subfunduszu, rezerwy w kwotach odpowiadaj cych przewidywanym kosztom, ale nie wy sze ni
obowi zuj ce limity. ---------------------------------------------------------------------------------------------
Limity kosztów w danym Dniu Wyceny nalicza si  wed ug nast puj cego algorytmu: ----------------

LDR
LDdWANPWLdLK )1()(  ---------------------------------------------------------------

gdzie: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
LK(d) – przyrost limitu kosztu, ----------------------------------------------------------------------------
PWL – procentowa warto  limitu kosztu, ---------------------------------------------------------------
WAN(d-1) – Warto  Aktywów Netto Subfunduszu na koniec poprzedniego Dnia Wyceny, ----
LD – liczba dni pomi dzy bie cym a poprzednim Dniem Wyceny, ---------------------------------
LDR – liczba dni w danym roku kalendarzowym. ------------------------------------------------------

Op aty manipulacyjne------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 6 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Z tytu u zbywania Jednostek Uczestnictwa pobierana jest Op ata Dystrybucyjna w wysoko ci nie

wy szej ni : -------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) 3,8% wp aty dokonanej przez nabywc  - dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, ----------------
2) 3,8% zadeklarowanej przez Uczestnika sumy wp at w ramach danego Programu

Inwestycyjnego, pobrana jednorazowo z pierwszej wp aty Uczestnika w ramach danego
Programu Inwestycyjnego - dla Jednostek Uczestnictwa kategorii S. --------------------------------

2. Z tytu u odkupienia Jednostek Uczestnictwa kategorii S mo e by  pobierana Op ata Umorzeniowa
w wysoko ci nie wy szej ni  3,8% zadeklarowanej przez Uczestnika sumy wp at w ramach
danego Programu Inwestycyjnego pobrana z kwoty nale nej Uczestnikowi z tytu u odkupienia
tych Jednostek Uczestnictwa przed opodatkowaniem. ------------------------------------------------------

3. Z tytu u zbycia Jednostek Uczestnictwa w ramach konwersji albo zamiany, w miejsce Op aty
Dystrybucyjnej mo e by  pobierana Op ata Wyrównawcza, wyliczana zgodnie z postanowieniami
§ 22 Cz ci I Statutu. --------------------------------------------------------------------------------------------
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Rozdzia  VIII ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Subfundusz QUERCUS short --------------------------------------------------------------------------------------

§ 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Subfundusz dzia a pod nazw  QUERCUS short. ------------------------------------------------------------
2. Uczestnikami Subfunduszu mog  by  osoby wskazane w § 31 Cz ci I Statutu, z zastrze eniem,

e osoby fizyczne mog  by  uczestnikami Subfunduszu o ile dokonaj  jednorazowej wp aty do
Subfunduszu w wysoko ci nie mniejszej ni  200.000 z , ale nie mniej ni  równowarto  w z otych
40.000 euro, ustalon  przy zastosowaniu redniego kursu walut obcych og aszanego przez
Narodowy Bank Polski. -----------------------------------------------------------------------------------------

3. Subfundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa kategorii A i S. -----------------------------------------------
4. Zasady zbywania Jednostek Uczestnictwa okre laj  § 23 – 30 Cz ci I Statutu. ------------------------
5. Wysoko ci minimalnych wp at okre la § 20 Cz ci I Statutu, z tym e w przypadku pierwszego

nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A minimalna wysoko  wp aty tytu em nabycia
Jednostek Uczestnictwa wynosi 200.000 z , z zastrze eniem postanowie  ust. 2. ----------------------

6. Prawa uczestników Subfunduszu inne ni  wynikaj ce z Ustawy okre la Cz  I Statutu, w
szczególno ci § 34 Cz ci I Statutu. ---------------------------------------------------------------------------

Cel inwestycyjny Subfunduszu -------------------------------------------------------------------------------------
§ 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost warto ci jego Aktywów w wyniku wzrostu

warto ci lokat. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Subfundusz nie gwarantuje osi gni cia celu inwestycyjnego okre lonego w ust. 1. --------------------

Typy i rodzaje papierów warto ciowych i innych praw maj tkowych b cych przedmiotem lokat
Subfunduszu, g ówne ograniczenia inwestycyjne Subfunduszu oraz dopuszczalna wysoko
kredytów i po yczek zaci ganych przez Subfundusz ----------------------------------------------------------
§ 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Fundusz mo e lokowa  Aktywa Subfunduszu w papiery warto ciowe i inne prawa maj tkowe,

których typy i rodzaje s  wskazane w § 8 Cz ci I Statutu. ------------------------------------------------
2. Fundusz dokonuj c lokat Subfunduszu kieruje si  g ównymi kryteriami doboru poszczególnych

kategorii lokat okre lonymi w § 9 Cz ci I Statutu. ---------------------------------------------------------
3. Fundusz dokonuj c lokat Subfunduszu nie stosuje ogranicze  inwestycyjnych wskazanych w § 10

Cz ci I Statutu. Zgodnie z § 10 ust. 1 Cz ci I Statutu Fundusz wskazuje, e w przypadku lokat
Subfunduszu stosuje ograniczenia inwestycyjne wskazane wy cznie w § 4 niniejszego rozdzia u. -

4. Fundusz dokonuj c lokat Subfunduszu nie stosuje limitów inwestycyjnych wskazanych w § 11
Cz ci I Statutu. Zgodnie z § 11 ust. 1 Cz ci I Statutu Fundusz wskazuje, e w przypadku lokat
Subfunduszu stosuje limity inwestycyjne wskazane wy cznie w § 4 niniejszego rozdzia u. ---------

5. Dopuszczaln  wysoko  kredytów i po yczek zaci ganych przez Fundusz w ci ar Aktywów
Subfunduszu okre la § 13 Cz ci I Statutu. ------------------------------------------------------------------

Opis polityki inwestycyjnej Subfunduszu ------------------------------------------------------------------------
§ 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Fundusz b dzie d  do osi gni cia wzrostu warto ci aktywów Subfunduszu w

ugoterminowym horyzoncie inwestycyjnym. --------------------------------------------------------------
2. Aktywa Subfunduszu b  inwestowane zgodnie z nast puj cymi zasadami: --------------------------

1) celem prowadzonej polityki inwestycyjnej Subfunduszu jest odwzorowanie zmian indeksu
WIG20short, obliczanego i publikowanego przez GPW, b cego indeksem pochodnym do
indeksu WIG20 obliczanego i publikowanego przez GPW, -------------------------------------------

2) Fundusz b dzie, przy dokonywaniu lokat Aktywów Subfunduszu, stosowa  zasady i
ograniczenia inwestycyjne okre lone w Ustawie dla funduszu inwestycyjnego zamkni tego, ----

3) w celu odwzorowania zmian indeksu WIG20short Fundusz b dzie inwestowa  Aktywa
Subfunduszu przede wszystkim w kontrakty terminowe na indeks WIG20, dowolnej serii –
Fundusz b dzie zajmowa  krótk  pozycj  w kontraktach terminowych na indeks WIG20,--------

4) cz  Aktywów Subfunduszu, która nie b dzie wykorzystana do inwestowania w kontrakty
terminowe, tj. nie b dzie z ona jako depozyt zabezpieczaj cy, Fundusz b dzie inwestowa  w
Instrumenty D ne, a tak e w inne instrumenty finansowe okre lone w § 3 niniejszego
rozdzia u, przy zachowaniu przewidzianych limitów, z zastrze eniem postanowie  pkt 5, -------

5) w celu osi gni cia dodatkowych przychodów Aktywa Subfunduszu mog  by  równie  w
ograniczonym zakresie inwestowane w Instrumenty Akcyjne – lokaty te b  dokonywane w
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sytuacji du ego prawdopodobie stwa osi gni cia zysku z danej lokaty lub mo liwo ci
dokonania arbitra u, w zakresie akcji spó ek wchodz cych w sk ad indeksu WIG20. -------------

3. Fundusz klasyfikuje Subfundusz do kategorii funduszy akcji. Z uwagi na stosowan  technik
inwestycyjn  Fundusz klasyfikuje Subfundusz do kategorii funduszy indeksowych. Fundusz
realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie Aktywów Subfunduszu, w ramach
limitów okre lonych w ust. 5, g ównie w kontrakty terminowe na indeks WIG20. ---------------------

4. W ramach realizacji celu inwestycyjnego Subfunduszu Fundusz d y, aby uzyska  zmian
warto ci jednostki uczestnictwa Subfunduszu porównywaln  do zmian benchmarku, którym jest
indeks WIG20short. ---------------------------------------------------------------------------------------------

5. Fundusz dokonuj c lokat Aktywów Subfunduszu b dzie stosowa  nast puj ce limity inwestycyjne:
1) kontrakty terminowe na indeks WIG20 – zgodnie z postanowieniami ust. 6, -----------------------
2) Instrumenty Akcyjne - od 0% do 20% warto ci Aktywów Subfunduszu, ----------------------------
3) Instrumenty D ne - od 0% do 90% warto ci Aktywów Subfunduszu, -----------------------------
4) Tytu y Uczestnictwa - od 0% do 10% warto ci Aktywów Subfunduszu, ----------------------------
5) Depozyty - od 0% do 25% warto ci Aktywów Subfunduszu. -----------------------------------------

6. Fundusz dokonuj c lokat Aktywów Subfunduszu b dzie stosowa  nast puj ce ograniczenia w
zakresie inwestycji w kontrakty terminowe na indeks WIG20: --------------------------------------------
1) zaanga owanie Subfunduszu w kontrakty terminowe na indeks WIG20 wyznaczane jest w

oparciu o warto  kontraktu, obliczon  zgodnie ze standardem okre lonym przez GPW, tj.
mno nik (10 z ) * kurs kontraktu, -------------------------------------------------------------------------

2) Fundusz b dzie zajmowa  pozycj  krótk  w kontraktach terminowych na indeks WIG20 –
warto  pozycji krótkich, wyznaczona w sposób okre lony w pkt 1, b dzie wynosi a od 50%
do 125% warto ci Aktywów Subfunduszu. --------------------------------------------------------------

7. Z lokatami w Instrumenty Pochodne zwi zane s  nast puj ce rodzaje ryzyka: -------------------------
1) ryzyko rynkowe instrumentu bazowego – zwi zane z niekorzystnymi zmianami poziomu lub

zmienno ci kursów, cen lub warto ci instrumentu bazowego, o który oparty jest ten Instrument
Pochodny, -----------------------------------------------------------------------------------------------------

2) ryzyko stosowania d wigni finansowej – w Instrumenty Pochodne cz sto wkomponowany jest
mechanizm kredytowy, to znaczy Fundusz wnosi depozyt zabezpieczaj cy w wysoko ci
ni szej ni  warto  instrumentu bazowego, istnieje w zwi zku z tym mo liwo  poniesienia
przez Fundusz straty przewy szaj cej warto  depozytu zabezpieczaj cego, mechanizm

wigni finansowej powoduje zwielokrotnienie zysków i strat z inwestycji – Fundusz mo e
by  nara ony na istotne ryzyko w zwi zku z wykorzystaniem mechanizmu d wigni
finansowej, ----------------------------------------------------------------------------------------------------

3) ryzyko niedopasowania wyceny Instrumentu Pochodnego do wyceny instrumentu bazowego, o
który oparty jest ten Instrument Pochodny, --------------------------------------------------------------

4) ryzyko rozliczenia transakcji – ryzyko zwi zane z mo liwo ci  wyst powania b dów lub
opó nie  w rozliczeniach transakcji, których przedmiotem s  Instrumenty Pochodne, ------------

5) ryzyko operacyjne – zwi zane z zawodno ci  systemów informatycznych i wewn trznych
systemów kontrolnych. --------------------------------------------------------------------------------------

8. Zasady dokonywania inwestycji w Instrumenty Pochodne s  nast puj ce: ------------------------------
1) warunki, jakie powinny spe nia  te lokaty: Fundusz b dzie inwestowa  Aktywa Subfunduszu

wy cznie w kontrakty terminowe na indeks WIG20 znajduj ce si  w obrocie na GPW, ---------
2) podmioty b ce stron  umowy z Funduszem: Fundusz mo e zawiera  umowy, których

przedmiotem s  kontrakty terminowe na indeks WIG20 wy cznie za po rednictwem
podmiotów prowadz cych dzia alno  maklersk , ------------------------------------------------------

3) warunki i zasady zajmowania przez Fundusz pozycji w tych lokatach: warunki i zasady
zajmowania pozycji w kontraktach terminowych na indeks WIG20 okre lone s  w ust. 2, -------

4) sposób wyznaczenia maksymalnego zaanga owania Funduszu w te lokaty: sposób
wyznaczenia maksymalnego zaanga owania w kontrakty terminowe na indeks WIG20
okre lony jest w ust. 6, --------------------------------------------------------------------------------------

5) rodzaje ryzyk zwi zanych z inwestowaniem w te lokaty: ryzyka zwi zane z inwestowaniem w
kontrakty terminowe na indeks WIG20 okre lone s  w ust. 7. ----------------------------------------

Wynagrodzenie Towarzystwa. Koszty obci aj ce Subfundusz ---------------------------------------------
§ 5 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Towarzystwo z tytu u zarz dzania Subfunduszem pobiera z Aktywów Subfunduszu

Wynagrodzenie Towarzystwa sk adaj ce si  wy cznie z cz ci sta ej, w wysoko ci nie wy szej
ni  3,8% Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku, naliczanej proporcjonalnie od
Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu w danym Dniu Wyceny. -----------------------------------------
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2. Na pokrycie Wynagrodzenia Towarzystwa naliczonego zgodnie z zasadami okre lonymi w ust. 1
tworzy si  ka dego Dnia Wyceny w danym roku, w ci ar kosztów Funduszu zwi zanych z
funkcjonowaniem danego Subfunduszu, rezerw  w kwocie równej wysoko ci naliczonego w tym
dniu Wynagrodzenia Towarzystwa. ---------------------------------------------------------------------------
Rezerw  na cz  sta  Wynagrodzenia Towarzystwa w danym Dniu Wyceny tworzy si  wed ug
nast puj cego algorytmu: ---------------------------------------------------------------------------------------

LDR
LDdWANdRS )1(038,0)(  ---------------------------------------------------------------

gdzie: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
RS(d) – przyrost rezerwy na cz  sta  Wynagrodzenia Towarzystwa, -----------------------------
WAN(d-1) – Warto  Aktywów Netto Subfunduszu na koniec poprzedniego Dnia Wyceny, ----
LD – liczba dni pomi dzy bie cym a poprzednim Dniem Wyceny, ---------------------------------
LDR – liczba dni w danym roku kalendarzowym. ------------------------------------------------------

Cz  sta a Wynagrodzenia Towarzystwa wyp acana jest raz w miesi cu, w terminie nie d szym
ni  14 dni od ko ca danego miesi ca i jest ona sum  rezerw wyznaczonych we wszystkich Dniach
Wyceny danego miesi ca. --------------------------------------------------------------------------------------

3. Towarzystwo z w asnych rodków, w tym Wynagrodzenia Towarzystwa, pokrywa wszelkie
koszty Subfunduszu, za wyj tkiem kosztów wskazanych w ust. 4 i 5. Towarzystwo pokrywa tak e
koszty wskazane w ust. 5 przekraczaj ce przewidziany limit. Towarzystwo mo e równie  w
odniesieniu do Subfunduszu podj  decyzje o pokrywaniu okre lonych kosztów wskazanych w
ust. 4 i 5 obci aj cych Subfundusz z w asnych rodków, w ca ci lub cz ci. ------------------------

4. Oprócz Wynagrodzenia Towarzystwa Aktywa Subfunduszu obci aj  nast puj ce koszty,
pokrywane przez Fundusz w pe nej wysoko ci: -------------------------------------------------------------
1) prowizje i op aty transakcyjne zwi zane z nabywaniem i zbywaniem instrumentów

finansowych oraz prowizje i op aty zwi zane z przekazywaniem rodków pieni nych, w tym
koszty us ug maklerskich oraz us ug Depozytariusza zwi zanych z rozliczaniem transakcji, -----

2) prowizje i op aty zwi zane z przechowywaniem instrumentów finansowych oraz prowizje i
op aty zwi zane z obs ug  rachunków bankowych, -----------------------------------------------------

3) podatki i inne obci enia na one przez w ciwe organy pa stwowe w zwi zku z
dzia alno ci  Funduszu, -------------------------------------------------------------------------------------

4) prowizje i op aty zwi zane z obs ug  i sp at  zaci gni tych po yczek i kredytów bankowych, --
5) op aty za zezwolenia i op aty rejestracyjne, w tym op aty notarialne i op aty s dowe. -------------

5. Oprócz Wynagrodzenia Towarzystwa Aktywa Subfunduszu obci aj  nast puj ce koszty,
pokrywane przez Fundusz w wysoko ci nie wy szej ni  podane ni ej limity okre lone w skali
roku: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) koszty us ug Depozytariusza, za wyj tkiem kosztów, o których mowa w ust. 4 – do wysoko ci

36 tys. z otych za weryfikacj  wyceny aktywów, do wysoko ci 0,05% Warto ci Aktywów
Netto Subfunduszu, nie mniej ni  36 tys. z otych, za prowadzenie rejestru aktywów oraz do
wysoko ci 48 tys. z otych za pozosta e us ugi,-----------------------------------------------------------

2) koszty us ug Agenta Transferowego – do wysoko ci 0,3% Warto ci Aktywów Netto
Subfunduszu, nie mniej ni  36 tys. z otych, za prowadzenie subrejestru uczestników i
rozliczanie zlece  oraz do wysoko ci 0,1% Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu za
pozosta e us ugi, ---------------------------------------------------------------------------------------------

3) koszty us ug w zakresie rachunkowo ci – do wysoko ci 0,1% Warto ci Aktywów Netto
Subfunduszu, nie mniej ni  120 tys. z otych, za prowadzenie ksi g rachunkowych i ewidencji
transakcji zawieranych przez Fundusz, wycen  aktywów, w tym koszty u ywanego w tym celu
oprogramowania oraz do wysoko ci 48 tys. z otych za us ugi podmiotu uprawnionego do
badania sprawozda  finansowych, ------------------------------------------------------------------------

4) koszty us ug w zakresie zarz dzania aktywami, w tym doradztwo w zakresie instrumentów
finansowych b cych przedmiotem lokat Subfunduszu, a tak e koszty serwisów
informacyjnych – do wysoko ci 0,08% Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu,-------------------

5) koszty us ug prawnych, w tym doradztwo prawne i podatkowe – do wysoko ci 0,02% Warto ci
Aktywów Netto Subfunduszu, -----------------------------------------------------------------------------

6) koszty wydawnicze, w tym poligraficzne (koszty przygotowania, druku, dystrybucji i
publikacji materia ów informacyjnych i og osze , w tym prospektu, skrótu prospektu i
sprawozda  finansowych Funduszu i Subfunduszu) – do wysoko ci 0,1% Warto ci Aktywów
Netto Subfunduszu, nie mniej ni  48 tys. z otych,-------------------------------------------------------

7) koszty likwidacji Subfunduszu, w tym wynagrodzenie likwidatora – do wysoko ci 100 tys.
otych za likwidacj , ---------------------------------------------------------------------------------------



203

8) koszty likwidacji Funduszu, w tym wynagrodzenie likwidatora – do wysoko ci 200 tys. z otych
za likwidacj . -------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Koszty wskazane w ust. 4 i 5 zwi zane bezpo rednio z funkcjonowaniem Subfunduszu pokrywane
 w ca ci z Aktywów Subfunduszu. Je eli obowi zek pokrycia kosztów, o których mowa w ust.

4 lub 5, obci a Fundusz w ca ci partycypacj  danego Subfunduszu w tych kosztach oblicza si
na podstawie stosunku Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu do Warto ci Aktywów Netto
Funduszu na Dzie  Wyceny poprzedzaj cy dzie  uj cia zobowi zania w ksi gach rachunkowych
Funduszu. W przypadku, gdy Fundusz zawiera umow  zbycia lub nabycia sk adników lokat
dotycz  wi cej ni  jednego Subfunduszu, wówczas koszty transakcji obci aj  te Subfundusze
proporcjonalnie do udzia u warto ci transakcji danego Subfunduszu w warto ci transakcji ogó em.

7. Pokrycie kosztów Funduszu zwi zanych z funkcjonowaniem Subfunduszu, z wyj tkiem kosztów z
tytu u podatków i innych obci  na onych przez w ciwe organy pa stwowe w zwi zku z
dzia alno ci  Subfunduszu, nast puje najwcze niej w terminie ich wymagalno ci. Pokrycie
kosztów z tytu u podatków i innych obci  na onych przez w ciwe organy pa stwowe w
zwi zku z dzia alno ci  Subfunduszu nast puje w wysoko ci i terminach okre lonych przez

ciwe przepisy. -----------------------------------------------------------------------------------------------
8. Koszty wskazane w ust. 4 i 5 b  pokrywane przez Fundusz z Aktywów Subfunduszu lub

zwracane Towarzystwu, je eli zosta y poniesione przez Towarzystwo. ----------------------------------
9. Limity wskazane w ust. 4 i 5 w skali roku b  naliczane proporcjonalnie od Warto ci Aktywów

Netto Subfunduszu w danym Dniu Wyceny. Na pokrycie kosztów wskazanych w ust. 5 tworzy si
ka dego dnia w danym roku, w ci ar kosztów Funduszu zwi zanych z funkcjonowaniem danego
Subfunduszu, rezerwy w kwotach odpowiadaj cych przewidywanym kosztom, ale nie wy sze ni
obowi zuj ce limity. ---------------------------------------------------------------------------------------------
Limity kosztów w danym Dniu Wyceny nalicza si  wed ug nast puj cego algorytmu: ----------------

LDR
LDdWANPWLdLK )1()(  ---------------------------------------------------------------

gdzie: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
LK(d) – przyrost limitu kosztu, ----------------------------------------------------------------------------
PWL – procentowa warto  limitu kosztu, ---------------------------------------------------------------
WAN(d-1) – Warto  Aktywów Netto Subfunduszu na koniec poprzedniego Dnia Wyceny, ----
LD – liczba dni pomi dzy bie cym a poprzednim Dniem Wyceny, ---------------------------------
LDR – liczba dni w danym roku kalendarzowym. ------------------------------------------------------

Op aty manipulacyjne------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 6 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Z tytu u zbywania Jednostek Uczestnictwa pobierana jest Op ata Dystrybucyjna w wysoko ci nie

wy szej ni : -------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) 3,8% wp aty dokonanej przez nabywc  - dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, ----------------
2) 3,8% zadeklarowanej przez Uczestnika sumy wp at w ramach danego Programu

Inwestycyjnego, pobrana jednorazowo z pierwszej wp aty Uczestnika w ramach danego
Programu Inwestycyjnego - dla Jednostek Uczestnictwa kategorii S. --------------------------------

2. Z tytu u odkupienia Jednostek Uczestnictwa kategorii S mo e by  pobierana Op ata Umorzeniowa
w wysoko ci nie wy szej ni  3,8% zadeklarowanej przez Uczestnika sumy wp at w ramach
danego Programu Inwestycyjnego pobrana z kwoty nale nej Uczestnikowi z tytu u odkupienia
tych Jednostek Uczestnictwa przed opodatkowaniem. ------------------------------------------------------

3. Z tytu u zbycia Jednostek Uczestnictwa w ramach konwersji albo zamiany, w miejsce Op aty
Dystrybucyjnej mo e by  pobierana Op ata Wyrównawcza, wyliczana zgodnie z postanowieniami
§ 22 Cz ci I Statutu. --------------------------------------------------------------------------------------------
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Rozdzia  IX -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Subfundusz QUERCUS Gold lev ----------------------------------------------------------------------------------

§ 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Subfundusz dzia a pod nazw  QUERCUS Gold lev. --------------------------------------------------------
2. Uczestnikami Subfunduszu mog  by  osoby wskazane w § 31 Cz ci I Statutu, z zastrze eniem,

e osoby fizyczne mog  by  uczestnikami Subfunduszu o ile dokonaj  jednorazowej wp aty do
Subfunduszu w wysoko ci nie mniejszej ni  200.000 z , ale nie mniej ni  równowarto  w z otych
40.000 euro, ustalon  przy zastosowaniu redniego kursu walut obcych og aszanego przez
Narodowy Bank Polski. -----------------------------------------------------------------------------------------

3. Subfundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa kategorii A i S. -----------------------------------------------
4. Zasady zbywania Jednostek Uczestnictwa okre laj  § 23 – 30 Cz ci I Statutu. ------------------------
5. Wysoko ci minimalnych wp at okre la § 20 Cz ci I Statutu, z zastrze eniem postanowie  ust. 2. --
6. Prawa uczestników Subfunduszu inne ni  wynikaj ce z Ustawy okre la Cz  I Statutu, w

szczególno ci § 34 Cz ci I Statutu. ---------------------------------------------------------------------------

Cel inwestycyjny Subfunduszu -------------------------------------------------------------------------------------
§ 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost warto ci jego Aktywów w wyniku wzrostu

warto ci lokat. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Subfundusz nie gwarantuje osi gni cia celu inwestycyjnego okre lonego w ust. 1. --------------------

Typy i rodzaje papierów warto ciowych i innych praw maj tkowych b cych przedmiotem lokat
Subfunduszu, g ówne ograniczenia inwestycyjne Subfunduszu oraz dopuszczalna wysoko
kredytów i po yczek zaci ganych przez Subfundusz ----------------------------------------------------------
§ 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Fundusz mo e lokowa  Aktywa Subfunduszu w papiery warto ciowe i inne prawa maj tkowe,

których typy i rodzaje s  wskazane w § 8 Cz ci I Statutu oraz w Towarowe Instrumenty
Pochodne i Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne. ------------------------------------------------

