
P A R A S O L O W Y S F I O

SKRÓT
PROSPEKTU INFORMACYJNEGO





1

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO

QUERCUS Parasolowy
Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
(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

Fundusz ma siedzib  w Warszawie, ul. Nowy wiat 6/12, 00-400 Warszawa, Polska

Organem Funduszu jest Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spó ka Akcyjna z siedzib  w
Warszawie, ul. Nowy wiat 6/12, 00-400 Warszawa, g ówna strona internetowa: www.quercustfi.pl

http://www.quercustfi.pl/


2

Rozdzia  1
Dane o Funduszu

1. DATA WPISU FUNDUSZU DO REJESTRU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
Fundusz zosta  wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych w dniu 13 marca 2008 r.

2. ZASTRZE ENIE, E WARTO  JEDNOSTKI UCZESTNICTWA W MOMENCIE JEJ ZBYCIA
I ODKUPIENIA PRZEZ FUNDUSZ ZALE Y OD WARTO CI AKTYWÓW FUNDUSZU I JEGO
ZOBOWI ZA  I W ZWI ZKU Z TYM UCZESTNIK MO E, W WYNIKU ODKUPIENIA
JEDNOSTEK UCZESTNICTWA, OTRZYMA  MNIEJSZ  KWOT  NI  KWOTA, KTÓR
WP ACI  DO FUNDUSZU
Warto  Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz zale y od warto ci
aktywów Subfunduszu i jego zobowi za , w zwi zku z czym Uczestnik mo e, w wyniku odkupienia od
niego Jednostek Uczestnictwa, otrzyma  mniejsz  kwot  ni  kwota, któr  wp aci  do Funduszu.

3. WSKAZANIE, E INFORMACJE O OBOWI ZKACH PODATKOWYCH UCZESTNIKÓW
FUNDUSZU S  ZAWARTE W PROSPEKCIE, ORAZ ZASTRZE ENIE, 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
Informacje o obowi zkach podatkowych Uczestników s  zawarte w Prospekcie Informacyjnym Funduszu.
Ze wzgl du na fakt, i  obowi zki podatkowe zale  od indywidualnej sytuacji Uczestnika i miejsca
dokonywania inwestycji, w celu ustalenia obowi zków podatkowych, wskazane jest zasi gni cia porady
doradcy podatkowego lub prawnego.

4. WSKAZANIE KATEGORII JEDNOSTEK UCZESTNICTWA ZBYWANYCH PRZEZ
SUBFUNDUSZ
Fundusz mo e zbywa  Jednostki Uczestnictwa kategorii A i S. Na dzie  sporz dzenia Skrótu Prospektu
Informacyjnego Funduszu i na dzie  jego aktualizacji Fundusz zbywa wy cznie Jednostki Uczestnictwa
kategorii A.

5. ZWI E INFORMACJE O ZASADACH ZBYWANIA I ODKUPYWANIA JEDNOSTEK
UCZESTNICTWA
§ 1 Dystrybutorzy
Subfundusze zbywaj  Jednostki Uczestnictwa za po rednictwem Dystrybutorów wskazanych w Rozdziale
pi tym Prospektu Informacyjnego Funduszu.
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.
Szczegó owe zasady dotycz ce obs ugi Inwestora / Uczestnika przez Dystrybutora znajduj  si  w
Prospekcie Informacyjnym Funduszu.
§ 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.
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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 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. 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.
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

wiadczenia, e pozostaj  w ustawowej wspólno ci maj tkowej ma skiej i akceptuj  zasady
prowadzenia WKM okre lone w Statucie Funduszu.
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 do Subfunduszu jest 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 zbycia (nabycia) Jednostek Uczestnictwa, podstaw  zbycia
Jednostek Uczestnictwa stanowi wp ata na rachunek bankowy Subfunduszu oraz prawid owo wype nione
zlecenie zbycia 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 Subfunduszu, w ciwy ze wzgl du na kategori
Jednostek Uczestnictwa, które Inwestor lub Uczestnik zamierza naby .
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  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.
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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

 Tabele Op at dla poszczególnych Dystrybutorów. Nabywaj c Jednostki Uczestnictwa za po rednictwem
danego Dystrybutora, Inwestorzy i Uczestnicy powinni sprawdzi  obowi zuj  u tego Dystrybutora Tabel
Op at. Dodatkowe informacje dotycz ce op at manipulacyjnych zawarte s  w pkt 4.3 Rozdzia ów IIIA-IIIN
Prospektu Informacyjnego.
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 zlecenie 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 Rozdzia u III
Prospektu Informacyjnego.
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.
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.
§ 4 odkupywanie Jednostek Uczestnictwa
Subfundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa bez ogranicze .
Podstaw  odkupienia Jednostek Uczestnictwa stanowi prawid owo wype nione zlecenie odkupienia
Jednostek Uczestnictwa z one przez Uczestnika Funduszu 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.
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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 Rozdzia u III Prospektu
Informacyjnego.
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
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 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.
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.

6. OKRE LENIE SPOSOBU ZAMIANY JEDNOSTEK UCZESTNICTWA ZWI ZANYCH Z
JEDNYM SUBFUNDUSZEM NA JEDNOSTKI ZWI ZANE Z INNYM SUBFUNDUSZEM
§ 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 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.
§ 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,
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QUERCUS Rosja do subfunduszy: QUERCUS short, QUERCUS lev QUERCUS Gold lev, QUERCUS
Gold short, QUERCUS Oil lev, QUERCUS Oil short, QUERCUS Wheat lev i 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.

7. 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.

http://www.quercustfi.pl/
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Rozdzia  1A
Dane o subfunduszu QUERCUS Ochrony Kapita u

1. CEL INWESTYCYJNY SUBFUNDUSZU
Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost warto ci Aktywów w wyniku wzrostu warto ci lokat.
Subfundusz nie gwarantuje osi gni cia celu inwestycyjnego.

2. ZWI Y OPIS ZASAD POLITYKI INWESTYCYJNEJ
2.1. WSKAZANIE G ÓWNYCH KATEGORII LOKAT SUBFUNDUSZU I ICH DYWERSYFIKACJI

CHARAKTERYZUJ CYCH SPECYFIK  SUBFUNDUSZU, A TAK E JE ELI SUBFUNDUSZ
DZIE ODZWIERCIEDLA  SK AD UZNANEGO INDEKSU AKCJI LUB D NYCH

PAPIERÓW WARTO CIOWYCH – WSKAZANIE TEGO INDEKSU, RYNKU, KTÓREGO
INDEKS DOTYCZY, ORAZ STOPNIA ODZWIERCIEDLENIA INDEKSU PRZEZ SUBFUNDUSZ
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
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 nie odzwierciedla sk adu indeksu akcji lub d nych papierów warto ciowych.

2.2. WSKAZANIE, CZY SUBFUNDUSZ STOSUJE SZCZEGÓLNE STRATEGIE INWESTYCYJNE 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
Subfundusz nie stosuje szczególnych strategii inwestycyjnych 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.

2.3. JE ELI SUBFUNDUSZ MO E ZAWIERA  UMOWY, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM S
INSTRUMENTY POCHODNE, W TYM NIEWYSTANDARYZOWANE INSTRUMENTY
POCHODNE - WSKAZANIE TEJ INFORMACJI WRAZ ZE WSKAZNIEM CZY TAKIE
UMOWY B  ZAWIERANE W CELU OGRANICZENIA RYZYKA INWESTYCYJNEGO
FUNDUSZU CZY W CELU ZAPEWNIENIA SPRAWNEGO ZARZ DZANIA PORTFELEM
INWESTYCYJNYM SUBFUNDUSZU
Poni sza informacja jest jednakowa dla wszystkich Subfunduszy, za wyj tkiem QUERCUS lev, QUERCUS
short, QUERCUS Gold lev, QUERCUS Gold short, QUERCUS Oil lev, QUERCUS Oil short, QUERCUS
Wheat lev, QUERCUS Wheat short
Subfundusz mo e, w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego lub w celu zapewnienia sprawnego
zarz dzania portfelem inwestycyjnym, 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 szczegó owo w
Prospekcie Informacyjnym Funduszu.
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.
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.

3. ZWI Y OPIS RYZYKA INWESTYCYJNEGO ZWI ZANEGO Z PRZYJ  POLITYK
INWESTYCYJN  SUBFUNDUSZU LUB STRATEGI  ZARZ DZANIA ZE WSKAZANIEM, E
SZCZEGÓ OWE INFORMACJE O WSZYSTKICH RYZYKACH WYMIENIONYCH W
SKRÓCIE PROSPEKTU S  ZAWARTE W PROSPEKCIE
Poni ej zamieszczony zosta  zwi y opis ryzyka inwestycyjnego zwi zanego z przyj  polityk
inwestycyjn  Subfunduszu. Szczegó owe informacje o wszystkich ryzykach wymienionych w niniejszym
Skrócie Prospektu Informacyjnego Funduszu s  zawarte w Prospekcie Informacyjnym Funduszu.
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3.1. ZWI Y OPIS RYZYKA INWESTYCYJNEGO ZWI ZANEGO Z PRZYJ  POLITYK
INWESTYCYJN  SUBFUNDUSZU LUB STRATEGI  ZARZ DZANIA
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.

3.1.1. 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.

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

kredytowej i ryzyko rozpi to ci kredytowej. 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.

3.1.3. RYZYKO ROZLICZENIA
Ryzyko rozliczenia wyst puje w przypadku rozliczania transakcji zakupu lub sprzeda y instrumentów
finansowych, które nie s  gwarantowane przez izby rozliczeniowe.

3.1.4. 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.

3.1.5. RYZYKO WALUTOWE
Ryzyko kursu walutowego obejmuje ryzyko spadku Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu spowodowane
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.

3.1.6. 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.

3.1.7. 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.

3.2. OPIS RYZYKA ZWI ZANEGO Z UCZESTNICTWEM W SUBFUNDUSZU, W TYM W
SZCZEGÓLNO CI:

3.2.1. 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 : RYZYKO ZWI ZANE Z
ZAWARCIEM OKRE LONYCH UMÓW, RYZYKO ZWI ZANE ZE SZCZEGÓLNYMI
WARUNKAMI ZAWARTYCH PRZEZ SUBFUNDUSZ TRANSAKCJI, 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 portfela Subfunduszu i w konsekwencji niemo no ci przewidzenia zmian Warto ci
Aktywów Netto Subfunduszu przypadaj cej na Jednostk  Uczestnictwa. Stopa zwrotu z inwestycji w
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Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu 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 Prospekcie Informacyjnym Funduszu. Fundusz nie
zawiera  transakcji na warunkach szczególnych, które powodowa yby wzrost ryzyka dla Uczestników.
Fundusz nie udziela gwarancji innym podmiotom.

3.2.2. OPIS RYZYKA WYST PIENIA SZCZEGÓLNYCH OKOLICZNO CI, NA WYST PIENIE
KTÓRYCH UCZESTNIK NIE MA WP YWU LUB MA OGRANICZONY WP YW: OTWARCIE
LIKWIDACJI FUNDUSZU, PRZEJ CIE ZARZ DZANIA FUNDUSZEM PRZEZ INNE
TOWARZYSTWO, ZMIANA DEPOZYTARIUSZA LUB PODMIOTU OBS UGUJ CEGO
FUNDUSZ, PO CZENIE FUNDUSZU Z INNYM FUNDUSZEM, ZMIANA POLITYKI
INWESTYCYJNEJ SUBFUNDUSZU
Istnieje ryzyko, e fundusz lub subfundusz mo e zosta  rozwi zany. Rozwi zanie funduszu oraz
subfunduszu nast puje po przeprowadzeniu likwidacji. Z dniem rozpocz cia likwidacji fundusz lub
subfundusz nie mo e zbywa , a tak e odkupywa  jednostek uczestnictwa. 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 b cego dotychczas organem
funduszu, z chwil  wej cia w ycie tych zmian w statucie. 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 Nadzoru Finansowego. 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
Nadzoru Finansowego. Komisja Nadzoru Finansowego mo e nakaza  funduszowi zmian  depozytariusza.
W tych przypadkach wypowiedzenia 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 Nadzoru Finansowego mo e nast pi  po czenie
dwóch specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, zarz dzanych przez Towarzystwo lub dwóch
subfunduszy utworzonych w ramach funduszu. Uczestnik nie ma wp ywu na decyzj  Towarzystwa o
po czeniu funduszy lub subfunduszy. Towarzystwo mo e w ka dym czasie dokona  zmiany statutu
funduszu w cz ci dotycz cej polityki inwestycyjnej prowadzonej przez subfundusz. Uczestnik nie ma
wp ywu na decyzj  Towarzystwa o zmianie polityki inwestycyjnej subfunduszu.

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

3.2.4. OPIS RYZYKA INFLACJI
Ryzyko inflacji jest ryzykiem spadku si y nabywczej rodków pieni nych powierzonych Subfunduszowi.
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).

3.2.5. 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
Prospekcie Informacyjnym Funduszu prawa i obowi zki Uczestników. Na dzie  sporz dzenia Skrótu
Prospektu Informacyjnego Funduszu, 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 stóp zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa.
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4. 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 D ne Papiery
Korporacyjne.

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

5.1. WSKAZANIE WARTO CI WSKA NIKA 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 ORAZ E KATEGORIE KOSZTÓW FUNDUSZU
NIEW CZONYCH DO WSKA NIKA WKC, W TYM OP ATY TRANSAKCYJNE,
WSKAZANE S  W PROSPEKCIE INFORMACYJNYM FUNDUSZU
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.

5.2. WSKAZANIE OP AT MANIPULACYJNYCH Z TYTU U ZBYCIA I ODKUPIENIA
JEDNOSTEK 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.
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5.3. WSKAZANIE OP ATY ZMIENNEJ, B CEJ CZ CI  WYNAGRODZENIA ZA
ZARZ DZANIE, UZALE NIONEJ 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.

5.4. 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
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 Statut Funduszu.

5.5. 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
nie dotyczy – Fundusz ani Towarzystwo nie otrzymuj  us ug dodatkowych

5.6. WSKAZANIE MIEJSCA W PROSPEKCIE INFORMACYJNYM FUNDUSZU, W KTÓRYM S
ZAWARTE DODATKOWE INFORMACJE O RODZAJU I CHARAKTERZE UMÓW I
POROZUMIE , O KTÓRCH MOWA W PKT 5.4, ORAZ O WP YWIE TYCH UMÓW NA
INTERES UCZESTNIKA SUBFUNDUSZU
nie dotyczy – nie istniej  umowy ani porozumienia dotycz ce podzia  kosztów dzia alno ci Subfunduszu
pomi dzy Subfundusz i Towarzystwo lub inny podmiot

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

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

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

6.3. WSKAZANIE WZORCA S CEGO DO OCENY EFEKTYWNO CI INWESTYCJI W
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA SUBFUNDUSZU ODZWIERCIEDLAJ CEGO ZACHOWANIE
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SI  ZMIENNYCH RYNKOWYCH NAJLEPIEJ ODDAJ CYCH CEL I POLITYK
INWESTYCYJN  SUBFUNDUSZU OKRE LONEGO PRZEZ SUBFUNDUSZ (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 31 maja 2010 r. Subfundusz okre la , e benchmarkiem Subfunduszu jest: rentowno  12-
miesi cznych bonów skarbowych.

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

6.5. 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 WYNIKÓW 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  1B
Dane o subfunduszu QUERCUS Selektywny

1. CEL INWESTYCYJNY SUBFUNDUSZU
Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost warto ci Aktywów w wyniku wzrostu warto ci lokat.
Subfundusz nie gwarantuje osi gni cia celu inwestycyjnego.

2. ZWI Y OPIS ZASAD POLITYKI INWESTYCYJNEJ
2.1. WSKAZANIE G ÓWNYCH KATEGORII LOKAT SUBFUNDUSZU I ICH DYWERSYFIKACJI

CHARAKTERYZUJ CYCH SPECYFIK  SUBFUNDUSZU, A TAK E JE ELI SUBFUNDUSZ
DZIE ODZWIERCIEDLA  SK AD UZNANEGO INDEKSU AKCJI LUB D NYCH

PAPIERÓW WARTO CIOWYCH – WSKAZANIE TEGO INDEKSU, RYNKU, KTÓREGO
INDEKS DOTYCZY, ORAZ STOPNIA ODZWIERCIEDLENIA INDEKSU PRZEZ SUBFUNDUSZ
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.
Subfundusz nie odzwierciedla sk adu indeksu akcji lub d nych papierów warto ciowych.

