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Warszawa, 7 września 2020 r. 

 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU 

QUERCUS Absolute Return FIZ 
 

 
Niniejszym Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Warszawie ogłasza poniższą zmianę statutu QUERCUS Absolute Return Fundusz Inwestycyjny 

Zamknięty. 

 

I. Poniższe zmiany statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. 

 

1. W § 1 statutu QUERCUS Absolute Return FIZ w związku ze znaczną zmianą siatki 

pojęciowej przyjmuje się nowe brzmienie § 1: -----------------------------------------------------------------  

„Ilekroć w Statucie jest mowa o: -------------------------------------------------------------------------------------  

1) Agencie emisji – rozumie się przez to podmiot, o którym mowa w art. 7a Ustawy o obrocie, w 

zakresie którego obowiązków są czynności, o których mowa w art. 7a ust. 4 Ustawy o obrocie, ---  

2) Agencie płatniczym – rozumie się przez to podmiot, który w szczególności przekazuje KDPW i 

odbiera od KDPW oświadczenia i informacje dotyczące realizacji przez KDPW obsługi wypłaty 

świadczeń pieniężnych wynikających z Certyfikatów Inwestycyjnych wyemitowanych przez 

Fundusz, pośredniczy w przekazywaniu KDPW środków pieniężnych na potrzeby takich wypłat, 

a także wyraża zgodę na obciążanie go opłatami pobieranymi przez KDPW z tytułu tej obsługi, --   

3) Aktywach Funduszu – rozumie się przez to mienie Funduszu obejmujące środki pieniężne z 

tytułu wpłat Uczestników, inne środki pieniężne, prawa nabyte przez Fundusz oraz pożytki z tych 

praw,  

4) Certyfikatach Inwestycyjnych – rozumie się przez to papiery wartościowe emitowane przez 

Fundusz, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

5) Depozytach – rozumie się przez to depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, 

będące przedmiotem umów zawartych przez Fundusz, -----------------------------------------------------  

6) Depozytariuszu – rozumie się przez to Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Warszawie w zakresie, w jakim pełni on funkcję depozytariusza, ----------------------------------------  

7) Dniu Wyceny – rozumie się przez to dzień, w którym dokonuje się wyceny Aktywów Funduszu, 

ustalenia Wartości Aktywów Netto Funduszu oraz ustalenia Wartości Aktywów Netto na 

Certyfikat Inwestycyjny, -----------------------------------------------------------------------------------------  

8) Dniu Wykupu – rozumie się przez to dzień, w którym Fundusz dokonuje wykupu Certyfikatów 

Inwestycyjnych, ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

9) Ewidencji Uczestników – rozumie się przez to elektroniczną ewidencję danych dotyczących 

Uczestników prowadzoną przez Towarzystwo będące organem Funduszu, w odniesieniu do 

Certyfikatów Inwestycyjnych, wyemitowanych i nieumorzonych przed 1 lipca 2019 r., -------------  

10) Funduszu – rozumie się przez to QUERCUS Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,  

11)  GPW – rozumie się przez to Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., -------------------  

12) Instrumentach Udziałowych – rozumie się przez to następujące papiery wartościowe i inne prawa 

majątkowe: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 a) akcje, ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 b) prawa do akcji, ------------------------------------------------------------------------------------------  

 c) prawa poboru, -------------------------------------------------------------------------------------------  

 d) warranty subskrypcyjne, -------------------------------------------------------------------------------  

 e) kwity depozytowe, --------------------------------------------------------------------------------------  

 f) obligacje zamienne, -------------------------------------------------------------------------------------  

 g) inne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom 

wynikającym z akcji, ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 h) udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, ------------------------------------------  
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13) Instrumentach Dłużnych – rozumie się przez to następujące papiery wartościowe i inne prawa 

majątkowe: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 a) bony skarbowe, ------------------------------------------------------------------------------------------  

 b) obligacje, -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 c) Instrumenty Rynku Pieniężnego, ---------------------------------------------------------------------  

 d) listy zastawne, -------------------------------------------------------------------------------------------  

 e) inne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom 

wynikającym z zaciągnięcia długu, ----------------------------------------------------------------------------  