2. Fundusz dokonuj c lokat Subfunduszu kieruje si  g ównymi kryteriami doboru poszczególnych
kategorii lokat okre lonymi w § 9 Cz ci I Statutu. ---------------------------------------------------------

3. Fundusz dokonuj c lokat Subfunduszu nie stosuje ogranicze  inwestycyjnych wskazanych w § 10
Cz ci I Statutu. Zgodnie z § 10 ust. 1 Cz ci I Statutu Fundusz wskazuje, e w przypadku lokat
Subfunduszu stosuje ograniczenia inwestycyjne wskazane wy cznie w § 4 niniejszego rozdzia u. -

4. Fundusz dokonuj c lokat Subfunduszu nie stosuje limitów inwestycyjnych wskazanych w § 11
Cz ci I Statutu. Zgodnie z § 11 ust. 1 Cz ci I Statutu Fundusz wskazuje, e w przypadku lokat
Subfunduszu stosuje limity inwestycyjne wskazane wy cznie w § 4 niniejszego rozdzia u. ---------

5. Dopuszczaln  wysoko  kredytów i po yczek zaci ganych przez Fundusz w ci ar Aktywów
Subfunduszu okre la § 13 Cz ci I Statutu. ------------------------------------------------------------------

Opis polityki inwestycyjnej Subfunduszu ------------------------------------------------------------------------
§ 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Fundusz b dzie d  do osi gni cia wzrostu warto ci aktywów Subfunduszu na jednostk

uczestnictwa w d ugoterminowym horyzoncie inwestycyjnym, z zastrze eniem, e wzrost taki
dzie mo liwy jedynie w okresie wzrostu cen z ota. -------------------------------------------------------

2. Aktywa Subfunduszu b  inwestowane zgodnie z nast puj cymi zasadami: --------------------------
1) celem prowadzonej polityki inwestycyjnej Subfunduszu jest d enie do uzyskania dziennej

procentowej zmiany warto ci jednostki uczestnictwa Subfunduszu, wynosz cej dwukrotno
dziennej procentowej zmiany kursu kontraktów futures na z oto GC Gold Contract o dacie
wygasania poni ej jednego roku, notowanych na rynku COMEX prowadzonym przez New
York Mercantile Exchange, --------------------------------------------------------------------------------

2) Fundusz b dzie, przy dokonywaniu lokat Aktywów Subfunduszu, stosowa  zasady i
ograniczenia inwestycyjne okre lone w Ustawie dla funduszu inwestycyjnego zamkni tego, ----

3) w celu odwzorowania dwukrotno ci dziennych zmian cen z ota, o której mowa w pkt. 1,
Fundusz b dzie inwestowa  Aktywa Subfunduszu w kontrakty terminowe na z oto notowane
na rynku wskazanym w pkt 1, dowolnej serii – Fundusz b dzie zajmowa  d ug  pozycj  w
kontraktach terminowych na z oto, ------------------------------------------------------------------------

4) cz  Aktywów Subfunduszu, która nie b dzie wykorzystana do inwestowania w kontrakty
terminowe, tj. nie b dzie z ona jako depozyt zabezpieczaj cy, Fundusz b dzie inwestowa  w
Instrumenty D ne, a tak e w inne instrumenty finansowe okre lone w § 3 niniejszego
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rozdzia u, przy zachowaniu przewidzianych limitów, z zastrze eniem postanowie  pkt 5, -------
5) Fundusz mo e zabezpiecza  inwestycje Subfunduszu w instrumenty finansowe denominowane

w walutach obcych z wykorzystaniem Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych
oraz kontraktów terminowych notowanych na GPW w Warszawie, ----------------------------------

6) przez dzienn  procentow  zmian  kursu kontraktów futures, o której mowa w pkt 1 rozumie
si  procentow  ró nic  warto ci pomi dzy kursem transakcyjnym w/w kontraktów ustalonym
zgodnie z postanowieniami § 17 ust. 4 Cz ci I Statutu w danym dniu oraz kursu
transakcyjnego ustalonego zgodnie z postanowieniami § 17 ust. 4 Cz ci I Statutu w dniu
poprzednim. --------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Fundusz klasyfikuje Subfundusz do funduszy surowcowych. Z uwagi na stosowan  technik
inwestycyjn  Fundusz klasyfikuje Subfundusz równie  do kategorii funduszy indeksowych, z racji

enia do odwzorowania zmian ceny z ota, wskazanej w ust. 2 pkt 1. Fundusz realizuje cel
inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie Aktywów Subfunduszu, w ramach limitów
okre lonych w ust. 5, g ównie w kontrakty terminowe na z oto. ------------------------------------------

4. W ramach realizacji celu inwestycyjnego Subfunduszu Fundusz d y, aby uzyska  zmian
warto ci jednostki uczestnictwa Subfunduszu porównywaln  do benchmarku, którym jest
dwukrotno  zmian ceny z ota w uj ciu procentowym, liczona na podstawie zmian kursu
kontraktów futures na z oto notowanych na rynku COMEX prowadzonym przez New York
Mercantile Exchange, o których mowa w ust. 2 pkt 1. ------------------------------------------------------

5. Fundusz dokonuj c lokat Aktywów Subfunduszu b dzie stosowa  nast puj ce limity inwestycyjne:
1) kontrakty terminowe (Towarowe Instrumenty Pochodne i Niewystandaryzowane Instrumenty

Pochodne) - zgodnie z postanowieniami ust. 6 - 17, ----------------------------------------------------
2) Instrumenty Akcyjne - 0% warto ci Aktywów Subfunduszu, -----------------------------------------
3) Instrumenty D ne - od 0% do 100% warto ci Aktywów Subfunduszu, ----------------------------
4) Tytu y Uczestnictwa - od 0% do 50% warto ci Aktywów Subfunduszu, ----------------------------
5) Depozyty - od 0% do 100% warto ci Aktywów Subfunduszu. ----------------------------------------

6. Fundusz mo e dokonywa  lokat Aktywów Subfunduszu w Towarowe Instrumenty Pochodne, dla
których instrumentem bazowym jest z oto. -------------------------------------------------------------------

7. Fundusz mo e dokonywa  lokat Aktywów Subfunduszu w nast puj ce rodzaje Towarowych
Instrumentów Pochodnych: kontrakty terminowe, których instrumentami bazowymi s
instrumenty bazowe wskazane w ust. 6. ----------------------------------------------------------------------

8. Fundusz dokonuj c lokat Aktywów Subfunduszu b dzie stosowa  nast puj ce ograniczenia w
zakresie inwestycji w Towarowe Instrumenty Pochodne: --------------------------------------------------
1) zaanga owanie Subfunduszu w kontrakty terminowe na z oto wyznaczane jest w oparciu o

warto  kontraktu, obliczon  zgodnie z standardem danego kontraktu okre lonym przez gie ,
na której jest on notowany, tj. mno nik * kurs kontraktu * kurs walutowy kontraktu
futures/PLN, --------------------------------------------------------------------------------------------------

2) Fundusz b dzie zajmowa  pozycj  d ug  w kontraktach terminowych na z oto – warto
pozycji d ugich, wyznaczona w sposób okre lony w pkt 1, b dzie wynosi a od 100% do 250%
warto ci Aktywów Subfunduszu. --------------------------------------------------------------------------

9. Zasady dokonywania inwestycji w Towarowe Instrumenty Pochodne s  nast puj ce: -----------------
1) warunki, jakie powinny spe nia  te lokaty: Fundusz b dzie inwestowa  Aktywa Subfunduszu

wy cznie w kontrakty terminowe na z oto znajduj ce si  w obrocie na rynku COMEX
prowadzonym przez New York Mercantile Exchange, z zastrze eniem ust. 12, --------------------

2) podmioty b ce stron  umowy z Funduszem: Fundusz mo e zawiera  umowy, których
przedmiotem s  kontrakty terminowe na z oto wy cznie za po rednictwem podmiotów
prowadz cych dzia alno  maklersk , --------------------------------------------------------------------

3) warunki i zasady zajmowania przez Fundusz pozycji w tych lokatach: warunki i zasady
zajmowania pozycji w kontraktach terminowych na z oto okre lone s  w ust. 2, -------------------

4) sposób wyznaczenia maksymalnego zaanga owania Funduszu w te lokaty: sposób
wyznaczenia maksymalnego zaanga owania w kontrakty terminowe na z oto okre lony jest w
ust. 8, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

5) rodzaje ryzyk zwi zanych z inwestowaniem w te lokaty: ryzyka zwi zane z inwestowaniem w
kontrakty terminowe na z oto okre lone s  w ust. 11. --------------------------------------------------

10. Fundusz inwestuj c aktywa Subfunduszu nie b dzie dokonywa  lokat w Towarowe Instrumenty
Pochodne, ani utrzymywa  pozycji w Towarowych Instrumentach Pochodnych, w okresie, w
którym: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) mo liwe jest danie przez podmiot b cy drug  stron  transakcji fizycznej dostawy

instrumentu bazowego, o który oparty jest Towarowy Instrument Pochodny – w przypadku
utrzymywania przez Fundusz pozycji krótkiej w Towarowych Instrumentach Pochodnych, ------
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2) na skutek rozliczenia transakcji wyst puje mo liwo  otrzymania przez Fundusz dostawy
instrumentu bazowego, o który oparty jest Towarowy Instrument Pochodny – w przypadku
utrzymywania przez Fundusz pozycji d ugiej w Towarowych Instrumentach Pochodnych.-------

11. Z lokatami w Towarowe Instrumenty Pochodne zwi zane s  nast puj ce rodzaje ryzyka: ------------
1) ryzyko rynkowe instrumentu bazowego – zwi zane z niekorzystnymi zmianami poziomu lub

zmienno ci kursów, cen lub warto ci instrumentu bazowego, o który oparty jest ten Towarowy
Instrument Pochodny, ---------------------------------------------------------------------------------------

2) ryzyko stosowania d wigni finansowej – w Towarowe Instrumenty Pochodne cz sto
wkomponowany jest mechanizm kredytowy, to znaczy Fundusz wnosi depozyt
zabezpieczaj cy w wysoko ci ni szej ni  warto  instrumentu bazowego, istnieje w zwi zku z
tym mo liwo  poniesienia przez Fundusz straty przewy szaj cej warto  depozytu
zabezpieczaj cego, mechanizm d wigni finansowej powoduje zwielokrotnienie zysków i strat
z inwestycji – Fundusz mo e by  nara ony na istotne ryzyko w zwi zku z wykorzystaniem
mechanizmu d wigni finansowej, -------------------------------------------------------------------------

3) ryzyko niedopasowania wyceny Towarowego Instrumentu Pochodnego do wyceny instrumentu
bazowego, o który oparty jest ten Towarowy Instrument Pochodny, ---------------------------------

4) ryzyko rozliczenia transakcji – ryzyko zwi zane z mo liwo ci  wyst powania b dów lub
opó nie  w rozliczeniach transakcji, których przedmiotem s  Towarowe Instrumenty
Pochodne, -----------------------------------------------------------------------------------------------------

5) ryzyko operacyjne – zwi zane z zawodno ci  systemów informatycznych i wewn trznych
systemów kontrolnych, --------------------------------------------------------------------------------------

6) ryzyko p ynno ci – ryzyko polegaj ce na braku mo liwo ci sprzeda y w krótkim okresie
Towarowych Instrumentów Pochodnych po cenach odzwierciedlaj cych realn  warto  lokat.
Fundusz b dzie ogranicza  ryzyko p ynno ci poprzez inwestowanie aktywów przede
wszystkim na rynkach Towarowych Instrumentów Pochodnych charakteryzuj cych si  du

ynno ci , ----------------------------------------------------------------------------------------------------
7) ryzyko walutowe – aktywa Subfunduszu inwestowane b  cz ciowo w instrumenty

finansowe wyra one w walucie obcej, co wi e si  z ponoszeniem ryzyka zwi zanego ze
zmian  kursów walut. ---------------------------------------------------------------------------------------

12. Maj c na celu odwzorowanie dwukrotno ci dziennych zmian kursu z ota z kontraktów futures
Subfundusz mo e zabezpiecza  zmiany kursu walutowego z wykorzystaniem
Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych lub z wykorzystaniem kontraktów futures
notowanych na GPW w Warszawie. Z zastrze eniem limitów ustawowych oraz statutowych,
warto  pozycji zabezpieczaj cych w chwili zawierania transakcji zabezpieczaj cych, o których
mowa w zdaniu poprzednim nie mo e przekracza  100% ekspozycji w danej walucie.
Uwzgl dniaj c zmiany kursów walut oraz zmiany wyceny aktywów po dniu zawarcia transakcji
zabezpieczaj cych, warto  zabezpieczenia nie mo e przekracza  125% ekspozycji w danej
walucie. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13. Fundusz mo e dokonywa  lokat Aktywów Subfunduszu w Niewystandaryzowane Instrumenty
Pochodne, dla których instrumentami bazowymi s  waluty. -----------------------------------------------

14. Fundusz mo e dokonywa  lokat Aktywów Subfunduszu w nast puj ce rodzaje
Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych - kontrakty forward. ------------------------------

15. Fundusz mo e zawiera  w imieniu Subfunduszu umowy, których przedmiotem s
Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, pod warunkiem, e: --------------------------------------
1) transakcja jest zawierana z bankiem krajowym, bankiem zagranicznym lub instytucj

kredytow , których kapita y w asne wynosz  nie mniej ni  100 000 000 z otych w chwili
zawarcia transakcji, ------------------------------------------------------------------------------------------

2) instrumenty te podlegaj  codziennie mo liwej do zweryfikowania wycenie wed ug warto ci
godziwej, ------------------------------------------------------------------------------------------------------

3) instrumenty te mog  zosta  w dowolnym czasie sprzedane lub pozycja w nich zaj ta mo e by
w dowolnym czasie zlikwidowana lub zamkni ta transakcj  równowa . ------------------------

16. Fundusz zawieraj c w imieniu Subfunduszu umow , której przedmiotem s  Niewystandaryzowane
Instrumenty Pochodne, ustala warto  ryzyka kontrahenta, rozumian  jako ustalon  przez
Subfundusz warto  niezrealizowanego zysku na tej transakcji, przy czym przy ustalaniu warto ci
niezrealizowanego zysku nie uwzgl dnia si  op at b wiadcze  ponoszonych przez Fundusz
przy zawarciu transakcji, w szczególno ci warto ci premii zap aconej przy zakupie opcji. Je eli
Subfundusz posiada otwarte pozycje w Niewystandaryzowanych Instrumentach Pochodnych z
tytu u kilku transakcji zawartych z tym samym podmiotem, warto  ryzyka kontrahenta jest
wyznaczona jako ró nica niezrealizowanych zysków i strat na wszystkich takich transakcjach.
Warto  ryzyka kontrahenta w odniesieniu do wszystkich podmiotów b cych stron  umów,
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których przedmiotem s  Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, nie mo e stanowi cznie
wi cej ni  50% warto ci aktywów Subfunduszu, przy czym w odniesieniu do ka dego z takich
podmiotów nie mo e przekracza  20% warto ci aktywów Subfunduszu. --------------------------------

17. Z lokatami w Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne zwi zane s  nast puj ce rodzaje
ryzyka: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) ryzyko rynkowe instrumentu bazowego – zwi zane z niekorzystnymi zmianami poziomu lub

zmienno ci kursów, cen lub warto ci instrumentu bazowego, o który oparty jest ten
Niewystandaryzowany Instrument Pochodny, -----------------------------------------------------------

2) ryzyko stosowania d wigni finansowej – w Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne
cz sto wkomponowany jest mechanizm kredytowy, to znaczy Subfundusz wnosi depozyt
zabezpieczaj cy w wysoko ci ni szej ni  warto  instrumentu bazowego, istnieje w zwi zku z
tym mo liwo  poniesienia przez Subfundusz straty przewy szaj cej warto  depozytu
zabezpieczaj cego, mechanizm d wigni finansowej powoduje zwielokrotnienie zysków i strat
z inwestycji – Subfundusz mo e by  nara ony na istotne ryzyko w zwi zku z wykorzystaniem
mechanizmu d wigni finansowej, -------------------------------------------------------------------------

3) ryzyko niedopasowania wyceny Niewystandaryzowanego Instrumentu Pochodnego do wyceny
instrumentu bazowego, o który oparty jest ten Niewystandaryzowany Instrument Pochodny, ----

4) ryzyko rozliczenia transakcji – ryzyko zwi zane z mo liwo ci  wyst powania b dów lub
opó nie  w rozliczeniach transakcji, których przedmiotem s  Niewystandaryzowane
Instrumenty Pochodne, --------------------------------------------------------------------------------------

5) ryzyko niewyp acalno ci kontrahenta – ryzyko to dotyczy Niewystandaryzowanych
Instrumentów Pochodnych i b dzie ograniczone w zwi zku z postanowieniami ust. 12, ----------

6) ryzyko p ynno ci – Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne nie s  przedmiotem
aktywnego obrotu, Subfundusz ma jednak mo liwo  neutralizacji ekspozycji na ryzyko
danego instrumentu bazowego poprzez zajmowanie przeciwstawnych pozycji w instrumentach
danego rodzaju, ----------------------------------------------------------------------------------------------

7) ryzyko operacyjne – zwi zane z zawodno ci  systemów informatycznych i wewn trznych
systemów kontrolnych. --------------------------------------------------------------------------------------

Wynagrodzenie Towarzystwa. Koszty obci aj ce Subfundusz ---------------------------------------------
§ 5 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Towarzystwo z tytu u zarz dzania Subfunduszem pobiera z Aktywów Subfunduszu

Wynagrodzenie Towarzystwa sk adaj ce si  wy cznie z cz ci sta ej, w wysoko ci nie wy szej
ni  3,8% Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku, naliczanej proporcjonalnie od
Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu w danym Dniu Wyceny. -----------------------------------------

2. Na pokrycie Wynagrodzenia Towarzystwa naliczonego zgodnie z zasadami okre lonymi w ust. 1
tworzy si  ka dego Dnia Wyceny w danym roku, w ci ar kosztów Funduszu zwi zanych z
funkcjonowaniem danego Subfunduszu, rezerw  w kwocie równej wysoko ci naliczonego w tym
dniu Wynagrodzenia Towarzystwa. ---------------------------------------------------------------------------
Rezerw  na cz  sta  Wynagrodzenia Towarzystwa w danym Dniu Wyceny tworzy si  wed ug
nast puj cego algorytmu: ---------------------------------------------------------------------------------------

LDR
LDdWANdRS )1(038,0)(  ---------------------------------------------------------------

gdzie: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
RS(d) – przyrost rezerwy na cz  sta  Wynagrodzenia Towarzystwa, -----------------------------
WAN(d-1) – Warto  Aktywów Netto Subfunduszu na koniec poprzedniego Dnia Wyceny, ----
LD – liczba dni pomi dzy bie cym a poprzednim Dniem Wyceny, ---------------------------------
LDR – liczba dni w danym roku kalendarzowym. ------------------------------------------------------

Cz  sta a Wynagrodzenia Towarzystwa wyp acana jest raz w miesi cu, w terminie nie d szym
ni  14 dni od ko ca danego miesi ca i jest ona sum  rezerw wyznaczonych we wszystkich Dniach
Wyceny danego miesi ca. --------------------------------------------------------------------------------------

3. Towarzystwo z w asnych rodków, w tym Wynagrodzenia Towarzystwa, pokrywa wszelkie
koszty Subfunduszu, za wyj tkiem kosztów wskazanych w ust. 4 i 5. Towarzystwo pokrywa tak e
koszty wskazane w ust. 5 przekraczaj ce przewidziany limit. Towarzystwo mo e równie  w
odniesieniu do Subfunduszu podj  decyzje o pokrywaniu okre lonych kosztów wskazanych w
ust. 4 i 5 obci aj cych Subfundusz z w asnych rodków, w ca ci lub cz ci. ------------------------

4. Oprócz Wynagrodzenia Towarzystwa Aktywa Subfunduszu obci aj  nast puj ce koszty,
pokrywane przez Fundusz w pe nej wysoko ci: -------------------------------------------------------------
1) prowizje i op aty transakcyjne zwi zane z nabywaniem i zbywaniem instrumentów

finansowych oraz prowizje i op aty zwi zane z przekazywaniem rodków pieni nych, w tym
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koszty us ug maklerskich oraz us ug Depozytariusza zwi zanych z rozliczaniem transakcji, -----
2) prowizje i op aty zwi zane z przechowywaniem instrumentów finansowych oraz prowizje i

op aty zwi zane z obs ug  rachunków bankowych, -----------------------------------------------------
3) podatki i inne obci enia na one przez w ciwe organy pa stwowe w zwi zku z

dzia alno ci  Funduszu, -------------------------------------------------------------------------------------
4) prowizje i op aty zwi zane z obs ug  i sp at  zaci gni tych po yczek i kredytów bankowych, --
5) op aty za zezwolenia i op aty rejestracyjne, w tym op aty notarialne i op aty s dowe. -------------

5. Oprócz Wynagrodzenia Towarzystwa Aktywa Subfunduszu obci aj  nast puj ce koszty,
pokrywane przez Fundusz w wysoko ci nie wy szej ni  podane ni ej limity okre lone w skali
roku: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) koszty us ug Depozytariusza, za wyj tkiem kosztów, o których mowa w ust. 4 – do wysoko ci

36 tys. z otych za weryfikacj  wyceny aktywów, do wysoko ci 0,05% Warto ci Aktywów
Netto Subfunduszu, nie mniej ni  36 tys. z otych, za prowadzenie rejestru aktywów oraz do
wysoko ci 48 tys. z otych za pozosta e us ugi,-----------------------------------------------------------

2) koszty us ug Agenta Transferowego – do wysoko ci 0,3% Warto ci Aktywów Netto
Subfunduszu, nie mniej ni  36 tys. z otych, za prowadzenie subrejestru uczestników i
rozliczanie zlece  oraz do wysoko ci 0,1% Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu za
pozosta e us ugi, ---------------------------------------------------------------------------------------------

3) koszty us ug w zakresie rachunkowo ci – do wysoko ci 0,1% Warto ci Aktywów Netto
Subfunduszu, nie mniej ni  120 tys. z otych, za prowadzenie ksi g rachunkowych i ewidencji
transakcji zawieranych przez Fundusz, wycen  aktywów, w tym koszty u ywanego w tym celu
oprogramowania oraz do wysoko ci 48 tys. z otych za us ugi podmiotu uprawnionego do
badania sprawozda  finansowych, ------------------------------------------------------------------------

4) koszty us ug w zakresie zarz dzania aktywami, w tym doradztwo w zakresie instrumentów
finansowych b cych przedmiotem lokat Subfunduszu, a tak e koszty serwisów
informacyjnych – do wysoko ci 0,08% Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu,-------------------

5) koszty us ug prawnych, w tym doradztwo prawne i podatkowe – do wysoko ci 0,02% Warto ci
Aktywów Netto Subfunduszu, -----------------------------------------------------------------------------

6) koszty wydawnicze, w tym poligraficzne (koszty przygotowania, druku, dystrybucji i
publikacji materia ów informacyjnych i og osze , w tym prospektu, skrótu prospektu i
sprawozda  finansowych Funduszu i Subfunduszu) – do wysoko ci 0,1% Warto ci Aktywów
Netto Subfunduszu, nie mniej ni  48 tys. z otych,-------------------------------------------------------

7) koszty likwidacji Subfunduszu, w tym wynagrodzenie likwidatora – do wysoko ci 100 tys.
otych za likwidacj , ---------------------------------------------------------------------------------------

8) koszty likwidacji Funduszu, w tym wynagrodzenie likwidatora – do wysoko ci 200 tys. z otych
za likwidacj . -------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Koszty wskazane w ust. 4 i 5 zwi zane bezpo rednio z funkcjonowaniem Subfunduszu pokrywane
 w ca ci z Aktywów Subfunduszu. Je eli obowi zek pokrycia kosztów, o których mowa w ust.

4 lub 5, obci a Fundusz w ca ci partycypacj  danego Subfunduszu w tych kosztach oblicza si
na podstawie stosunku Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu do Warto ci Aktywów Netto
Funduszu na Dzie  Wyceny poprzedzaj cy dzie  uj cia zobowi zania w ksi gach rachunkowych
Funduszu. W przypadku, gdy Fundusz zawiera umow  zbycia lub nabycia sk adników lokat
dotycz  wi cej ni  jednego Subfunduszu, wówczas koszty transakcji obci aj  te Subfundusze
proporcjonalnie do udzia u warto ci transakcji danego Subfunduszu w warto ci transakcji ogó em.