2.2. WSKAZANIE, CZY SUBFUNDUSZ STOSUJE SZCZEGÓLNE STRATEGIE INWESTYCYJNE 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
Subfundusz nie stosuje szczególnych strategii inwestycyjnych 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.

2.3. JE ELI SUBFUNDUSZ MO E ZAWIERA  UMOWY, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM S
INSTRUMENTY POCHODNE, W TYM NIEWYSTANDARYZOWANE INSTRUMENTY
POCHODNE - WSKAZANIE TEJ INFORMACJI WRAZ ZE WSKAZNIEM CZY TAKIE
UMOWY B  ZAWIERANE W CELU OGRANICZENIA RYZYKA INWESTYCYJNEGO
FUNDUSZU CZY W CELU ZAPEWNIENIA SPRAWNEGO ZARZ DZANIA PORTFELEM
INWESTYCYJNYM SUBFUNDUSZU
Poni sza informacja jest jednakowa dla wszystkich Subfunduszy, za wyj tkiem QUERCUS lev, QUERCUS
short, QUERCUS Gold lev, QUERCUS Gold short, QUERCUS Oil lev, QUERCUS Oil short, QUERCUS
Wheat lev, QUERCUS Wheat short
Subfundusz mo e, w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego lub w celu zapewnienia sprawnego
zarz dzania portfelem inwestycyjnym, 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 szczegó owo w
Prospekcie Informacyjnym Funduszu.
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.
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.
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3. ZWI Y OPIS RYZYKA INWESTYCYJNEGO ZWI ZANEGO Z PRZYJ  POLITYK
INWESTYCYJN  SUBFUNDUSZU LUB STRATEGI  ZARZ DZANIA ZE WSKAZANIEM, E
SZCZEGÓ OWE INFORMACJE O WSZYSTKICH RYZYKACH WYMIENIONYCH W
SKRÓCIE PROSPEKTU S  ZAWARTE W PROSPEKCIE
Poni ej zamieszczony zosta  zwi y opis ryzyka inwestycyjnego zwi zanego z przyj  polityk
inwestycyjn  Subfunduszu. Szczegó owe informacje o wszystkich ryzykach wymienionych w niniejszym
Skrócie Prospektu Informacyjnego Funduszu s  zawarte w Prospekcie Informacyjnym Funduszu.

3.1. ZWI Y OPIS RYZYKA INWESTYCYJNEGO ZWI ZANEGO Z PRZYJ  POLITYK
INWESTYCYJN  SUBFUNDUSZU LUB STRATEGI  ZARZ DZANIA
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.

3.1.1. 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.

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

kredytowej i ryzyko rozpi to ci kredytowej. 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.

3.1.3. RYZYKO ROZLICZENIA
Ryzyko rozliczenia wyst puje w przypadku rozliczania transakcji zakupu lub sprzeda y instrumentów
finansowych, które nie s  gwarantowane przez izby rozliczeniowe.

3.1.4. 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.

3.1.5. RYZYKO WALUTOWE
Ryzyko kursu walutowego obejmuje ryzyko spadku Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu spowodowane
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.

3.1.6. 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.

3.1.7. 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.

3.2. OPIS RYZYKA ZWI ZANEGO Z UCZESTNICTWEM W SUBFUNDUSZU, W TYM W
SZCZEGÓLNO CI:

3.2.1. 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 : RYZYKO ZWI ZANE Z
ZAWARCIEM OKRE LONYCH UMÓW, RYZYKO ZWI ZANE ZE SZCZEGÓLNYMI
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WARUNKAMI ZAWARTYCH PRZEZ SUBFUNDUSZ TRANSAKCJI, 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 portfela Subfunduszu i w konsekwencji niemo no ci przewidzenia zmian Warto ci
Aktywów Netto Subfunduszu przypadaj cej na Jednostk  Uczestnictwa. Stopa zwrotu z inwestycji w
Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu 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 Prospekcie Informacyjnym Funduszu. Fundusz nie
zawiera  transakcji na warunkach szczególnych, które powodowa yby wzrost ryzyka dla Uczestników.
Fundusz nie udziela gwarancji innym podmiotom.

3.2.2. OPIS RYZYKA WYST PIENIA SZCZEGÓLNYCH OKOLICZNO CI, NA WYST PIENIE
KTÓRYCH UCZESTNIK NIE MA WP YWU LUB MA OGRANICZONY WP YW: OTWARCIE
LIKWIDACJI FUNDUSZU, PRZEJ CIE ZARZ DZANIA FUNDUSZEM PRZEZ INNE
TOWARZYSTWO, ZMIANA DEPOZYTARIUSZA LUB PODMIOTU OBS UGUJ CEGO
FUNDUSZ, PO CZENIE FUNDUSZU Z INNYM FUNDUSZEM, ZMIANA POLITYKI
INWESTYCYJNEJ SUBFUNDUSZU
Istnieje ryzyko, e fundusz lub subfundusz mo e zosta  rozwi zany. Rozwi zanie funduszu oraz
subfunduszu nast puje po przeprowadzeniu likwidacji. Z dniem rozpocz cia likwidacji fundusz lub
subfundusz nie mo e zbywa , a tak e odkupywa  jednostek uczestnictwa. 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 b cego dotychczas organem
funduszu, z chwil  wej cia w ycie tych zmian w statucie. 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 Nadzoru Finansowego. 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
Nadzoru Finansowego. Komisja Nadzoru Finansowego mo e nakaza  funduszowi zmian  depozytariusza.
W tych przypadkach wypowiedzenia 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 Nadzoru Finansowego mo e nast pi  po czenie
dwóch specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, zarz dzanych przez Towarzystwo lub dwóch
subfunduszy utworzonych w ramach funduszu. Uczestnik nie ma wp ywu na decyzj  Towarzystwa o
po czeniu funduszy lub subfunduszy. Towarzystwo mo e w ka dym czasie dokona  zmiany statutu
funduszu w cz ci dotycz cej polityki inwestycyjnej prowadzonej przez subfundusz. Uczestnik nie ma
wp ywu na decyzj  Towarzystwa o zmianie polityki inwestycyjnej subfunduszu.

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

3.2.4. OPIS RYZYKA INFLACJI
Ryzyko inflacji jest ryzykiem spadku si y nabywczej rodków pieni nych powierzonych Subfunduszowi.
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).

3.2.5. 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
Prospekcie Informacyjnym Funduszu prawa i obowi zki Uczestników. Na dzie  sporz dzenia Skrótu
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Prospektu Informacyjnego Funduszu, 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 stóp zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa.

4. 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.

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

5.1. WSKAZANIE WARTO CI WSKA NIKA 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 ORAZ E KATEGORIE KOSZTÓW FUNDUSZU
NIEW CZONYCH DO WSKA NIKA WKC, W TYM OP ATY TRANSAKCYJNE,
WSKAZANE S  W PROSPEKCIE INFORMACYJNYM FUNDUSZU
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 uczestnictwa lub innych
op at ponoszonych bezpo rednio przez Uczestnika; warto ci us ug dodatkowych.

5.2. WSKAZANIE OP AT MANIPULACYJNYCH Z TYTU U ZBYCIA I ODKUPIENIA
JEDNOSTEK 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
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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.

5.3. WSKAZANIE OP ATY ZMIENNEJ, B CEJ CZ CI  WYNAGRODZENIA ZA
ZARZ DZANIE, UZALE NIONEJ 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.

5.4. 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
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 Statut Funduszu.

5.5. 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
nie dotyczy – Fundusz ani Towarzystwo nie otrzymuj  us ug dodatkowych

5.6. WSKAZANIE MIEJSCA W PROSPEKCIE INFORMACYJNYM FUNDUSZU, W KTÓRYM S
ZAWARTE DODATKOWE INFORMACJE O RODZAJU I CHARAKTERZE UMÓW I
POROZUMIE , O KTÓRCH MOWA W PKT 5.4, ORAZ O WP YWIE TYCH UMÓW NA
INTERES UCZESTNIKA SUBFUNDUSZU
nie dotyczy – nie istniej  umowy ani porozumienia dotycz ce podzia  kosztów dzia alno ci Subfunduszu
pomi dzy Subfundusz i Towarzystwo lub inny podmiot

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

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

6.2. WIELKO REDNIEJ STOPY ZWROTU Z INWESTYCJI W JEDNOSTKI UCZESTNICTWA
ZA OSTATNIE 3 LATA
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6.3. 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 OKRE LONEGO PRZEZ SUBFUNDUSZ (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  jako benchmark Subfunduszu rentowno  12-
miesi cznych bonów skarbowych.

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

6.5. 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 WYNIKÓW 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  1C
Dane o subfunduszu QUERCUS Agresywny

1. CEL INWESTYCYJNY SUBFUNDUSZU
Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost warto ci Aktywów w wyniku wzrostu warto ci lokat.
Subfundusz nie gwarantuje osi gni cia celu inwestycyjnego.

2. ZWI Y OPIS ZASAD POLITYKI INWESTYCYJNEJ
2.1. WSKAZANIE G ÓWNYCH KATEGORII LOKAT SUBFUNDUSZU I ICH DYWERSYFIKACJI

CHARAKTERYZUJ CYCH SPECYFIK  SUBFUNDUSZU, A TAK E JE ELI SUBFUNDUSZ
DZIE ODZWIERCIEDLA  SK AD UZNANEGO INDEKSU AKCJI LUB D NYCH

PAPIERÓW WARTO CIOWYCH – WSKAZANIE TEGO INDEKSU, RYNKU, KTÓREGO
INDEKS DOTYCZY, ORAZ STOPNIA ODZWIERCIEDLENIA INDEKSU PRZEZ SUBFUNDUSZ
Subfundusz b dzie inwestowa  przede wszystkim w Instrumenty Akcyjne. Cz  aktywów Subfundusz

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.
Subfundusz nie odzwierciedla sk adu indeksu akcji lub d nych papierów warto ciowych.

2.2. WSKAZANIE, CZY SUBFUNDUSZ STOSUJE SZCZEGÓLNE STRATEGIE INWESTYCYJNE 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
Subfundusz nie stosuje szczególnych strategii inwestycyjnych 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.

2.3. JE ELI SUBFUNDUSZ MO E ZAWIERA  UMOWY, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM S
INSTRUMENTY POCHODNE, W TYM NIEWYSTANDARYZOWANE INSTRUMENTY
POCHODNE - WSKAZANIE TEJ INFORMACJI WRAZ ZE WSKAZNIEM CZY TAKIE
UMOWY B  ZAWIERANE W CELU OGRANICZENIA RYZYKA INWESTYCYJNEGO
FUNDUSZU CZY W CELU ZAPEWNIENIA SPRAWNEGO ZARZ DZANIA PORTFELEM
INWESTYCYJNYM SUBFUNDUSZU
Poni sza informacja jest jednakowa dla wszystkich Subfunduszy, za wyj tkiem QUERCUS lev, QUERCUS
short, QUERCUS Gold lev, QUERCUS Gold short, QUERCUS Oil lev, QUERCUS Oil short, QUERCUS
Wheat lev, QUERCUS Wheat short
Subfundusz mo e, w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego lub w celu zapewnienia sprawnego
zarz dzania portfelem inwestycyjnym, 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 szczegó owo w
Prospekcie Informacyjnym Funduszu.
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.
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.

3. ZWI Y OPIS RYZYKA INWESTYCYJNEGO ZWI ZANEGO Z PRZYJ  POLITYK
INWESTYCYJN  SUBFUNDUSZU LUB STRATEGI  ZARZ DZANIA ZE WSKAZANIEM, E
SZCZEGÓ OWE INFORMACJE O WSZYSTKICH RYZYKACH WYMIENIONYCH W
SKRÓCIE PROSPEKTU S  ZAWARTE W PROSPEKCIE
Poni ej zamieszczony zosta  zwi y opis ryzyka inwestycyjnego zwi zanego z przyj  polityk
inwestycyjn  Subfunduszu. Szczegó owe informacje o wszystkich ryzykach wymienionych w niniejszym
Skrócie Prospektu Informacyjnego Funduszu s  zawarte w Prospekcie Informacyjnym Funduszu.

3.1. ZWI Y OPIS RYZYKA INWESTYCYJNEGO ZWI ZANEGO Z PRZYJ  POLITYK
INWESTYCYJN  SUBFUNDUSZU LUB STRATEGI  ZARZ DZANIA
Z polityk  inwestycyjn  Subfunduszu wi e si  wysoki poziom ryzyka wynikaj cy z inwestycji wi kszo ci
rodków Subfunduszu w Instrumenty Akcyjne.
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Z polityk  inwestycyjn  Subfunduszu wi  si  ponadto ryzyka opisane poni ej.
3.1.1. 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.

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

kredytowej i ryzyko rozpi to ci kredytowej. 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.

3.1.3. RYZYKO ROZLICZENIA
Ryzyko rozliczenia wyst puje w przypadku rozliczania transakcji zakupu lub sprzeda y instrumentów
finansowych, które nie s  gwarantowane przez izby rozliczeniowe.

3.1.4. 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.

3.1.5. RYZYKO WALUTOWE
Ryzyko kursu walutowego obejmuje ryzyko spadku Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu spowodowane
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.

3.1.6. 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.

3.1.7. 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.

3.2. OPIS RYZYKA ZWI ZANEGO Z UCZESTNICTWEM W SUBFUNDUSZU, W TYM W
SZCZEGÓLNO CI:

3.2.1. 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 : RYZYKO ZWI ZANE Z
ZAWARCIEM OKRE LONYCH UMÓW, RYZYKO ZWI ZANE ZE SZCZEGÓLNYMI
WARUNKAMI ZAWARTYCH PRZEZ SUBFUNDUSZ TRANSAKCJI, 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 portfela Subfunduszu i w konsekwencji niemo no ci przewidzenia zmian Warto ci
Aktywów Netto Subfunduszu przypadaj cej na Jednostk  Uczestnictwa. Stopa zwrotu z inwestycji w
Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu 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
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sob  ryzyk innych ni  ryzyka inwestycyjne opisane w Prospekcie Informacyjnym Funduszu. Fundusz nie
zawiera  transakcji na warunkach szczególnych, które powodowa yby wzrost ryzyka dla Uczestników.
Fundusz nie udziela gwarancji innym podmiotom.

3.2.2. OPIS RYZYKA WYST PIENIA SZCZEGÓLNYCH OKOLICZNO CI, NA WYST PIENIE
KTÓRYCH UCZESTNIK NIE MA WP YWU LUB MA OGRANICZONY WP YW: OTWARCIE
LIKWIDACJI FUNDUSZU, PRZEJ CIE ZARZ DZANIA FUNDUSZEM PRZEZ INNE
TOWARZYSTWO, ZMIANA DEPOZYTARIUSZA LUB PODMIOTU OBS UGUJ CEGO
FUNDUSZ, PO CZENIE FUNDUSZU Z INNYM FUNDUSZEM, ZMIANA POLITYKI
INWESTYCYJNEJ SUBFUNDUSZU
Istnieje ryzyko, e fundusz lub subfundusz mo e zosta  rozwi zany. Rozwi zanie funduszu oraz
subfunduszu nast puje po przeprowadzeniu likwidacji. Z dniem rozpocz cia likwidacji fundusz lub
subfundusz nie mo e zbywa , a tak e odkupywa  jednostek uczestnictwa. 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 b cego dotychczas organem
funduszu, z chwil  wej cia w ycie tych zmian w statucie. 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 Nadzoru Finansowego. 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
Nadzoru Finansowego. Komisja Nadzoru Finansowego mo e nakaza  funduszowi zmian  depozytariusza.
W tych przypadkach wypowiedzenia 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 Nadzoru Finansowego mo e nast pi  po czenie
dwóch specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, zarz dzanych przez Towarzystwo lub dwóch
subfunduszy utworzonych w ramach funduszu. Uczestnik nie ma wp ywu na decyzj  Towarzystwa o
po czeniu funduszy lub subfunduszy. Towarzystwo mo e w ka dym czasie dokona  zmiany statutu
funduszu w cz ci dotycz cej polityki inwestycyjnej prowadzonej przez subfundusz. Uczestnik nie ma
wp ywu na decyzj  Towarzystwa o zmianie polityki inwestycyjnej subfunduszu.