14) Instrumentach Pochodnych – rozumie się przez to prawa majątkowe, których cena rynkowa 

bezpośrednio lub pośrednio zależy od ceny lub wartości papierów wartościowych, o których 

mowa w art. 3 ust. 1 lit. a Ustawy o obrocie oraz inne prawa majątkowe, których cena rynkowa 

bezpośrednio lub pośrednio zależy od kształtowania się ceny rynkowej walut obcych lub od 

zmiany wysokości stóp procentowych, ------------------------------------------------------------------------  

15) Instrumentach Rynku Pieniężnego – rozumie się przez to papiery wartościowe i prawa majątkowe 

inkorporujące wyłącznie wierzytelności pieniężne: ---------------------------------------------------------  

 a) o terminie realizacji praw nie dłuższym niż 397 dni liczonym od dnia ich wystawienia lub 

od dnia ich nabycia lub ------------------------------------------------------------------------------------------  

 b) które regularnie podlegają dostosowaniu do bieżących warunków panujących na rynku 

pieniężnym w okresach nie dłuższych niż 397 dni, lub -----------------------------------------------------  

 c) których ryzyko inwestycyjne, w tym ryzyko kredytowe i ryzyko stopy procentowej, 

odpowiada ryzyku instrumentów finansowych, o których mowa w lit. a lub b, ------------------------  

 - oraz co do których istnieje podaż i popyt umożliwiające ich nabywanie i zbywanie w sposób 

ciągły na warunkach rynkowych, przy czym przejściowa utrata płynności przez papier 

wartościowy lub prawo majątkowe nie powoduje utraty przez ten papier lub prawo statusu 

Instrumentu Rynku Pieniężnego, -------------------------------------------------------------------------------  

16) Inwestorze – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie 

posiadającą osobowości prawnej zainteresowaną uczestnictwem w Funduszu, która złożyła zapis 

na Certyfikaty Inwestycyjne, ------------------------------------------------------------------------------------  

17) Komisji – rozumie się przez to Komisję Nadzoru Finansowego, -----------------------------------------  

18) KDPW – rozumie się przez to Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., --------------------  

19)  Niewystandaryzowanych Instrumentach Pochodnych – rozumie się przez to Instrumenty 

Pochodne, które są przedmiotem obrotu poza rynkiem zorganizowanym, a ich treść jest lub może 

być przedmiotem negocjacji między stronami, --------------------------------------------------------------  

20)  Opłacie Dystrybucyjnej – rozumie się przez to opłatę manipulacyjną pobieraną z tytułu zapisów 

na Certyfikaty Inwestycyjne, ------------------------------------------------------------------------------------  

21) Opłacie Umorzeniowej – rozumie się przez to opłatę pobieraną z tytułu wykupywania 

Certyfikatów Inwestycyjnych, ----------------------------------------------------------------------------------  

22) Rachunku – rozumie się przez to rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy, o 

którym mowa w Ustawie o obrocie, na którym zapisane są Certyfikaty Inwestycyjne, 

wyemitowane od dnia 1 lipca 2019 r., a także zapisy, o których mowa w art. 7a ust. 7a i 9 Ustawy 

o obrocie, dotyczące tych Certyfikatów Inwestycyjnych, --------------------------------------------------  

23)  Rozporządzeniu 2017/1129 - rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany 

w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku 

regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. Urz. UE L 168 z 30.06.2017, str. 12);   

24) Statucie – rozumie się przez to statut Funduszu, -------------------------------------------------------------  

25) Tabeli Opłat – rozumie się przez to zestawienie obowiązujących stawek opłat manipulacyjnych, --  

26) Sponsorze emisji – rozumie się przez to podmiot, z którym Fundusz zawarł stosowną umowę, 

będący bezpośrednim uczestnikiem KDPW, prowadzącym rejestr Uczestników, którzy nabyli 

Certyfikaty Inwestycyjne, a nie złożyli dyspozycji deponowania tych Certyfikatów 

Inwestycyjnych na należącym do nich rachunku papierów wartościowych albo na odpowiednim 

rachunku zbiorczym, ---------------------------------------------------------------------------------------------  

27) Towarowych Instrumentach Pochodnych – rozumie się przez to prawa majątkowe, których cena 

zależy bezpośrednio lub pośrednio od oznaczonych co do gatunku rzeczy, określonych rodzajów 

energii, mierników i limitów wielkości produkcji lub emisji zanieczyszczeń, dopuszczone do 
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obrotu na giełdach towarowych, --------------------------------------------------------------------------------  