7. Pokrycie kosztów Funduszu zwi zanych z funkcjonowaniem Subfunduszu, z wyj tkiem kosztów z
tytu u podatków i innych obci  na onych przez w ciwe organy pa stwowe w zwi zku z
dzia alno ci  Subfunduszu, nast puje najwcze niej w terminie ich wymagalno ci. Pokrycie
kosztów z tytu u podatków i innych obci  na onych przez w ciwe organy pa stwowe w
zwi zku z dzia alno ci  Subfunduszu nast puje w wysoko ci i terminach okre lonych przez

ciwe przepisy. -----------------------------------------------------------------------------------------------
8. Koszty wskazane w ust. 4 i 5 b  pokrywane przez Fundusz z Aktywów Subfunduszu lub

zwracane Towarzystwu, je eli zosta y poniesione przez Towarzystwo. ----------------------------------
9. Limity wskazane w ust. 5 w skali roku b  naliczane proporcjonalnie od Warto ci Aktywów

Netto Subfunduszu w danym Dniu Wyceny. Na pokrycie kosztów wskazanych w ust. 5 tworzy si
ka dego dnia w danym roku, w ci ar kosztów Funduszu zwi zanych z funkcjonowaniem danego
Subfunduszu, rezerwy w kwotach odpowiadaj cych przewidywanym kosztom, ale nie wy sze ni
obowi zuj ce limity. ---------------------------------------------------------------------------------------------
Limity kosztów w danym Dniu Wyceny nalicza si  wed ug nast puj cego algorytmu: ----------------

LDR
LDdWANPWLdLK )1()(  ---------------------------------------------------------------
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gdzie: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
LK(d) – przyrost limitu kosztu, ----------------------------------------------------------------------------
PWL – procentowa warto  limitu kosztu, ---------------------------------------------------------------
WAN(d-1) – Warto  Aktywów Netto Subfunduszu na koniec poprzedniego Dnia Wyceny, ----
LD – liczba dni pomi dzy bie cym a poprzednim Dniem Wyceny, ---------------------------------
LDR – liczba dni w danym roku kalendarzowym. ------------------------------------------------------

Op aty manipulacyjne------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 6 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Z tytu u zbywania Jednostek Uczestnictwa pobierana jest Op ata Dystrybucyjna w wysoko ci nie

wy szej ni : -------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) 3,8% wp aty dokonanej przez nabywc  - dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, ----------------
2) 3,8% zadeklarowanej przez Uczestnika sumy wp at w ramach danego Programu

Inwestycyjnego, pobrana jednorazowo z pierwszej wp aty Uczestnika w ramach danego
Programu Inwestycyjnego - dla Jednostek Uczestnictwa kategorii S. --------------------------------

2. Z tytu u odkupienia Jednostek Uczestnictwa kategorii S mo e by  pobierana Op ata Umorzeniowa
w wysoko ci nie wy szej ni  3,8% zadeklarowanej przez Uczestnika sumy wp at w ramach
danego Programu Inwestycyjnego pobrana z kwoty nale nej Uczestnikowi z tytu u odkupienia
tych Jednostek Uczestnictwa przed opodatkowaniem. ------------------------------------------------------

3. Z tytu u zbycia Jednostek Uczestnictwa w ramach konwersji albo zamiany, w miejsce Op aty
Dystrybucyjnej mo e by  pobierana Op ata Wyrównawcza, wyliczana zgodnie z postanowieniami
§ 22 Cz ci I Statutu. --------------------------------------------------------------------------------------------
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Rozdzia  X --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Subfundusz QUERCUS Gold short -------------------------------------------------------------------------------

§ 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Subfundusz dzia a pod nazw  QUERCUS Gold short. -----------------------------------------------------
2. Uczestnikami Subfunduszu mog  by  osoby wskazane w § 31 Cz ci I Statutu, z zastrze eniem,

e osoby fizyczne mog  by  uczestnikami Subfunduszu o ile dokonaj  jednorazowej wp aty do
Subfunduszu w wysoko ci nie mniejszej ni  200.000 z , ale nie mniej ni  równowarto  w z otych
40.000 euro, ustalon  przy zastosowaniu redniego kursu walut obcych og aszanego przez
Narodowy Bank Polski. -----------------------------------------------------------------------------------------

3. Subfundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa kategorii A i S. -----------------------------------------------
4. Zasady zbywania Jednostek Uczestnictwa okre laj  § 23 – 30 Cz ci I Statutu. ------------------------
5. Wysoko ci minimalnych wp at okre la § 20 Cz ci I Statutu, z zastrze eniem postanowie  ust. 2. --
6. Prawa uczestników Subfunduszu inne ni  wynikaj ce z Ustawy okre la Cz  I Statutu, w

szczególno ci § 34 Cz ci I Statutu. ---------------------------------------------------------------------------

Cel inwestycyjny Subfunduszu -------------------------------------------------------------------------------------
§ 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost warto ci jego Aktywów w wyniku wzrostu

warto ci lokat. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Subfundusz nie gwarantuje osi gni cia celu inwestycyjnego okre lonego w ust. 1. --------------------

Typy i rodzaje papierów warto ciowych i innych praw maj tkowych b cych przedmiotem lokat
Subfunduszu, g ówne ograniczenia inwestycyjne Subfunduszu oraz dopuszczalna wysoko
kredytów i po yczek zaci ganych przez Subfundusz ----------------------------------------------------------
§ 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Fundusz mo e lokowa  Aktywa Subfunduszu w papiery warto ciowe i inne prawa maj tkowe,

których typy i rodzaje s  wskazane w § 8 Cz ci I Statutu oraz w Towarowe Instrumenty
Pochodne i Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne. ------------------------------------------------

2. Fundusz dokonuj c lokat Subfunduszu kieruje si  g ównymi kryteriami doboru poszczególnych
kategorii lokat okre lonymi w § 9 Cz ci I Statutu. ---------------------------------------------------------

3. Fundusz dokonuj c lokat Subfunduszu nie stosuje ogranicze  inwestycyjnych wskazanych w § 10
Cz ci I Statutu. Zgodnie z § 10 ust. 1 Cz ci I Statutu Fundusz wskazuje, e w przypadku lokat
Subfunduszu stosuje ograniczenia inwestycyjne wskazane wy cznie w § 4 niniejszego rozdzia u. -

4. Fundusz dokonuj c lokat Subfunduszu nie stosuje limitów inwestycyjnych wskazanych w § 11
Cz ci I Statutu. Zgodnie z § 11 ust. 1 Cz ci I Statutu Fundusz wskazuje, e w przypadku lokat
Subfunduszu stosuje limity inwestycyjne wskazane wy cznie w § 4 niniejszego rozdzia u. ---------

5. Dopuszczaln  wysoko  kredytów i po yczek zaci ganych przez Fundusz w ci ar Aktywów
Subfunduszu okre la § 13 Cz ci I Statutu. ------------------------------------------------------------------

Opis polityki inwestycyjnej Subfunduszu ------------------------------------------------------------------------
§ 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Fundusz b dzie d  do osi gni cia wzrostu warto ci aktywów Subfunduszu na jednostk

uczestnictwa w d ugoterminowym horyzoncie inwestycyjnym, z zastrze eniem, e wzrost taki
dzie mo liwy jedynie w okresie spadku cen z ota. --------------------------------------------------------

2. Aktywa Subfunduszu b  inwestowane zgodnie z nast puj cymi zasadami: --------------------------
1) celem prowadzonej polityki inwestycyjnej Subfunduszu jest d enie do uzyskania dziennej

procentowej zmiany warto ci jednostki uczestnictwa Subfunduszu, wynosz cej odwrotno
(gdzie odwrotno  oznacza dan  warto  ze znakiem „-”) dziennej procentowej zmiany kursu
kontraktów futures na z oto GC Gold Contract o dacie wygasania poni ej jednego roku,
notowanych na rynku COMEX prowadzonym przez New York Mercantile Exchange, -----------

2) Fundusz b dzie, przy dokonywaniu lokat Aktywów Subfunduszu, stosowa  zasady i
ograniczenia inwestycyjne okre lone w Ustawie dla funduszu inwestycyjnego zamkni tego, ----

3) w celu odwzorowania odwrotno ci dziennych zmian cen z ota, o której mowa w pkt. 1,
Fundusz b dzie inwestowa  Aktywa Subfunduszu w kontrakty terminowe na z oto notowane
na rynku wskazanym w pkt 1, dowolnej serii – Fundusz b dzie zajmowa  krótk  pozycj  w
kontraktach terminowych na z oto, ------------------------------------------------------------------------

4) cz  Aktywów Subfunduszu, która nie b dzie wykorzystana do inwestowania w kontrakty
terminowe, tj. nie b dzie z ona jako depozyt zabezpieczaj cy, Fundusz b dzie inwestowa  w
Instrumenty D ne, a tak e w inne instrumenty finansowe okre lone w § 3 niniejszego
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rozdzia u, przy zachowaniu przewidzianych limitów, z zastrze eniem postanowie  pkt 5, -------
5) Fundusz mo e zabezpiecza  inwestycje Subfunduszu w instrumenty finansowe denominowane

w walutach obcych z wykorzystaniem Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych
oraz kontraktów terminowych notowanych na GPW w Warszawie, ----------------------------------

6) przez dzienn  procentow  zmian  kursu kontraktów futures, o której mowa w pkt 1 rozumie
si  procentow  ró nic  warto ci pomi dzy kursem transakcyjnym w/w kontraktów ustalonym
zgodnie z postanowieniami § 17 ust. 4 Cz ci I Statutu w danym dniu oraz kursu
transakcyjnego ustalonego zgodnie z postanowieniami § 17 ust. 4 Cz ci I Statutu w dniu
poprzednim. --------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Fundusz klasyfikuje Subfundusz do funduszy surowcowych. Z uwagi na stosowan  technik
inwestycyjn  Fundusz klasyfikuje Subfundusz równie  do kategorii funduszy indeksowych, z racji

enia do odwzorowania zmian ceny z ota, wskazanej w ust. 2 pkt 1. Fundusz realizuje cel
inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie Aktywów Subfunduszu, w ramach limitów
okre lonych w ust. 5, g ównie w kontrakty terminowe na z oto. ------------------------------------------

4. W ramach realizacji celu inwestycyjnego Subfunduszu Fundusz d y, aby uzyska  zmian
warto ci jednostki uczestnictwa Subfunduszu porównywaln  do benchmarku, którym jest
odwrotno  zmian ceny z ota w uj ciu procentowym, liczona na podstawie zmian kursu
kontraktów futures na z oto notowanych na rynku COMEX prowadzonym przez New York
Mercantile Exchange, o których mowa w ust. 2 pkt 1. ------------------------------------------------------

5. Fundusz dokonuj c lokat Aktywów Subfunduszu b dzie stosowa  nast puj ce limity inwestycyjne:
1) kontrakty terminowe (Towarowe Instrumenty Pochodne i Niewystandaryzowane Instrumenty

Pochodne) - zgodnie z postanowieniami ust. 6 - 17, ----------------------------------------------------
2) Instrumenty Akcyjne - 0% warto ci Aktywów Subfunduszu, -----------------------------------------
3) Instrumenty D ne - od 0% do 100% warto ci Aktywów Subfunduszu, ----------------------------
4) Tytu y Uczestnictwa - od 0% do 50% warto ci Aktywów Subfunduszu, ----------------------------
5) Depozyty - od 0% do 100% warto ci Aktywów Subfunduszu. ----------------------------------------

6. Fundusz mo e dokonywa  lokat Aktywów Subfunduszu w Towarowe Instrumenty Pochodne, dla
których instrumentem bazowym jest z oto. -------------------------------------------------------------------

7. Fundusz mo e dokonywa  lokat Aktywów Subfunduszu w nast puj ce rodzaje Towarowych
Instrumentów Pochodnych: kontrakty terminowe, których instrumentami bazowymi s
instrumenty bazowe wskazane w ust. 6. ----------------------------------------------------------------------

8. Fundusz dokonuj c lokat Aktywów Subfunduszu b dzie stosowa  nast puj ce ograniczenia w
zakresie inwestycji w Towarowe Instrumenty Pochodne: --------------------------------------------------
1) zaanga owanie Subfunduszu w kontrakty terminowe na z oto wyznaczane jest w oparciu o

warto  kontraktu, obliczon  zgodnie z standardem danego kontraktu okre lonym przez gie ,
na której jest on notowany, tj. mno nik * kurs kontraktu * kurs walutowy kontraktu
futures/PLN, --------------------------------------------------------------------------------------------------

2) Fundusz b dzie zajmowa  pozycj  krótk  w kontraktach terminowych na z oto – warto
pozycji krótkich, wyznaczona w sposób okre lony w pkt 1, b dzie wynosi a od 50% do 125%
warto ci Aktywów Subfunduszu. --------------------------------------------------------------------------

9. Zasady dokonywania inwestycji w Towarowe Instrumenty Pochodne s  nast puj ce: -----------------
1) warunki, jakie powinny spe nia  te lokaty: Fundusz b dzie inwestowa  Aktywa Subfunduszu

wy cznie w kontrakty terminowe na z oto znajduj ce si  w obrocie na rynku COMEX
prowadzonym przez New York Mercantile Exchange, z zastrze eniem ust. 12, --------------------

2) podmioty b ce stron  umowy z Funduszem: Fundusz mo e zawiera  umowy, których
przedmiotem s  kontrakty terminowe na z oto wy cznie za po rednictwem podmiotów
prowadz cych dzia alno  maklersk , --------------------------------------------------------------------

3) warunki i zasady zajmowania przez Fundusz pozycji w tych lokatach: warunki i zasady
zajmowania pozycji w kontraktach terminowych na z oto okre lone s  w ust. 2, -------------------

4) sposób wyznaczenia maksymalnego zaanga owania Funduszu w te lokaty: sposób
wyznaczenia maksymalnego zaanga owania w kontrakty terminowe na z oto okre lony jest w
ust. 8, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

5) rodzaje ryzyk zwi zanych z inwestowaniem w te lokaty: ryzyka zwi zane z inwestowaniem w
kontrakty terminowe na z oto okre lone s  w ust. 11. --------------------------------------------------

10. Fundusz inwestuj c aktywa Subfunduszu nie b dzie dokonywa  lokat w Towarowe Instrumenty
Pochodne, ani utrzymywa  pozycji w Towarowych Instrumentach Pochodnych, w okresie, w
którym: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) mo liwe jest danie przez podmiot b cy drug  stron  transakcji fizycznej dostawy

instrumentu bazowego, o który oparty jest Towarowy Instrument Pochodny – w przypadku
utrzymywania przez Fundusz pozycji krótkiej w Towarowych Instrumentach Pochodnych, ------
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2) na skutek rozliczenia transakcji wyst puje mo liwo  otrzymania przez Fundusz dostawy
instrumentu bazowego, o który oparty jest Towarowy Instrument Pochodny – w przypadku
utrzymywania przez Fundusz pozycji d ugiej w Towarowych Instrumentach Pochodnych.-------

11. Z lokatami w Towarowe Instrumenty Pochodne zwi zane s  nast puj ce rodzaje ryzyka: ------------
1) ryzyko rynkowe instrumentu bazowego – zwi zane z niekorzystnymi zmianami poziomu lub

zmienno ci kursów, cen lub warto ci instrumentu bazowego, o który oparty jest ten Towarowy
Instrument Pochodny, ---------------------------------------------------------------------------------------

2) ryzyko stosowania d wigni finansowej – w Towarowe Instrumenty Pochodne cz sto
wkomponowany jest mechanizm kredytowy, to znaczy Fundusz wnosi depozyt
zabezpieczaj cy w wysoko ci ni szej ni  warto  instrumentu bazowego, istnieje w zwi zku z
tym mo liwo  poniesienia przez Fundusz straty przewy szaj cej warto  depozytu
zabezpieczaj cego, mechanizm d wigni finansowej powoduje zwielokrotnienie zysków i strat
z inwestycji – Fundusz mo e by  nara ony na istotne ryzyko w zwi zku z wykorzystaniem
mechanizmu d wigni finansowej, -------------------------------------------------------------------------

3) ryzyko niedopasowania wyceny Towarowego Instrumentu Pochodnego do wyceny instrumentu
bazowego, o który oparty jest ten Towarowy Instrument Pochodny, ---------------------------------

4) ryzyko rozliczenia transakcji – ryzyko zwi zane z mo liwo ci  wyst powania b dów lub
opó nie  w rozliczeniach transakcji, których przedmiotem s  Towarowe Instrumenty
Pochodne, -----------------------------------------------------------------------------------------------------

5) ryzyko operacyjne – zwi zane z zawodno ci  systemów informatycznych i wewn trznych
systemów kontrolnych, --------------------------------------------------------------------------------------

6) ryzyko p ynno ci – ryzyko polegaj ce na braku mo liwo ci sprzeda y w krótkim okresie
Towarowych Instrumentów Pochodnych po cenach odzwierciedlaj cych realn  warto  lokat.
Fundusz b dzie ogranicza  ryzyko p ynno ci poprzez inwestowanie aktywów przede
wszystkim na rynkach Towarowych Instrumentów Pochodnych charakteryzuj cych si  du

ynno ci , ----------------------------------------------------------------------------------------------------
7) ryzyko walutowe – aktywa Subfunduszu inwestowane b  cz ciowo w instrumenty

finansowe wyra one w walucie obcej, co wi e si  z ponoszeniem ryzyka zwi zanego ze
zmian  kursów walut. ---------------------------------------------------------------------------------------

12. Maj c na celu odwzorowanie odwrotno ci dziennych zmian kursu z ota z kontraktów futures
Subfundusz mo e zabezpiecza  zmiany kursu walutowego z wykorzystaniem
Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych lub z wykorzystaniem kontraktów futures
notowanych na GPW w Warszawie. Z zastrze eniem limitów ustawowych oraz statutowych,
warto  pozycji zabezpieczaj cych w chwili zawierania transakcji zabezpieczaj cych, o których
mowa w zdaniu poprzednim nie mo e przekracza  100% ekspozycji w danej walucie.
Uwzgl dniaj c zmiany kursów walut oraz zmiany wyceny aktywów po dniu zawarcia transakcji
zabezpieczaj cych, warto  zabezpieczenia nie mo e przekracza  125% ekspozycji w danej
walucie. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13. Fundusz mo e dokonywa  lokat Aktywów Subfunduszu w Niewystandaryzowane Instrumenty
Pochodne, dla których instrumentami bazowymi s  waluty. -----------------------------------------------

14. Fundusz mo e dokonywa  lokat Aktywów Subfunduszu w nast puj ce rodzaje
Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych - kontrakty forward. ------------------------------

15. Fundusz mo e zawiera  w imieniu Subfunduszu umowy, których przedmiotem s
Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, pod warunkiem, e: --------------------------------------
1) transakcja jest zawierana z bankiem krajowym, bankiem zagranicznym lub instytucj

kredytow , których kapita y w asne wynosz  nie mniej ni  100 000 000 z otych w chwili
zawarcia transakcji, ------------------------------------------------------------------------------------------

2) instrumenty te podlegaj  codziennie mo liwej do zweryfikowania wycenie wed ug warto ci
godziwej, ------------------------------------------------------------------------------------------------------

3) instrumenty te mog  zosta  w dowolnym czasie sprzedane lub pozycja w nich zaj ta mo e by
w dowolnym czasie zlikwidowana lub zamkni ta transakcj  równowa . ------------------------

16. Fundusz zawieraj c w imieniu Subfunduszu umow , której przedmiotem s  Niewystandaryzowane
Instrumenty Pochodne, ustala warto  ryzyka kontrahenta, rozumian  jako ustalon  przez
Subfundusz warto  niezrealizowanego zysku na tej transakcji, przy czym przy ustalaniu warto ci
niezrealizowanego zysku nie uwzgl dnia si  op at b wiadcze  ponoszonych przez Fundusz
przy zawarciu transakcji, w szczególno ci warto ci premii zap aconej przy zakupie opcji. Je eli
Subfundusz posiada otwarte pozycje w Niewystandaryzowanych Instrumentach Pochodnych z
tytu u kilku transakcji zawartych z tym samym podmiotem, warto  ryzyka kontrahenta jest
wyznaczona jako ró nica niezrealizowanych zysków i strat na wszystkich takich transakcjach.
Warto  ryzyka kontrahenta w odniesieniu do wszystkich podmiotów b cych stron  umów,
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których przedmiotem s  Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, nie mo e stanowi cznie
wi cej ni  50% warto ci aktywów Subfunduszu, przy czym w odniesieniu do ka dego z takich
podmiotów nie mo e przekracza  20% warto ci aktywów Subfunduszu. --------------------------------

17. Z lokatami w Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne zwi zane s  nast puj ce rodzaje
ryzyka: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) ryzyko rynkowe instrumentu bazowego – zwi zane z niekorzystnymi zmianami poziomu lub

zmienno ci kursów, cen lub warto ci instrumentu bazowego, o który oparty jest ten
Niewystandaryzowany Instrument Pochodny, -----------------------------------------------------------

2) ryzyko stosowania d wigni finansowej – w Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne
cz sto wkomponowany jest mechanizm kredytowy, to znaczy Subfundusz wnosi depozyt
zabezpieczaj cy w wysoko ci ni szej ni  warto  instrumentu bazowego, istnieje w zwi zku z
tym mo liwo  poniesienia przez Subfundusz straty przewy szaj cej warto  depozytu
zabezpieczaj cego, mechanizm d wigni finansowej powoduje zwielokrotnienie zysków i strat
z inwestycji – Subfundusz mo e by  nara ony na istotne ryzyko w zwi zku z wykorzystaniem
mechanizmu d wigni finansowej, -------------------------------------------------------------------------

3) ryzyko niedopasowania wyceny Niewystandaryzowanego Instrumentu Pochodnego do wyceny
instrumentu bazowego, o który oparty jest ten Niewystandaryzowany Instrument Pochodny, ----

4) ryzyko rozliczenia transakcji – ryzyko zwi zane z mo liwo ci  wyst powania b dów lub
opó nie  w rozliczeniach transakcji, których przedmiotem s  Niewystandaryzowane
Instrumenty Pochodne, --------------------------------------------------------------------------------------

5) ryzyko niewyp acalno ci kontrahenta – ryzyko to dotyczy Niewystandaryzowanych
Instrumentów Pochodnych i b dzie ograniczone w zwi zku z postanowieniami ust. 12, ----------

6) ryzyko p ynno ci – Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne nie s  przedmiotem
aktywnego obrotu, Subfundusz ma jednak mo liwo  neutralizacji ekspozycji na ryzyko
danego instrumentu bazowego poprzez zajmowanie przeciwstawnych pozycji w instrumentach
danego rodzaju, ----------------------------------------------------------------------------------------------

7) ryzyko operacyjne – zwi zane z zawodno ci  systemów informatycznych i wewn trznych
systemów kontrolnych. --------------------------------------------------------------------------------------

Wynagrodzenie Towarzystwa. Koszty obci aj ce Subfundusz ---------------------------------------------
§ 5 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Towarzystwo z tytu u zarz dzania Subfunduszem pobiera z Aktywów Subfunduszu

Wynagrodzenie Towarzystwa sk adaj ce si  wy cznie z cz ci sta ej, w wysoko ci nie wy szej
ni  3,8% Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku, naliczanej proporcjonalnie od
Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu w danym Dniu Wyceny. -----------------------------------------

2. Na pokrycie Wynagrodzenia Towarzystwa naliczonego zgodnie z zasadami okre lonymi w ust. 1
tworzy si  ka dego Dnia Wyceny w danym roku, w ci ar kosztów Funduszu zwi zanych z
funkcjonowaniem danego Subfunduszu, rezerw  w kwocie równej wysoko ci naliczonego w tym
dniu Wynagrodzenia Towarzystwa. ---------------------------------------------------------------------------
Rezerw  na cz  sta  Wynagrodzenia Towarzystwa w danym Dniu Wyceny tworzy si  wed ug
nast puj cego algorytmu: ---------------------------------------------------------------------------------------

LDR
LDdWANdRS )1(038,0)(  ---------------------------------------------------------------

gdzie: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
RS(d) – przyrost rezerwy na cz  sta  Wynagrodzenia Towarzystwa, -----------------------------
WAN(d-1) – Warto  Aktywów Netto Subfunduszu na koniec poprzedniego Dnia Wyceny, ----
LD – liczba dni pomi dzy bie cym a poprzednim Dniem Wyceny, ---------------------------------
LDR – liczba dni w danym roku kalendarzowym. ------------------------------------------------------

Cz  sta a Wynagrodzenia Towarzystwa wyp acana jest raz w miesi cu, w terminie nie d szym
ni  14 dni od ko ca danego miesi ca i jest ona sum  rezerw wyznaczonych we wszystkich Dniach
Wyceny danego miesi ca. --------------------------------------------------------------------------------------

3. Towarzystwo z w asnych rodków, w tym Wynagrodzenia Towarzystwa, pokrywa wszelkie
koszty Subfunduszu, za wyj tkiem kosztów wskazanych w ust. 4 i 5. Towarzystwo pokrywa tak e
koszty wskazane w ust. 5 przekraczaj ce przewidziany limit. Towarzystwo mo e równie  w
odniesieniu do Subfunduszu podj  decyzje o pokrywaniu okre lonych kosztów wskazanych w
ust. 4 i 5 obci aj cych Subfundusz z w asnych rodków, w ca ci lub cz ci. ------------------------

4. Oprócz Wynagrodzenia Towarzystwa Aktywa Subfunduszu obci aj  nast puj ce koszty,
pokrywane przez Fundusz w pe nej wysoko ci: -------------------------------------------------------------
1) prowizje i op aty transakcyjne zwi zane z nabywaniem i zbywaniem instrumentów

finansowych oraz prowizje i op aty zwi zane z przekazywaniem rodków pieni nych, w tym
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koszty us ug maklerskich oraz us ug Depozytariusza zwi zanych z rozliczaniem transakcji, -----
2) prowizje i op aty zwi zane z przechowywaniem instrumentów finansowych oraz prowizje i

op aty zwi zane z obs ug  rachunków bankowych, -----------------------------------------------------
3) podatki i inne obci enia na one przez w ciwe organy pa stwowe w zwi zku z

dzia alno ci  Funduszu, -------------------------------------------------------------------------------------
4) prowizje i op aty zwi zane z obs ug  i sp at  zaci gni tych po yczek i kredytów bankowych, --
5) op aty za zezwolenia i op aty rejestracyjne, w tym op aty notarialne i op aty s dowe. -------------

5. Oprócz Wynagrodzenia Towarzystwa Aktywa Subfunduszu obci aj  nast puj ce koszty,
pokrywane przez Fundusz w wysoko ci nie wy szej ni  podane ni ej limity okre lone w skali
roku: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) koszty us ug Depozytariusza, za wyj tkiem kosztów, o których mowa w ust. 4 – do wysoko ci

36 tys. z otych za weryfikacj  wyceny aktywów, do wysoko ci 0,05% Warto ci Aktywów
Netto Subfunduszu, nie mniej ni  36 tys. z otych, za prowadzenie rejestru aktywów oraz do
wysoko ci 48 tys. z otych za pozosta e us ugi,-----------------------------------------------------------

2) koszty us ug Agenta Transferowego – do wysoko ci 0,3% Warto ci Aktywów Netto
Subfunduszu, nie mniej ni  36 tys. z otych, za prowadzenie subrejestru uczestników i
rozliczanie zlece  oraz do wysoko ci 0,1% Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu za
pozosta e us ugi, ---------------------------------------------------------------------------------------------

3) koszty us ug w zakresie rachunkowo ci – do wysoko ci 0,1% Warto ci Aktywów Netto
Subfunduszu, nie mniej ni  120 tys. z otych, za prowadzenie ksi g rachunkowych i ewidencji
transakcji zawieranych przez Fundusz, wycen  aktywów, w tym koszty u ywanego w tym celu
oprogramowania oraz do wysoko ci 48 tys. z otych za us ugi podmiotu uprawnionego do
badania sprawozda  finansowych, ------------------------------------------------------------------------

4) koszty us ug w zakresie zarz dzania aktywami, w tym doradztwo w zakresie instrumentów
finansowych b cych przedmiotem lokat Subfunduszu, a tak e koszty serwisów
informacyjnych – do wysoko ci 0,08% Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu,-------------------

5) koszty us ug prawnych, w tym doradztwo prawne i podatkowe – do wysoko ci 0,02% Warto ci
Aktywów Netto Subfunduszu, -----------------------------------------------------------------------------

6) koszty wydawnicze, w tym poligraficzne (koszty przygotowania, druku, dystrybucji i
publikacji materia ów informacyjnych i og osze , w tym prospektu, skrótu prospektu i
sprawozda  finansowych Funduszu i Subfunduszu) – do wysoko ci 0,1% Warto ci Aktywów
Netto Subfunduszu, nie mniej ni  48 tys. z otych,-------------------------------------------------------

7) koszty likwidacji Subfunduszu, w tym wynagrodzenie likwidatora – do wysoko ci 100 tys.
otych za likwidacj , ---------------------------------------------------------------------------------------

8) koszty likwidacji Funduszu, w tym wynagrodzenie likwidatora – do wysoko ci 200 tys. z otych
za likwidacj . -------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Koszty wskazane w ust. 4 i 5 zwi zane bezpo rednio z funkcjonowaniem Subfunduszu pokrywane
 w ca ci z Aktywów Subfunduszu. Je eli obowi zek pokrycia kosztów, o których mowa w ust.