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

3.2.4. OPIS RYZYKA INFLACJI
Ryzyko inflacji jest ryzykiem spadku si y nabywczej rodków pieni nych powierzonych Subfunduszowi.
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).

3.2.5. 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
Prospekcie Informacyjnym Funduszu prawa i obowi zki Uczestników. Na dzie  sporz dzenia Skrótu
Prospektu Informacyjnego Funduszu, 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 stóp zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa.

4. 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,

cznie z mo liwo ci  utraty cz ci zainwestowanych rodków.
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5. INFORMACJE O WYSOKO CI OP AT I PROWIZJI ZWI ZANYCH Z UCZESTNICTWEM W
SUBFUNDUSZU, SPOSOBIE ICH NALICZANIA I POBIERANIA ORAZ KOSZTACH
OBCI AJ CYCH SUBFUNDUSZ

5.1. WSKAZANIE WARTO CI WSKA NIKA 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 ORAZ E KATEGORIE KOSZTÓW FUNDUSZU
NIEW CZONYCH DO WSKA NIKA WKC, W TYM OP ATY TRANSAKCYJNE,
WSKAZANE S  W PROSPEKCIE INFORMACYJNYM FUNDUSZU
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.

5.2. WSKAZANIE OP AT MANIPULACYJNYCH Z TYTU U ZBYCIA I ODKUPIENIA
JEDNOSTEK 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.

5.3. WSKAZANIE OP ATY ZMIENNEJ, B CEJ CZ CI  WYNAGRODZENIA ZA
ZARZ DZANIE, UZALE NIONEJ 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.
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5.4. 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
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 Statut Funduszu.

5.5. 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
nie dotyczy – Fundusz ani Towarzystwo nie otrzymuj  us ug dodatkowych

5.6. WSKAZANIE MIEJSCA W PROSPEKCIE INFORMACYJNYM FUNDUSZU, W KTÓRYM S
ZAWARTE DODATKOWE INFORMACJE O RODZAJU I CHARAKTERZE UMÓW I
POROZUMIE , O KTÓRCH MOWA W PKT 5.4, ORAZ O WP YWIE TYCH UMÓW NA
INTERES UCZESTNIKA SUBFUNDUSZU
nie dotyczy – nie istniej  umowy ani porozumienia dotycz ce podzia  kosztów dzia alno ci Subfunduszu
pomi dzy Subfundusz i Towarzystwo lub inny podmiot

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

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

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

6.3. 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 OKRE LONEGO PRZEZ SUBFUNDUSZ (BENCHMARK), A
TAK E INFORMACJA O DOKONANYCH ZMIANACH WZORCA, JE ELI MIA Y MIEJSCE
Subfundusz okre li , e benchmarkiem Subfunduszu jest indeks: WIG.

6.4. INFORMACJA O REDNICH STOPACH ZWROTU Z PRZYJ TEGO PRZEZ SUBFUNDUSZ
WZORCA ZA OSTATNIE 3 LATA
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6.5. 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 WYNIKÓW 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  1D
Dane o subfunduszu QUERCUS Ba kany i Turcja

1. CEL INWESTYCYJNY SUBFUNDUSZU
Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost warto ci Aktywów w wyniku wzrostu warto ci lokat.
Subfundusz nie gwarantuje osi gni cia celu inwestycyjnego.

2. ZWI Y OPIS ZASAD POLITYKI INWESTYCYJNEJ
2.1. WSKAZANIE G ÓWNYCH KATEGORII LOKAT SUBFUNDUSZU I ICH DYWERSYFIKACJI

CHARAKTERYZUJ CYCH SPECYFIK  SUBFUNDUSZU, A TAK E JE ELI SUBFUNDUSZ
DZIE ODZWIERCIEDLA  SK AD UZNANEGO INDEKSU AKCJI LUB D NYCH

PAPIERÓW WARTO CIOWYCH – WSKAZANIE TEGO INDEKSU, RYNKU, KTÓREGO
INDEKS DOTYCZY, ORAZ STOPNIA ODZWIERCIEDLENIA INDEKSU PRZEZ SUBFUNDUSZ
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
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.
Subfundusz nie odzwierciedla sk adu indeksu akcji lub d nych papierów warto ciowych.

2.2. WSKAZANIE, CZY SUBFUNDUSZ STOSUJE SZCZEGÓLNE STRATEGIE INWESTYCYJNE 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
Subfundusz koncentruje swoje inwestycje na obszarze Ba kanów oraz Turcji. Subfundusz nie stosuje
szczególnych strategii inwestycyjnych w odniesieniu do inwestycji w okre lonej bran y lub sektorze
gospodarczym albo w odniesieniu do okre lonej kategorii lokat.

2.3. JE ELI SUBFUNDUSZ MO E ZAWIERA  UMOWY, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM S
INSTRUMENTY POCHODNE, W TYM NIEWYSTANDARYZOWANE INSTRUMENTY
POCHODNE - WSKAZANIE TEJ INFORMACJI WRAZ ZE WSKAZNIEM CZY TAKIE
UMOWY B  ZAWIERANE W CELU OGRANICZENIA RYZYKA INWESTYCYJNEGO
FUNDUSZU CZY W CELU ZAPEWNIENIA SPRAWNEGO ZARZ DZANIA PORTFELEM
INWESTYCYJNYM SUBFUNDUSZU
Poni sza informacja jest jednakowa dla wszystkich Subfunduszy, za wyj tkiem QUERCUS lev, QUERCUS
short, QUERCUS Gold lev, QUERCUS Gold short, QUERCUS Oil lev, QUERCUS Oil short, QUERCUS
Wheat lev, QUERCUS Wheat short
Subfundusz mo e, w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego lub w celu zapewnienia sprawnego
zarz dzania portfelem inwestycyjnym, 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 szczegó owo w
Prospekcie Informacyjnym Funduszu.
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.
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.

3. ZWI Y OPIS RYZYKA INWESTYCYJNEGO ZWI ZANEGO Z PRZYJ  POLITYK
INWESTYCYJN  SUBFUNDUSZU LUB STRATEGI  ZARZ DZANIA ZE WSKAZANIEM, E
SZCZEGÓ OWE INFORMACJE O WSZYSTKICH RYZYKACH WYMIENIONYCH W
SKRÓCIE PROSPEKTU S  ZAWARTE W PROSPEKCIE
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Poni ej zamieszczony zosta  zwi y opis ryzyka inwestycyjnego zwi zanego z przyj  polityk
inwestycyjn  Subfunduszu. Szczegó owe informacje o wszystkich ryzykach wymienionych w niniejszym
Skrócie Prospektu Informacyjnego Funduszu s  zawarte w Prospekcie Informacyjnym Funduszu.

3.1. ZWI Y OPIS RYZYKA INWESTYCYJNEGO ZWI ZANEGO Z PRZYJ  POLITYK
INWESTYCYJN  SUBFUNDUSZU LUB STRATEGI  ZARZ DZANIA
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.

3.1.1. 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.

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

kredytowej i ryzyko rozpi to ci kredytowej. 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.

3.1.3. RYZYKO ROZLICZENIA
Ryzyko rozliczenia wyst puje w przypadku rozliczania transakcji zakupu lub sprzeda y instrumentów
finansowych, które nie s  gwarantowane przez izby rozliczeniowe.

3.1.4. 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.

3.1.5. RYZYKO WALUTOWE
Ryzyko kursu walutowego obejmuje ryzyko spadku Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu spowodowane
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.

3.1.6. 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.

3.1.7. 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.

3.2. OPIS RYZYKA ZWI ZANEGO Z UCZESTNICTWEM W SUBFUNDUSZU, W TYM W
SZCZEGÓLNO CI:

3.2.1. 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 : RYZYKO ZWI ZANE Z
ZAWARCIEM OKRE LONYCH UMÓW, RYZYKO ZWI ZANE ZE SZCZEGÓLNYMI
WARUNKAMI ZAWARTYCH PRZEZ SUBFUNDUSZ TRANSAKCJI, 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 portfela Subfunduszu i w konsekwencji niemo no ci przewidzenia zmian Warto ci
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Aktywów Netto Subfunduszu przypadaj cej na Jednostk  Uczestnictwa. Stopa zwrotu z inwestycji w
Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu 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 Prospekcie Informacyjnym Funduszu. Fundusz nie
zawiera  transakcji na warunkach szczególnych, które powodowa yby wzrost ryzyka dla Uczestników.
Fundusz nie udziela gwarancji innym podmiotom.

3.2.2. OPIS RYZYKA WYST PIENIA SZCZEGÓLNYCH OKOLICZNO CI, NA WYST PIENIE
KTÓRYCH UCZESTNIK NIE MA WP YWU LUB MA OGRANICZONY WP YW: OTWARCIE
LIKWIDACJI FUNDUSZU, PRZEJ CIE ZARZ DZANIA FUNDUSZEM PRZEZ INNE
TOWARZYSTWO, ZMIANA DEPOZYTARIUSZA LUB PODMIOTU OBS UGUJ CEGO
FUNDUSZ, PO CZENIE FUNDUSZU Z INNYM FUNDUSZEM, ZMIANA POLITYKI
INWESTYCYJNEJ SUBFUNDUSZU
Istnieje ryzyko, e fundusz lub subfundusz mo e zosta  rozwi zany. Rozwi zanie funduszu oraz
subfunduszu nast puje po przeprowadzeniu likwidacji. Z dniem rozpocz cia likwidacji fundusz lub
subfundusz nie mo e zbywa , a tak e odkupywa  jednostek uczestnictwa. 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 b cego dotychczas organem
funduszu, z chwil  wej cia w ycie tych zmian w statucie. 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 Nadzoru Finansowego. 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
Nadzoru Finansowego. Komisja Nadzoru Finansowego mo e nakaza  funduszowi zmian  depozytariusza.
W tych przypadkach wypowiedzenia 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 Nadzoru Finansowego mo e nast pi  po czenie
dwóch specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, zarz dzanych przez Towarzystwo lub dwóch
subfunduszy utworzonych w ramach funduszu. Uczestnik nie ma wp ywu na decyzj  Towarzystwa o
po czeniu funduszy lub subfunduszy. Towarzystwo mo e w ka dym czasie dokona  zmiany statutu
funduszu w cz ci dotycz cej polityki inwestycyjnej prowadzonej przez subfundusz. Uczestnik nie ma
wp ywu na decyzj  Towarzystwa o zmianie polityki inwestycyjnej subfunduszu.

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

3.2.4. OPIS RYZYKA INFLACJI
Ryzyko inflacji jest ryzykiem spadku si y nabywczej rodków pieni nych powierzonych Subfunduszowi.
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).

3.2.5. 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
Prospekcie Informacyjnym Funduszu prawa i obowi zki Uczestników. Na dzie  sporz dzenia Skrótu
Prospektu Informacyjnego Funduszu, 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 stóp zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa.
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4. 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.

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

5.1. WSKAZANIE WARTO CI WSKA NIKA 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 ORAZ E KATEGORIE KOSZTÓW FUNDUSZU
NIEW CZONYCH DO WSKA NIKA WKC, W TYM OP ATY TRANSAKCYJNE,
WSKAZANE S  W PROSPEKCIE INFORMACYJNYM FUNDUSZU
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.

5.2. WSKAZANIE OP AT MANIPULACYJNYCH Z TYTU U ZBYCIA I ODKUPIENIA
JEDNOSTEK 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.
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5.3. WSKAZANIE OP ATY ZMIENNEJ, B CEJ CZ CI  WYNAGRODZENIA ZA
ZARZ DZANIE, UZALE NIONEJ 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.

5.4. 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
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 Statut Funduszu.

5.5. 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
nie dotyczy – Fundusz ani Towarzystwo nie otrzymuj  us ug dodatkowych

5.6. WSKAZANIE MIEJSCA W PROSPEKCIE INFORMACYJNYM FUNDUSZU, W KTÓRYM S
ZAWARTE DODATKOWE INFORMACJE O RODZAJU I CHARAKTERZE UMÓW I
POROZUMIE , O KTÓRCH MOWA W PKT 5.4, ORAZ O WP YWIE TYCH UMÓW NA
INTERES UCZESTNIKA SUBFUNDUSZU
nie dotyczy – nie istniej  umowy ani porozumienia dotycz ce podzia  kosztów dzia alno ci Subfunduszu
pomi dzy Subfundusz i Towarzystwo lub inny podmiot

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

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

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

6.3. WSKAZANIE WZORCA S CEGO DO OCENY EFEKTYWNO CI INWESTYCJI W
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA SUBFUNDUSZU ODZWIERCIEDLAJ CEGO ZACHOWANIE
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SI  ZMIENNYCH RYNKOWYCH NAJLEPIEJ ODDAJ CYCH CEL I POLITYK
INWESTYCYJN  SUBFUNDUSZU OKRE LONEGO PRZEZ SUBFUNDUSZ (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.

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

6.5. 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 WYNIKÓW 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  1E
Dane o subfunduszu QUERCUS Rosja

1. CEL INWESTYCYJNY SUBFUNDUSZU
Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost warto ci Aktywów w wyniku wzrostu warto ci lokat.
Subfundusz nie gwarantuje osi gni cia celu inwestycyjnego.

2. ZWI Y OPIS ZASAD POLITYKI INWESTYCYJNEJ
2.1. WSKAZANIE G ÓWNYCH KATEGORII LOKAT SUBFUNDUSZU I ICH DYWERSYFIKACJI

CHARAKTERYZUJ CYCH SPECYFIK  SUBFUNDUSZU, A TAK E JE ELI SUBFUNDUSZ
DZIE ODZWIERCIEDLA  SK AD UZNANEGO INDEKSU AKCJI LUB D NYCH

PAPIERÓW WARTO CIOWYCH – WSKAZANIE TEGO INDEKSU, RYNKU, KTÓREGO
INDEKS DOTYCZY, ORAZ STOPNIA ODZWIERCIEDLENIA INDEKSU PRZEZ SUBFUNDUSZ
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

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.
Subfundusz nie odzwierciedla sk adu indeksu akcji lub d nych papierów warto ciowych.

2.2. WSKAZANIE, CZY SUBFUNDUSZ STOSUJE SZCZEGÓLNE STRATEGIE INWESTYCYJNE 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
Subfundusz koncentruje swoje inwestycje na rosyjskim rynku akcji. Subfundusz nie stosuje szczególnych
strategii inwestycyjnych w odniesieniu do inwestycji w okre lonej bran y lub sektorze gospodarczym albo
w odniesieniu do okre lonej kategorii lokat.

2.3. JE ELI SUBFUNDUSZ MO E ZAWIERA  UMOWY, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM S
INSTRUMENTY POCHODNE, W TYM NIEWYSTANDARYZOWANE INSTRUMENTY
POCHODNE - WSKAZANIE TEJ INFORMACJI WRAZ ZE WSKAZNIEM CZY TAKIE
UMOWY B  ZAWIERANE W CELU OGRANICZENIA RYZYKA INWESTYCYJNEGO
FUNDUSZU CZY W CELU ZAPEWNIENIA SPRAWNEGO ZARZ DZANIA PORTFELEM
INWESTYCYJNYM SUBFUNDUSZU
Poni sza informacja jest jednakowa dla wszystkich Subfunduszy, za wyj tkiem QUERCUS lev, QUERCUS
short, QUERCUS Gold lev, QUERCUS Gold short, QUERCUS Oil lev, QUERCUS Oil short, QUERCUS
Wheat lev, QUERCUS Wheat short
Subfundusz mo e, w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego lub w celu zapewnienia sprawnego
zarz dzania portfelem inwestycyjnym, 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 szczegó owo w
Prospekcie Informacyjnym Funduszu.
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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.
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.