28) Towarzystwie – rozumie się przez to Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółkę 

Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ------------------------------------------------------------------------------  

29) Tytułach Uczestnictwa – rozumie się przez to następujące papiery wartościowe i inne prawa 

majątkowe: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 a) jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, -------------------------------------------------------------------------  

 b) tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub przez instytucje 

wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, ------------------------------------------------------  

 c) certyfikaty inwestycyjne, emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte mające 

siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ----------------------------------------------------------  

30) Uczestniku – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie 

posiadającą osobowości prawnej wskazaną w Ewidencji Uczestników jako posiadacza co 

najmniej jednego Certyfikatu Inwestycyjnego lub na rzecz której na Rachunku zapisany jest co 

najmniej jeden Certyfikat Inwestycyjny,  ---------------------------------------------------------------------  

31) Ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i 

zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1896 ze zm.),  

32) Ustawie o obrocie – rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2286 ze zm.), ------------------------------------------------------  

33) Ustawie o ofercie – rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i 

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 

spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 623 ze zm.), --------------------------------------------------  

34)  Walutach – rozumie się przez to następujące waluty: -------------------------------------------------------  

 a) waluty innych państw (waluty obce), ----------------------------------------------------------------  

 b) euro, -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

35) Wartości Aktywów Netto Funduszu – rozumie się przez to wartość Aktywów Funduszu 

pomniejszoną o zobowiązania Funduszu, ---------------------------------------------------------------------  

36)  Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny – rozumie się przez to Wartość Aktywów 

Netto Funduszu w Dniu Wyceny podzieloną przez liczbę wszystkich Certyfikatów 

Inwestycyjnych, które w danym dniu są w posiadaniu Uczestników, ------------------------------------  

37) Wynagrodzeniu Towarzystwa – rozumie się przez to wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie 

Funduszem, --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

38) Wystandaryzowanych Instrumentach Pochodnych – rozumie się przez to Instrumenty Pochodne, 

które są przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym.”. --------------------------------------------- ”. 

 

2. W § 4 statutu QUERCUS Absolute Return FIZ dodaje się ust. 5 w brzmieniu: --------------------  

„5. Depozytariusz może zawierać umowy dotyczące powierzenia przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy 

zagranicznemu wykonywania czynności w zakresie związanym z realizacją funkcji 

Depozytariusza dotyczących przechowywania Aktywów Funduszu na zasadach określonych w 

Ustawie.”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

„2. Zgromadzenie Inwestorów jest organem Funduszu. Do uprawnień Zgromadzenia Inwestorów 

należy podejmowanie uchwał w sprawach przewidzianych w Ustawie, tj. Zgromadzenie 

Inwestorów może podjąć uchwałę o rozwiązaniu Funduszu oraz musi wyrazić zgodę na: -----------  

1) zmianę Depozytariusza, ------------------------------------------------------------------------------------  

2) przejęcie zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo, -----------------------------------------  

3) przejęcie zarządzania Funduszem i prowadzenia jego spraw przez zarządzającego z UE, w 

rozumieniu Ustawy, ----------------------------------------------------------------------------------------  

4) emisję nowych Certyfikatów Inwestycyjnych, ---------------------------------------------------------  

5) zmiany statutu Funduszu w zakresie wyłączenia prawa pierwszeństwa do nabycia nowej 

emisji Certyfikatów Inwestycyjnych, --------------------------------------------------------------------  

6) emisję obligacji, ---------------------------------------------------------------------------------------------  

7) przekształcenie Certyfikatów Inwestycyjnych imiennych na Certyfikaty Inwestycyjne na 

okaziciela, ----------------------------------------------------------------------------------------------------  



 4 

8) zmianę Statutu w zakresie określenia, że Certyfikaty Inwestycyjne będą oferowane w drodze 

oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, lub wprowadzone do 

alternatywnego systemu obrotu, z wyjątkiem oferty publicznej, która nie wymaga 

sporządzenia prospektu emisyjnego na podstawie art. 1 pkt 4 lit. a Rozporządzenia 

2017/1129, o ile jest kierowana do mniej niż 150 osób będących inwestorami 

kwalifikowanymi, lub na podstawie art. 1 pkt 4 lit. b Rozporządzenia 2017/1129.”. ------------  

 

4. W § 5 statutu QUERCUS Absolute Return FIZ ust. 7, 8 i 13 otrzymują brzmienie: ---------------  

„7. Uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów są Uczestnicy, którzy nie później niż na 

7 dni przed dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów zgłoszą Towarzystwu zamiar udziału w 

Zgromadzeniu Inwestorów w przypadku Certyfikatów wyemitowanych do 1 lipca 2019 r. 