4 lub 5, obci a Fundusz w ca ci partycypacj  danego Subfunduszu w tych kosztach oblicza si
na podstawie stosunku Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu do Warto ci Aktywów Netto
Funduszu na Dzie  Wyceny poprzedzaj cy dzie  uj cia zobowi zania w ksi gach rachunkowych
Funduszu. W przypadku, gdy Fundusz zawiera umow  zbycia lub nabycia sk adników lokat
dotycz  wi cej ni  jednego Subfunduszu, wówczas koszty transakcji obci aj  te Subfundusze
proporcjonalnie do udzia u warto ci transakcji danego Subfunduszu w warto ci transakcji ogó em.

7. Pokrycie kosztów Funduszu zwi zanych z funkcjonowaniem Subfunduszu, z wyj tkiem kosztów z
tytu u podatków i innych obci  na onych przez w ciwe organy pa stwowe w zwi zku z
dzia alno ci  Subfunduszu, nast puje najwcze niej w terminie ich wymagalno ci. Pokrycie
kosztów z tytu u podatków i innych obci  na onych przez w ciwe organy pa stwowe w
zwi zku z dzia alno ci  Subfunduszu nast puje w wysoko ci i terminach okre lonych przez

ciwe przepisy. -----------------------------------------------------------------------------------------------
8. Koszty wskazane w ust. 4 i 5 b  pokrywane przez Fundusz z Aktywów Subfunduszu lub

zwracane Towarzystwu, je eli zosta y poniesione przez Towarzystwo. ----------------------------------
9. Limity wskazane w ust. 5 w skali roku b  naliczane proporcjonalnie od Warto ci Aktywów

Netto Subfunduszu w danym Dniu Wyceny. Na pokrycie kosztów wskazanych w ust. 5 tworzy si
ka dego dnia w danym roku, w ci ar kosztów Funduszu zwi zanych z funkcjonowaniem danego
Subfunduszu, rezerwy w kwotach odpowiadaj cych przewidywanym kosztom, ale nie wy sze ni
obowi zuj ce limity. ---------------------------------------------------------------------------------------------
Limity kosztów w danym Dniu Wyceny nalicza si  wed ug nast puj cego algorytmu: ----------------

LDR
LDdWANPWLdLK )1()(  ---------------------------------------------------------------



215

gdzie: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
LK(d) – przyrost limitu kosztu, ----------------------------------------------------------------------------
PWL – procentowa warto  limitu kosztu, ---------------------------------------------------------------
WAN(d-1) – Warto  Aktywów Netto Subfunduszu na koniec poprzedniego Dnia Wyceny, ----
LD – liczba dni pomi dzy bie cym a poprzednim Dniem Wyceny, ---------------------------------
LDR – liczba dni w danym roku kalendarzowym. ------------------------------------------------------

Op aty manipulacyjne------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 6 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Z tytu u zbywania Jednostek Uczestnictwa pobierana jest Op ata Dystrybucyjna w wysoko ci nie

wy szej ni : -------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) 3,8% wp aty dokonanej przez nabywc  - dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, ----------------
2) 3,8% zadeklarowanej przez Uczestnika sumy wp at w ramach danego Programu

Inwestycyjnego, pobrana jednorazowo z pierwszej wp aty Uczestnika w ramach danego
Programu Inwestycyjnego - dla Jednostek Uczestnictwa kategorii S. --------------------------------

2. Z tytu u odkupienia Jednostek Uczestnictwa kategorii S mo e by  pobierana Op ata Umorzeniowa
w wysoko ci nie wy szej ni  3,8% zadeklarowanej przez Uczestnika sumy wp at w ramach
danego Programu Inwestycyjnego pobrana z kwoty nale nej Uczestnikowi z tytu u odkupienia
tych Jednostek Uczestnictwa przed opodatkowaniem. ------------------------------------------------------

3. Z tytu u zbycia Jednostek Uczestnictwa w ramach konwersji albo zamiany, w miejsce Op aty
Dystrybucyjnej mo e by  pobierana Op ata Wyrównawcza, wyliczana zgodnie z postanowieniami
§ 22 Cz ci I Statutu. --------------------------------------------------------------------------------------------
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Rozdzia  XI -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Subfundusz QUERCUS Oil lev ------------------------------------------------------------------------------------

§ 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Subfundusz dzia a pod nazw  QUERCUS Oil lev. ----------------------------------------------------------
2. Uczestnikami Subfunduszu mog  by  osoby wskazane w § 31 Cz ci I Statutu, z zastrze eniem,

e osoby fizyczne mog  by  uczestnikami Subfunduszu o ile dokonaj  jednorazowej wp aty do
Subfunduszu w wysoko ci nie mniejszej ni  200.000 z , ale nie mniej ni  równowarto  w z otych
40.000 euro, ustalon  przy zastosowaniu redniego kursu walut obcych og aszanego przez
Narodowy Bank Polski. -----------------------------------------------------------------------------------------

3. Subfundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa kategorii A i S. -----------------------------------------------
4. Zasady zbywania Jednostek Uczestnictwa okre laj  § 23 – 30 Cz ci I Statutu. ------------------------
5. Wysoko ci minimalnych wp at okre la § 20 Cz ci I Statutu, z zastrze eniem postanowie  ust. 2. --
6. Prawa uczestników Subfunduszu inne ni  wynikaj ce z Ustawy okre la Cz  I Statutu, w

szczególno ci § 34 Cz ci I Statutu. ---------------------------------------------------------------------------

Cel inwestycyjny Subfunduszu -------------------------------------------------------------------------------------
§ 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost warto ci jego Aktywów w wyniku wzrostu

warto ci lokat. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Subfundusz nie gwarantuje osi gni cia celu inwestycyjnego okre lonego w ust. 1. --------------------

Typy i rodzaje papierów warto ciowych i innych praw maj tkowych b cych przedmiotem lokat
Subfunduszu, g ówne ograniczenia inwestycyjne Subfunduszu oraz dopuszczalna wysoko
kredytów i po yczek zaci ganych przez Subfundusz ----------------------------------------------------------
§ 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Fundusz mo e lokowa  Aktywa Subfunduszu w papiery warto ciowe i inne prawa maj tkowe,

których typy i rodzaje s  wskazane w § 8 Cz ci I Statutu oraz w Towarowe Instrumenty
Pochodne i Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne. ------------------------------------------------

2. Fundusz dokonuj c lokat Subfunduszu kieruje si  g ównymi kryteriami doboru poszczególnych
kategorii lokat okre lonymi w § 9 Cz ci I Statutu. ---------------------------------------------------------

3. Fundusz dokonuj c lokat Subfunduszu nie stosuje ogranicze  inwestycyjnych wskazanych w § 10
Cz ci I Statutu. Zgodnie z § 10 ust. 1 Cz ci I Statutu Fundusz wskazuje, e w przypadku lokat
Subfunduszu stosuje ograniczenia inwestycyjne wskazane wy cznie w § 4 niniejszego rozdzia u. -

4. Fundusz dokonuj c lokat Subfunduszu nie stosuje limitów inwestycyjnych wskazanych w § 11
Cz ci I Statutu. Zgodnie z § 11 ust. 1 Cz ci I Statutu Fundusz wskazuje, e w przypadku lokat
Subfunduszu stosuje limity inwestycyjne wskazane wy cznie w § 4 niniejszego rozdzia u. ---------

5. Dopuszczaln  wysoko  kredytów i po yczek zaci ganych przez Fundusz w ci ar Aktywów
Subfunduszu okre la § 13 Cz ci I Statutu. ------------------------------------------------------------------

Opis polityki inwestycyjnej Subfunduszu ------------------------------------------------------------------------
§ 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Fundusz b dzie d  do osi gni cia wzrostu warto ci aktywów Subfunduszu na jednostk

uczestnictwa w d ugoterminowym horyzoncie inwestycyjnym, z zastrze eniem, e wzrost taki
dzie mo liwy jedynie w okresie wzrostu cen ropy naftowej. --------------------------------------------

2. Aktywa Subfunduszu b  inwestowane zgodnie z nast puj cymi zasadami: --------------------------
1) celem prowadzonej polityki inwestycyjnej Subfunduszu jest d enie do uzyskania dziennej

procentowej zmiany warto ci jednostki uczestnictwa Subfunduszu, wynosz cej dwukrotno
dziennej procentowej zmiany kursu kontraktów futures na rop  CL Light Sweet Crude Oil
Futures o dacie wygasania poni ej jednego roku, notowanych na gie dzie New York
Mercantile Exchange, ---------------------------------------------------------------------------------------

2) Fundusz b dzie, przy dokonywaniu lokat Aktywów Subfunduszu, stosowa  zasady i
ograniczenia inwestycyjne okre lone w Ustawie dla funduszu inwestycyjnego zamkni tego, ----

3) w celu odwzorowania dwukrotno ci dziennych zmian cen ropy naftowej, o której mowa w pkt.
1, Fundusz b dzie inwestowa  Aktywa Subfunduszu w kontrakty terminowe na rop  naftow
notowane na rynku wskazanym w pkt 1, dowolnej serii – Fundusz b dzie zajmowa  d ug
pozycj  w kontraktach terminowych na rop  naftow , -------------------------------------------------

4) cz  Aktywów Subfunduszu, która nie b dzie wykorzystana do inwestowania w kontrakty
terminowe, tj. nie b dzie z ona jako depozyt zabezpieczaj cy, Fundusz b dzie inwestowa  w
Instrumenty D ne, a tak e w inne instrumenty finansowe okre lone w § 3 niniejszego
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rozdzia u, przy zachowaniu przewidzianych limitów, z zastrze eniem postanowie  pkt 5, -------
5) Fundusz mo e zabezpiecza  inwestycje Subfunduszu w instrumenty finansowe denominowane

w walutach obcych z wykorzystaniem Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych
oraz kontraktów terminowych notowanych na GPW w Warszawie, ----------------------------------

6) przez dzienn  procentow  zmian  kursu kontraktów futures, o której mowa w pkt 1 rozumie
si  procentow  ró nic  warto ci pomi dzy kursem transakcyjnym w/w kontraktów ustalonym
zgodnie z postanowieniami § 17 ust. 4 Cz ci I Statutu w danym dniu oraz kursu
transakcyjnego ustalonego zgodnie z postanowieniami § 17 ust. 4 Cz ci I Statutu w dniu
poprzednim. --------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Fundusz klasyfikuje Subfundusz do funduszy surowcowych. Z uwagi na stosowan  technik
inwestycyjn  Fundusz klasyfikuje Subfundusz równie  do kategorii funduszy indeksowych, z racji

enia do odwzorowania zmian ceny ropy naftowej, wskazanej w ust. 2 pkt 1. Fundusz realizuje
cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie Aktywów Subfunduszu, w ramach limitów
okre lonych w ust. 5, g ównie w kontrakty terminowe na rop  naftow . ---------------------------------

4. W ramach realizacji celu inwestycyjnego Subfunduszu Fundusz d y, aby uzyska  zmian
warto ci jednostki uczestnictwa Subfunduszu porównywaln  do benchmarku, którym jest
dwukrotno  zmian ceny ropy naftowej w uj ciu procentowym, liczona na podstawie zmian kursu
kontraktów futures na rop  naftow  notowanych na gie dzie New York Mercantile Exchange, o
których mowa w ust. 2 pkt 1. -----------------------------------------------------------------------------------

5. Fundusz dokonuj c lokat Aktywów Subfunduszu b dzie stosowa  nast puj ce limity inwestycyjne:
1) kontrakty terminowe (Towarowe Instrumenty Pochodne i Niewystandaryzowane Instrumenty

Pochodne) - zgodnie z postanowieniami ust. 6 - 17, ----------------------------------------------------
2) Instrumenty Akcyjne - 0% warto ci Aktywów Subfunduszu, -----------------------------------------
3) Instrumenty D ne - od 0% do 100% warto ci Aktywów Subfunduszu, ----------------------------
4) Tytu y Uczestnictwa - od 0% do 50% warto ci Aktywów Subfunduszu, ----------------------------
5) Depozyty - od 0% do 100% warto ci Aktywów Subfunduszu. ----------------------------------------

6. Fundusz mo e dokonywa  lokat Aktywów Subfunduszu w Towarowe Instrumenty Pochodne, dla
których instrumentem bazowym jest ropa naftowa. ---------------------------------------------------------

7. Fundusz mo e dokonywa  lokat Aktywów Subfunduszu w nast puj ce rodzaje Towarowych
Instrumentów Pochodnych: kontrakty terminowe, których instrumentami bazowymi s
instrumenty bazowe wskazane w ust. 6. ----------------------------------------------------------------------

8. Fundusz dokonuj c lokat Aktywów Subfunduszu b dzie stosowa  nast puj ce ograniczenia w
zakresie inwestycji w Towarowe Instrumenty Pochodne: --------------------------------------------------
1) zaanga owanie Subfunduszu w kontrakty terminowe na rop  naftow  wyznaczane jest w

oparciu o warto  kontraktu, obliczon  zgodnie z standardem danego kontraktu okre lonym
przez gie , na której jest on notowany, tj. mno nik * kurs kontraktu * kurs walutowy
kontraktu futures/PLN, --------------------------------------------------------------------------------------

2) Fundusz b dzie zajmowa  pozycj  d ug  w kontraktach terminowych na rop  naftow  –
warto  pozycji d ugich, wyznaczona w sposób okre lony w pkt 1, b dzie wynosi a od 100%
do 250% warto ci Aktywów Subfunduszu. --------------------------------------------------------------

9. Zasady dokonywania inwestycji w Towarowe Instrumenty Pochodne s  nast puj ce: -----------------
1) warunki, jakie powinny spe nia  te lokaty: Fundusz b dzie inwestowa  Aktywa Subfunduszu

wy cznie w kontrakty terminowe na rop  naftow  znajduj ce si  w obrocie na gie dzie New
York Mercantile Exchange, z zastrze eniem ust. 12, ---------------------------------------------------

2) podmioty b ce stron  umowy z Funduszem: Fundusz mo e zawiera  umowy, których
przedmiotem s  kontrakty terminowe na rop  naftow  wy cznie za po rednictwem podmiotów
prowadz cych dzia alno  maklersk , --------------------------------------------------------------------

3) warunki i zasady zajmowania przez Fundusz pozycji w tych lokatach: warunki i zasady
zajmowania pozycji w kontraktach terminowych na rop  naftow  okre lone s  w ust. 2, ---------

4) sposób wyznaczenia maksymalnego zaanga owania Funduszu w te lokaty: sposób
wyznaczenia maksymalnego zaanga owania w kontrakty terminowe na rop  naftow
okre lony jest w ust. 8, --------------------------------------------------------------------------------------

5) rodzaje ryzyk zwi zanych z inwestowaniem w te lokaty: ryzyka zwi zane z inwestowaniem w
kontrakty terminowe na rop  naftow  okre lone s  w ust. 11. -----------------------------------------

10. Fundusz inwestuj c aktywa Subfunduszu nie b dzie dokonywa  lokat w Towarowe Instrumenty
Pochodne, ani utrzymywa  pozycji w Towarowych Instrumentach Pochodnych, w okresie, w
którym: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) mo liwe jest danie przez podmiot b cy drug  stron  transakcji fizycznej dostawy

instrumentu bazowego, o który oparty jest Towarowy Instrument Pochodny – w przypadku
utrzymywania przez Fundusz pozycji krótkiej w Towarowych Instrumentach Pochodnych, ------
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2) na skutek rozliczenia transakcji wyst puje mo liwo  otrzymania przez Fundusz dostawy
instrumentu bazowego, o który oparty jest Towarowy Instrument Pochodny – w przypadku
utrzymywania przez Fundusz pozycji d ugiej w Towarowych Instrumentach Pochodnych.-------

11. Z lokatami w Towarowe Instrumenty Pochodne zwi zane s  nast puj ce rodzaje ryzyka: ------------
1) ryzyko rynkowe instrumentu bazowego – zwi zane z niekorzystnymi zmianami poziomu lub

zmienno ci kursów, cen lub warto ci instrumentu bazowego, o który oparty jest ten Towarowy
Instrument Pochodny, ---------------------------------------------------------------------------------------

2) ryzyko stosowania d wigni finansowej – w Towarowe Instrumenty Pochodne cz sto
wkomponowany jest mechanizm kredytowy, to znaczy Fundusz wnosi depozyt
zabezpieczaj cy w wysoko ci ni szej ni  warto  instrumentu bazowego, istnieje w zwi zku z
tym mo liwo  poniesienia przez Fundusz straty przewy szaj cej warto  depozytu
zabezpieczaj cego, mechanizm d wigni finansowej powoduje zwielokrotnienie zysków i strat
z inwestycji – Fundusz mo e by  nara ony na istotne ryzyko w zwi zku z wykorzystaniem
mechanizmu d wigni finansowej, -------------------------------------------------------------------------

3) ryzyko niedopasowania wyceny Towarowego Instrumentu Pochodnego do wyceny instrumentu
bazowego, o który oparty jest ten Towarowy Instrument Pochodny, ---------------------------------

4) ryzyko rozliczenia transakcji – ryzyko zwi zane z mo liwo ci  wyst powania b dów lub
opó nie  w rozliczeniach transakcji, których przedmiotem s  Towarowe Instrumenty
Pochodne, -----------------------------------------------------------------------------------------------------

5) ryzyko operacyjne – zwi zane z zawodno ci  systemów informatycznych i wewn trznych
systemów kontrolnych, --------------------------------------------------------------------------------------

6) ryzyko p ynno ci – ryzyko polegaj ce na braku mo liwo ci sprzeda y w krótkim okresie
Towarowych Instrumentów Pochodnych po cenach odzwierciedlaj cych realn  warto  lokat.
Fundusz b dzie ogranicza  ryzyko p ynno ci poprzez inwestowanie aktywów przede
wszystkim na rynkach Towarowych Instrumentów Pochodnych charakteryzuj cych si  du

ynno ci , ----------------------------------------------------------------------------------------------------
7) ryzyko walutowe – aktywa Subfunduszu inwestowane b  cz ciowo w instrumenty

finansowe wyra one w walucie obcej, co wi e si  z ponoszeniem ryzyka zwi zanego ze
zmian  kursów walut. ---------------------------------------------------------------------------------------

12. Maj c na celu odwzorowanie dwukrotno ci dziennych zmian kursu ropy naftowej z kontraktów
futures Subfundusz mo e zabezpiecza  zmiany kursu walutowego z wykorzystaniem
Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych lub z wykorzystaniem kontraktów futures
notowanych na GPW w Warszawie. Z zastrze eniem limitów ustawowych oraz statutowych,
warto  pozycji zabezpieczaj cych w chwili zawierania transakcji zabezpieczaj cych, o których
mowa w zdaniu poprzednim nie mo e przekracza  100% ekspozycji w danej walucie.
Uwzgl dniaj c zmiany kursów walut oraz zmiany wyceny aktywów po dniu zawarcia transakcji
zabezpieczaj cych, warto  zabezpieczenia nie mo e przekracza  125% ekspozycji w danej
walucie. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13. Fundusz mo e dokonywa  lokat Aktywów Subfunduszu w Niewystandaryzowane Instrumenty
Pochodne, dla których instrumentami bazowymi s  waluty. -----------------------------------------------

14. Fundusz mo e dokonywa  lokat Aktywów Subfunduszu w nast puj ce rodzaje
Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych - kontrakty forward. ------------------------------

15. Fundusz mo e zawiera  w imieniu Subfunduszu umowy, których przedmiotem s
Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, pod warunkiem, e: --------------------------------------
1) transakcja jest zawierana z bankiem krajowym, bankiem zagranicznym lub instytucj

kredytow , których kapita y w asne wynosz  nie mniej ni  100 000 000 z otych w chwili
zawarcia transakcji, ------------------------------------------------------------------------------------------

2) instrumenty te podlegaj  codziennie mo liwej do zweryfikowania wycenie wed ug warto ci
godziwej, ------------------------------------------------------------------------------------------------------

3) instrumenty te mog  zosta  w dowolnym czasie sprzedane lub pozycja w nich zaj ta mo e by
w dowolnym czasie zlikwidowana lub zamkni ta transakcj  równowa . ------------------------

16. Fundusz zawieraj c w imieniu Subfunduszu umow , której przedmiotem s  Niewystandaryzowane
Instrumenty Pochodne, ustala warto  ryzyka kontrahenta, rozumian  jako ustalon  przez
Subfundusz warto  niezrealizowanego zysku na tej transakcji, przy czym przy ustalaniu warto ci
niezrealizowanego zysku nie uwzgl dnia si  op at b wiadcze  ponoszonych przez Fundusz
przy zawarciu transakcji, w szczególno ci warto ci premii zap aconej przy zakupie opcji. Je eli
Subfundusz posiada otwarte pozycje w Niewystandaryzowanych Instrumentach Pochodnych z
tytu u kilku transakcji zawartych z tym samym podmiotem, warto  ryzyka kontrahenta jest
wyznaczona jako ró nica niezrealizowanych zysków i strat na wszystkich takich transakcjach.
Warto  ryzyka kontrahenta w odniesieniu do wszystkich podmiotów b cych stron  umów,
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których przedmiotem s  Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, nie mo e stanowi cznie
wi cej ni  50% warto ci aktywów Subfunduszu, przy czym w odniesieniu do ka dego z takich
podmiotów nie mo e przekracza  20% warto ci aktywów Subfunduszu. --------------------------------

17. Z lokatami w Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne zwi zane s  nast puj ce rodzaje
ryzyka: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) ryzyko rynkowe instrumentu bazowego – zwi zane z niekorzystnymi zmianami poziomu lub

zmienno ci kursów, cen lub warto ci instrumentu bazowego, o który oparty jest ten
Niewystandaryzowany Instrument Pochodny, -----------------------------------------------------------

2) ryzyko stosowania d wigni finansowej – w Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne
cz sto wkomponowany jest mechanizm kredytowy, to znaczy Subfundusz wnosi depozyt
zabezpieczaj cy w wysoko ci ni szej ni  warto  instrumentu bazowego, istnieje w zwi zku z
tym mo liwo  poniesienia przez Subfundusz straty przewy szaj cej warto  depozytu
zabezpieczaj cego, mechanizm d wigni finansowej powoduje zwielokrotnienie zysków i strat
z inwestycji – Subfundusz mo e by  nara ony na istotne ryzyko w zwi zku z wykorzystaniem
mechanizmu d wigni finansowej, -------------------------------------------------------------------------