3. ZWI Y OPIS RYZYKA INWESTYCYJNEGO ZWI ZANEGO Z PRZYJ  POLITYK
INWESTYCYJN  SUBFUNDUSZU LUB STRATEGI  ZARZ DZANIA ZE WSKAZANIEM, E
SZCZEGÓ OWE INFORMACJE O WSZYSTKICH RYZYKACH WYMIENIONYCH W
SKRÓCIE PROSPEKTU S  ZAWARTE W PROSPEKCIE
Poni ej zamieszczony zosta  zwi y opis ryzyka inwestycyjnego zwi zanego z przyj  polityk
inwestycyjn  Subfunduszu. Szczegó owe informacje o wszystkich ryzykach wymienionych w niniejszym
Skrócie Prospektu Informacyjnego Funduszu s  zawarte w Prospekcie Informacyjnym Funduszu.

3.1. ZWI Y OPIS RYZYKA INWESTYCYJNEGO ZWI ZANEGO Z PRZYJ  POLITYK
INWESTYCYJN  SUBFUNDUSZU LUB STRATEGI  ZARZ DZANIA
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.

3.1.1. 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.

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

kredytowej i ryzyko rozpi to ci kredytowej. 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.

3.1.3. RYZYKO ROZLICZENIA
Ryzyko rozliczenia wyst puje w przypadku rozliczania transakcji zakupu lub sprzeda y instrumentów
finansowych, które nie s  gwarantowane przez izby rozliczeniowe.

3.1.4. 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.

3.1.5. RYZYKO WALUTOWE
Ryzyko kursu walutowego obejmuje ryzyko spadku Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu spowodowane
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.

3.1.6. 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.

3.1.7. 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.
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3.2. OPIS RYZYKA ZWI ZANEGO Z UCZESTNICTWEM W SUBFUNDUSZU, W TYM W
SZCZEGÓLNO CI:

3.2.1. 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 : RYZYKO ZWI ZANE Z
ZAWARCIEM OKRE LONYCH UMÓW, RYZYKO ZWI ZANE ZE SZCZEGÓLNYMI
WARUNKAMI ZAWARTYCH PRZEZ SUBFUNDUSZ TRANSAKCJI, 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 portfela Subfunduszu i w konsekwencji niemo no ci przewidzenia zmian Warto ci
Aktywów Netto Subfunduszu przypadaj cej na Jednostk  Uczestnictwa. Stopa zwrotu z inwestycji w
Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu 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 Prospekcie Informacyjnym Funduszu. Fundusz nie
zawiera  transakcji na warunkach szczególnych, które powodowa yby wzrost ryzyka dla Uczestników.
Fundusz nie udziela gwarancji innym podmiotom.

3.2.2. OPIS RYZYKA WYST PIENIA SZCZEGÓLNYCH OKOLICZNO CI, NA WYST PIENIE
KTÓRYCH UCZESTNIK NIE MA WP YWU LUB MA OGRANICZONY WP YW: OTWARCIE
LIKWIDACJI FUNDUSZU, PRZEJ CIE ZARZ DZANIA FUNDUSZEM PRZEZ INNE
TOWARZYSTWO, ZMIANA DEPOZYTARIUSZA LUB PODMIOTU OBS UGUJ CEGO
FUNDUSZ, PO CZENIE FUNDUSZU Z INNYM FUNDUSZEM, ZMIANA POLITYKI
INWESTYCYJNEJ SUBFUNDUSZU
Istnieje ryzyko, e fundusz lub subfundusz mo e zosta  rozwi zany. Rozwi zanie funduszu oraz
subfunduszu nast puje po przeprowadzeniu likwidacji. Z dniem rozpocz cia likwidacji fundusz lub
subfundusz nie mo e zbywa , a tak e odkupywa  jednostek uczestnictwa. 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 b cego dotychczas organem
funduszu, z chwil  wej cia w ycie tych zmian w statucie. 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 Nadzoru Finansowego. 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
Nadzoru Finansowego. Komisja Nadzoru Finansowego mo e nakaza  funduszowi zmian  depozytariusza.
W tych przypadkach wypowiedzenia 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 Nadzoru Finansowego mo e nast pi  po czenie
dwóch specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, zarz dzanych przez Towarzystwo lub dwóch
subfunduszy utworzonych w ramach funduszu. Uczestnik nie ma wp ywu na decyzj  Towarzystwa o
po czeniu funduszy lub subfunduszy. Towarzystwo mo e w ka dym czasie dokona  zmiany statutu
funduszu w cz ci dotycz cej polityki inwestycyjnej prowadzonej przez subfundusz. Uczestnik nie ma
wp ywu na decyzj  Towarzystwa o zmianie polityki inwestycyjnej subfunduszu.

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

3.2.4. OPIS RYZYKA INFLACJI
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Ryzyko inflacji jest ryzykiem spadku si y nabywczej rodków pieni nych powierzonych Subfunduszowi.
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).

3.2.5. 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
Prospekcie Informacyjnym Funduszu prawa i obowi zki Uczestników. Na dzie  sporz dzenia Skrótu
Prospektu Informacyjnego Funduszu, 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 stóp zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa.

4. 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.

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

5.1. WSKAZANIE WARTO CI WSKA NIKA 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 ORAZ E KATEGORIE KOSZTÓW FUNDUSZU
NIEW CZONYCH DO WSKA NIKA WKC, W TYM OP ATY TRANSAKCYJNE,
WSKAZANE S  W PROSPEKCIE INFORMACYJNYM FUNDUSZU
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 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.

5.2. WSKAZANIE OP AT MANIPULACYJNYCH Z TYTU U ZBYCIA I ODKUPIENIA
JEDNOSTEK 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.
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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.

5.3. WSKAZANIE OP ATY ZMIENNEJ, B CEJ CZ CI  WYNAGRODZENIA ZA
ZARZ DZANIE, UZALE NIONEJ 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 1stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

5.4. 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
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 Statut Funduszu.

5.5. 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
nie dotyczy – Fundusz ani Towarzystwo nie otrzymuj  us ug dodatkowych

5.6. WSKAZANIE MIEJSCA W PROSPEKCIE INFORMACYJNYM FUNDUSZU, W KTÓRYM S
ZAWARTE DODATKOWE INFORMACJE O RODZAJU I CHARAKTERZE UMÓW I
POROZUMIE , O KTÓRCH MOWA W PKT 5.4, ORAZ O WP YWIE TYCH UMÓW NA
INTERES UCZESTNIKA SUBFUNDUSZU
nie dotyczy – nie istniej  umowy ani porozumienia dotycz ce podzia  kosztów dzia alno ci Subfunduszu
pomi dzy Subfundusz i Towarzystwo lub inny podmiot

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

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

6.2. WIELKO REDNIEJ STOPY ZWROTU Z INWESTYCJI W JEDNOSTKI UCZESTNICTWA
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 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.

6.3. 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 OKRE LONEGO PRZEZ SUBFUNDUSZ (BENCHMARK), A
TAK E INFORMACJA O DOKONANYCH ZMIANACH WZORCA, JE ELI MIA Y MIEJSCE
Subfundusz okre li , e benchmarkiem Subfunduszu jest: indeks RTS.

6.4. 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.

6.5. 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 WYNIKÓW 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  1F
Dane o subfunduszu QUERCUS Chiny

Na dzie  ostatniej aktualizacji Skrótu Prospektu (tj. na dzie  31 maja 2011 r.) Subfundusz QUERCUS
Chiny nie zosta  utworzony.
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Rozdzia  1G
Dane o subfunduszu QUERCUS lev

1. CEL INWESTYCYJNY SUBFUNDUSZU
Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost warto ci Aktywów w wyniku wzrostu warto ci lokat.
Subfundusz nie gwarantuje osi gni cia celu inwestycyjnego.

2. ZWI Y OPIS ZASAD POLITYKI INWESTYCYJNEJ
2.1. WSKAZANIE G ÓWNYCH KATEGORII LOKAT SUBFUNDUSZU I ICH DYWERSYFIKACJI

CHARAKTERYZUJ CYCH SPECYFIK  SUBFUNDUSZU, A TAK E JE ELI SUBFUNDUSZ
DZIE ODZWIERCIEDLA  SK AD UZNANEGO INDEKSU AKCJI LUB D NYCH

PAPIERÓW WARTO CIOWYCH – WSKAZANIE TEGO INDEKSU, RYNKU, KTÓREGO
INDEKS DOTYCZY, ORAZ STOPNIA ODZWIERCIEDLENIA INDEKSU PRZEZ SUBFUNDUSZ
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  d 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

 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.

2.2. WSKAZANIE, CZY SUBFUNDUSZ STOSUJE SZCZEGÓLNE STRATEGIE INWESTYCYJNE 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
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. W tym celu Fundusz b dzie inwestowa  Aktywa Subfunduszu przede
wszystkim w kontrakty terminowe na indeks WIG20
Subfundusz nie stosuje innych szczególnych strategii inwestycyjnych 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.

2.3. JE ELI SUBFUNDUSZ MO E ZAWIERA  UMOWY, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM S
INSTRUMENTY POCHODNE, W TYM NIEWYSTANDARYZOWANE INSTRUMENTY
POCHODNE - WSKAZANIE TEJ INFORMACJI WRAZ ZE WSKAZNIEM CZY TAKIE
UMOWY B  ZAWIERANE W CELU OGRANICZENIA RYZYKA INWESTYCYJNEGO
FUNDUSZU CZY W CELU ZAPEWNIENIA SPRAWNEGO ZARZ DZANIA PORTFELEM
INWESTYCYJNYM SUBFUNDUSZU
Subfundusz mo e zawiera  umowy, których przedmiotem s  Instrumenty Pochodne – kontrakty terminowe
na indeks WIG20. Takie umowy b  zawierane w celu realizacji celu inwestycyjnego Subfunduszu,
zgodnie ze stosowanymi w przypadku Subfunduszu zasadami i ograniczeniami inwestycyjnymi
okre lonymi w Ustawie dla funduszu inwestycyjnego zamkni tego.
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.

3. ZWI Y OPIS RYZYKA INWESTYCYJNEGO ZWI ZANEGO Z PRZYJ  POLITYK
INWESTYCYJN  SUBFUNDUSZU LUB STRATEGI  ZARZ DZANIA ZE WSKAZANIEM, E
SZCZEGÓ OWE INFORMACJE O WSZYSTKICH RYZYKACH WYMIENIONYCH W
SKRÓCIE PROSPEKTU S  ZAWARTE W PROSPEKCIE
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Poni ej zamieszczony zosta  zwi y opis ryzyka inwestycyjnego zwi zanego z przyj  polityk
inwestycyjn  Subfunduszu. Szczegó owe informacje o wszystkich ryzykach wymienionych w niniejszym
Skrócie Prospektu Informacyjnego Funduszu s  zawarte w Prospekcie Informacyjnym Funduszu.

3.1. ZWI Y OPIS RYZYKA INWESTYCYJNEGO ZWI ZANEGO Z PRZYJ  POLITYK
INWESTYCYJN  SUBFUNDUSZU LUB STRATEGI  ZARZ DZANIA
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 rozdzia u IIIG Prospektu.
Z polityk  inwestycyjn  Subfunduszu wi  si  ponadto ryzyka opisane poni ej.

3.1.1. 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.

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

kredytowej i ryzyko rozpi to ci kredytowej. 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.

3.1.3. RYZYKO ROZLICZENIA
Ryzyko rozliczenia wyst puje w przypadku rozliczania transakcji zakupu lub sprzeda y instrumentów
finansowych, które nie s  gwarantowane przez izby rozliczeniowe.

3.1.4. 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.

3.1.5. RYZYKO WALUTOWE
Ryzyko kursu walutowego obejmuje ryzyko spadku Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu spowodowane
spadkiem kursu waluty polskiej w stosunku do walut obcych.

3.1.6. 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.

3.1.7. 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.

3.1.8. 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 czynniki
wymienione w Prospekcie Informacyjnym Funduszu.

3.2. OPIS RYZYKA ZWI ZANEGO Z UCZESTNICTWEM W SUBFUNDUSZU, W TYM W
SZCZEGÓLNO CI:

3.2.1. 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 : RYZYKO ZWI ZANE Z
ZAWARCIEM OKRE LONYCH UMÓW, RYZYKO ZWI ZANE ZE SZCZEGÓLNYMI
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WARUNKAMI ZAWARTYCH PRZEZ SUBFUNDUSZ TRANSAKCJI, 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 portfela Subfunduszu i w konsekwencji niemo no ci przewidzenia zmian Warto ci
Aktywów Netto Subfunduszu przypadaj cej na Jednostk  Uczestnictwa. Stopa zwrotu z inwestycji w
Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu 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 Prospekcie Informacyjnym Funduszu. Fundusz nie
zawiera  transakcji na warunkach szczególnych, które powodowa yby wzrost ryzyka dla Uczestników.
Fundusz nie udziela gwarancji innym podmiotom.

3.2.2. OPIS RYZYKA WYST PIENIA SZCZEGÓLNYCH OKOLICZNO CI, NA WYST PIENIE
KTÓRYCH UCZESTNIK NIE MA WP YWU LUB MA OGRANICZONY WP YW: OTWARCIE
LIKWIDACJI FUNDUSZU, PRZEJ CIE ZARZ DZANIA FUNDUSZEM PRZEZ INNE
TOWARZYSTWO, ZMIANA DEPOZYTARIUSZA LUB PODMIOTU OBS UGUJ CEGO
FUNDUSZ, PO CZENIE FUNDUSZU Z INNYM FUNDUSZEM, ZMIANA POLITYKI
INWESTYCYJNEJ SUBFUNDUSZU
Istnieje ryzyko, e fundusz lub subfundusz mo e zosta  rozwi zany. Rozwi zanie funduszu oraz
subfunduszu nast puje po przeprowadzeniu likwidacji. Z dniem rozpocz cia likwidacji fundusz lub
subfundusz nie mo e zbywa , a tak e odkupywa  jednostek uczestnictwa. 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 b cego dotychczas organem
funduszu, z chwil  wej cia w ycie tych zmian w statucie. 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 Nadzoru Finansowego. 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
Nadzoru Finansowego. Komisja Nadzoru Finansowego mo e nakaza  funduszowi zmian  depozytariusza.
W tych przypadkach wypowiedzenia 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 Nadzoru Finansowego mo e nast pi  po czenie
dwóch specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, zarz dzanych przez Towarzystwo lub dwóch
subfunduszy utworzonych w ramach funduszu. Uczestnik nie ma wp ywu na decyzj  Towarzystwa o
po czeniu funduszy lub subfunduszy. Towarzystwo mo e w ka dym czasie dokona  zmiany statutu
funduszu w cz ci dotycz cej polityki inwestycyjnej prowadzonej przez subfundusz. Uczestnik nie ma
wp ywu na decyzj  Towarzystwa o zmianie polityki inwestycyjnej subfunduszu.

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

3.2.4. OPIS RYZYKA INFLACJI
Ryzyko inflacji jest ryzykiem spadku si y nabywczej rodków pieni nych powierzonych Subfunduszowi.
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).

3.2.5. 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
Prospekcie Informacyjnym Funduszu prawa i obowi zki Uczestników. Na dzie  sporz dzenia Skrótu
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Prospektu Informacyjnego Funduszu, 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 stóp zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa.

4. 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 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 dla inwestorów, którzy planuj
inwestowanie d ugoterminowe, lub dokonuj cych inwestycji krótkoterminowych, z tym e inwestycja
krótkoterminowa b dzie mia a charakter spekulacyjny.

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

5.1. WSKAZANIE WARTO CI WSKA NIKA 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 ORAZ E KATEGORIE KOSZTÓW FUNDUSZU
NIEW CZONYCH DO WSKA NIKA WKC, W TYM OP ATY TRANSAKCYJNE,
WSKAZANE S  W PROSPEKCIE INFORMACYJNYM FUNDUSZU
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.

5.2. WSKAZANIE OP AT MANIPULACYJNYCH Z TYTU U ZBYCIA I ODKUPIENIA
JEDNOSTEK 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.
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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.

5.3. WSKAZANIE OP ATY ZMIENNEJ, B CEJ CZ CI  WYNAGRODZENIA ZA
ZARZ DZANIE, UZALE NIONEJ 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

5.4. 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
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 Statut Funduszu.