Zgłoszenie zamiaru udziału w Zgromadzeniu Inwestorów powinno być dokonane pisemnie pod 

rygorem nieważności, w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację Uczestnika. W 

przypadku Certyfikatów Inwestycyjnych wyemitowanych od 1 lipca 2019 r. uprawnionymi do 

udziału w Zgromadzeniu Inwestorów są Uczestnicy, którzy nie później niż na 7 dni przed dniem 

odbycia Zgromadzenia Inwestorów, złożą Towarzystwu świadectwo depozytowe wydane zgodnie 

z przepisami Ustawy o obrocie albo zaświadczenie wydane przez Agenta emisji, prowadzącego 

ewidencję osób uprawnionych z Certyfikatów Inwestycyjnych, potwierdzające zablokowanie 

Certyfikatów Inwestycyjnych Uczestnika w tej ewidencji oraz wskazujące liczbę, rodzaj i serię 

tych Certyfikatów Inwestycyjnych. ----------------------------------------------------------------------------  

8. Towarzystwo blokuje w Ewidencji Uczestników Certyfikaty Inwestycyjne Uczestnika, który 

zgłosił zamiar uczestnictwa w Zgromadzeniu Inwestorów do czasu zakończenia Zgromadzenia 

Inwestorów, w przypadku Uczestnika posiadającego Certyfikaty Inwestycyjne wyemitowane 

przed 1 lipca 2019 r. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

13. Zgromadzenie Inwestorów może podjąć uchwały pomimo braku formalnego zwołania 

Zgromadzenia Inwestorów, jeżeli na Zgromadzeniu Inwestorów obecni są wszyscy Uczestnicy i 

żaden z nich nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia Inwestorów i wniesienia 

poszczególnych spraw do porządku obrad oraz jednocześnie w przypadku Certyfikatów 

Inwestycyjnych wyemitowanych przed 1 lipca 2019 r. Towarzystwo dokonało blokady 

należących do Uczestników Certyfikatów Inwestycyjnych w Ewidencji Uczestników, a w 

przypadku Certyfikatów Inwestycyjnych wyemitowanych od 1 lipca 2019 r. Uczestnicy 

najpóźniej w dniu odbycia Zgromadzenia Inwestorów złożą Towarzystwu świadectwo 

depozytowe wydane zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie albo zaświadczenie wydane przez 

Agenta emisji, prowadzącego ewidencję osób uprawnionych z Certyfikatów Inwestycyjnych, 

potwierdzające zablokowanie Certyfikatów Inwestycyjnych Uczestnika w tej ewidencji oraz 

wskazujące liczbę, rodzaj i serię tych Certyfikatów Inwestycyjnych.”. ----------------------------------  

 

5. W nagłówku przed § 6 statutu QUERCUS Absolute Return FIZ dodaje się średnik oraz 

wyrazy: „łączna wysokość wpłat do Funduszu”. ---------------------------------------------------------   

 

6. W § 6 statutu QUERCUS Absolute Return FIZ dodaje się zdanie w brzmieniu: ------------------  

„Łączna wysokość wpłat do Funduszu zebranych w ramach pierwszej, drugiej i następnych emisji 

będzie nie niższa niż 3 000 000 zł.”. ---------------------------------------------------------------------------------   

 

7. W § 16 ust. 4 statutu QUERCUS Absolute Return FIZ kropkę po punkcie 5 zamienia się na 

przecinek i dodaje się punkt 6 w brzmieniu: -----------------------------------------------------------------  

„6)  koszty ponoszone (bezpośrednio, lub za pośrednictwem Agenta emisji, Agenta płatniczego 

lub Sponsora emisji) na rzecz podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych, o 

którym mowa w Ustawie o obrocie, w związku z dematerializacją Certyfikatów 

Inwestycyjnych wyemitowanych od 1 lipca 2019 r.”. ------------------------------------------------  