3) ryzyko niedopasowania wyceny Niewystandaryzowanego Instrumentu Pochodnego do wyceny
instrumentu bazowego, o który oparty jest ten Niewystandaryzowany Instrument Pochodny, ----

4) ryzyko rozliczenia transakcji – ryzyko zwi zane z mo liwo ci  wyst powania b dów lub
opó nie  w rozliczeniach transakcji, których przedmiotem s  Niewystandaryzowane
Instrumenty Pochodne, --------------------------------------------------------------------------------------

5) ryzyko niewyp acalno ci kontrahenta – ryzyko to dotyczy Niewystandaryzowanych
Instrumentów Pochodnych i b dzie ograniczone w zwi zku z postanowieniami ust. 12, ----------

6) ryzyko p ynno ci – Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne nie s  przedmiotem
aktywnego obrotu, Subfundusz ma jednak mo liwo  neutralizacji ekspozycji na ryzyko
danego instrumentu bazowego poprzez zajmowanie przeciwstawnych pozycji w instrumentach
danego rodzaju, ----------------------------------------------------------------------------------------------

7) ryzyko operacyjne – zwi zane z zawodno ci  systemów informatycznych i wewn trznych
systemów kontrolnych. --------------------------------------------------------------------------------------

Wynagrodzenie Towarzystwa. Koszty obci aj ce Subfundusz ---------------------------------------------
§ 5 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Towarzystwo z tytu u zarz dzania Subfunduszem pobiera z Aktywów Subfunduszu

Wynagrodzenie Towarzystwa sk adaj ce si  wy cznie z cz ci sta ej, w wysoko ci nie wy szej
ni  3,8% Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku, naliczanej proporcjonalnie od
Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu w danym Dniu Wyceny. -----------------------------------------

2. Na pokrycie Wynagrodzenia Towarzystwa naliczonego zgodnie z zasadami okre lonymi w ust. 1
tworzy si  ka dego Dnia Wyceny w danym roku, w ci ar kosztów Funduszu zwi zanych z
funkcjonowaniem danego Subfunduszu, rezerw  w kwocie równej wysoko ci naliczonego w tym
dniu Wynagrodzenia Towarzystwa. ---------------------------------------------------------------------------
Rezerw  na cz  sta  Wynagrodzenia Towarzystwa w danym Dniu Wyceny tworzy si  wed ug
nast puj cego algorytmu: ---------------------------------------------------------------------------------------

LDR
LDdWANdRS )1(038,0)(  ---------------------------------------------------------------

gdzie: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
RS(d) – przyrost rezerwy na cz  sta  Wynagrodzenia Towarzystwa, -----------------------------
WAN(d-1) – Warto  Aktywów Netto Subfunduszu na koniec poprzedniego Dnia Wyceny, ----
LD – liczba dni pomi dzy bie cym a poprzednim Dniem Wyceny, ---------------------------------
LDR – liczba dni w danym roku kalendarzowym. ------------------------------------------------------

Cz  sta a Wynagrodzenia Towarzystwa wyp acana jest raz w miesi cu, w terminie nie d szym
ni  14 dni od ko ca danego miesi ca i jest ona sum  rezerw wyznaczonych we wszystkich Dniach
Wyceny danego miesi ca. --------------------------------------------------------------------------------------

3. Towarzystwo z w asnych rodków, w tym Wynagrodzenia Towarzystwa, pokrywa wszelkie
koszty Subfunduszu, za wyj tkiem kosztów wskazanych w ust. 4 i 5. Towarzystwo pokrywa tak e
koszty wskazane w ust. 5 przekraczaj ce przewidziany limit. Towarzystwo mo e równie  w
odniesieniu do Subfunduszu podj  decyzje o pokrywaniu okre lonych kosztów wskazanych w
ust. 4 i 5 obci aj cych Subfundusz z w asnych rodków, w ca ci lub cz ci. ------------------------

4. Oprócz Wynagrodzenia Towarzystwa Aktywa Subfunduszu obci aj  nast puj ce koszty,
pokrywane przez Fundusz w pe nej wysoko ci: -------------------------------------------------------------
1) prowizje i op aty transakcyjne zwi zane z nabywaniem i zbywaniem instrumentów

finansowych oraz prowizje i op aty zwi zane z przekazywaniem rodków pieni nych, w tym
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koszty us ug maklerskich oraz us ug Depozytariusza zwi zanych z rozliczaniem transakcji, -----
2) prowizje i op aty zwi zane z przechowywaniem instrumentów finansowych oraz prowizje i

op aty zwi zane z obs ug  rachunków bankowych, -----------------------------------------------------
3) podatki i inne obci enia na one przez w ciwe organy pa stwowe w zwi zku z

dzia alno ci  Funduszu, -------------------------------------------------------------------------------------
4) prowizje i op aty zwi zane z obs ug  i sp at  zaci gni tych po yczek i kredytów bankowych, --
5) op aty za zezwolenia i op aty rejestracyjne, w tym op aty notarialne i op aty s dowe. -------------

5. Oprócz Wynagrodzenia Towarzystwa Aktywa Subfunduszu obci aj  nast puj ce koszty,
pokrywane przez Fundusz w wysoko ci nie wy szej ni  podane ni ej limity okre lone w skali
roku: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) koszty us ug Depozytariusza, za wyj tkiem kosztów, o których mowa w ust. 4 – do wysoko ci

36 tys. z otych za weryfikacj  wyceny aktywów, do wysoko ci 0,05% Warto ci Aktywów
Netto Subfunduszu, nie mniej ni  36 tys. z otych, za prowadzenie rejestru aktywów oraz do
wysoko ci 48 tys. z otych za pozosta e us ugi,-----------------------------------------------------------

2) koszty us ug Agenta Transferowego – do wysoko ci 0,3% Warto ci Aktywów Netto
Subfunduszu, nie mniej ni  36 tys. z otych, za prowadzenie subrejestru uczestników i
rozliczanie zlece  oraz do wysoko ci 0,1% Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu za
pozosta e us ugi, ---------------------------------------------------------------------------------------------

3) koszty us ug w zakresie rachunkowo ci – do wysoko ci 0,1% Warto ci Aktywów Netto
Subfunduszu, nie mniej ni  120 tys. z otych, za prowadzenie ksi g rachunkowych i ewidencji
transakcji zawieranych przez Fundusz, wycen  aktywów, w tym koszty u ywanego w tym celu
oprogramowania oraz do wysoko ci 48 tys. z otych za us ugi podmiotu uprawnionego do
badania sprawozda  finansowych, ------------------------------------------------------------------------

4) koszty us ug w zakresie zarz dzania aktywami, w tym doradztwo w zakresie instrumentów
finansowych b cych przedmiotem lokat Subfunduszu, a tak e koszty serwisów
informacyjnych – do wysoko ci 0,08% Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu,-------------------

5) koszty us ug prawnych, w tym doradztwo prawne i podatkowe – do wysoko ci 0,02% Warto ci
Aktywów Netto Subfunduszu, -----------------------------------------------------------------------------

6) koszty wydawnicze, w tym poligraficzne (koszty przygotowania, druku, dystrybucji i
publikacji materia ów informacyjnych i og osze , w tym prospektu, skrótu prospektu i
sprawozda  finansowych Funduszu i Subfunduszu) – do wysoko ci 0,1% Warto ci Aktywów
Netto Subfunduszu, nie mniej ni  48 tys. z otych,-------------------------------------------------------

7) koszty likwidacji Subfunduszu, w tym wynagrodzenie likwidatora – do wysoko ci 100 tys.
otych za likwidacj , ---------------------------------------------------------------------------------------

8) koszty likwidacji Funduszu, w tym wynagrodzenie likwidatora – do wysoko ci 200 tys. z otych
za likwidacj . -------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Koszty wskazane w ust. 4 i 5 zwi zane bezpo rednio z funkcjonowaniem Subfunduszu pokrywane
 w ca ci z Aktywów Subfunduszu. Je eli obowi zek pokrycia kosztów, o których mowa w ust.

4 lub 5, obci a Fundusz w ca ci partycypacj  danego Subfunduszu w tych kosztach oblicza si
na podstawie stosunku Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu do Warto ci Aktywów Netto
Funduszu na Dzie  Wyceny poprzedzaj cy dzie  uj cia zobowi zania w ksi gach rachunkowych
Funduszu. W przypadku, gdy Fundusz zawiera umow  zbycia lub nabycia sk adników lokat
dotycz  wi cej ni  jednego Subfunduszu, wówczas koszty transakcji obci aj  te Subfundusze
proporcjonalnie do udzia u warto ci transakcji danego Subfunduszu w warto ci transakcji ogó em.

7. Pokrycie kosztów Funduszu zwi zanych z funkcjonowaniem Subfunduszu, z wyj tkiem kosztów z
tytu u podatków i innych obci  na onych przez w ciwe organy pa stwowe w zwi zku z
dzia alno ci  Subfunduszu, nast puje najwcze niej w terminie ich wymagalno ci. Pokrycie
kosztów z tytu u podatków i innych obci  na onych przez w ciwe organy pa stwowe w
zwi zku z dzia alno ci  Subfunduszu nast puje w wysoko ci i terminach okre lonych przez

ciwe przepisy. -----------------------------------------------------------------------------------------------
8. Koszty wskazane w ust. 4 i 5 b  pokrywane przez Fundusz z Aktywów Subfunduszu lub

zwracane Towarzystwu, je eli zosta y poniesione przez Towarzystwo. ----------------------------------
9. Limity wskazane w ust. 5 w skali roku b  naliczane proporcjonalnie od Warto ci Aktywów

Netto Subfunduszu w danym Dniu Wyceny. Na pokrycie kosztów wskazanych w ust. 5 tworzy si
ka dego dnia w danym roku, w ci ar kosztów Funduszu zwi zanych z funkcjonowaniem danego
Subfunduszu, rezerwy w kwotach odpowiadaj cych przewidywanym kosztom, ale nie wy sze ni
obowi zuj ce limity. ---------------------------------------------------------------------------------------------
Limity kosztów w danym Dniu Wyceny nalicza si  wed ug nast puj cego algorytmu: ----------------

LDR
LDdWANPWLdLK )1()(  ---------------------------------------------------------------
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gdzie: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
LK(d) – przyrost limitu kosztu, ----------------------------------------------------------------------------
PWL – procentowa warto  limitu kosztu, ---------------------------------------------------------------
WAN(d-1) – Warto  Aktywów Netto Subfunduszu na koniec poprzedniego Dnia Wyceny, ----
LD – liczba dni pomi dzy bie cym a poprzednim Dniem Wyceny, ---------------------------------
LDR – liczba dni w danym roku kalendarzowym. ------------------------------------------------------

Op aty manipulacyjne------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 6 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Z tytu u zbywania Jednostek Uczestnictwa pobierana jest Op ata Dystrybucyjna w wysoko ci nie

wy szej ni : -------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) 3,8% wp aty dokonanej przez nabywc  - dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, ----------------
2) 3,8% zadeklarowanej przez Uczestnika sumy wp at w ramach danego Programu

Inwestycyjnego, pobrana jednorazowo z pierwszej wp aty Uczestnika w ramach danego
Programu Inwestycyjnego - dla Jednostek Uczestnictwa kategorii S. --------------------------------

2. Z tytu u odkupienia Jednostek Uczestnictwa kategorii S mo e by  pobierana Op ata Umorzeniowa
w wysoko ci nie wy szej ni  3,8% zadeklarowanej przez Uczestnika sumy wp at w ramach
danego Programu Inwestycyjnego pobrana z kwoty nale nej Uczestnikowi z tytu u odkupienia
tych Jednostek Uczestnictwa przed opodatkowaniem. ------------------------------------------------------

3. Z tytu u zbycia Jednostek Uczestnictwa w ramach konwersji albo zamiany, w miejsce Op aty
Dystrybucyjnej mo e by  pobierana Op ata Wyrównawcza, wyliczana zgodnie z postanowieniami
§ 22 Cz ci I Statutu. --------------------------------------------------------------------------------------------
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Rozdzia  XII ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Subfundusz QUERCUS Oil short ---------------------------------------------------------------------------------

§ 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Subfundusz dzia a pod nazw  QUERCUS Oil short.--------------------------------------------------------
2. Uczestnikami Subfunduszu mog  by  osoby wskazane w § 31 Cz ci I Statutu, z zastrze eniem,

e osoby fizyczne mog  by  uczestnikami Subfunduszu o ile dokonaj  jednorazowej wp aty do
Subfunduszu w wysoko ci nie mniejszej ni  200.000 z , ale nie mniej ni  równowarto  w z otych
40.000 euro, ustalon  przy zastosowaniu redniego kursu walut obcych og aszanego przez
Narodowy Bank Polski. -----------------------------------------------------------------------------------------

3. Subfundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa kategorii A i S. -----------------------------------------------
4. Zasady zbywania Jednostek Uczestnictwa okre laj  § 23 – 30 Cz ci I Statutu. ------------------------
5. Wysoko ci minimalnych wp at okre la § 20 Cz ci I Statutu, z zastrze eniem postanowie  ust. 2. --
6. Prawa uczestników Subfunduszu inne ni  wynikaj ce z Ustawy okre la Cz  I Statutu, w

szczególno ci § 34 Cz ci I Statutu. ---------------------------------------------------------------------------

Cel inwestycyjny Subfunduszu -------------------------------------------------------------------------------------
§ 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost warto ci jego Aktywów w wyniku wzrostu

warto ci lokat. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Subfundusz nie gwarantuje osi gni cia celu inwestycyjnego okre lonego w ust. 1. --------------------

Typy i rodzaje papierów warto ciowych i innych praw maj tkowych b cych przedmiotem lokat
Subfunduszu, g ówne ograniczenia inwestycyjne Subfunduszu oraz dopuszczalna wysoko
kredytów i po yczek zaci ganych przez Subfundusz ----------------------------------------------------------
§ 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Fundusz mo e lokowa  Aktywa Subfunduszu w papiery warto ciowe i inne prawa maj tkowe,

których typy i rodzaje s  wskazane w § 8 Cz ci I Statutu oraz w Towarowe Instrumenty
Pochodne i Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne. ------------------------------------------------

2. Fundusz dokonuj c lokat Subfunduszu kieruje si  g ównymi kryteriami doboru poszczególnych
kategorii lokat okre lonymi w § 9 Cz ci I Statutu. ---------------------------------------------------------

3. Fundusz dokonuj c lokat Subfunduszu nie stosuje ogranicze  inwestycyjnych wskazanych w § 10
Cz ci I Statutu. Zgodnie z § 10 ust. 1 Cz ci I Statutu Fundusz wskazuje, e w przypadku lokat
Subfunduszu stosuje ograniczenia inwestycyjne wskazane wy cznie w § 4 niniejszego rozdzia u. -

4. Fundusz dokonuj c lokat Subfunduszu nie stosuje limitów inwestycyjnych wskazanych w § 11
Cz ci I Statutu. Zgodnie z § 11 ust. 1 Cz ci I Statutu Fundusz wskazuje, e w przypadku lokat
Subfunduszu stosuje limity inwestycyjne wskazane wy cznie w § 4 niniejszego rozdzia u. ---------

5. Dopuszczaln  wysoko  kredytów i po yczek zaci ganych przez Fundusz w ci ar Aktywów
Subfunduszu okre la § 13 Cz ci I Statutu. ------------------------------------------------------------------

Opis polityki inwestycyjnej Subfunduszu ------------------------------------------------------------------------
§ 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Fundusz b dzie d  do osi gni cia wzrostu warto ci aktywów Subfunduszu na jednostk

uczestnictwa w d ugoterminowym horyzoncie inwestycyjnym, z zastrze eniem, e wzrost taki
dzie mo liwy jedynie w okresie spadku cen ropy naftowej. ---------------------------------------------

2. Aktywa Subfunduszu b  inwestowane zgodnie z nast puj cymi zasadami: --------------------------
1) celem prowadzonej polityki inwestycyjnej Subfunduszu jest d enie do uzyskania dziennej

procentowej zmiany warto ci jednostki uczestnictwa Subfunduszu, wynosz cej odwrotno
(gdzie odwrotno  oznacza dan  warto  ze znakiem „-”) dziennej procentowej zmiany kursu
kontraktów futures na rop  CL Light Sweet Crude Oil Futures o dacie wygasania poni ej
jednego roku, notowanych na gie dzie New York Mercantile Exchange, ----------------------------

2) Fundusz b dzie, przy dokonywaniu lokat Aktywów Subfunduszu, stosowa  zasady i
ograniczenia inwestycyjne okre lone w Ustawie dla funduszu inwestycyjnego zamkni tego, ----

3) w celu odwzorowania odwrotno ci dziennych zmian cen ropy naftowej, o której mowa w pkt.
1, Fundusz b dzie inwestowa  Aktywa Subfunduszu w kontrakty terminowe na rop  naftow
notowane na rynku wskazanym w pkt 1, dowolnej serii – Fundusz b dzie zajmowa  krótk
pozycj  w kontraktach terminowych na rop  naftow , -------------------------------------------------

4) cz  Aktywów Subfunduszu, która nie b dzie wykorzystana do inwestowania w kontrakty
terminowe, tj. nie b dzie z ona jako depozyt zabezpieczaj cy, Fundusz b dzie inwestowa  w
Instrumenty D ne, a tak e w inne instrumenty finansowe okre lone w § 3 niniejszego
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rozdzia u, przy zachowaniu przewidzianych limitów, z zastrze eniem postanowie  pkt 5, -------
5) Fundusz mo e zabezpiecza  inwestycje Subfunduszu w instrumenty finansowe denominowane

w walutach obcych z wykorzystaniem Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych
oraz kontraktów terminowych notowanych na GPW w Warszawie, ----------------------------------

6) przez dzienn  procentow  zmian  kursu kontraktów futures, o której mowa w pkt 1 rozumie
si  procentow  ró nic  warto ci pomi dzy kursem transakcyjnym w/w kontraktów ustalonym
zgodnie z postanowieniami § 17 ust. 4 Cz ci I Statutu w danym dniu oraz kursu
transakcyjnego ustalonego zgodnie z postanowieniami § 17 ust. 4 Cz ci I Statutu w dniu
poprzednim. --------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Fundusz klasyfikuje Subfundusz do funduszy surowcowych. Z uwagi na stosowan  technik
inwestycyjn  Fundusz klasyfikuje Subfundusz równie  do kategorii funduszy indeksowych, z racji

enia do odwzorowania zmian ceny ropy naftowej, wskazanej w ust. 2 pkt 1. Fundusz realizuje
cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie Aktywów Subfunduszu, w ramach limitów
okre lonych w ust. 5, g ównie w kontrakty terminowe na rop  naftow . ---------------------------------

4. W ramach realizacji celu inwestycyjnego Subfunduszu Fundusz d y, aby uzyska  zmian
warto ci jednostki uczestnictwa Subfunduszu porównywaln  do benchmarku, którym jest
odwrotno  zmian ceny ropy naftowej w uj ciu procentowym, liczona na podstawie zmian kursu
kontraktów futures na rop  naftow  notowanych na gie dzie New York Mercantile Exchange, o
których mowa w ust. 2 pkt 1. -----------------------------------------------------------------------------------

5. Fundusz dokonuj c lokat Aktywów Subfunduszu b dzie stosowa  nast puj ce limity inwestycyjne:
1) kontrakty terminowe (Towarowe Instrumenty Pochodne i Niewystandaryzowane Instrumenty

Pochodne) - zgodnie z postanowieniami ust. 6 - 17, ----------------------------------------------------
2) Instrumenty Akcyjne - 0% warto ci Aktywów Subfunduszu, -----------------------------------------
3) Instrumenty D ne - od 0% do 100% warto ci Aktywów Subfunduszu, ----------------------------
4) Tytu y Uczestnictwa - od 0% do 50% warto ci Aktywów Subfunduszu, ----------------------------
5) Depozyty - od 0% do 100% warto ci Aktywów Subfunduszu. ----------------------------------------

6. Fundusz mo e dokonywa  lokat Aktywów Subfunduszu w Towarowe Instrumenty Pochodne, dla
których instrumentem bazowym jest ropa naftowa. ---------------------------------------------------------

7. Fundusz mo e dokonywa  lokat Aktywów Subfunduszu w nast puj ce rodzaje Towarowych
Instrumentów Pochodnych: kontrakty terminowe, których instrumentami bazowymi s
instrumenty bazowe wskazane w ust. 6. ----------------------------------------------------------------------

8. Fundusz dokonuj c lokat Aktywów Subfunduszu b dzie stosowa  nast puj ce ograniczenia w
zakresie inwestycji w Towarowe Instrumenty Pochodne: --------------------------------------------------
1) zaanga owanie Subfunduszu w kontrakty terminowe na rop  naftow  wyznaczane jest w

oparciu o warto  kontraktu, obliczon  zgodnie z standardem danego kontraktu okre lonym
przez gie , na której jest on notowany, tj. mno nik * kurs kontraktu * kurs walutowy
kontraktu futures/PLN, --------------------------------------------------------------------------------------

2) Fundusz b dzie zajmowa  pozycj  krótk  w kontraktach terminowych na rop  naftow  –
warto  pozycji krótkich, wyznaczona w sposób okre lony w pkt 1, b dzie wynosi a od 50%
do 125% warto ci Aktywów Subfunduszu. --------------------------------------------------------------

9. Zasady dokonywania inwestycji w Towarowe Instrumenty Pochodne s  nast puj ce: -----------------
1) warunki, jakie powinny spe nia  te lokaty: Fundusz b dzie inwestowa  Aktywa Subfunduszu

wy cznie w kontrakty terminowe na rop  naftow  znajduj ce si  w obrocie na gie dzie New
York Mercantile Exchange, z zastrze eniem ust. 12, ---------------------------------------------------

2) podmioty b ce stron  umowy z Funduszem: Fundusz mo e zawiera  umowy, których
przedmiotem s  kontrakty terminowe na rop  naftow  wy cznie za po rednictwem podmiotów
prowadz cych dzia alno  maklersk , --------------------------------------------------------------------

3) warunki i zasady zajmowania przez Fundusz pozycji w tych lokatach: warunki i zasady
zajmowania pozycji w kontraktach terminowych na rop  naftow  okre lone s  w ust. 2, ---------

4) sposób wyznaczenia maksymalnego zaanga owania Funduszu w te lokaty: sposób
wyznaczenia maksymalnego zaanga owania w kontrakty terminowe na rop  naftow
okre lony jest w ust. 8, --------------------------------------------------------------------------------------

5) rodzaje ryzyk zwi zanych z inwestowaniem w te lokaty: ryzyka zwi zane z inwestowaniem w
kontrakty terminowe na rop  naftow  okre lone s  w ust. 11. -----------------------------------------

10. Fundusz inwestuj c aktywa Subfunduszu nie b dzie dokonywa  lokat w Towarowe Instrumenty
Pochodne, ani utrzymywa  pozycji w Towarowych Instrumentach Pochodnych, w okresie, w
którym: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) mo liwe jest danie przez podmiot b cy drug  stron  transakcji fizycznej dostawy

instrumentu bazowego, o który oparty jest Towarowy Instrument Pochodny – w przypadku
utrzymywania przez Fundusz pozycji krótkiej w Towarowych Instrumentach Pochodnych, ------
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2) na skutek rozliczenia transakcji wyst puje mo liwo  otrzymania przez Fundusz dostawy
instrumentu bazowego, o który oparty jest Towarowy Instrument Pochodny – w przypadku
utrzymywania przez Fundusz pozycji d ugiej w Towarowych Instrumentach Pochodnych.-------

11. Z lokatami w Towarowe Instrumenty Pochodne zwi zane s  nast puj ce rodzaje ryzyka: ------------
1) ryzyko rynkowe instrumentu bazowego – zwi zane z niekorzystnymi zmianami poziomu lub

zmienno ci kursów, cen lub warto ci instrumentu bazowego, o który oparty jest ten Towarowy
Instrument Pochodny, ---------------------------------------------------------------------------------------

2) ryzyko stosowania d wigni finansowej – w Towarowe Instrumenty Pochodne cz sto
wkomponowany jest mechanizm kredytowy, to znaczy Fundusz wnosi depozyt
zabezpieczaj cy w wysoko ci ni szej ni  warto  instrumentu bazowego, istnieje w zwi zku z
tym mo liwo  poniesienia przez Fundusz straty przewy szaj cej warto  depozytu
zabezpieczaj cego, mechanizm d wigni finansowej powoduje zwielokrotnienie zysków i strat
z inwestycji – Fundusz mo e by  nara ony na istotne ryzyko w zwi zku z wykorzystaniem
mechanizmu d wigni finansowej, -------------------------------------------------------------------------

3) ryzyko niedopasowania wyceny Towarowego Instrumentu Pochodnego do wyceny instrumentu
bazowego, o który oparty jest ten Towarowy Instrument Pochodny, ---------------------------------

4) ryzyko rozliczenia transakcji – ryzyko zwi zane z mo liwo ci  wyst powania b dów lub
opó nie  w rozliczeniach transakcji, których przedmiotem s  Towarowe Instrumenty
Pochodne, -----------------------------------------------------------------------------------------------------

5) ryzyko operacyjne – zwi zane z zawodno ci  systemów informatycznych i wewn trznych
systemów kontrolnych, --------------------------------------------------------------------------------------

6) ryzyko p ynno ci – ryzyko polegaj ce na braku mo liwo ci sprzeda y w krótkim okresie
Towarowych Instrumentów Pochodnych po cenach odzwierciedlaj cych realn  warto  lokat.
Fundusz b dzie ogranicza  ryzyko p ynno ci poprzez inwestowanie aktywów przede
wszystkim na rynkach Towarowych Instrumentów Pochodnych charakteryzuj cych si  du

ynno ci , ----------------------------------------------------------------------------------------------------
7) ryzyko walutowe – aktywa Subfunduszu inwestowane b  cz ciowo w instrumenty

finansowe wyra one w walucie obcej, co wi e si  z ponoszeniem ryzyka zwi zanego ze
zmian  kursów walut. ---------------------------------------------------------------------------------------