5.5. 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
nie dotyczy – Fundusz ani Towarzystwo nie otrzymuj  us ug dodatkowych

5.6. WSKAZANIE MIEJSCA W PROSPEKCIE INFORMACYJNYM FUNDUSZU, W KTÓRYM S
ZAWARTE DODATKOWE INFORMACJE O RODZAJU I CHARAKTERZE UMÓW I
POROZUMIE , O KTÓRCH MOWA W PKT 5.4, ORAZ O WP YWIE TYCH UMÓW NA
INTERES UCZESTNIKA SUBFUNDUSZU
nie dotyczy – nie istniej  umowy ani porozumienia dotycz ce podzia  kosztów dzia alno ci Subfunduszu
pomi dzy Subfundusz i Towarzystwo lub inny podmiot

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

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

6.2. WIELKO REDNIEJ STOPY ZWROTU Z INWESTYCJI W JEDNOSTKI UCZESTNICTWA
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 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.

6.3. 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 OKRE LONEGO PRZEZ SUBFUNDUSZ (BENCHMARK), A
TAK E INFORMACJA O DOKONANYCH ZMIANACH WZORCA, JE ELI MIA Y MIEJSCE
Subfundusz okre li , e benchmarkiem Subfunduszu jest: indeks WIG20lev.

6.4. 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.

6.5. 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 WYNIKÓW 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  1H
Dane o subfunduszu QUERCUS short

1. CEL INWESTYCYJNY SUBFUNDUSZU
Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost warto ci Aktywów w wyniku wzrostu warto ci lokat.
Subfundusz nie gwarantuje osi gni cia celu inwestycyjnego.

2. ZWI Y OPIS ZASAD POLITYKI INWESTYCYJNEJ
2.1. WSKAZANIE G ÓWNYCH KATEGORII LOKAT SUBFUNDUSZU I ICH DYWERSYFIKACJI

CHARAKTERYZUJ CYCH SPECYFIK  SUBFUNDUSZU, A TAK E JE ELI SUBFUNDUSZ
DZIE ODZWIERCIEDLA  SK AD UZNANEGO INDEKSU AKCJI LUB D NYCH

PAPIERÓW WARTO CIOWYCH – WSKAZANIE TEGO INDEKSU, RYNKU, KTÓREGO
INDEKS DOTYCZY, ORAZ STOPNIA ODZWIERCIEDLENIA INDEKSU PRZEZ SUBFUNDUSZ
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

 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.

2.2. WSKAZANIE, CZY SUBFUNDUSZ STOSUJE SZCZEGÓLNE STRATEGIE INWESTYCYJNE 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
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. W tym celu Fundusz b dzie inwestowa  Aktywa Subfunduszu przede
wszystkim w kontrakty terminowe na indeks WIG20
Subfundusz nie stosuje innych szczególnych strategii inwestycyjnych 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.

2.3. JE ELI SUBFUNDUSZ MO E ZAWIERA  UMOWY, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM S
INSTRUMENTY POCHODNE, W TYM NIEWYSTANDARYZOWANE INSTRUMENTY
POCHODNE - WSKAZANIE TEJ INFORMACJI WRAZ ZE WSKAZNIEM CZY TAKIE
UMOWY B  ZAWIERANE W CELU OGRANICZENIA RYZYKA INWESTYCYJNEGO
FUNDUSZU CZY W CELU ZAPEWNIENIA SPRAWNEGO ZARZ DZANIA PORTFELEM
INWESTYCYJNYM SUBFUNDUSZU
Subfundusz mo e zawiera  umowy, których przedmiotem s  Instrumenty Pochodne – kontrakty terminowe
na indeks WIG20. Takie umowy b  zawierane w celu realizacji celu inwestycyjnego Subfunduszu,
zgodnie ze stosowanymi w przypadku Subfunduszu zasadami i ograniczeniami inwestycyjnymi
okre lonymi w Ustawie dla funduszu inwestycyjnego zamkni tego.
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.

3. ZWI Y OPIS RYZYKA INWESTYCYJNEGO ZWI ZANEGO Z PRZYJ  POLITYK
INWESTYCYJN  SUBFUNDUSZU LUB STRATEGI  ZARZ DZANIA ZE WSKAZANIEM, E
SZCZEGÓ OWE INFORMACJE O WSZYSTKICH RYZYKACH WYMIENIONYCH W
SKRÓCIE PROSPEKTU S  ZAWARTE W PROSPEKCIE
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Poni ej zamieszczony zosta  zwi y opis ryzyka inwestycyjnego zwi zanego z przyj  polityk
inwestycyjn  Subfunduszu. Szczegó owe informacje o wszystkich ryzykach wymienionych w niniejszym
Skrócie Prospektu Informacyjnego Funduszu s  zawarte w Prospekcie Informacyjnym Funduszu.

3.1. ZWI Y OPIS RYZYKA INWESTYCYJNEGO ZWI ZANEGO Z PRZYJ  POLITYK
INWESTYCYJN  SUBFUNDUSZU LUB STRATEGI  ZARZ DZANIA
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 rozdzia u IIIH Prospektu.
Z polityk  inwestycyjn  Subfunduszu wi  si  ponadto ryzyka opisane poni ej.

3.1.1. 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.

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

kredytowej i ryzyko rozpi to ci kredytowej. 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.

3.1.3. RYZYKO ROZLICZENIA
Ryzyko rozliczenia wyst puje w przypadku rozliczania transakcji zakupu lub sprzeda y instrumentów
finansowych, które nie s  gwarantowane przez izby rozliczeniowe.

3.1.4. 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.

3.1.5. RYZYKO WALUTOWE
Ryzyko kursu walutowego obejmuje ryzyko spadku Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu spowodowane
spadkiem kursu waluty polskiej w stosunku do walut obcych.

3.1.6. 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.

3.1.7. 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.

3.1.8. 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 czynniki
wymienione w Prospekcie Informacyjnym Funduszu.

3.2. OPIS RYZYKA ZWI ZANEGO Z UCZESTNICTWEM W SUBFUNDUSZU, W TYM W
SZCZEGÓLNO CI:

3.2.1. 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 : RYZYKO ZWI ZANE Z
ZAWARCIEM OKRE LONYCH UMÓW, RYZYKO ZWI ZANE ZE SZCZEGÓLNYMI



46

WARUNKAMI ZAWARTYCH PRZEZ SUBFUNDUSZ TRANSAKCJI, 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 portfela Subfunduszu i w konsekwencji niemo no ci przewidzenia zmian Warto ci
Aktywów Netto Subfunduszu przypadaj cej na Jednostk  Uczestnictwa. Stopa zwrotu z inwestycji w
Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu 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 Prospekcie Informacyjnym Funduszu. Fundusz nie
zawiera  transakcji na warunkach szczególnych, które powodowa yby wzrost ryzyka dla Uczestników.
Fundusz nie udziela gwarancji innym podmiotom.

3.2.2. OPIS RYZYKA WYST PIENIA SZCZEGÓLNYCH OKOLICZNO CI, NA WYST PIENIE
KTÓRYCH UCZESTNIK NIE MA WP YWU LUB MA OGRANICZONY WP YW: OTWARCIE
LIKWIDACJI FUNDUSZU, PRZEJ CIE ZARZ DZANIA FUNDUSZEM PRZEZ INNE
TOWARZYSTWO, ZMIANA DEPOZYTARIUSZA LUB PODMIOTU OBS UGUJ CEGO
FUNDUSZ, PO CZENIE FUNDUSZU Z INNYM FUNDUSZEM, ZMIANA POLITYKI
INWESTYCYJNEJ SUBFUNDUSZU
Istnieje ryzyko, e fundusz lub subfundusz mo e zosta  rozwi zany. Rozwi zanie funduszu oraz
subfunduszu nast puje po przeprowadzeniu likwidacji. Z dniem rozpocz cia likwidacji fundusz lub
subfundusz nie mo e zbywa , a tak e odkupywa  jednostek uczestnictwa. 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 b cego dotychczas organem
funduszu, z chwil  wej cia w ycie tych zmian w statucie. 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 Nadzoru Finansowego. 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
Nadzoru Finansowego. Komisja Nadzoru Finansowego mo e nakaza  funduszowi zmian  depozytariusza.
W tych przypadkach wypowiedzenia 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 Nadzoru Finansowego mo e nast pi  po czenie
dwóch specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, zarz dzanych przez Towarzystwo lub dwóch
subfunduszy utworzonych w ramach funduszu. Uczestnik nie ma wp ywu na decyzj  Towarzystwa o
po czeniu funduszy lub subfunduszy. Towarzystwo mo e w ka dym czasie dokona  zmiany statutu
funduszu w cz ci dotycz cej polityki inwestycyjnej prowadzonej przez subfundusz. Uczestnik nie ma
wp ywu na decyzj  Towarzystwa o zmianie polityki inwestycyjnej subfunduszu.

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

3.2.4. OPIS RYZYKA INFLACJI
Ryzyko inflacji jest ryzykiem spadku si y nabywczej rodków pieni nych powierzonych Subfunduszowi.
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).

3.2.5. 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
Prospekcie Informacyjnym Funduszu prawa i obowi zki Uczestników. Na dzie  sporz dzenia Skrótu
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Prospektu Informacyjnego Funduszu, 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 stóp zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa.

4. 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 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 dla inwestorów, którzy planuj
inwestowanie d ugoterminowe, lub dokonuj cych inwestycji krótkoterminowych, z tym e inwestycja
krótkoterminowa b dzie mia a charakter spekulacyjny.

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

5.1. WSKAZANIE WARTO CI WSKA NIKA 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 ORAZ E KATEGORIE KOSZTÓW FUNDUSZU
NIEW CZONYCH DO WSKA NIKA WKC, W TYM OP ATY TRANSAKCYJNE,
WSKAZANE S  W PROSPEKCIE INFORMACYJNYM FUNDUSZU
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.

5.2. WSKAZANIE OP AT MANIPULACYJNYCH Z TYTU U ZBYCIA I ODKUPIENIA
JEDNOSTEK 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.
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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.

5.3. WSKAZANIE OP ATY ZMIENNEJ, B CEJ CZ CI  WYNAGRODZENIA ZA
ZARZ DZANIE, UZALE NIONEJ 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

5.4. 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
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 Statut Funduszu.

5.5. 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
nie dotyczy – Fundusz ani Towarzystwo nie otrzymuj  us ug dodatkowych

5.6. WSKAZANIE MIEJSCA W PROSPEKCIE INFORMACYJNYM FUNDUSZU, W KTÓRYM S
ZAWARTE DODATKOWE INFORMACJE O RODZAJU I CHARAKTERZE UMÓW I
POROZUMIE ,  O  KTÓRCH  MOWA  W  PKT  5.4,  ORAZ  O  WP YWIE  TYCH  UMÓW  NA
INTERES UCZESTNIKA SUBFUNDUSZU
nie dotyczy – nie istniej  umowy ani porozumienia dotycz ce podzia  kosztów dzia alno ci Subfunduszu
pomi dzy Subfundusz i Towarzystwo lub inny podmiot

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

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

6.2. WIELKO REDNIEJ STOPY ZWROTU Z INWESTYCJI W JEDNOSTKI UCZESTNICTWA
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 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.

6.3. 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 OKRE LONEGO PRZEZ SUBFUNDUSZ (BENCHMARK), A
TAK E INFORMACJA O DOKONANYCH ZMIANACH WZORCA, JE ELI MIA Y MIEJSCE
Subfundusz okre li , e benchmarkiem Subfunduszu jest: indeks WIG20short.

6.4. 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.

6.5. 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 WYNIKÓW 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.



50

Rozdzia  1I
Dane o subfunduszu QUERCUS Gold lev

1. CEL INWESTYCYJNY SUBFUNDUSZU
Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost warto ci Aktywów w wyniku wzrostu warto ci lokat.
Subfundusz nie gwarantuje osi gni cia celu inwestycyjnego.

2. ZWI Y OPIS ZASAD POLITYKI INWESTYCYJNEJ
2.1. WSKAZANIE G ÓWNYCH KATEGORII LOKAT SUBFUNDUSZU I ICH DYWERSYFIKACJI

CHARAKTERYZUJ CYCH SPECYFIK  SUBFUNDUSZU, A TAK E JE ELI SUBFUNDUSZ
DZIE ODZWIERCIEDLA  SK AD UZNANEGO INDEKSU AKCJI LUB D NYCH

PAPIERÓW WARTO CIOWYCH – WSKAZANIE TEGO INDEKSU, RYNKU, KTÓREGO
INDEKS DOTYCZY, ORAZ STOPNIA ODZWIERCIEDLENIA INDEKSU PRZEZ SUBFUNDUSZ
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 b 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.

2.2. WSKAZANIE, CZY SUBFUNDUSZ STOSUJE SZCZEGÓLNE STRATEGIE INWESTYCYJNE 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
Subfundusz koncentruje swoje inwestycje na Towarowych Instrumentach Pochodnych, których
instrumentem bazowym jest z oto, notowanych na rynku COMEX prowadzonym przez New York
Mercantile Exchange w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pó nocnej. Strategia inwestycyjna zak ada
odwzorowanie dwukrotno  dziennej procentowej zmiany kursu kontraktów futures na z oto GC Gold
Contract o dacie wygasania poni ej jednego roku.

2.3. JE ELI SUBFUNDUSZ MO E ZAWIERA  UMOWY, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM S
INSTRUMENTY POCHODNE, W TYM NIEWYSTANDARYZOWANE INSTRUMENTY
POCHODNE - WSKAZANIE TEJ INFORMACJI WRAZ ZE WSKAZNIEM CZY TAKIE
UMOWY B  ZAWIERANE W CELU OGRANICZENIA RYZYKA INWESTYCYJNEGO
FUNDUSZU CZY W CELU ZAPEWNIENIA SPRAWNEGO ZARZ DZANIA PORTFELEM
INWESTYCYJNYM SUBFUNDUSZU
Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie Aktywów Subfunduszu g ównie w
Towarowe Instrumenty Pochodne. Takie umowy b  zawierane zgodnie ze stosowanymi w przypadku
Subfunduszu zasadami i ograniczeniami inwestycyjnymi okre lonymi w Ustawie dla funduszu
inwestycyjnego zamkni tego. Inwestycje te powoduj  bardzo wysoki poziom ryzyka polityki inwestycyjnej
Subfunduszu. 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.
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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.

3. ZWI Y OPIS RYZYKA INWESTYCYJNEGO ZWI ZANEGO Z PRZYJ  POLITYK
INWESTYCYJN  SUBFUNDUSZU LUB STRATEGI  ZARZ DZANIA ZE WSKAZANIEM, E
SZCZEGÓ OWE INFORMACJE O WSZYSTKICH RYZYKACH WYMIENIONYCH W
SKRÓCIE PROSPEKTU S  ZAWARTE W PROSPEKCIE
Poni ej zamieszczony zosta  zwi y opis ryzyka inwestycyjnego zwi zanego z przyj  polityk
inwestycyjn  Subfunduszu. Szczegó owe informacje o wszystkich ryzykach wymienionych w niniejszym
Skrócie Prospektu Informacyjnego Funduszu s  zawarte w Prospekcie Informacyjnym Funduszu.

3.1. ZWI Y OPIS RYZYKA INWESTYCYJNEGO ZWI ZANEGO Z PRZYJ  POLITYK
INWESTYCYJN  SUBFUNDUSZU LUB STRATEGI  ZARZ DZANIA
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 rozdzia u III I Prospektu.
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. Fundusz

y, aby uzyska  zmian  warto ci jednostki uczestnictwa Subfunduszu porównywaln  do benchmarku,
którym jest dwukrotno  dziennej zmiany 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.
Z polityk  inwestycyjn  Subfunduszu wi  si  ponadto ryzyka opisane poni ej.

3.1.1. 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 d nych zazwyczaj
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.

3.1.2. 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 D 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.
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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.

3.1.3. 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.

3.1.4. 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.

3.1.5. 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 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.

3.1.6. 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.

3.1.7. 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.

3.1.8. 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,
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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.

3.2. OPIS RYZYKA ZWI ZANEGO Z UCZESTNICTWEM W SUBFUNDUSZU, W TYM W
SZCZEGÓLNO CI:

3.2.1. 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 : RYZYKO ZWI ZANE Z
ZAWARCIEM OKRE LONYCH UMÓW, RYZYKO ZWI ZANE ZE SZCZEGÓLNYMI
WARUNKAMI ZAWARTYCH PRZEZ SUBFUNDUSZ TRANSAKCJI, 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.