12. Maj c na celu odwzorowanie odwrotno ci dziennych zmian kursu ropy naftowej z kontraktów
futures Subfundusz mo e zabezpiecza  zmiany kursu walutowego z wykorzystaniem
Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych lub z wykorzystaniem kontraktów futures
notowanych na GPW w Warszawie. Z zastrze eniem limitów ustawowych oraz statutowych,
warto  pozycji zabezpieczaj cych w chwili zawierania transakcji zabezpieczaj cych, o których
mowa w zdaniu poprzednim nie mo e przekracza  100% ekspozycji w danej walucie.
Uwzgl dniaj c zmiany kursów walut oraz zmiany wyceny aktywów po dniu zawarcia transakcji
zabezpieczaj cych, warto  zabezpieczenia nie mo e przekracza  125% ekspozycji w danej
walucie. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13. Fundusz mo e dokonywa  lokat Aktywów Subfunduszu w Niewystandaryzowane Instrumenty
Pochodne, dla których instrumentami bazowymi s  waluty. -----------------------------------------------

14. Fundusz mo e dokonywa  lokat Aktywów Subfunduszu w nast puj ce rodzaje
Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych - kontrakty forward. ------------------------------

15. Fundusz mo e zawiera  w imieniu Subfunduszu umowy, których przedmiotem s
Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, pod warunkiem, e: --------------------------------------
1) transakcja jest zawierana z bankiem krajowym, bankiem zagranicznym lub instytucj

kredytow , których kapita y w asne wynosz  nie mniej ni  100 000 000 z otych w chwili
zawarcia transakcji, ------------------------------------------------------------------------------------------

2) instrumenty te podlegaj  codziennie mo liwej do zweryfikowania wycenie wed ug warto ci
godziwej, ------------------------------------------------------------------------------------------------------

3) instrumenty te mog  zosta  w dowolnym czasie sprzedane lub pozycja w nich zaj ta mo e by
w dowolnym czasie zlikwidowana lub zamkni ta transakcj  równowa . ------------------------

16. Fundusz zawieraj c w imieniu Subfunduszu umow , której przedmiotem s  Niewystandaryzowane
Instrumenty Pochodne, ustala warto  ryzyka kontrahenta, rozumian  jako ustalon  przez
Subfundusz warto  niezrealizowanego zysku na tej transakcji, przy czym przy ustalaniu warto ci
niezrealizowanego zysku nie uwzgl dnia si  op at b wiadcze  ponoszonych przez Fundusz
przy zawarciu transakcji, w szczególno ci warto ci premii zap aconej przy zakupie opcji. Je eli
Subfundusz posiada otwarte pozycje w Niewystandaryzowanych Instrumentach Pochodnych z
tytu u kilku transakcji zawartych z tym samym podmiotem, warto  ryzyka kontrahenta jest
wyznaczona jako ró nica niezrealizowanych zysków i strat na wszystkich takich transakcjach.
Warto  ryzyka kontrahenta w odniesieniu do wszystkich podmiotów b cych stron  umów,
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których przedmiotem s  Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, nie mo e stanowi cznie
wi cej ni  50% warto ci aktywów Subfunduszu, przy czym w odniesieniu do ka dego z takich
podmiotów nie mo e przekracza  20% warto ci aktywów Subfunduszu. --------------------------------

17. Z lokatami w Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne zwi zane s  nast puj ce rodzaje
ryzyka: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) ryzyko rynkowe instrumentu bazowego – zwi zane z niekorzystnymi zmianami poziomu lub

zmienno ci kursów, cen lub warto ci instrumentu bazowego, o który oparty jest ten
Niewystandaryzowany Instrument Pochodny, -----------------------------------------------------------

2) ryzyko stosowania d wigni finansowej – w Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne
cz sto wkomponowany jest mechanizm kredytowy, to znaczy Subfundusz wnosi depozyt
zabezpieczaj cy w wysoko ci ni szej ni  warto  instrumentu bazowego, istnieje w zwi zku z
tym mo liwo  poniesienia przez Subfundusz straty przewy szaj cej warto  depozytu
zabezpieczaj cego, mechanizm d wigni finansowej powoduje zwielokrotnienie zysków i strat
z inwestycji – Subfundusz mo e by  nara ony na istotne ryzyko w zwi zku z wykorzystaniem
mechanizmu d wigni finansowej, -------------------------------------------------------------------------

3) ryzyko niedopasowania wyceny Niewystandaryzowanego Instrumentu Pochodnego do wyceny
instrumentu bazowego, o który oparty jest ten Niewystandaryzowany Instrument Pochodny, ----

4) ryzyko rozliczenia transakcji – ryzyko zwi zane z mo liwo ci  wyst powania b dów lub
opó nie  w rozliczeniach transakcji, których przedmiotem s  Niewystandaryzowane
Instrumenty Pochodne, --------------------------------------------------------------------------------------

5) ryzyko niewyp acalno ci kontrahenta – ryzyko to dotyczy Niewystandaryzowanych
Instrumentów Pochodnych i b dzie ograniczone w zwi zku z postanowieniami ust. 12, ----------

6) ryzyko p ynno ci – Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne nie s  przedmiotem
aktywnego obrotu, Subfundusz ma jednak mo liwo  neutralizacji ekspozycji na ryzyko
danego instrumentu bazowego poprzez zajmowanie przeciwstawnych pozycji w instrumentach
danego rodzaju, ----------------------------------------------------------------------------------------------

7) ryzyko operacyjne – zwi zane z zawodno ci  systemów informatycznych i wewn trznych
systemów kontrolnych. --------------------------------------------------------------------------------------

Wynagrodzenie Towarzystwa. Koszty obci aj ce Subfundusz -----------------------------------------------
§ 5 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Towarzystwo z tytu u zarz dzania Subfunduszem pobiera z Aktywów Subfunduszu
Wynagrodzenie Towarzystwa sk adaj ce si  wy cznie z cz ci sta ej, w wysoko ci nie wy szej
ni  3,8% Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku, naliczanej proporcjonalnie od
Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu w danym Dniu Wyceny. -----------------------------------------

2. Na pokrycie Wynagrodzenia Towarzystwa naliczonego zgodnie z zasadami okre lonymi w ust. 1
tworzy si  ka dego Dnia Wyceny w danym roku, w ci ar kosztów Funduszu zwi zanych z
funkcjonowaniem danego Subfunduszu, rezerw  w kwocie równej wysoko ci naliczonego w tym
dniu Wynagrodzenia Towarzystwa. ---------------------------------------------------------------------------
Rezerw  na cz  sta  Wynagrodzenia Towarzystwa w danym Dniu Wyceny tworzy si  wed ug
nast puj cego algorytmu: ---------------------------------------------------------------------------------------

LDR
LDdWANdRS )1(038,0)(  ---------------------------------------------------------------

gdzie: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
RS(d) – przyrost rezerwy na cz  sta  Wynagrodzenia Towarzystwa, -----------------------------
WAN(d-1) – Warto  Aktywów Netto Subfunduszu na koniec poprzedniego Dnia Wyceny, ----
LD – liczba dni pomi dzy bie cym a poprzednim Dniem Wyceny, ---------------------------------
LDR – liczba dni w danym roku kalendarzowym. ------------------------------------------------------

Cz  sta a Wynagrodzenia Towarzystwa wyp acana jest raz w miesi cu, w terminie nie d szym
ni  14 dni od ko ca danego miesi ca i jest ona sum  rezerw wyznaczonych we wszystkich Dniach
Wyceny danego miesi ca. --------------------------------------------------------------------------------------

3. Towarzystwo z w asnych rodków, w tym Wynagrodzenia Towarzystwa, pokrywa wszelkie
koszty Subfunduszu, za wyj tkiem kosztów wskazanych w ust. 4 i 5. Towarzystwo pokrywa tak e
koszty wskazane w ust. 5 przekraczaj ce przewidziany limit. Towarzystwo mo e równie  w
odniesieniu do Subfunduszu podj  decyzje o pokrywaniu okre lonych kosztów wskazanych w
ust. 4 i 5 obci aj cych Subfundusz z w asnych rodków, w ca ci lub cz ci. ------------------------

4. Oprócz Wynagrodzenia Towarzystwa Aktywa Subfunduszu obci aj  nast puj ce koszty,
pokrywane przez Fundusz w pe nej wysoko ci: -------------------------------------------------------------
1) prowizje i op aty transakcyjne zwi zane z nabywaniem i zbywaniem instrumentów

finansowych oraz prowizje i op aty zwi zane z przekazywaniem rodków pieni nych, w tym
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koszty us ug maklerskich oraz us ug Depozytariusza zwi zanych z rozliczaniem transakcji, -----
2) prowizje i op aty zwi zane z przechowywaniem instrumentów finansowych oraz prowizje i

op aty zwi zane z obs ug  rachunków bankowych, -----------------------------------------------------
3) podatki i inne obci enia na one przez w ciwe organy pa stwowe w zwi zku z

dzia alno ci  Funduszu, -------------------------------------------------------------------------------------
4) prowizje i op aty zwi zane z obs ug  i sp at  zaci gni tych po yczek i kredytów bankowych, --
5) op aty za zezwolenia i op aty rejestracyjne, w tym op aty notarialne i op aty s dowe. -------------

5. Oprócz Wynagrodzenia Towarzystwa Aktywa Subfunduszu obci aj  nast puj ce koszty,
pokrywane przez Fundusz w wysoko ci nie wy szej ni  podane ni ej limity okre lone w skali
roku: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) koszty us ug Depozytariusza, za wyj tkiem kosztów, o których mowa w ust. 4 – do wysoko ci

36 tys. z otych za weryfikacj  wyceny aktywów, do wysoko ci 0,05% Warto ci Aktywów
Netto Subfunduszu, nie mniej ni  36 tys. z otych, za prowadzenie rejestru aktywów oraz do
wysoko ci 48 tys. z otych za pozosta e us ugi,-----------------------------------------------------------

2) koszty us ug Agenta Transferowego – do wysoko ci 0,3% Warto ci Aktywów Netto
Subfunduszu, nie mniej ni  36 tys. z otych, za prowadzenie subrejestru uczestników i
rozliczanie zlece  oraz do wysoko ci 0,1% Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu za
pozosta e us ugi, ---------------------------------------------------------------------------------------------

3) koszty us ug w zakresie rachunkowo ci – do wysoko ci 0,1% Warto ci Aktywów Netto
Subfunduszu, nie mniej ni  120 tys. z otych, za prowadzenie ksi g rachunkowych i ewidencji
transakcji zawieranych przez Fundusz, wycen  aktywów, w tym koszty u ywanego w tym celu
oprogramowania oraz do wysoko ci 48 tys. z otych za us ugi podmiotu uprawnionego do
badania sprawozda  finansowych, ------------------------------------------------------------------------

4) koszty us ug w zakresie zarz dzania aktywami, w tym doradztwo w zakresie instrumentów
finansowych b cych przedmiotem lokat Subfunduszu, a tak e koszty serwisów
informacyjnych – do wysoko ci 0,08% Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu,-------------------

5) koszty us ug prawnych, w tym doradztwo prawne i podatkowe – do wysoko ci 0,02% Warto ci
Aktywów Netto Subfunduszu, -----------------------------------------------------------------------------

6) koszty wydawnicze, w tym poligraficzne (koszty przygotowania, druku, dystrybucji i
publikacji materia ów informacyjnych i og osze , w tym prospektu, skrótu prospektu i
sprawozda  finansowych Funduszu i Subfunduszu) – do wysoko ci 0,1% Warto ci Aktywów
Netto Subfunduszu, nie mniej ni  48 tys. z otych,-------------------------------------------------------

7) koszty likwidacji Subfunduszu, w tym wynagrodzenie likwidatora – do wysoko ci 100 tys.
otych za likwidacj , ---------------------------------------------------------------------------------------

8) koszty likwidacji Funduszu, w tym wynagrodzenie likwidatora – do wysoko ci 200 tys. z otych
za likwidacj . -------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Koszty wskazane w ust. 4 i 5 zwi zane bezpo rednio z funkcjonowaniem Subfunduszu pokrywane
 w ca ci z Aktywów Subfunduszu. Je eli obowi zek pokrycia kosztów, o których mowa w ust.

4 lub 5, obci a Fundusz w ca ci partycypacj  danego Subfunduszu w tych kosztach oblicza si
na podstawie stosunku Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu do Warto ci Aktywów Netto
Funduszu na Dzie  Wyceny poprzedzaj cy dzie  uj cia zobowi zania w ksi gach rachunkowych
Funduszu. W przypadku, gdy Fundusz zawiera umow  zbycia lub nabycia sk adników lokat
dotycz  wi cej ni  jednego Subfunduszu, wówczas koszty transakcji obci aj  te Subfundusze
proporcjonalnie do udzia u warto ci transakcji danego Subfunduszu w warto ci transakcji ogó em.

7. Pokrycie kosztów Funduszu zwi zanych z funkcjonowaniem Subfunduszu, z wyj tkiem kosztów z
tytu u podatków i innych obci  na onych przez w ciwe organy pa stwowe w zwi zku z
dzia alno ci  Subfunduszu, nast puje najwcze niej w terminie ich wymagalno ci. Pokrycie
kosztów z tytu u podatków i innych obci  na onych przez w ciwe organy pa stwowe w
zwi zku z dzia alno ci  Subfunduszu nast puje w wysoko ci i terminach okre lonych przez

ciwe przepisy. -----------------------------------------------------------------------------------------------
8. Koszty wskazane w ust. 4 i 5 b  pokrywane przez Fundusz z Aktywów Subfunduszu lub

zwracane Towarzystwu, je eli zosta y poniesione przez Towarzystwo. ----------------------------------
9. Limity wskazane w ust. 5 w skali roku b  naliczane proporcjonalnie od Warto ci Aktywów

Netto Subfunduszu w danym Dniu Wyceny. Na pokrycie kosztów wskazanych w ust. 5 tworzy si
ka dego dnia w danym roku, w ci ar kosztów Funduszu zwi zanych z funkcjonowaniem danego
Subfunduszu, rezerwy w kwotach odpowiadaj cych przewidywanym kosztom, ale nie wy sze ni
obowi zuj ce limity. ---------------------------------------------------------------------------------------------
Limity kosztów w danym Dniu Wyceny nalicza si  wed ug nast puj cego algorytmu: ----------------

LDR
LDdWANPWLdLK )1()(  ---------------------------------------------------------------
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gdzie: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
LK(d) – przyrost limitu kosztu, ----------------------------------------------------------------------------
PWL – procentowa warto  limitu kosztu, ---------------------------------------------------------------
WAN(d-1) – Warto  Aktywów Netto Subfunduszu na koniec poprzedniego Dnia Wyceny, ----
LD – liczba dni pomi dzy bie cym a poprzednim Dniem Wyceny, ---------------------------------
LDR – liczba dni w danym roku kalendarzowym. ------------------------------------------------------

Op aty manipulacyjne------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 6 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Z tytu u zbywania Jednostek Uczestnictwa pobierana jest Op ata Dystrybucyjna w wysoko ci nie

wy szej ni : -------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) 3,8% wp aty dokonanej przez nabywc  - dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, ----------------
2) 3,8% zadeklarowanej przez Uczestnika sumy wp at w ramach danego Programu

Inwestycyjnego, pobrana jednorazowo z pierwszej wp aty Uczestnika w ramach danego
Programu Inwestycyjnego - dla Jednostek Uczestnictwa kategorii S. --------------------------------

2. Z tytu u odkupienia Jednostek Uczestnictwa kategorii S mo e by  pobierana Op ata Umorzeniowa
w wysoko ci nie wy szej ni  3,8% zadeklarowanej przez Uczestnika sumy wp at w ramach
danego Programu Inwestycyjnego pobrana z kwoty nale nej Uczestnikowi z tytu u odkupienia
tych Jednostek Uczestnictwa przed opodatkowaniem. ------------------------------------------------------

3. Z tytu u zbycia Jednostek Uczestnictwa w ramach konwersji albo zamiany, w miejsce Op aty
Dystrybucyjnej mo e by  pobierana Op ata Wyrównawcza, wyliczana zgodnie z postanowieniami
§ 22 Cz ci I Statutu. --------------------------------------------------------------------------------------------
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Rozdzia  XIII ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Subfundusz QUERCUS Wheat lev --------------------------------------------------------------------------------

§ 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Subfundusz dzia a pod nazw  QUERCUS Wheat lev. ------------------------------------------------------
2. Uczestnikami Subfunduszu mog  by  osoby wskazane w § 31 Cz ci I Statutu, z zastrze eniem,

e osoby fizyczne mog  by  uczestnikami Subfunduszu o ile dokonaj  jednorazowej wp aty do
Subfunduszu w wysoko ci nie mniejszej ni  200.000 z , ale nie mniej ni  równowarto  w z otych
40.000 euro, ustalon  przy zastosowaniu redniego kursu walut obcych og aszanego przez
Narodowy Bank Polski. -----------------------------------------------------------------------------------------

3. Subfundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa kategorii A i S. -----------------------------------------------
4. Zasady zbywania Jednostek Uczestnictwa okre laj  § 23 – 30 Cz ci I Statutu. ------------------------
5. Wysoko ci minimalnych wp at okre la § 20 Cz ci I Statutu, z zastrze eniem postanowie  ust. 2. --
6. Prawa uczestników Subfunduszu inne ni  wynikaj ce z Ustawy okre la Cz  I Statutu, w

szczególno ci § 34 Cz ci I Statutu. ---------------------------------------------------------------------------

Cel inwestycyjny Subfunduszu -------------------------------------------------------------------------------------
§ 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost warto ci jego Aktywów w wyniku wzrostu

warto ci lokat. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Subfundusz nie gwarantuje osi gni cia celu inwestycyjnego okre lonego w ust. 1. --------------------

Typy i rodzaje papierów warto ciowych i innych praw maj tkowych b cych przedmiotem lokat
Subfunduszu, g ówne ograniczenia inwestycyjne Subfunduszu oraz dopuszczalna wysoko
kredytów i po yczek zaci ganych przez Subfundusz ----------------------------------------------------------
§ 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Fundusz mo e lokowa  Aktywa Subfunduszu w papiery warto ciowe i inne prawa maj tkowe,

których typy i rodzaje s  wskazane w § 8 Cz ci I Statutu oraz w Towarowe Instrumenty
Pochodne i Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne. ------------------------------------------------

2. Fundusz dokonuj c lokat Subfunduszu kieruje si  g ównymi kryteriami doboru poszczególnych
kategorii lokat okre lonymi w § 9 Cz ci I Statutu. ---------------------------------------------------------

3. Fundusz dokonuj c lokat Subfunduszu nie stosuje ogranicze  inwestycyjnych wskazanych w § 10
Cz ci I Statutu. Zgodnie z § 10 ust. 1 Cz ci I Statutu Fundusz wskazuje, e w przypadku lokat
Subfunduszu stosuje ograniczenia inwestycyjne wskazane wy cznie w § 4 niniejszego rozdzia u. -

4. Fundusz dokonuj c lokat Subfunduszu nie stosuje limitów inwestycyjnych wskazanych w § 11
Cz ci I Statutu. Zgodnie z § 11 ust. 1 Cz ci I Statutu Fundusz wskazuje, e w przypadku lokat
Subfunduszu stosuje limity inwestycyjne wskazane wy cznie w § 4 niniejszego rozdzia u. ---------

5. Dopuszczaln  wysoko  kredytów i po yczek zaci ganych przez Fundusz w ci ar Aktywów
Subfunduszu okre la § 13 Cz ci I Statutu. ------------------------------------------------------------------

Opis polityki inwestycyjnej Subfunduszu ------------------------------------------------------------------------
§ 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Fundusz b dzie d  do osi gni cia wzrostu warto ci aktywów Subfunduszu na jednostk

uczestnictwa w d ugoterminowym horyzoncie inwestycyjnym, z zastrze eniem, e wzrost taki
dzie mo liwy jedynie w okresie wzrostu cen pszenicy. --------------------------------------------------

2. Aktywa Subfunduszu b  inwestowane zgodnie z nast puj cymi zasadami: --------------------------
1) celem prowadzonej polityki inwestycyjnej Subfunduszu jest d enie do uzyskania dziennej

procentowej zmiany warto ci jednostki uczestnictwa Subfunduszu, wynosz cej dwukrotno
dziennej procentowej zmiany kursu kontraktów futures na pszenic  Wheat Futures o dacie
wygasania poni ej jednego roku, notowanych na gie dzie Chicago Board of Trade, ---------------

2) Fundusz b dzie, przy dokonywaniu lokat Aktywów Subfunduszu, stosowa  zasady i
ograniczenia inwestycyjne okre lone w Ustawie dla funduszu inwestycyjnego zamkni tego, ----

3) w celu odwzorowania dwukrotno ci dziennych zmian cen pszenicy, o której mowa w pkt. 1,
Fundusz b dzie inwestowa  Aktywa Subfunduszu w kontrakty terminowe na pszenic
notowane na rynku wskazanym w pkt 1, dowolnej serii – Fundusz b dzie zajmowa  d ug
pozycj  w kontraktach terminowych na pszenic , -------------------------------------------------------

4) cz  Aktywów Subfunduszu, która nie b dzie wykorzystana do inwestowania w kontrakty
terminowe, tj. nie b dzie z ona jako depozyt zabezpieczaj cy, Fundusz b dzie inwestowa  w
Instrumenty D ne, a tak e w inne instrumenty finansowe okre lone w § 3 niniejszego
rozdzia u, przy zachowaniu przewidzianych limitów, z zastrze eniem postanowie  pkt 5, -------
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5) Fundusz mo e zabezpiecza  inwestycje Subfunduszu w instrumenty finansowe denominowane
w walutach obcych z wykorzystaniem Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych
oraz kontraktów terminowych notowanych na GPW w Warszawie, ----------------------------------

6) przez dzienn  procentow  zmian  kursu kontraktów futures, o której mowa w pkt 1 rozumie
si  procentow  ró nic  warto ci pomi dzy kursem transakcyjnym w/w kontraktów ustalonym
zgodnie z postanowieniami § 17 ust. 4 Cz ci I Statutu w danym dniu oraz kursu
transakcyjnego ustalonego zgodnie z postanowieniami § 17 ust. 4 Cz ci I Statutu w dniu
poprzednim. --------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Fundusz klasyfikuje Subfundusz do funduszy surowcowych. Z uwagi na stosowan  technik
inwestycyjn  Fundusz klasyfikuje Subfundusz równie  do kategorii funduszy indeksowych, z racji

enia do odwzorowania zmian ceny pszenicy, wskazanej w ust. 2 pkt 1. Fundusz realizuje cel
inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie Aktywów Subfunduszu, w ramach limitów
okre lonych w ust. 5, g ównie w kontrakty terminowe na pszenic . --------------------------------------

4. W ramach realizacji celu inwestycyjnego Subfunduszu Fundusz d y, aby uzyska  zmian
warto ci jednostki uczestnictwa Subfunduszu porównywaln  do benchmarku, którym jest
dwukrotno  zmian ceny pszenicy w uj ciu procentowym, liczona na podstawie zmian kursu
kontraktów futures na pszenic  notowanych na gie dzie Chicago Board of Trade, o których mowa
w ust. 2 pkt 1. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Fundusz dokonuj c lokat Aktywów Subfunduszu b dzie stosowa  nast puj ce limity inwestycyjne:
1) kontrakty terminowe (Towarowe Instrumenty Pochodne i Niewystandaryzowane Instrumenty

Pochodne) - zgodnie z postanowieniami ust. 6 - 17, ----------------------------------------------------
2) Instrumenty Akcyjne - 0% warto ci Aktywów Subfunduszu, -----------------------------------------
3) Instrumenty D ne - od 0% do 100% warto ci Aktywów Subfunduszu, ----------------------------
4) Tytu y Uczestnictwa - od 0% do 50% warto ci Aktywów Subfunduszu, ----------------------------
5) Depozyty - od 0% do 100% warto ci Aktywów Subfunduszu. ----------------------------------------

6. Fundusz mo e dokonywa  lokat Aktywów Subfunduszu w Towarowe Instrumenty Pochodne, dla
których instrumentem bazowym jest pszenica. --------------------------------------------------------------

7. Fundusz mo e dokonywa  lokat Aktywów Subfunduszu w nast puj ce rodzaje Towarowych
Instrumentów Pochodnych: kontrakty terminowe, których instrumentami bazowymi s
instrumenty bazowe wskazane w ust. 6. ----------------------------------------------------------------------

8. Fundusz dokonuj c lokat Aktywów Subfunduszu b dzie stosowa  nast puj ce ograniczenia w
zakresie inwestycji w Towarowe Instrumenty Pochodne: --------------------------------------------------
1) zaanga owanie Subfunduszu w kontrakty terminowe na pszenic  wyznaczane jest w oparciu o

warto  kontraktu, obliczon  zgodnie z standardem danego kontraktu okre lonym przez gie ,
na której jest on notowany, tj. mno nik * kurs kontraktu * kurs walutowy kontraktu
futures/PLN, --------------------------------------------------------------------------------------------------

2) Fundusz b dzie zajmowa  pozycj  d ug  w kontraktach terminowych na pszenic  – warto
pozycji d ugich, wyznaczona w sposób okre lony w pkt 1, b dzie wynosi a od 100% do 250%
warto ci Aktywów Subfunduszu. --------------------------------------------------------------------------

9. Zasady dokonywania inwestycji w Towarowe Instrumenty Pochodne s  nast puj ce: -----------------
1) warunki, jakie powinny spe nia  te lokaty: Fundusz b dzie inwestowa  Aktywa Subfunduszu

wy cznie w kontrakty terminowe na pszenic  znajduj ce si  w obrocie na gie dzie Chicago
Board of Trade, z zastrze eniem ust. 12, -----------------------------------------------------------------

2) podmioty b ce stron  umowy z Funduszem: Fundusz mo e zawiera  umowy, których
przedmiotem s  kontrakty terminowe na pszenic  wy cznie za po rednictwem podmiotów
prowadz cych dzia alno  maklersk , --------------------------------------------------------------------

3) warunki i zasady zajmowania przez Fundusz pozycji w tych lokatach: warunki i zasady
zajmowania pozycji w kontraktach terminowych na pszenic  okre lone s  w ust. 2, --------------

4) sposób wyznaczenia maksymalnego zaanga owania Funduszu w te lokaty: sposób
wyznaczenia maksymalnego zaanga owania w kontrakty terminowe na pszenic  okre lony jest
w ust. 8, -------------------------------------------------------------------------------------------------------

5) rodzaje ryzyk zwi zanych z inwestowaniem w te lokaty: ryzyka zwi zane z inwestowaniem w
kontrakty terminowe na pszenic  okre lone s  w ust. 11. ----------------------------------------------

10. Fundusz inwestuj c aktywa Subfunduszu nie b dzie dokonywa  lokat w Towarowe Instrumenty
Pochodne, ani utrzymywa  pozycji w Towarowych Instrumentach Pochodnych, w okresie, w
którym: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) mo liwe jest danie przez podmiot b cy drug  stron  transakcji fizycznej dostawy

instrumentu bazowego, o który oparty jest Towarowy Instrument Pochodny – w przypadku
utrzymywania przez Fundusz pozycji krótkiej w Towarowych Instrumentach Pochodnych, ------

2) na skutek rozliczenia transakcji wyst puje mo liwo  otrzymania przez Fundusz dostawy
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instrumentu bazowego, o który oparty jest Towarowy Instrument Pochodny – w przypadku
utrzymywania przez Fundusz pozycji d ugiej w Towarowych Instrumentach Pochodnych.-------

11. Z lokatami w Towarowe Instrumenty Pochodne zwi zane s  nast puj ce rodzaje ryzyka: ------------
1) ryzyko rynkowe instrumentu bazowego – zwi zane z niekorzystnymi zmianami poziomu lub

zmienno ci kursów, cen lub warto ci instrumentu bazowego, o który oparty jest ten Towarowy
Instrument Pochodny, ---------------------------------------------------------------------------------------

2) ryzyko stosowania d wigni finansowej – w Towarowe Instrumenty Pochodne cz sto
wkomponowany jest mechanizm kredytowy, to znaczy Fundusz wnosi depozyt
zabezpieczaj cy w wysoko ci ni szej ni  warto  instrumentu bazowego, istnieje w zwi zku z
tym mo liwo  poniesienia przez Fundusz straty przewy szaj cej warto  depozytu
zabezpieczaj cego, mechanizm d wigni finansowej powoduje zwielokrotnienie zysków i strat
z inwestycji – Fundusz mo e by  nara ony na istotne ryzyko w zwi zku z wykorzystaniem
mechanizmu d wigni finansowej, -------------------------------------------------------------------------

3) ryzyko niedopasowania wyceny Towarowego Instrumentu Pochodnego do wyceny instrumentu
bazowego, o który oparty jest ten Towarowy Instrument Pochodny, ---------------------------------

4) ryzyko rozliczenia transakcji – ryzyko zwi zane z mo liwo ci  wyst powania b dów lub
opó nie  w rozliczeniach transakcji, których przedmiotem s  Towarowe Instrumenty
Pochodne, -----------------------------------------------------------------------------------------------------

5) ryzyko operacyjne – zwi zane z zawodno ci  systemów informatycznych i wewn trznych
systemów kontrolnych, --------------------------------------------------------------------------------------

6) ryzyko p ynno ci – ryzyko polegaj ce na braku mo liwo ci sprzeda y w krótkim okresie
Towarowych Instrumentów Pochodnych po cenach odzwierciedlaj cych realn  warto  lokat.
Fundusz b dzie ogranicza  ryzyko p ynno ci poprzez inwestowanie aktywów przede
wszystkim na rynkach Towarowych Instrumentów Pochodnych charakteryzuj cych si  du

ynno ci , ----------------------------------------------------------------------------------------------------
7) ryzyko walutowe – aktywa Subfunduszu inwestowane b  cz ciowo w instrumenty

finansowe wyra one w walucie obcej, co wi e si  z ponoszeniem ryzyka zwi zanego ze
zmian  kursów walut. ---------------------------------------------------------------------------------------

12. Maj c na celu odwzorowanie dwukrotno ci dziennych zmian kursu pszenicy z kontraktów futures
Subfundusz mo e zabezpiecza  zmiany kursu walutowego z wykorzystaniem
Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych lub z wykorzystaniem kontraktów futures
notowanych na GPW w Warszawie. Z zastrze eniem limitów ustawowych oraz statutowych,
warto  pozycji zabezpieczaj cych w chwili zawierania transakcji zabezpieczaj cych, o których
mowa w zdaniu poprzednim nie mo e przekracza  100% ekspozycji w danej walucie.
Uwzgl dniaj c zmiany kursów walut oraz zmiany wyceny aktywów po dniu zawarcia transakcji
zabezpieczaj cych, warto  zabezpieczenia nie mo e przekracza  125% ekspozycji w danej
walucie. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13. Fundusz mo e dokonywa  lokat Aktywów Subfunduszu w Niewystandaryzowane Instrumenty
Pochodne, dla których instrumentami bazowymi s  waluty. -----------------------------------------------

14. Fundusz mo e dokonywa  lokat Aktywów Subfunduszu w nast puj ce rodzaje
Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych - kontrakty forward. ------------------------------

15. Fundusz mo e zawiera  w imieniu Subfunduszu umowy, których przedmiotem s
Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, pod warunkiem, e: --------------------------------------
1) transakcja jest zawierana z bankiem krajowym, bankiem zagranicznym lub instytucj

kredytow , których kapita y w asne wynosz  nie mniej ni  100 000 000 z otych w chwili
zawarcia transakcji, ------------------------------------------------------------------------------------------

2) instrumenty te podlegaj  codziennie mo liwej do zweryfikowania wycenie wed ug warto ci
godziwej, ------------------------------------------------------------------------------------------------------

3) instrumenty te mog  zosta  w dowolnym czasie sprzedane lub pozycja w nich zaj ta mo e by
w dowolnym czasie zlikwidowana lub zamkni ta transakcj  równowa . ------------------------

16. Fundusz zawieraj c w imieniu Subfunduszu umow , której przedmiotem s  Niewystandaryzowane
Instrumenty Pochodne, ustala warto  ryzyka kontrahenta, rozumian  jako ustalon  przez
Subfundusz warto  niezrealizowanego zysku na tej transakcji, przy czym przy ustalaniu warto ci
niezrealizowanego zysku nie uwzgl dnia si  op at b wiadcze  ponoszonych przez Fundusz
przy zawarciu transakcji, w szczególno ci warto ci premii zap aconej przy zakupie opcji. Je eli
Subfundusz posiada otwarte pozycje w Niewystandaryzowanych Instrumentach Pochodnych z
tytu u kilku transakcji zawartych z tym samym podmiotem, warto  ryzyka kontrahenta jest
wyznaczona jako ró nica niezrealizowanych zysków i strat na wszystkich takich transakcjach.
Warto  ryzyka kontrahenta w odniesieniu do wszystkich podmiotów b cych stron  umów,
których przedmiotem s  Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, nie mo e stanowi cznie
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wi cej ni  50% warto ci aktywów Subfunduszu, przy czym w odniesieniu do ka dego z takich
podmiotów nie mo e przekracza  20% warto ci aktywów Subfunduszu. --------------------------------

17. Z lokatami w Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne zwi zane s  nast puj ce rodzaje
ryzyka: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) ryzyko rynkowe instrumentu bazowego – zwi zane z niekorzystnymi zmianami poziomu lub

zmienno ci kursów, cen lub warto ci instrumentu bazowego, o który oparty jest ten
Niewystandaryzowany Instrument Pochodny, -----------------------------------------------------------

2) ryzyko stosowania d wigni finansowej – w Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne
cz sto wkomponowany jest mechanizm kredytowy, to znaczy Subfundusz wnosi depozyt
zabezpieczaj cy w wysoko ci ni szej ni  warto  instrumentu bazowego, istnieje w zwi zku z
tym mo liwo  poniesienia przez Subfundusz straty przewy szaj cej warto  depozytu
zabezpieczaj cego, mechanizm d wigni finansowej powoduje zwielokrotnienie zysków i strat
z inwestycji – Subfundusz mo e by  nara ony na istotne ryzyko w zwi zku z wykorzystaniem
mechanizmu d wigni finansowej, -------------------------------------------------------------------------

3) ryzyko niedopasowania wyceny Niewystandaryzowanego Instrumentu Pochodnego do wyceny
instrumentu bazowego, o który oparty jest ten Niewystandaryzowany Instrument Pochodny, ----

4) ryzyko rozliczenia transakcji – ryzyko zwi zane z mo liwo ci  wyst powania b dów lub
opó nie  w rozliczeniach transakcji, których przedmiotem s  Niewystandaryzowane
Instrumenty Pochodne, --------------------------------------------------------------------------------------

5) ryzyko niewyp acalno ci kontrahenta – ryzyko to dotyczy Niewystandaryzowanych
Instrumentów Pochodnych i b dzie ograniczone w zwi zku z postanowieniami ust. 12, ----------

6) ryzyko p ynno ci – Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne nie s  przedmiotem
aktywnego obrotu, Subfundusz ma jednak mo liwo  neutralizacji ekspozycji na ryzyko
danego instrumentu bazowego poprzez zajmowanie przeciwstawnych pozycji w instrumentach
danego rodzaju, ----------------------------------------------------------------------------------------------

7) ryzyko operacyjne – zwi zane z zawodno ci  systemów informatycznych i wewn trznych
systemów kontrolnych. --------------------------------------------------------------------------------------

Wynagrodzenie Towarzystwa. Koszty obci aj ce Subfundusz ---------------------------------------------
§ 5 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Towarzystwo z tytu u zarz dzania Subfunduszem pobiera z Aktywów Subfunduszu

Wynagrodzenie Towarzystwa sk adaj ce si  wy cznie z cz ci sta ej, w wysoko ci nie wy szej
ni  3,8% Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku, naliczanej proporcjonalnie od
Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu w danym Dniu Wyceny. -----------------------------------------

2. Na pokrycie Wynagrodzenia Towarzystwa naliczonego zgodnie z zasadami okre lonymi w ust. 1
tworzy si  ka dego Dnia Wyceny w danym roku, w ci ar kosztów Funduszu zwi zanych z
funkcjonowaniem danego Subfunduszu, rezerw  w kwocie równej wysoko ci naliczonego w tym
dniu Wynagrodzenia Towarzystwa. ---------------------------------------------------------------------------
Rezerw  na cz  sta  Wynagrodzenia Towarzystwa w danym Dniu Wyceny tworzy si  wed ug
nast puj cego algorytmu: ---------------------------------------------------------------------------------------

LDR
LDdWANdRS )1(038,0)(  ---------------------------------------------------------------

gdzie: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
RS(d) – przyrost rezerwy na cz  sta  Wynagrodzenia Towarzystwa, -----------------------------
WAN(d-1) – Warto  Aktywów Netto Subfunduszu na koniec poprzedniego Dnia Wyceny, ----
LD – liczba dni pomi dzy bie cym a poprzednim Dniem Wyceny, ---------------------------------
LDR – liczba dni w danym roku kalendarzowym. ------------------------------------------------------

Cz  sta a Wynagrodzenia Towarzystwa wyp acana jest raz w miesi cu, w terminie nie d szym
ni  14 dni od ko ca danego miesi ca i jest ona sum  rezerw wyznaczonych we wszystkich Dniach
Wyceny danego miesi ca. --------------------------------------------------------------------------------------

3. Towarzystwo z w asnych rodków, w tym Wynagrodzenia Towarzystwa, pokrywa wszelkie
koszty Subfunduszu, za wyj tkiem kosztów wskazanych w ust. 4 i 5. Towarzystwo pokrywa tak e
koszty wskazane w ust. 5 przekraczaj ce przewidziany limit. Towarzystwo mo e równie  w
odniesieniu do Subfunduszu podj  decyzje o pokrywaniu okre lonych kosztów wskazanych w
ust. 4 i 5 obci aj cych Subfundusz z w asnych rodków, w ca ci lub cz ci. ------------------------

4. Oprócz Wynagrodzenia Towarzystwa Aktywa Subfunduszu obci aj  nast puj ce koszty,
pokrywane przez Fundusz w pe nej wysoko ci: -------------------------------------------------------------
1) prowizje i op aty transakcyjne zwi zane z nabywaniem i zbywaniem instrumentów

finansowych oraz prowizje i op aty zwi zane z przekazywaniem rodków pieni nych, w tym
koszty us ug maklerskich oraz us ug Depozytariusza zwi zanych z rozliczaniem transakcji, -----
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2) prowizje i op aty zwi zane z przechowywaniem instrumentów finansowych oraz prowizje i
op aty zwi zane z obs ug  rachunków bankowych, -----------------------------------------------------

3) podatki i inne obci enia na one przez w ciwe organy pa stwowe w zwi zku z
dzia alno ci  Funduszu, -------------------------------------------------------------------------------------

4) prowizje i op aty zwi zane z obs ug  i sp at  zaci gni tych po yczek i kredytów bankowych, --
5) op aty za zezwolenia i op aty rejestracyjne, w tym op aty notarialne i op aty s dowe. -------------

5. Oprócz Wynagrodzenia Towarzystwa Aktywa Subfunduszu obci aj  nast puj ce koszty,
pokrywane przez Fundusz w wysoko ci nie wy szej ni  podane ni ej limity okre lone w skali
roku: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) koszty us ug Depozytariusza, za wyj tkiem kosztów, o których mowa w ust. 4 – do wysoko ci

36 tys. z otych za weryfikacj  wyceny aktywów, do wysoko ci 0,05% Warto ci Aktywów
Netto Subfunduszu, nie mniej ni  36 tys. z otych, za prowadzenie rejestru aktywów oraz do
wysoko ci 48 tys. z otych za pozosta e us ugi,-----------------------------------------------------------

2) koszty us ug Agenta Transferowego – do wysoko ci 0,3% Warto ci Aktywów Netto
Subfunduszu, nie mniej ni  36 tys. z otych, za prowadzenie subrejestru uczestników i
rozliczanie zlece  oraz do wysoko ci 0,1% Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu za
pozosta e us ugi, ---------------------------------------------------------------------------------------------

3) koszty us ug w zakresie rachunkowo ci – do wysoko ci 0,1% Warto ci Aktywów Netto
Subfunduszu, nie mniej ni  120 tys. z otych, za prowadzenie ksi g rachunkowych i ewidencji
transakcji zawieranych przez Fundusz, wycen  aktywów, w tym koszty u ywanego w tym celu
oprogramowania oraz do wysoko ci 48 tys. z otych za us ugi podmiotu uprawnionego do
badania sprawozda  finansowych, ------------------------------------------------------------------------

4) koszty us ug w zakresie zarz dzania aktywami, w tym doradztwo w zakresie instrumentów
finansowych b cych przedmiotem lokat Subfunduszu, a tak e koszty serwisów
informacyjnych – do wysoko ci 0,08% Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu,-------------------

5) koszty us ug prawnych, w tym doradztwo prawne i podatkowe – do wysoko ci 0,02% Warto ci
Aktywów Netto Subfunduszu, -----------------------------------------------------------------------------

6) koszty wydawnicze, w tym poligraficzne (koszty przygotowania, druku, dystrybucji i
publikacji materia ów informacyjnych i og osze , w tym prospektu, skrótu prospektu i
sprawozda  finansowych Funduszu i Subfunduszu) – do wysoko ci 0,1% Warto ci Aktywów
Netto Subfunduszu, nie mniej ni  48 tys. z otych,-------------------------------------------------------

7) koszty likwidacji Subfunduszu, w tym wynagrodzenie likwidatora – do wysoko ci 100 tys.
otych za likwidacj , ---------------------------------------------------------------------------------------

8) koszty likwidacji Funduszu, w tym wynagrodzenie likwidatora – do wysoko ci 200 tys. z otych
za likwidacj . -------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Koszty wskazane w ust. 4 i 5 zwi zane bezpo rednio z funkcjonowaniem Subfunduszu pokrywane
 w ca ci z Aktywów Subfunduszu. Je eli obowi zek pokrycia kosztów, o których mowa w ust.

4 lub 5, obci a Fundusz w ca ci partycypacj  danego Subfunduszu w tych kosztach oblicza si
na podstawie stosunku Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu do Warto ci Aktywów Netto
Funduszu na Dzie  Wyceny poprzedzaj cy dzie  uj cia zobowi zania w ksi gach rachunkowych
Funduszu. W przypadku, gdy Fundusz zawiera umow  zbycia lub nabycia sk adników lokat
dotycz  wi cej ni  jednego Subfunduszu, wówczas koszty transakcji obci aj  te Subfundusze
proporcjonalnie do udzia u warto ci transakcji danego Subfunduszu w warto ci transakcji ogó em.

7. Pokrycie kosztów Funduszu zwi zanych z funkcjonowaniem Subfunduszu, z wyj tkiem kosztów z
tytu u podatków i innych obci  na onych przez w ciwe organy pa stwowe w zwi zku z
dzia alno ci  Subfunduszu, nast puje najwcze niej w terminie ich wymagalno ci. Pokrycie
kosztów z tytu u podatków i innych obci  na onych przez w ciwe organy pa stwowe w
zwi zku z dzia alno ci  Subfunduszu nast puje w wysoko ci i terminach okre lonych przez

ciwe przepisy. -----------------------------------------------------------------------------------------------
8. Koszty wskazane w ust. 4 i 5 b  pokrywane przez Fundusz z Aktywów Subfunduszu lub

zwracane Towarzystwu, je eli zosta y poniesione przez Towarzystwo. ----------------------------------
9. Limity wskazane w ust. 5 w skali roku b  naliczane proporcjonalnie od Warto ci Aktywów

Netto Subfunduszu w danym Dniu Wyceny. Na pokrycie kosztów wskazanych w ust. 5 tworzy si
ka dego dnia w danym roku, w ci ar kosztów Funduszu zwi zanych z funkcjonowaniem danego
Subfunduszu, rezerwy w kwotach odpowiadaj cych przewidywanym kosztom, ale nie wy sze ni
obowi zuj ce limity. ---------------------------------------------------------------------------------------------
Limity kosztów w danym Dniu Wyceny nalicza si  wed ug nast puj cego algorytmu: ----------------

LDR
LDdWANPWLdLK )1()(  ---------------------------------------------------------------

gdzie: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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LK(d) – przyrost limitu kosztu, ----------------------------------------------------------------------------
PWL – procentowa warto  limitu kosztu, ---------------------------------------------------------------
WAN(d-1) – Warto  Aktywów Netto Subfunduszu na koniec poprzedniego Dnia Wyceny, ----
LD – liczba dni pomi dzy bie cym a poprzednim Dniem Wyceny, ---------------------------------
LDR – liczba dni w danym roku kalendarzowym. ------------------------------------------------------

Op aty manipulacyjne------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 6 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Z tytu u zbywania Jednostek Uczestnictwa pobierana jest Op ata Dystrybucyjna w wysoko ci nie

wy szej ni : -------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) 3,8% wp aty dokonanej przez nabywc  - dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, ----------------
2) 3,8% zadeklarowanej przez Uczestnika sumy wp at w ramach danego Programu

Inwestycyjnego, pobrana jednorazowo z pierwszej wp aty Uczestnika w ramach danego
Programu Inwestycyjnego - dla Jednostek Uczestnictwa kategorii S. --------------------------------

2. Z tytu u odkupienia Jednostek Uczestnictwa kategorii S mo e by  pobierana Op ata Umorzeniowa
w wysoko ci nie wy szej ni  3,8% zadeklarowanej przez Uczestnika sumy wp at w ramach
danego Programu Inwestycyjnego pobrana z kwoty nale nej Uczestnikowi z tytu u odkupienia
tych Jednostek Uczestnictwa przed opodatkowaniem. ------------------------------------------------------

3. Z tytu u zbycia Jednostek Uczestnictwa w ramach konwersji albo zamiany, w miejsce Op aty
Dystrybucyjnej mo e by  pobierana Op ata Wyrównawcza, wyliczana zgodnie z postanowieniami
§ 22 Cz ci I Statutu. --------------------------------------------------------------------------------------------
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Rozdzia  XIV -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Subfundusz QUERCUS Wheat short -----------------------------------------------------------------------------

§ 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Subfundusz dzia a pod nazw  QUERCUS Wheat short. ----------------------------------------------------
2. Uczestnikami Subfunduszu mog  by  osoby wskazane w § 31 Cz ci I Statutu, z zastrze eniem,

e osoby fizyczne mog  by  uczestnikami Subfunduszu o ile dokonaj  jednorazowej wp aty do
Subfunduszu w wysoko ci nie mniejszej ni  200.000 z , ale nie mniej ni  równowarto  w z otych
40.000 euro, ustalon  przy zastosowaniu redniego kursu walut obcych og aszanego przez
Narodowy Bank Polski. -----------------------------------------------------------------------------------------

3. Subfundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa kategorii A i S. -----------------------------------------------
4. Zasady zbywania Jednostek Uczestnictwa okre laj  § 23 – 30 Cz ci I Statutu. ------------------------
5. Wysoko ci minimalnych wp at okre la § 20 Cz ci I Statutu, z zastrze eniem postanowie  ust. 2. --
6. Prawa uczestników Subfunduszu inne ni  wynikaj ce z Ustawy okre la Cz  I Statutu, w

szczególno ci § 34 Cz ci I Statutu. ---------------------------------------------------------------------------

Cel inwestycyjny Subfunduszu -------------------------------------------------------------------------------------
§ 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost warto ci jego Aktywów w wyniku wzrostu

warto ci lokat. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Subfundusz nie gwarantuje osi gni cia celu inwestycyjnego okre lonego w ust. 1. --------------------

Typy i rodzaje papierów warto ciowych i innych praw maj tkowych b cych przedmiotem lokat
Subfunduszu, g ówne ograniczenia inwestycyjne Subfunduszu oraz dopuszczalna wysoko
kredytów i po yczek zaci ganych przez Subfundusz ----------------------------------------------------------
§ 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Fundusz mo e lokowa  Aktywa Subfunduszu w papiery warto ciowe i inne prawa maj tkowe,

których typy i rodzaje s  wskazane w § 8 Cz ci I Statutu oraz w Towarowe Instrumenty
Pochodne i Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne. ------------------------------------------------

2. Fundusz dokonuj c lokat Subfunduszu kieruje si  g ównymi kryteriami doboru poszczególnych
kategorii lokat okre lonymi w § 9 Cz ci I Statutu. ---------------------------------------------------------

3. Fundusz dokonuj c lokat Subfunduszu nie stosuje ogranicze  inwestycyjnych wskazanych w § 10
Cz ci I Statutu. Zgodnie z § 10 ust. 1 Cz ci I Statutu Fundusz wskazuje, e w przypadku lokat
Subfunduszu stosuje ograniczenia inwestycyjne wskazane wy cznie w § 4 niniejszego rozdzia u. -

4. Fundusz dokonuj c lokat Subfunduszu nie stosuje limitów inwestycyjnych wskazanych w § 11
Cz ci I Statutu. Zgodnie z § 11 ust. 1 Cz ci I Statutu Fundusz wskazuje, e w przypadku lokat
Subfunduszu stosuje limity inwestycyjne wskazane wy cznie w § 4 niniejszego rozdzia u. ---------

5. Dopuszczaln  wysoko  kredytów i po yczek zaci ganych przez Fundusz w ci ar Aktywów
Subfunduszu okre la § 13 Cz ci I Statutu. ------------------------------------------------------------------

Opis polityki inwestycyjnej Subfunduszu ------------------------------------------------------------------------
§ 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Fundusz b dzie d  do osi gni cia wzrostu warto ci aktywów Subfunduszu na jednostk

uczestnictwa w d ugoterminowym horyzoncie inwestycyjnym, z zastrze eniem, e wzrost taki
dzie mo liwy jedynie w okresie spadku cen pszenicy. ---------------------------------------------------

2. Aktywa Subfunduszu b  inwestowane zgodnie z nast puj cymi zasadami: --------------------------
1) celem prowadzonej polityki inwestycyjnej Subfunduszu jest d enie do uzyskania dziennej

procentowej zmiany warto ci jednostki uczestnictwa Subfunduszu, wynosz cej odwrotno
(gdzie odwrotno  oznacza dan  warto  ze znakiem „-”) dziennej procentowej zmiany kursu
kontraktów futures na pszenic  Wheat Futures o dacie wygasania poni ej jednego roku,
notowanych na gie dzie Chicago Board of Trade, -------------------------------------------------------

2) Fundusz b dzie, przy dokonywaniu lokat Aktywów Subfunduszu, stosowa  zasady i
ograniczenia inwestycyjne okre lone w Ustawie dla funduszu inwestycyjnego zamkni tego, ----