3.2.2. OPIS RYZYKA WYST PIENIA SZCZEGÓLNYCH OKOLICZNO CI, NA WYST PIENIE
KTÓRYCH UCZESTNIK NIE MA WP YWU LUB MA OGRANICZONY WP YW: OTWARCIE
LIKWIDACJI FUNDUSZU, PRZEJ CIE ZARZ DZANIA FUNDUSZEM PRZEZ INNE
TOWARZYSTWO, ZMIANA DEPOZYTARIUSZA LUB PODMIOTU OBS UGUJ CEGO
FUNDUSZ, PO CZENIE FUNDUSZU Z INNYM FUNDUSZEM, ZMIANA 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
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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.

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

3.2.4. 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).

3.2.5. 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.

4. 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
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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.

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

5.1. WSKAZANIE WARTO CI WSKA NIKA 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 ORAZ E KATEGORIE KOSZTÓW FUNDUSZU
NIEW CZONYCH DO WSKA NIKA WKC, W TYM OP ATY TRANSAKCYJNE,
WSKAZANE S  W PROSPEKCIE INFORMACYJNYM FUNDUSZU
nie dotyczy – na dzie  ostatniej aktualizacji Skrótu Prospektu dane nie s  dost pne – wska nik WKC
oblicza si  za ostatni pe ny rok kalendarzowy

5.2. WSKAZANIE OP AT MANIPULACYJNYCH Z TYTU U ZBYCIA I ODKUPIENIA
JEDNOSTEK 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.

5.3. WSKAZANIE OP ATY ZMIENNEJ, B CEJ CZ CI  WYNAGRODZENIA ZA
ZARZ DZANIE, UZALE NIONEJ 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

5.4. 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
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 Statut Funduszu.

5.5. 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
nie dotyczy – Fundusz ani Towarzystwo nie otrzymuj  us ug dodatkowych

5.6. WSKAZANIE MIEJSCA W PROSPEKCIE INFORMACYJNYM FUNDUSZU, W KTÓRYM S
ZAWARTE DODATKOWE INFORMACJE O RODZAJU I CHARAKTERZE UMÓW I
POROZUMIE , O KTÓRCH MOWA W PKT 5.4, ORAZ O WP YWIE TYCH UMÓW NA
INTERES UCZESTNIKA SUBFUNDUSZU
nie dotyczy – nie istniej  umowy ani porozumienia dotycz ce podzia  kosztów dzia alno ci Subfunduszu
pomi dzy Subfundusz i Towarzystwo lub inny podmiot

6. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE W UJ CIU HISTORYCZNYM
6.1. 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

6.2. WIELKO REDNIEJ STOPY ZWROTU Z INWESTYCJI W JEDNOSTKI UCZESTNICTWA
ZA OSTATNIE 2 LATA (W PRZYPADKU SUBFUNDUSZU PROWADZ CEGO DZIA ALNO
NIE D EJ NI  3 LATA)
nie dotyczy – na dzie  ostatniej aktualizacji Skrótu Prospektu dane nie s  dost pne

6.3. 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 OKRE LONEGO PRZEZ SUBFUNDUSZ (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.

6.4. 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 Skrótu Prospektu dane nie s  dost pne

6.5. 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 WYNIKÓW 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  1J
Dane o subfunduszu QUERCUS Gold short

1. CEL INWESTYCYJNY SUBFUNDUSZU
Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost warto ci Aktywów w wyniku wzrostu warto ci lokat.
Subfundusz nie gwarantuje osi gni cia celu inwestycyjnego.

2. ZWI Y OPIS ZASAD POLITYKI INWESTYCYJNEJ
2.1. WSKAZANIE G ÓWNYCH KATEGORII LOKAT SUBFUNDUSZU I ICH DYWERSYFIKACJI

CHARAKTERYZUJ CYCH SPECYFIK  SUBFUNDUSZU, A TAK E JE ELI SUBFUNDUSZ
DZIE ODZWIERCIEDLA  SK AD UZNANEGO INDEKSU AKCJI LUB D NYCH

PAPIERÓW WARTO CIOWYCH – WSKAZANIE TEGO INDEKSU, RYNKU, KTÓREGO
INDEKS DOTYCZY, ORAZ STOPNIA ODZWIERCIEDLENIA INDEKSU PRZEZ SUBFUNDUSZ
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 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.

2.2. WSKAZANIE, CZY SUBFUNDUSZ STOSUJE SZCZEGÓLNE STRATEGIE INWESTYCYJNE 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
Subfundusz koncentruje swoje inwestycje na Towarowych Instrumentach Pochodnych, których
instrumentem bazowym jest z oto, notowanych na rynku COMEX prowadzonym przez New York
Mercantile Exchange w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pó nocnej. Strategia inwestycyjna zak ada
odwzorowanie odwrotno ci (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.

2.3. JE ELI SUBFUNDUSZ MO E ZAWIERA  UMOWY, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM S
INSTRUMENTY POCHODNE, W TYM NIEWYSTANDARYZOWANE INSTRUMENTY
POCHODNE - WSKAZANIE TEJ INFORMACJI WRAZ ZE WSKAZNIEM CZY TAKIE
UMOWY B  ZAWIERANE W CELU OGRANICZENIA RYZYKA INWESTYCYJNEGO
FUNDUSZU CZY W CELU ZAPEWNIENIA SPRAWNEGO ZARZ DZANIA PORTFELEM
INWESTYCYJNYM SUBFUNDUSZU
Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie Aktywów Subfunduszu g ównie w
Towarowe Instrumenty Pochodne. Takie umowy b  zawierane zgodnie ze stosowanymi w przypadku
Subfunduszu zasadami i ograniczeniami inwestycyjnymi okre lonymi w Ustawie dla funduszu
inwestycyjnego zamkni tego. Inwestycje te powoduj  bardzo wysoki poziom ryzyka polityki inwestycyjnej
Subfunduszu. 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.
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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.

3. ZWI Y OPIS RYZYKA INWESTYCYJNEGO ZWI ZANEGO Z PRZYJ  POLITYK
INWESTYCYJN  SUBFUNDUSZU LUB STRATEGI  ZARZ DZANIA ZE WSKAZANIEM, E
SZCZEGÓ OWE INFORMACJE O WSZYSTKICH RYZYKACH WYMIENIONYCH W
SKRÓCIE PROSPEKTU S  ZAWARTE W PROSPEKCIE
Poni ej zamieszczony zosta  zwi y opis ryzyka inwestycyjnego zwi zanego z przyj  polityk
inwestycyjn  Subfunduszu. Szczegó owe informacje o wszystkich ryzykach wymienionych w niniejszym
Skrócie Prospektu Informacyjnego Funduszu s  zawarte w Prospekcie Informacyjnym Funduszu.

3.1. ZWI Y OPIS RYZYKA INWESTYCYJNEGO ZWI ZANEGO Z PRZYJ  POLITYK
INWESTYCYJN  SUBFUNDUSZU LUB STRATEGI  ZARZ DZANIA
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 rozdzia u III J Prospektu.
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. Fundusz

y, aby uzyska  zmian  warto ci jednostki uczestnictwa Subfunduszu porównywaln  do benchmarku,
którym jest odwrotno  (gdzie odwrotno  oznacza dan  warto  ze znakiem „-„)  dziennej zmiany ceny

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.
Z polityk  inwestycyjn  Subfunduszu wi  si  ponadto ryzyka opisane poni ej.

3.1.1. 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 d nych zazwyczaj
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.

3.1.2. 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 D nych.
Ryzyko obni enia oceny kredytowej obejmuje ryzyko spadku Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu
spowodowane obni eniem ocen kredytowych (ratingów) emitentów lub emisji.
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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.

3.1.3. 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.

3.1.4. 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.

3.1.5. 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 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.

3.1.6. 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.

3.1.7. 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.

3.1.8. 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.
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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.

3.2. OPIS RYZYKA ZWI ZANEGO Z UCZESTNICTWEM W SUBFUNDUSZU, W TYM W
SZCZEGÓLNO CI:

3.2.1. 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 : RYZYKO ZWI ZANE Z
ZAWARCIEM OKRE LONYCH UMÓW, RYZYKO ZWI ZANE ZE SZCZEGÓLNYMI
WARUNKAMI ZAWARTYCH PRZEZ SUBFUNDUSZ TRANSAKCJI, 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.

3.2.2. OPIS RYZYKA WYST PIENIA SZCZEGÓLNYCH OKOLICZNO CI, NA WYST PIENIE
KTÓRYCH UCZESTNIK NIE MA WP YWU LUB MA OGRANICZONY WP YW: OTWARCIE
LIKWIDACJI FUNDUSZU, PRZEJ CIE ZARZ DZANIA FUNDUSZEM PRZEZ INNE
TOWARZYSTWO, ZMIANA DEPOZYTARIUSZA LUB PODMIOTU OBS UGUJ CEGO
FUNDUSZ, PO CZENIE FUNDUSZU Z INNYM FUNDUSZEM, ZMIANA 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
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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.

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

3.2.4. 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).

3.2.5. 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.
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4. 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.

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

5.1. WSKAZANIE WARTO CI WSKA NIKA 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 ORAZ E KATEGORIE KOSZTÓW FUNDUSZU
NIEW CZONYCH DO WSKA NIKA WKC, W TYM OP ATY TRANSAKCYJNE,
WSKAZANE S  W PROSPEKCIE INFORMACYJNYM FUNDUSZU
nie dotyczy – na dzie  ostatniej aktualizacji Skrótu Prospektu dane nie s  dost pne – wska nik WKC
oblicza si  za ostatni pe ny rok kalendarzowy

5.2. WSKAZANIE OP AT MANIPULACYJNYCH Z TYTU U ZBYCIA I ODKUPIENIA
JEDNOSTEK 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.

5.3. WSKAZANIE OP ATY ZMIENNEJ, B CEJ CZ CI  WYNAGRODZENIA ZA
ZARZ DZANIE, UZALE NIONEJ 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
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5.4. 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
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 Statut Funduszu.

5.5. 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
nie dotyczy – Fundusz ani Towarzystwo nie otrzymuj  us ug dodatkowych

5.6. WSKAZANIE MIEJSCA W PROSPEKCIE INFORMACYJNYM FUNDUSZU, W KTÓRYM S
ZAWARTE DODATKOWE INFORMACJE O RODZAJU I CHARAKTERZE UMÓW I
POROZUMIE , O KTÓRCH MOWA W PKT 5.4, ORAZ O WP YWIE TYCH UMÓW NA
INTERES UCZESTNIKA SUBFUNDUSZU
nie dotyczy – nie istniej  umowy ani porozumienia dotycz ce podzia  kosztów dzia alno ci Subfunduszu
pomi dzy Subfundusz i Towarzystwo lub inny podmiot

6. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE W UJ CIU HISTORYCZNYM
6.1. 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

6.2. WIELKO REDNIEJ STOPY ZWROTU Z INWESTYCJI W JEDNOSTKI UCZESTNICTWA
ZA OSTATNIE 2 LATA (W PRZYPADKU SUBFUNDUSZU PROWADZ CEGO DZIA ALNO
NIE D EJ NI  3 LATA)
nie dotyczy – na dzie  ostatniej aktualizacji Skrótu Prospektu dane nie s  dost pne

6.3. 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 OKRE LONEGO PRZEZ SUBFUNDUSZ (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.

6.4. 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 Skrótu Prospektu dane nie s  dost pne

6.5. 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 WYNIKÓW 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  1K
Dane o subfunduszu QUERCUS Oil lev

1. CEL INWESTYCYJNY SUBFUNDUSZU
Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost warto ci Aktywów w wyniku wzrostu warto ci lokat.
Subfundusz nie gwarantuje osi gni cia celu inwestycyjnego.

2. ZWI Y OPIS ZASAD POLITYKI INWESTYCYJNEJ
2.1. WSKAZANIE G ÓWNYCH KATEGORII LOKAT SUBFUNDUSZU I ICH DYWERSYFIKACJI

CHARAKTERYZUJ CYCH SPECYFIK  SUBFUNDUSZU, A TAK E JE ELI SUBFUNDUSZ
DZIE ODZWIERCIEDLA  SK AD UZNANEGO INDEKSU AKCJI LUB D NYCH

PAPIERÓW WARTO CIOWYCH – WSKAZANIE TEGO INDEKSU, RYNKU, KTÓREGO
INDEKS DOTYCZY, ORAZ STOPNIA ODZWIERCIEDLENIA INDEKSU PRZEZ SUBFUNDUSZ
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

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.

2.2. WSKAZANIE, CZY SUBFUNDUSZ STOSUJE SZCZEGÓLNE STRATEGIE INWESTYCYJNE 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
Subfundusz koncentruje swoje inwestycje na Towarowych Instrumentach Pochodnych, których
instrumentem bazowym jest ropa naftowa, notowanych na gie dzie New York Mercantile Exchange
w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pó nocnej. Strategia inwestycyjna zak ada odwzorowanie dwukrotno
dziennej procentowej zmiany kursu kontraktów futures na rop  naftow  CL Light Sweet Crude Oil Futures
o dacie wygasania poni ej jednego roku.

2.3. JE ELI SUBFUNDUSZ MO E ZAWIERA  UMOWY, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM S
INSTRUMENTY POCHODNE, W TYM NIEWYSTANDARYZOWANE INSTRUMENTY
POCHODNE - WSKAZANIE TEJ INFORMACJI WRAZ ZE WSKAZNIEM CZY TAKIE
UMOWY B  ZAWIERANE W CELU OGRANICZENIA RYZYKA INWESTYCYJNEGO
FUNDUSZU CZY W CELU ZAPEWNIENIA SPRAWNEGO ZARZ DZANIA PORTFELEM
INWESTYCYJNYM SUBFUNDUSZU
Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie Aktywów Subfunduszu g ównie w
Towarowe Instrumenty Pochodne. Takie umowy b  zawierane zgodnie ze stosowanymi w przypadku
Subfunduszu zasadami i ograniczeniami inwestycyjnymi okre lonymi w Ustawie dla funduszu
inwestycyjnego zamkni tego. Inwestycje te powoduj  bardzo wysoki poziom ryzyka polityki inwestycyjnej
Subfunduszu. Fundusz mo e zabezpiecza  inwestycje Subfunduszu w instrumenty finansowe
denominowane w walutach obcych z wykorzystaniem Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych
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– 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.

3. ZWI Y OPIS RYZYKA INWESTYCYJNEGO ZWI ZANEGO Z PRZYJ  POLITYK
INWESTYCYJN  SUBFUNDUSZU LUB STRATEGI  ZARZ DZANIA ZE WSKAZANIEM, E
SZCZEGÓ OWE INFORMACJE O WSZYSTKICH RYZYKACH WYMIENIONYCH W
SKRÓCIE PROSPEKTU S  ZAWARTE W PROSPEKCIE
Poni ej zamieszczony zosta  zwi y opis ryzyka inwestycyjnego zwi zanego z przyj  polityk
inwestycyjn  Subfunduszu. Szczegó owe informacje o wszystkich ryzykach wymienionych w niniejszym
Skrócie Prospektu Informacyjnego Funduszu s  zawarte w Prospekcie Informacyjnym Funduszu.

3.1. ZWI Y OPIS RYZYKA INWESTYCYJNEGO ZWI ZANEGO Z PRZYJ  POLITYK
INWESTYCYJN  SUBFUNDUSZU LUB STRATEGI  ZARZ DZANIA
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 rozdzia u III K Prospektu.
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. Fundusz

y, aby uzyska  zmian  warto ci jednostki uczestnictwa Subfunduszu porównywaln  do benchmarku,
którym jest dwukrotno  dziennej zmiany 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.
Z polityk  inwestycyjn  Subfunduszu wi  si  ponadto ryzyka opisane poni ej.

3.1.1. 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 d nych zazwyczaj
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.

3.1.2. 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 D nych.
Ryzyko obni enia oceny kredytowej obejmuje ryzyko spadku Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu
spowodowane obni eniem ocen kredytowych (ratingów) emitentów lub emisji.
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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.

3.1.3. 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.

3.1.4. 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.

3.1.5. 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 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.

3.1.6. 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.