3) w celu odwzorowania odwrotno ci dziennych zmian cen pszenicy, o której mowa w pkt. 1,
Fundusz b dzie inwestowa  Aktywa Subfunduszu w kontrakty terminowe na pszenic
notowane na rynku wskazanym w pkt 1, dowolnej serii – Fundusz b dzie zajmowa  krótk
pozycj  w kontraktach terminowych na pszenic , -------------------------------------------------------

4) cz  Aktywów Subfunduszu, która nie b dzie wykorzystana do inwestowania w kontrakty
terminowe, tj. nie b dzie z ona jako depozyt zabezpieczaj cy, Fundusz b dzie inwestowa  w
Instrumenty D ne, a tak e w inne instrumenty finansowe okre lone w § 3 niniejszego
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rozdzia u, przy zachowaniu przewidzianych limitów, z zastrze eniem postanowie  pkt 5, -------
5) Fundusz mo e zabezpiecza  inwestycje Subfunduszu w instrumenty finansowe denominowane

w walutach obcych z wykorzystaniem Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych
oraz kontraktów terminowych notowanych na GPW w Warszawie, ----------------------------------

6) przez dzienn  procentow  zmian  kursu kontraktów futures, o której mowa w pkt 1 rozumie
si  procentow  ró nic  warto ci pomi dzy kursem transakcyjnym w/w kontraktów ustalonym
zgodnie z postanowieniami § 17 ust. 4 Cz ci I Statutu w danym dniu oraz kursu
transakcyjnego ustalonego zgodnie z postanowieniami § 17 ust. 4 Cz ci I Statutu w dniu
poprzednim. --------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Fundusz klasyfikuje Subfundusz do funduszy surowcowych. Z uwagi na stosowan  technik
inwestycyjn  Fundusz klasyfikuje Subfundusz równie  do kategorii funduszy indeksowych, z racji

enia do odwzorowania zmian ceny pszenicy, wskazanej w ust. 2 pkt 1. Fundusz realizuje cel
inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie Aktywów Subfunduszu, w ramach limitów
okre lonych w ust. 5, g ównie w kontrakty terminowe na pszenic . --------------------------------------

4. W ramach realizacji celu inwestycyjnego Subfunduszu Fundusz d y, aby uzyska  zmian
warto ci jednostki uczestnictwa Subfunduszu porównywaln  do benchmarku, którym jest
odwrotno  zmian ceny pszenicy w uj ciu procentowym, liczona na podstawie zmian kursu
kontraktów futures na pszenic  notowanych na gie dzie Chicago Board of Trade, o których mowa
w ust. 2 pkt 1. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Fundusz dokonuj c lokat Aktywów Subfunduszu b dzie stosowa  nast puj ce limity inwestycyjne:
1) kontrakty terminowe (Towarowe Instrumenty Pochodne i Niewystandaryzowane Instrumenty

Pochodne) - zgodnie z postanowieniami ust. 6 - 17, ----------------------------------------------------
2) Instrumenty Akcyjne - 0% warto ci Aktywów Subfunduszu, -----------------------------------------
3) Instrumenty D ne - od 0% do 100% warto ci Aktywów Subfunduszu, ----------------------------
4) Tytu y Uczestnictwa - od 0% do 50% warto ci Aktywów Subfunduszu, ----------------------------
5) Depozyty - od 0% do 100% warto ci Aktywów Subfunduszu. ----------------------------------------

6. Fundusz mo e dokonywa  lokat Aktywów Subfunduszu w Towarowe Instrumenty Pochodne, dla
których instrumentem bazowym jest pszenica. --------------------------------------------------------------

7. Fundusz mo e dokonywa  lokat Aktywów Subfunduszu w nast puj ce rodzaje Towarowych
Instrumentów Pochodnych: kontrakty terminowe, których instrumentami bazowymi s
instrumenty bazowe wskazane w ust. 6. ----------------------------------------------------------------------

8. Fundusz dokonuj c lokat Aktywów Subfunduszu b dzie stosowa  nast puj ce ograniczenia w
zakresie inwestycji w Towarowe Instrumenty Pochodne: --------------------------------------------------
1) zaanga owanie Subfunduszu w kontrakty terminowe na pszenic  wyznaczane jest w oparciu o

warto  kontraktu, obliczon  zgodnie z standardem danego kontraktu okre lonym przez gie ,
na której jest on notowany, tj. mno nik * kurs kontraktu * kurs walutowy kontraktu
futures/PLN, --------------------------------------------------------------------------------------------------

2) Fundusz b dzie zajmowa  pozycj  krótk  w kontraktach terminowych na pszenic  – warto
pozycji krótkich, wyznaczona w sposób okre lony w pkt 1, b dzie wynosi a od 50% do 125%
warto ci Aktywów Subfunduszu. --------------------------------------------------------------------------

9. Zasady dokonywania inwestycji w Towarowe Instrumenty Pochodne s  nast puj ce: -----------------
1) warunki, jakie powinny spe nia  te lokaty: Fundusz b dzie inwestowa  Aktywa Subfunduszu

wy cznie w kontrakty terminowe na pszenic  znajduj ce si  w obrocie na gie dzie Chicago
Board of Trade, z zastrze eniem ust. 12, -----------------------------------------------------------------

2) podmioty b ce stron  umowy z Funduszem: Fundusz mo e zawiera  umowy, których
przedmiotem s  kontrakty terminowe na pszenic  wy cznie za po rednictwem podmiotów
prowadz cych dzia alno  maklersk , --------------------------------------------------------------------

3) warunki i zasady zajmowania przez Fundusz pozycji w tych lokatach: warunki i zasady
zajmowania pozycji w kontraktach terminowych na pszenic  okre lone s  w ust. 2, --------------

4) sposób wyznaczenia maksymalnego zaanga owania Funduszu w te lokaty: sposób
wyznaczenia maksymalnego zaanga owania w kontrakty terminowe na pszenic  okre lony jest
w ust. 8, -------------------------------------------------------------------------------------------------------

5) rodzaje ryzyk zwi zanych z inwestowaniem w te lokaty: ryzyka zwi zane z inwestowaniem w
kontrakty terminowe na pszenic  okre lone s  w ust. 11. ----------------------------------------------

10. Fundusz inwestuj c aktywa Subfunduszu nie b dzie dokonywa  lokat w Towarowe Instrumenty
Pochodne, ani utrzymywa  pozycji w Towarowych Instrumentach Pochodnych, w okresie, w
którym: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) mo liwe jest danie przez podmiot b cy drug  stron  transakcji fizycznej dostawy

instrumentu bazowego, o który oparty jest Towarowy Instrument Pochodny – w przypadku
utrzymywania przez Fundusz pozycji krótkiej w Towarowych Instrumentach Pochodnych, ------



236

2) na skutek rozliczenia transakcji wyst puje mo liwo  otrzymania przez Fundusz dostawy
instrumentu bazowego, o który oparty jest Towarowy Instrument Pochodny – w przypadku
utrzymywania przez Fundusz pozycji d ugiej w Towarowych Instrumentach Pochodnych.-------

11. Z lokatami w Towarowe Instrumenty Pochodne zwi zane s  nast puj ce rodzaje ryzyka: ------------
1) ryzyko rynkowe instrumentu bazowego – zwi zane z niekorzystnymi zmianami poziomu lub

zmienno ci kursów, cen lub warto ci instrumentu bazowego, o który oparty jest ten Towarowy
Instrument Pochodny, ---------------------------------------------------------------------------------------

2) ryzyko stosowania d wigni finansowej – w Towarowe Instrumenty Pochodne cz sto
wkomponowany jest mechanizm kredytowy, to znaczy Fundusz wnosi depozyt
zabezpieczaj cy w wysoko ci ni szej ni  warto  instrumentu bazowego, istnieje w zwi zku z
tym mo liwo  poniesienia przez Fundusz straty przewy szaj cej warto  depozytu
zabezpieczaj cego, mechanizm d wigni finansowej powoduje zwielokrotnienie zysków i strat
z inwestycji – Fundusz mo e by  nara ony na istotne ryzyko w zwi zku z wykorzystaniem
mechanizmu d wigni finansowej, -------------------------------------------------------------------------

3) ryzyko niedopasowania wyceny Towarowego Instrumentu Pochodnego do wyceny instrumentu
bazowego, o który oparty jest ten Towarowy Instrument Pochodny, ---------------------------------

4) ryzyko rozliczenia transakcji – ryzyko zwi zane z mo liwo ci  wyst powania b dów lub
opó nie  w rozliczeniach transakcji, których przedmiotem s  Towarowe Instrumenty
Pochodne, -----------------------------------------------------------------------------------------------------

5) ryzyko operacyjne – zwi zane z zawodno ci  systemów informatycznych i wewn trznych
systemów kontrolnych, --------------------------------------------------------------------------------------

6) ryzyko p ynno ci – ryzyko polegaj ce na braku mo liwo ci sprzeda y w krótkim okresie
Towarowych Instrumentów Pochodnych po cenach odzwierciedlaj cych realn  warto  lokat.
Fundusz b dzie ogranicza  ryzyko p ynno ci poprzez inwestowanie aktywów przede
wszystkim na rynkach Towarowych Instrumentów Pochodnych charakteryzuj cych si  du

ynno ci , ----------------------------------------------------------------------------------------------------
7) ryzyko walutowe – aktywa Subfunduszu inwestowane b  cz ciowo w instrumenty

finansowe wyra one w walucie obcej, co wi e si  z ponoszeniem ryzyka zwi zanego ze
zmian  kursów walut. ---------------------------------------------------------------------------------------

12. Maj c na celu odwzorowanie odwrotno ci dziennych zmian kursu pszenicy z kontraktów futures
Subfundusz mo e zabezpiecza  zmiany kursu walutowego z wykorzystaniem
Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych lub z wykorzystaniem kontraktów futures
notowanych na GPW w Warszawie. Z zastrze eniem limitów ustawowych oraz statutowych,
warto  pozycji zabezpieczaj cych w chwili zawierania transakcji zabezpieczaj cych, o których
mowa w zdaniu poprzednim nie mo e przekracza  100% ekspozycji w danej walucie.
Uwzgl dniaj c zmiany kursów walut oraz zmiany wyceny aktywów po dniu zawarcia transakcji
zabezpieczaj cych, warto  zabezpieczenia nie mo e przekracza  125% ekspozycji w danej
walucie. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13. Fundusz mo e dokonywa  lokat Aktywów Subfunduszu w Niewystandaryzowane Instrumenty
Pochodne, dla których instrumentami bazowymi s  waluty. -----------------------------------------------

14. Fundusz mo e dokonywa  lokat Aktywów Subfunduszu w nast puj ce rodzaje
Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych - kontrakty forward. ------------------------------

15. Fundusz mo e zawiera  w imieniu Subfunduszu umowy, których przedmiotem s
Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, pod warunkiem, e: --------------------------------------
1) transakcja jest zawierana z bankiem krajowym, bankiem zagranicznym lub instytucj

kredytow , których kapita y w asne wynosz  nie mniej ni  100 000 000 z otych w chwili
zawarcia transakcji, ------------------------------------------------------------------------------------------

2) instrumenty te podlegaj  codziennie mo liwej do zweryfikowania wycenie wed ug warto ci
godziwej, ------------------------------------------------------------------------------------------------------

3) instrumenty te mog  zosta  w dowolnym czasie sprzedane lub pozycja w nich zaj ta mo e by
w dowolnym czasie zlikwidowana lub zamkni ta transakcj  równowa . ------------------------

16. Fundusz zawieraj c w imieniu Subfunduszu umow , której przedmiotem s  Niewystandaryzowane
Instrumenty Pochodne, ustala warto  ryzyka kontrahenta, rozumian  jako ustalon  przez
Subfundusz warto  niezrealizowanego zysku na tej transakcji, przy czym przy ustalaniu warto ci
niezrealizowanego zysku nie uwzgl dnia si  op at b wiadcze  ponoszonych przez Fundusz
przy zawarciu transakcji, w szczególno ci warto ci premii zap aconej przy zakupie opcji. Je eli
Subfundusz posiada otwarte pozycje w Niewystandaryzowanych Instrumentach Pochodnych z
tytu u kilku transakcji zawartych z tym samym podmiotem, warto  ryzyka kontrahenta jest
wyznaczona jako ró nica niezrealizowanych zysków i strat na wszystkich takich transakcjach.
Warto  ryzyka kontrahenta w odniesieniu do wszystkich podmiotów b cych stron  umów,
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których przedmiotem s  Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, nie mo e stanowi cznie
wi cej ni  50% warto ci aktywów Subfunduszu, przy czym w odniesieniu do ka dego z takich
podmiotów nie mo e przekracza  20% warto ci aktywów Subfunduszu. --------------------------------

17. Z lokatami w Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne zwi zane s  nast puj ce rodzaje
ryzyka: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) ryzyko rynkowe instrumentu bazowego – zwi zane z niekorzystnymi zmianami poziomu lub

zmienno ci kursów, cen lub warto ci instrumentu bazowego, o który oparty jest ten
Niewystandaryzowany Instrument Pochodny, -----------------------------------------------------------

2) ryzyko stosowania d wigni finansowej – w Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne
cz sto wkomponowany jest mechanizm kredytowy, to znaczy Subfundusz wnosi depozyt
zabezpieczaj cy w wysoko ci ni szej ni  warto  instrumentu bazowego, istnieje w zwi zku z
tym mo liwo  poniesienia przez Subfundusz straty przewy szaj cej warto  depozytu
zabezpieczaj cego, mechanizm d wigni finansowej powoduje zwielokrotnienie zysków i strat
z inwestycji – Subfundusz mo e by  nara ony na istotne ryzyko w zwi zku z wykorzystaniem
mechanizmu d wigni finansowej, -------------------------------------------------------------------------

3) ryzyko niedopasowania wyceny Niewystandaryzowanego Instrumentu Pochodnego do wyceny
instrumentu bazowego, o który oparty jest ten Niewystandaryzowany Instrument Pochodny, ----

4) ryzyko rozliczenia transakcji – ryzyko zwi zane z mo liwo ci  wyst powania b dów lub
opó nie  w rozliczeniach transakcji, których przedmiotem s  Niewystandaryzowane
Instrumenty Pochodne, --------------------------------------------------------------------------------------

5) ryzyko niewyp acalno ci kontrahenta – ryzyko to dotyczy Niewystandaryzowanych
Instrumentów Pochodnych i b dzie ograniczone w zwi zku z postanowieniami ust. 12, ----------

6) ryzyko p ynno ci – Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne nie s  przedmiotem
aktywnego obrotu, Subfundusz ma jednak mo liwo  neutralizacji ekspozycji na ryzyko
danego instrumentu bazowego poprzez zajmowanie przeciwstawnych pozycji w instrumentach
danego rodzaju, ----------------------------------------------------------------------------------------------

7) ryzyko operacyjne – zwi zane z zawodno ci  systemów informatycznych i wewn trznych
systemów kontrolnych. --------------------------------------------------------------------------------------

Wynagrodzenie Towarzystwa. Koszty obci aj ce Subfundusz ---------------------------------------------
§ 5 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Towarzystwo z tytu u zarz dzania Subfunduszem pobiera z Aktywów Subfunduszu

Wynagrodzenie Towarzystwa sk adaj ce si  wy cznie z cz ci sta ej, w wysoko ci nie wy szej
ni  3,8% Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku, naliczanej proporcjonalnie od
Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu w danym Dniu Wyceny. -----------------------------------------

2. Na pokrycie Wynagrodzenia Towarzystwa naliczonego zgodnie z zasadami okre lonymi w ust. 1
tworzy si  ka dego Dnia Wyceny w danym roku, w ci ar kosztów Funduszu zwi zanych z
funkcjonowaniem danego Subfunduszu, rezerw  w kwocie równej wysoko ci naliczonego w tym
dniu Wynagrodzenia Towarzystwa. ---------------------------------------------------------------------------
Rezerw  na cz  sta  Wynagrodzenia Towarzystwa w danym Dniu Wyceny tworzy si  wed ug
nast puj cego algorytmu: ---------------------------------------------------------------------------------------

LDR
LDdWANdRS )1(038,0)(  ---------------------------------------------------------------

gdzie: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
RS(d) – przyrost rezerwy na cz  sta  Wynagrodzenia Towarzystwa, -----------------------------
WAN(d-1) – Warto  Aktywów Netto Subfunduszu na koniec poprzedniego Dnia Wyceny, ----
LD – liczba dni pomi dzy bie cym a poprzednim Dniem Wyceny, ---------------------------------
LDR – liczba dni w danym roku kalendarzowym. ------------------------------------------------------

Cz  sta a Wynagrodzenia Towarzystwa wyp acana jest raz w miesi cu, w terminie nie d szym
ni  14 dni od ko ca danego miesi ca i jest ona sum  rezerw wyznaczonych we wszystkich Dniach
Wyceny danego miesi ca. --------------------------------------------------------------------------------------

3. Towarzystwo z w asnych rodków, w tym Wynagrodzenia Towarzystwa, pokrywa wszelkie
koszty Subfunduszu, za wyj tkiem kosztów wskazanych w ust. 4 i 5. Towarzystwo pokrywa tak e
koszty wskazane w ust. 5 przekraczaj ce przewidziany limit. Towarzystwo mo e równie  w
odniesieniu do Subfunduszu podj  decyzje o pokrywaniu okre lonych kosztów wskazanych w
ust. 4 i 5 obci aj cych Subfundusz z w asnych rodków, w ca ci lub cz ci. ------------------------

4. Oprócz Wynagrodzenia Towarzystwa Aktywa Subfunduszu obci aj  nast puj ce koszty,
pokrywane przez Fundusz w pe nej wysoko ci: -------------------------------------------------------------
1) prowizje i op aty transakcyjne zwi zane z nabywaniem i zbywaniem instrumentów

finansowych oraz prowizje i op aty zwi zane z przekazywaniem rodków pieni nych, w tym
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koszty us ug maklerskich oraz us ug Depozytariusza zwi zanych z rozliczaniem transakcji, -----
2) prowizje i op aty zwi zane z przechowywaniem instrumentów finansowych oraz prowizje i

op aty zwi zane z obs ug  rachunków bankowych, -----------------------------------------------------
3) podatki i inne obci enia na one przez w ciwe organy pa stwowe w zwi zku z

dzia alno ci  Funduszu, -------------------------------------------------------------------------------------
4) prowizje i op aty zwi zane z obs ug  i sp at  zaci gni tych po yczek i kredytów bankowych, --
5) op aty za zezwolenia i op aty rejestracyjne, w tym op aty notarialne i op aty s dowe. -------------

5. Oprócz Wynagrodzenia Towarzystwa Aktywa Subfunduszu obci aj  nast puj ce koszty,
pokrywane przez Fundusz w wysoko ci nie wy szej ni  podane ni ej limity okre lone w skali
roku: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) koszty us ug Depozytariusza, za wyj tkiem kosztów, o których mowa w ust. 4 – do wysoko ci

36 tys. z otych za weryfikacj  wyceny aktywów, do wysoko ci 0,05% Warto ci Aktywów
Netto Subfunduszu, nie mniej ni  36 tys. z otych, za prowadzenie rejestru aktywów oraz do
wysoko ci 48 tys. z otych za pozosta e us ugi,-----------------------------------------------------------

2) koszty us ug Agenta Transferowego – do wysoko ci 0,3% Warto ci Aktywów Netto
Subfunduszu, nie mniej ni  36 tys. z otych, za prowadzenie subrejestru uczestników i
rozliczanie zlece  oraz do wysoko ci 0,1% Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu za
pozosta e us ugi, ---------------------------------------------------------------------------------------------

3) koszty us ug w zakresie rachunkowo ci – do wysoko ci 0,1% Warto ci Aktywów Netto
Subfunduszu, nie mniej ni  120 tys. z otych, za prowadzenie ksi g rachunkowych i ewidencji
transakcji zawieranych przez Fundusz, wycen  aktywów, w tym koszty u ywanego w tym celu
oprogramowania oraz do wysoko ci 48 tys. z otych za us ugi podmiotu uprawnionego do
badania sprawozda  finansowych, ------------------------------------------------------------------------

4) koszty us ug w zakresie zarz dzania aktywami, w tym doradztwo w zakresie instrumentów
finansowych b cych przedmiotem lokat Subfunduszu, a tak e koszty serwisów
informacyjnych – do wysoko ci 0,08% Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu,-------------------

5) koszty us ug prawnych, w tym doradztwo prawne i podatkowe – do wysoko ci 0,02% Warto ci
Aktywów Netto Subfunduszu, -----------------------------------------------------------------------------

6) koszty wydawnicze, w tym poligraficzne (koszty przygotowania, druku, dystrybucji i
publikacji materia ów informacyjnych i og osze , w tym prospektu, skrótu prospektu i
sprawozda  finansowych Funduszu i Subfunduszu) – do wysoko ci 0,1% Warto ci Aktywów
Netto Subfunduszu, nie mniej ni  48 tys. z otych,-------------------------------------------------------

7) koszty likwidacji Subfunduszu, w tym wynagrodzenie likwidatora – do wysoko ci 100 tys.
otych za likwidacj , ---------------------------------------------------------------------------------------

8) koszty likwidacji Funduszu, w tym wynagrodzenie likwidatora – do wysoko ci 200 tys. z otych
za likwidacj . -------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Koszty wskazane w ust. 4 i 5 zwi zane bezpo rednio z funkcjonowaniem Subfunduszu pokrywane
 w ca ci z Aktywów Subfunduszu. Je eli obowi zek pokrycia kosztów, o których mowa w ust.

4 lub 5, obci a Fundusz w ca ci partycypacj  danego Subfunduszu w tych kosztach oblicza si
na podstawie stosunku Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu do Warto ci Aktywów Netto
Funduszu na Dzie  Wyceny poprzedzaj cy dzie  uj cia zobowi zania w ksi gach rachunkowych
Funduszu. W przypadku, gdy Fundusz zawiera umow  zbycia lub nabycia sk adników lokat
dotycz  wi cej ni  jednego Subfunduszu, wówczas koszty transakcji obci aj  te Subfundusze
proporcjonalnie do udzia u warto ci transakcji danego Subfunduszu w warto ci transakcji ogó em.

7. Pokrycie kosztów Funduszu zwi zanych z funkcjonowaniem Subfunduszu, z wyj tkiem kosztów z
tytu u podatków i innych obci  na onych przez w ciwe organy pa stwowe w zwi zku z
dzia alno ci  Subfunduszu, nast puje najwcze niej w terminie ich wymagalno ci. Pokrycie
kosztów z tytu u podatków i innych obci  na onych przez w ciwe organy pa stwowe w
zwi zku z dzia alno ci  Subfunduszu nast puje w wysoko ci i terminach okre lonych przez

ciwe przepisy. -----------------------------------------------------------------------------------------------
8. Koszty wskazane w ust. 4 i 5 b  pokrywane przez Fundusz z Aktywów Subfunduszu lub

zwracane Towarzystwu, je eli zosta y poniesione przez Towarzystwo. ----------------------------------
9. Limity wskazane w ust. 5 w skali roku b  naliczane proporcjonalnie od Warto ci Aktywów

Netto Subfunduszu w danym Dniu Wyceny. Na pokrycie kosztów wskazanych w ust. 5 tworzy si
ka dego dnia w danym roku, w ci ar kosztów Funduszu zwi zanych z funkcjonowaniem danego
Subfunduszu, rezerwy w kwotach odpowiadaj cych przewidywanym kosztom, ale nie wy sze ni
obowi zuj ce limity. ---------------------------------------------------------------------------------------------
Limity kosztów w danym Dniu Wyceny nalicza si  wed ug nast puj cego algorytmu: ----------------

LDR
LDdWANPWLdLK )1()(  ---------------------------------------------------------------
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gdzie: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
LK(d) – przyrost limitu kosztu, ----------------------------------------------------------------------------
PWL – procentowa warto  limitu kosztu, ---------------------------------------------------------------
WAN(d-1) – Warto  Aktywów Netto Subfunduszu na koniec poprzedniego Dnia Wyceny, ----
LD – liczba dni pomi dzy bie cym a poprzednim Dniem Wyceny, ---------------------------------
LDR – liczba dni w danym roku kalendarzowym. ------------------------------------------------------

Op aty manipulacyjne------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 6 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Z tytu u zbywania Jednostek Uczestnictwa pobierana jest Op ata Dystrybucyjna w wysoko ci nie

wy szej ni : -------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) 3,8% wp aty dokonanej przez nabywc  - dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, ----------------
2) 3,8% zadeklarowanej przez Uczestnika sumy wp at w ramach danego Programu

Inwestycyjnego, pobrana jednorazowo z pierwszej wp aty Uczestnika w ramach danego
Programu Inwestycyjnego - dla Jednostek Uczestnictwa kategorii S. --------------------------------

2. Z tytu u odkupienia Jednostek Uczestnictwa kategorii S mo e by  pobierana Op ata Umorzeniowa
w wysoko ci nie wy szej ni  3,8% zadeklarowanej przez Uczestnika sumy wp at w ramach
danego Programu Inwestycyjnego pobrana z kwoty nale nej Uczestnikowi z tytu u odkupienia
tych Jednostek Uczestnictwa przed opodatkowaniem. ------------------------------------------------------

3. Z tytu u zbycia Jednostek Uczestnictwa w ramach konwersji albo zamiany, w miejsce Op aty
Dystrybucyjnej mo e by  pobierana Op ata Wyrównawcza, wyliczana zgodnie z postanowieniami
§ 22 Cz ci I Statutu. --------------------------------------------------------------------------------------------
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