3.1.7. 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.

3.1.8. 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.
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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.

3.2. OPIS RYZYKA ZWI ZANEGO Z UCZESTNICTWEM W SUBFUNDUSZU, W TYM W
SZCZEGÓLNO CI:

3.2.1. 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 : RYZYKO ZWI ZANE Z
ZAWARCIEM OKRE LONYCH UMÓW, RYZYKO ZWI ZANE ZE SZCZEGÓLNYMI
WARUNKAMI ZAWARTYCH PRZEZ SUBFUNDUSZ TRANSAKCJI, 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.

3.2.2. OPIS RYZYKA WYST PIENIA SZCZEGÓLNYCH OKOLICZNO CI, NA WYST PIENIE
KTÓRYCH UCZESTNIK NIE MA WP YWU LUB MA OGRANICZONY WP YW: OTWARCIE
LIKWIDACJI FUNDUSZU, PRZEJ CIE ZARZ DZANIA FUNDUSZEM PRZEZ INNE
TOWARZYSTWO, ZMIANA DEPOZYTARIUSZA LUB PODMIOTU OBS UGUJ CEGO
FUNDUSZ, PO CZENIE FUNDUSZU Z INNYM FUNDUSZEM, ZMIANA 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
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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.

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

3.2.4. 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).

3.2.5. 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.
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4. 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.

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

5.1. WSKAZANIE WARTO CI WSKA NIKA 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 ORAZ E KATEGORIE KOSZTÓW FUNDUSZU
NIEW CZONYCH DO WSKA NIKA WKC, W TYM OP ATY TRANSAKCYJNE,
WSKAZANE S  W PROSPEKCIE INFORMACYJNYM FUNDUSZU
nie dotyczy – na dzie  ostatniej aktualizacji Skrótu Prospektu dane nie s  dost pne – wska nik WKC
oblicza si  za ostatni pe ny rok kalendarzowy

5.2. WSKAZANIE OP AT MANIPULACYJNYCH Z TYTU U ZBYCIA I ODKUPIENIA
JEDNOSTEK 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.

5.3. WSKAZANIE OP ATY ZMIENNEJ, B CEJ CZ CI  WYNAGRODZENIA ZA
ZARZ DZANIE, UZALE NIONEJ 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
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5.4. 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
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 Statut Funduszu.

5.5. 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
nie dotyczy – Fundusz ani Towarzystwo nie otrzymuj  us ug dodatkowych

5.6. WSKAZANIE MIEJSCA W PROSPEKCIE INFORMACYJNYM FUNDUSZU, W KTÓRYM S
ZAWARTE DODATKOWE INFORMACJE O RODZAJU I CHARAKTERZE UMÓW I
POROZUMIE , O KTÓRCH MOWA W PKT 5.4, ORAZ O WP YWIE TYCH UMÓW NA
INTERES UCZESTNIKA SUBFUNDUSZU
nie dotyczy – nie istniej  umowy ani porozumienia dotycz ce podzia  kosztów dzia alno ci Subfunduszu
pomi dzy Subfundusz i Towarzystwo lub inny podmiot

6. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE W UJ CIU HISTORYCZNYM
6.1. 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

6.2. WIELKO REDNIEJ STOPY ZWROTU Z INWESTYCJI W JEDNOSTKI UCZESTNICTWA
ZA OSTATNIE 2 LATA (W PRZYPADKU SUBFUNDUSZU PROWADZ CEGO DZIA ALNO
NIE D EJ NI  3 LATA)
nie dotyczy – na dzie  ostatniej aktualizacji Skrótu Prospektu dane nie s  dost pne

6.3. 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 OKRE LONEGO PRZEZ SUBFUNDUSZ (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.

6.4. 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 Skrótu Prospektu dane nie s  dost pne

6.5. 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 WYNIKÓW 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  1L
Dane o subfunduszu QUERCUS Oil short

1. CEL INWESTYCYJNY SUBFUNDUSZU
Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost warto ci Aktywów w wyniku wzrostu warto ci lokat.
Subfundusz nie gwarantuje osi gni cia celu inwestycyjnego.

2. ZWI Y OPIS ZASAD POLITYKI INWESTYCYJNEJ
2.1. WSKAZANIE G ÓWNYCH KATEGORII LOKAT SUBFUNDUSZU I ICH DYWERSYFIKACJI

CHARAKTERYZUJ CYCH SPECYFIK  SUBFUNDUSZU, A TAK E JE ELI SUBFUNDUSZ
DZIE ODZWIERCIEDLA  SK AD UZNANEGO INDEKSU AKCJI LUB D NYCH

PAPIERÓW WARTO CIOWYCH – WSKAZANIE TEGO INDEKSU, RYNKU, KTÓREGO
INDEKS DOTYCZY, ORAZ STOPNIA ODZWIERCIEDLENIA INDEKSU PRZEZ SUBFUNDUSZ
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

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.

2.2. WSKAZANIE, CZY SUBFUNDUSZ STOSUJE SZCZEGÓLNE STRATEGIE INWESTYCYJNE 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
Subfundusz koncentruje swoje inwestycje na Towarowych Instrumentach Pochodnych, których
instrumentem bazowym jest ropa naftowa, notowanych na gie dzie New York Mercantile Exchange
w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pó nocnej. Strategia inwestycyjna zak ada odwzorowanie odwrotno ci
(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.

2.3. JE ELI SUBFUNDUSZ MO E ZAWIERA  UMOWY, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM S
INSTRUMENTY POCHODNE, W TYM NIEWYSTANDARYZOWANE INSTRUMENTY
POCHODNE - WSKAZANIE TEJ INFORMACJI WRAZ ZE WSKAZNIEM CZY TAKIE
UMOWY B  ZAWIERANE W CELU OGRANICZENIA RYZYKA INWESTYCYJNEGO
FUNDUSZU CZY W CELU ZAPEWNIENIA SPRAWNEGO ZARZ DZANIA PORTFELEM
INWESTYCYJNYM SUBFUNDUSZU
Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie Aktywów Subfunduszu g ównie w
Towarowe Instrumenty Pochodne. Takie umowy b  zawierane zgodnie ze stosowanymi w przypadku
Subfunduszu zasadami i ograniczeniami inwestycyjnymi okre lonymi w Ustawie dla funduszu
inwestycyjnego zamkni tego. Inwestycje te powoduj  bardzo wysoki poziom ryzyka polityki inwestycyjnej
Subfunduszu. Fundusz mo e zabezpiecza  inwestycje Subfunduszu w instrumenty finansowe
denominowane w walutach obcych z wykorzystaniem Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych
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– 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.

3. ZWI Y OPIS RYZYKA INWESTYCYJNEGO ZWI ZANEGO Z PRZYJ  POLITYK
INWESTYCYJN  SUBFUNDUSZU LUB STRATEGI  ZARZ DZANIA ZE WSKAZANIEM, E
SZCZEGÓ OWE INFORMACJE O WSZYSTKICH RYZYKACH WYMIENIONYCH W
SKRÓCIE PROSPEKTU S  ZAWARTE W PROSPEKCIE
Poni ej zamieszczony zosta  zwi y opis ryzyka inwestycyjnego zwi zanego z przyj  polityk
inwestycyjn  Subfunduszu. Szczegó owe informacje o wszystkich ryzykach wymienionych w niniejszym
Skrócie Prospektu Informacyjnego Funduszu s  zawarte w Prospekcie Informacyjnym Funduszu.

3.1. ZWI Y OPIS RYZYKA INWESTYCYJNEGO ZWI ZANEGO Z PRZYJ  POLITYK
INWESTYCYJN  SUBFUNDUSZU LUB STRATEGI  ZARZ DZANIA
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 rozdzia u III K Prospektu.
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. Fundusz

y, aby uzyska  zmian  warto ci jednostki uczestnictwa Subfunduszu porównywaln  do benchmarku,
którym jest odwrotno  (gdzie odwrotno  oznacza dan  warto  ze znakiem „-„)  dziennej zmiany 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.
Z polityk  inwestycyjn  Subfunduszu wi  si  ponadto ryzyka opisane poni ej.

3.1.1. 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 d nych zazwyczaj
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.

3.1.2. 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 D nych.
Ryzyko obni enia oceny kredytowej obejmuje ryzyko spadku Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu
spowodowane obni eniem ocen kredytowych (ratingów) emitentów lub emisji.
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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.

3.1.3. 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.

3.1.4. 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.

3.1.5. 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 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.

3.1.6. 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.

3.1.7. 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.

3.1.8. 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.



74

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.

3.2. OPIS RYZYKA ZWI ZANEGO Z UCZESTNICTWEM W SUBFUNDUSZU, W TYM W
SZCZEGÓLNO CI:

3.2.1. 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 : RYZYKO ZWI ZANE Z
ZAWARCIEM OKRE LONYCH UMÓW, RYZYKO ZWI ZANE ZE SZCZEGÓLNYMI
WARUNKAMI ZAWARTYCH PRZEZ SUBFUNDUSZ TRANSAKCJI, 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.

3.2.2. OPIS RYZYKA WYST PIENIA SZCZEGÓLNYCH OKOLICZNO CI, NA WYST PIENIE
KTÓRYCH UCZESTNIK NIE MA WP YWU LUB MA OGRANICZONY WP YW: OTWARCIE
LIKWIDACJI FUNDUSZU, PRZEJ CIE ZARZ DZANIA FUNDUSZEM PRZEZ INNE
TOWARZYSTWO, ZMIANA DEPOZYTARIUSZA LUB PODMIOTU OBS UGUJ CEGO
FUNDUSZ, PO CZENIE FUNDUSZU Z INNYM FUNDUSZEM, ZMIANA 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
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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.

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

3.2.4. 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).

3.2.5. 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.
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4. 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.

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

5.1. WSKAZANIE WARTO CI WSKA NIKA 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 ORAZ E KATEGORIE KOSZTÓW FUNDUSZU
NIEW CZONYCH DO WSKA NIKA WKC, W TYM OP ATY TRANSAKCYJNE,
WSKAZANE S  W PROSPEKCIE INFORMACYJNYM FUNDUSZU
nie dotyczy – na dzie  ostatniej aktualizacji Skrótu Prospektu dane nie s  dost pne – wska nik WKC
oblicza si  za ostatni pe ny rok kalendarzowy

5.2. WSKAZANIE OP AT MANIPULACYJNYCH Z TYTU U ZBYCIA I ODKUPIENIA
JEDNOSTEK 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.

5.3. WSKAZANIE OP ATY ZMIENNEJ, B CEJ CZ CI  WYNAGRODZENIA ZA
ZARZ DZANIE, UZALE NIONEJ 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
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5.4. 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
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 Statut Funduszu.

5.5. 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
nie dotyczy – Fundusz ani Towarzystwo nie otrzymuj  us ug dodatkowych

5.6. WSKAZANIE MIEJSCA W PROSPEKCIE INFORMACYJNYM FUNDUSZU, W KTÓRYM S
ZAWARTE DODATKOWE INFORMACJE O RODZAJU I CHARAKTERZE UMÓW I
POROZUMIE , O KTÓRCH MOWA W PKT 5.4, ORAZ O WP YWIE TYCH UMÓW NA
INTERES UCZESTNIKA SUBFUNDUSZU
nie dotyczy – nie istniej  umowy ani porozumienia dotycz ce podzia  kosztów dzia alno ci Subfunduszu
pomi dzy Subfundusz i Towarzystwo lub inny podmiot

6. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE W UJ CIU HISTORYCZNYM
6.1. 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

6.2. WIELKO REDNIEJ STOPY ZWROTU Z INWESTYCJI W JEDNOSTKI UCZESTNICTWA
ZA OSTATNIE 2 LATA (W PRZYPADKU SUBFUNDUSZU PROWADZ CEGO DZIA ALNO
NIE D EJ NI  3 LATA)
nie dotyczy – na dzie  ostatniej aktualizacji Skrótu Prospektu dane nie s  dost pne

6.3. 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 OKRE LONEGO PRZEZ SUBFUNDUSZ (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.

6.4. 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 Skrótu Prospektu dane nie s  dost pne

6.5. 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 WYNIKÓW 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  1M
Dane o subfunduszu QUERCUS Wheat lev

1. CEL INWESTYCYJNY SUBFUNDUSZU
Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost warto ci Aktywów w wyniku wzrostu warto ci lokat.
Subfundusz nie gwarantuje osi gni cia celu inwestycyjnego.

2. ZWI Y OPIS ZASAD POLITYKI INWESTYCYJNEJ
2.1. WSKAZANIE G ÓWNYCH KATEGORII LOKAT SUBFUNDUSZU I ICH DYWERSYFIKACJI

CHARAKTERYZUJ CYCH SPECYFIK  SUBFUNDUSZU, A TAK E JE ELI SUBFUNDUSZ
DZIE ODZWIERCIEDLA  SK AD UZNANEGO INDEKSU AKCJI LUB D NYCH

PAPIERÓW WARTO CIOWYCH – WSKAZANIE TEGO INDEKSU, RYNKU, KTÓREGO
INDEKS DOTYCZY, ORAZ STOPNIA ODZWIERCIEDLENIA INDEKSU PRZEZ SUBFUNDUSZ
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.

2.2. WSKAZANIE, CZY SUBFUNDUSZ STOSUJE SZCZEGÓLNE STRATEGIE INWESTYCYJNE 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
Subfundusz koncentruje swoje inwestycje na Towarowych Instrumentach Pochodnych, których
instrumentem bazowym jest pszenica, notowanych na gie dzie Chicago Board of Trade w Stanach
Zjednoczonych Ameryki Pó nocnej. Strategia inwestycyjna zak ada odwzorowanie dwukrotno  dziennej
procentowej zmiany kursu kontraktów futures na pszenic  Wheat Futures o dacie wygasania poni ej
jednego roku.

2.3. JE ELI SUBFUNDUSZ MO E ZAWIERA  UMOWY, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM S
INSTRUMENTY POCHODNE, W TYM NIEWYSTANDARYZOWANE INSTRUMENTY
POCHODNE - WSKAZANIE TEJ INFORMACJI WRAZ ZE WSKAZNIEM CZY TAKIE
UMOWY B  ZAWIERANE W CELU OGRANICZENIA RYZYKA INWESTYCYJNEGO
FUNDUSZU CZY W CELU ZAPEWNIENIA SPRAWNEGO ZARZ DZANIA PORTFELEM
INWESTYCYJNYM SUBFUNDUSZU
Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie Aktywów Subfunduszu g ównie w
Towarowe Instrumenty Pochodne. Takie umowy b  zawierane zgodnie ze stosowanymi w przypadku
Subfunduszu zasadami i ograniczeniami inwestycyjnymi okre lonymi w Ustawie dla funduszu
inwestycyjnego zamkni tego. Inwestycje te powoduj  bardzo wysoki poziom ryzyka polityki inwestycyjnej
Subfunduszu. 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.
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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.

3. ZWI Y OPIS RYZYKA INWESTYCYJNEGO ZWI ZANEGO Z PRZYJ  POLITYK
INWESTYCYJN  SUBFUNDUSZU LUB STRATEGI  ZARZ DZANIA ZE WSKAZANIEM, E
SZCZEGÓ OWE INFORMACJE O WSZYSTKICH RYZYKACH WYMIENIONYCH W
SKRÓCIE PROSPEKTU S  ZAWARTE W PROSPEKCIE
Poni ej zamieszczony zosta  zwi y opis ryzyka inwestycyjnego zwi zanego z przyj  polityk
inwestycyjn  Subfunduszu. Szczegó owe informacje o wszystkich ryzykach wymienionych w niniejszym
Skrócie Prospektu Informacyjnego Funduszu s  zawarte w Prospekcie Informacyjnym Funduszu.

3.1. ZWI Y OPIS RYZYKA INWESTYCYJNEGO ZWI ZANEGO Z PRZYJ  POLITYK
INWESTYCYJN  SUBFUNDUSZU LUB STRATEGI  ZARZ DZANIA
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 rozdzia u III M Prospektu.
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. Fundusz

y, aby uzyska  zmian  warto ci jednostki uczestnictwa Subfunduszu porównywaln  do benchmarku,
którym jest dwukrotno  dziennej zmiany ceny pszenicy w uj ciu procentowym, liczona na podstawie
zmian kursu kontraktów futures na pszenic  o dacie wygasania poni ej jednego roku, notowanych na
gie dzie Chicago Board of Trade.
Z polityk  inwestycyjn  Subfunduszu wi  si  ponadto ryzyka opisane poni ej.

3.1.1. 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 d nych zazwyczaj
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.

3.1.2. 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 D 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.



80

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.

3.1.3. 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.

3.1.4. 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.

3.1.5. 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 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.

3.1.6. 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.

3.1.7. 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.

3.1.8. 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,
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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.

3.2. OPIS RYZYKA ZWI ZANEGO Z UCZESTNICTWEM W SUBFUNDUSZU, W TYM W
SZCZEGÓLNO CI:

3.2.1. 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 : RYZYKO ZWI ZANE Z
ZAWARCIEM OKRE LONYCH UMÓW, RYZYKO ZWI ZANE ZE SZCZEGÓLNYMI
WARUNKAMI ZAWARTYCH PRZEZ SUBFUNDUSZ TRANSAKCJI, 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.

3.2.2. OPIS RYZYKA WYST PIENIA SZCZEGÓLNYCH OKOLICZNO CI, NA WYST PIENIE
KTÓRYCH UCZESTNIK NIE MA WP YWU LUB MA OGRANICZONY WP YW: OTWARCIE
LIKWIDACJI FUNDUSZU, PRZEJ CIE ZARZ DZANIA FUNDUSZEM PRZEZ INNE
TOWARZYSTWO, ZMIANA DEPOZYTARIUSZA LUB PODMIOTU OBS UGUJ CEGO
FUNDUSZ, PO CZENIE FUNDUSZU Z INNYM FUNDUSZEM, ZMIANA 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
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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.

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

3.2.4. 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).

3.2.5. 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.

4. 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
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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.

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

5.1. WSKAZANIE WARTO CI WSKA NIKA 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 ORAZ E KATEGORIE KOSZTÓW FUNDUSZU
NIEW CZONYCH DO WSKA NIKA WKC, W TYM OP ATY TRANSAKCYJNE,
WSKAZANE S  W PROSPEKCIE INFORMACYJNYM FUNDUSZU
nie dotyczy – na dzie  ostatniej aktualizacji Skrótu Prospektu dane nie s  dost pne – wska nik WKC
oblicza si  za ostatni pe ny rok kalendarzowy

5.2. WSKAZANIE OP AT MANIPULACYJNYCH Z TYTU U ZBYCIA I ODKUPIENIA
JEDNOSTEK 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.

5.3. WSKAZANIE OP ATY ZMIENNEJ, B CEJ CZ CI  WYNAGRODZENIA ZA
ZARZ DZANIE, UZALE NIONEJ 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

5.4. 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
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 Statut Funduszu.

5.5. 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
nie dotyczy – Fundusz ani Towarzystwo nie otrzymuj  us ug dodatkowych

5.6. WSKAZANIE MIEJSCA W PROSPEKCIE INFORMACYJNYM FUNDUSZU, W KTÓRYM S
ZAWARTE DODATKOWE INFORMACJE O RODZAJU I CHARAKTERZE UMÓW I
POROZUMIE , O KTÓRCH MOWA W PKT 5.4, ORAZ O WP YWIE TYCH UMÓW NA
INTERES UCZESTNIKA SUBFUNDUSZU
nie dotyczy – nie istniej  umowy ani porozumienia dotycz ce podzia  kosztów dzia alno ci Subfunduszu
pomi dzy Subfundusz i Towarzystwo lub inny podmiot

6. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE W UJ CIU HISTORYCZNYM
6.1. 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

6.2. WIELKO REDNIEJ STOPY ZWROTU Z INWESTYCJI W JEDNOSTKI UCZESTNICTWA
ZA OSTATNIE 2 LATA (W PRZYPADKU SUBFUNDUSZU PROWADZ CEGO DZIA ALNO
NIE D EJ NI  3 LATA)
nie dotyczy – na dzie  ostatniej aktualizacji Skrótu Prospektu dane nie s  dost pne

6.3. 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 OKRE LONEGO PRZEZ SUBFUNDUSZ (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.

6.4. 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 Skrótu Prospektu dane nie s  dost pne

6.5. 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 WYNIKÓW 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  1N
Dane o subfunduszu QUERCUS Wheat short

1. CEL INWESTYCYJNY SUBFUNDUSZU
Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost warto ci Aktywów w wyniku wzrostu warto ci lokat.
Subfundusz nie gwarantuje osi gni cia celu inwestycyjnego.

2. ZWI Y OPIS ZASAD POLITYKI INWESTYCYJNEJ
2.1. WSKAZANIE G ÓWNYCH KATEGORII LOKAT SUBFUNDUSZU I ICH DYWERSYFIKACJI

CHARAKTERYZUJ CYCH SPECYFIK  SUBFUNDUSZU, A TAK E JE ELI SUBFUNDUSZ
DZIE ODZWIERCIEDLA  SK AD UZNANEGO INDEKSU AKCJI LUB D NYCH

PAPIERÓW WARTO CIOWYCH – WSKAZANIE TEGO INDEKSU, RYNKU, KTÓREGO
INDEKS DOTYCZY, ORAZ STOPNIA ODZWIERCIEDLENIA INDEKSU PRZEZ SUBFUNDUSZ
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 b 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.

2.2. WSKAZANIE, CZY SUBFUNDUSZ STOSUJE SZCZEGÓLNE STRATEGIE INWESTYCYJNE 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
Subfundusz koncentruje swoje inwestycje na Towarowych Instrumentach Pochodnych, których
instrumentem bazowym jest pszenica, notowanych na gie dzie Chicago Board of Trade w Stanach
Zjednoczonych Ameryki Pó nocnej. Strategia inwestycyjna zak ada odwzorowanie odwrotno ci (gdzie
odwrotno  oznacza dan  warto  ze znakiem „-”) dziennej procentowej zmiany kursu kontraktów futures
na pszenic  Wheat Futures o dacie wygasania poni ej jednego roku.

2.3. JE ELI SUBFUNDUSZ MO E ZAWIERA  UMOWY, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM S
INSTRUMENTY POCHODNE, W TYM NIEWYSTANDARYZOWANE INSTRUMENTY
POCHODNE - WSKAZANIE TEJ INFORMACJI WRAZ ZE WSKAZNIEM CZY TAKIE
UMOWY B  ZAWIERANE W CELU OGRANICZENIA RYZYKA INWESTYCYJNEGO
FUNDUSZU CZY W CELU ZAPEWNIENIA SPRAWNEGO ZARZ DZANIA PORTFELEM
INWESTYCYJNYM SUBFUNDUSZU
Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie Aktywów Subfunduszu g ównie w
Towarowe Instrumenty Pochodne. Takie umowy b  zawierane zgodnie ze stosowanymi w przypadku
Subfunduszu zasadami i ograniczeniami inwestycyjnymi okre lonymi w Ustawie dla funduszu
inwestycyjnego zamkni tego. Inwestycje te powoduj  bardzo wysoki poziom ryzyka polityki inwestycyjnej
Subfunduszu. 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.
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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.

3. ZWI Y OPIS RYZYKA INWESTYCYJNEGO ZWI ZANEGO Z PRZYJ  POLITYK
INWESTYCYJN  SUBFUNDUSZU LUB STRATEGI  ZARZ DZANIA ZE WSKAZANIEM, E
SZCZEGÓ OWE INFORMACJE O WSZYSTKICH RYZYKACH WYMIENIONYCH W
SKRÓCIE PROSPEKTU S  ZAWARTE W PROSPEKCIE
Poni ej zamieszczony zosta  zwi y opis ryzyka inwestycyjnego zwi zanego z przyj  polityk
inwestycyjn  Subfunduszu. Szczegó owe informacje o wszystkich ryzykach wymienionych w niniejszym
Skrócie Prospektu Informacyjnego Funduszu s  zawarte w Prospekcie Informacyjnym Funduszu.

3.1. ZWI Y OPIS RYZYKA INWESTYCYJNEGO ZWI ZANEGO Z PRZYJ  POLITYK
INWESTYCYJN  SUBFUNDUSZU LUB STRATEGI  ZARZ DZANIA
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 rozdzia u III N Prospektu.
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. Fundusz

y, aby uzyska  zmian  warto ci jednostki uczestnictwa Subfunduszu porównywaln  do benchmarku,
którym jest odwrotno  (gdzie odwrotno  oznacza dan  warto  ze znakiem „-„)  dziennej zmiany 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.
Z polityk  inwestycyjn  Subfunduszu wi  si  ponadto ryzyka opisane poni ej.

3.1.1. 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 d nych zazwyczaj
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.

3.1.2. 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 D 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.
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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.

3.1.3. 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.

3.1.4. 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.

3.1.5. 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 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.

3.1.6. 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.

3.1.7. 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.

3.1.8. 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,
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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.

3.2. OPIS RYZYKA ZWI ZANEGO Z UCZESTNICTWEM W SUBFUNDUSZU, W TYM W
SZCZEGÓLNO CI:

3.2.1. 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 : RYZYKO ZWI ZANE Z
ZAWARCIEM OKRE LONYCH UMÓW, RYZYKO ZWI ZANE ZE SZCZEGÓLNYMI
WARUNKAMI ZAWARTYCH PRZEZ SUBFUNDUSZ TRANSAKCJI, 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.

3.2.2. OPIS RYZYKA WYST PIENIA SZCZEGÓLNYCH OKOLICZNO CI, NA WYST PIENIE
KTÓRYCH UCZESTNIK NIE MA WP YWU LUB MA OGRANICZONY WP YW: OTWARCIE
LIKWIDACJI FUNDUSZU, PRZEJ CIE ZARZ DZANIA FUNDUSZEM PRZEZ INNE
TOWARZYSTWO, ZMIANA DEPOZYTARIUSZA LUB PODMIOTU OBS UGUJ CEGO
FUNDUSZ, PO CZENIE FUNDUSZU Z INNYM FUNDUSZEM, ZMIANA 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
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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.

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

3.2.4. 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).

3.2.5. 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.

4. 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
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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.

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

5.1. WSKAZANIE WARTO CI WSKA NIKA 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 ORAZ E KATEGORIE KOSZTÓW FUNDUSZU
NIEW CZONYCH DO WSKA NIKA WKC, W TYM OP ATY TRANSAKCYJNE,
WSKAZANE S  W PROSPEKCIE INFORMACYJNYM FUNDUSZU
nie dotyczy – na dzie  ostatniej aktualizacji Skrótu Prospektu dane nie s  dost pne – wska nik WKC
oblicza si  za ostatni pe ny rok kalendarzowy

5.2. WSKAZANIE OP AT MANIPULACYJNYCH Z TYTU U ZBYCIA I ODKUPIENIA
JEDNOSTEK 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.

5.3. WSKAZANIE OP ATY ZMIENNEJ, B CEJ CZ CI  WYNAGRODZENIA ZA
ZARZ DZANIE, UZALE NIONEJ 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

5.4. 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
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 Statut Funduszu.

5.5. 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
nie dotyczy – Fundusz ani Towarzystwo nie otrzymuj  us ug dodatkowych

5.6. WSKAZANIE MIEJSCA W PROSPEKCIE INFORMACYJNYM FUNDUSZU, W KTÓRYM S
ZAWARTE DODATKOWE INFORMACJE O RODZAJU I CHARAKTERZE UMÓW I
POROZUMIE , O KTÓRCH MOWA W PKT 5.4, ORAZ O WP YWIE TYCH UMÓW NA
INTERES UCZESTNIKA SUBFUNDUSZU
nie dotyczy – nie istniej  umowy ani porozumienia dotycz ce podzia  kosztów dzia alno ci Subfunduszu
pomi dzy Subfundusz i Towarzystwo lub inny podmiot

6. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE W UJ CIU HISTORYCZNYM
6.1. 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

6.2. WIELKO REDNIEJ STOPY ZWROTU Z INWESTYCJI W JEDNOSTKI UCZESTNICTWA
ZA OSTATNIE 2 LATA (W PRZYPADKU SUBFUNDUSZU PROWADZ CEGO DZIA ALNO
NIE D EJ NI  3 LATA)
nie dotyczy – na dzie  ostatniej aktualizacji Skrótu Prospektu dane nie s  dost pne

6.3. 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 OKRE LONEGO PRZEZ SUBFUNDUSZ (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.

6.4. 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 Skrótu Prospektu dane nie s  dost pne

6.5. 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 WYNIKÓW 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  2
PODMIOTY OBS UGUJ CE FUNDUSZ

1. FIRMA, SIEDZIBA I ADRES DEPOZYTARIUSZA
Firma: Deutsche Bank Polska S.A.
Siedziba: Warszawa
Adres: Aleja Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa

2. FIRMA, SIEDZIBA I ADRES PODMIOTU, 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

3. 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
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Rozdzia  3
Informacje dodatkowe

1. INNE INFORMACJE, NIEZB DNE INWESTOROM DO W CIWEJ OCENY RYZYKA
INWESTYCYJNEGO FUNDUSZU
1) Fundusz przewiduje udzielenie przez Inwestora lub Uczestnika pe nomocnictwa Dystrybutorom, lub

pracownikom/przedstawicielom Dystrybutorów jedynie w przypadkach wyra nie wskazanych w
Prospekcie Informacyjnym 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 si  zapozna  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, E PE NE INFORMACJE NA TEMAT FUNDUSZU ZNAJDUJ  SI  W
PROSPEKCIE I STATUCIE FUNDUSZU, ORAZ WSKAZANIE MIEJSC, W KTÓRYCH MO NA
UZYSKA  DODATKOWE WYJA NIENIA DOTYCZ CE FUNDUSZU
Pe ne informacje na temat Funduszu znajduj  si  w Prospekcie Informacyjnym Funduszu i Statucie
Funduszu. Dodatkowe wyja nienia dotycz ce Funduszu mo na uzyska  w siedzibie Towarzystwa oraz na
stronie internetowej (www.quercustfi.pl).

3. WSKAZANIE MIEJSC, W KTÓRYCH ZOSTANIE UDOST PNIONY PROSPEKT
INFORMACYJNY FUNDUSZU, ORAZ MIEJSC, W KTÓRYCH MO NA UZYSKA

mailto:biuro:@quercustfi.pl
http://www.quercustfi.pl)./
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INFORMACJE O PUNKTACH ZBYWAJ CYCH I ODKUPUJ CYCH JEDNOSTKI
UCZESTNICTWA
Prospekt Informacyjny Funduszu dost pny jest w siedzibie Towarzystwa oraz na stronie internetowej
(www.quercustfi.pl), a tak e mo e zosta  przes any na yczenie Uczestnika.
Informacje o punktach zbywaj cych i odkupuj cych Jednostki Uczestnictwa mo na uzyska  w siedzibie
Towarzystwa oraz pod numerami telefonów Towarzystwa.

3. INFORMACJA, E PROSPEKT ORAZ ROCZNE I PÓ ROCZNE SPRAWOZDANIE
FINANSOWE FUNDUSZU, W TYM PO CZONE SPRAWOZDANIA FUNDUSZY Z
WYDZIELONYMI SUBFUNDUSZAMI ORAZ SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWE
SUBFUNDUSZY, S  BEZP ATNIE DOR CZANE NA DANIE UCZESTNIKA
Prospekt Informacyjny Funduszu oraz roczne i pó roczne sprawozdanie finansowe Funduszu, w tym
po czone sprawozdanie Funduszu oraz sprawozdania jednostkowe Subfunduszy, s  bezp atnie dor czane
na danie Uczestnika.

4. WSKAZANIE ORGANU NADZORU NAD FUNDUSZAMI INWESTYCYJNYMI
Organem nadzoru nad funduszami inwestycyjnymi jest Komisja Nadzoru Finansowego.

5. DATA I MIEJSCE SPORZ DZENIA SKRÓTU PROSPEKTU ORAZ DATA OSTATNIEJ
AKTUALIZACJI SKRÓTU PROSPEKTU
Skrót Prospektu Informacyjnego zosta  sporz dzony w dniu 17 wrze nia 2007 r. w Warszawie i
zaktualizowany po raz ostatni w dniu 29 maja 2012 r.

http://www.quercustfi.pl/