 

8. W § 16 ust. 5 statutu QUERCUS Absolute Return FIZ punkt 1 otrzymuje brzmienie: ----------  

„1) koszty usług Depozytariusza, za wyjątkiem kosztów usług, o których mowa w ust. 4 pkt 1 – 

do wysokości 0,5% Wartości Aktywów Netto Funduszu, nie mniej niż 120 tys. złotych,”. ----  
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9. W § 16 ust. 5 statutu QUERCUS Absolute Return FIZ kropkę po punkcie 7 zamienia się na 

przecinek i dodaje się punkt 8 w brzmieniu: -----------------------------------------------------------------  

„8) koszty wynagrodzenia Agenta emisji, Agenta płatniczego, Sponsora emisji dla Certyfikatów 

Inwestycyjnych wyemitowanych od 1 lipca 2019 r. – do wysokości 300 tys. złotych.”. --------  

 

10. W § 16 statutu QUERCUS Absolute Return FIZ ust. 6 otrzymuje brzmienie: -------------------  

„6. Koszty wskazane w ust. 5 będą pokrywane przez Fundusz do wysokości łącznego limitu w 

wysokości 1,5% Wartości Aktywów Netto Funduszu w skali roku, nie mniej niż 250 tys. 

zł.”. 

 

11. W § 24 statutu QUERCUS Absolute Return FIZ ust. 2 otrzymuje brzmienie: --------------------  

„2. W ramach emisji serii 001 – 012 Fundusz emituje Certyfikaty Inwestycyjne imienne, 

reprezentujące jednakowe prawa majątkowe Uczestników. Począwszy od emisji serii 013 Fundusz 

emituje Certyfikaty Inwestycyjne na okaziciela, reprezentujące jednakowe prawa majątkowe 

Uczestników.”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

12. W § 24 statutu QUERCUS Absolute Return FIZ ust. 4 otrzymuje brzmienie: --------------------  

„4.  Fundusz emituje Certyfikaty Inwestycyjne, które nie będą oferowane w drodze oferty publicznej 

z wyjątkiem oferty publicznej, która nie wymaga sporządzenia prospektu na podstawie art. 1 pkt 

4 lit. a Rozporządzenia 2017/1129, o ile jest kierowana do mniej niż 150 osób będących 

inwestorami kwalifikowanymi, lub która nie wymaga sporządzenia prospektu na podstawie art. 1 

pkt 4 lit. b rozporządzenia 2017/1129, które nie będą dopuszczone do obrotu na rynku 

regulowanym, ani wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu.”. ---------------------------------  

 

13. W § 25 statutu QUERCUS Absolute Return FIZ ust. 3 otrzymuje brzmienie: -------------------  

„3. Emisje Certyfikatów Inwestycyjnych poszczególnych serii zostaną przeprowadzone, z 

zastrzeżeniem postanowień § 27 w następujących terminach: --------------------------------------------  

1) rozpoczęcie przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 001 nastąpi nie później 

niż w terminie 30 dni od doręczenia Towarzystwu zezwolenia na utworzenie Funduszu, ------  

2) rozpoczęcie przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 002 nastąpi nie później 

niż w terminie 14 dni od końca II kwartału roku 2010, -----------------------------------------------  

3) rozpoczęcie przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii od 002 do 005 będzie 

następowało, nie później niż w terminie 14 dni od końca kolejnych kwartałów 

kalendarzowych, --------------------------------------------------------------------------------------------  

4) rozpoczęcie przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne kolejnych serii od 006 do 

012 będzie następowało, nie później niż w terminie 14 dni od końca kolejnych lat 

kalendarzowych, --------------------------------------------------------------------------------------------  

5) rozpoczęcie przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne kolejnych serii będzie 

następowało w terminie wskazanym przez Towarzystwo, a zakończenie przyjmowania 

zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne kolejnych serii będzie następowało nie później niż w 

terminie 2 miesięcy od rozpoczęcia przyjmowania zapisów.”. --------------------------------------  

 

14. W § 25 ust. 4 statutu QUERCUS Absolute Return FIZ dotychczasowy punkt 12 oznacza się 

jako punkt 13 i dodaje się nowy punkt 12 w brzmieniu: ---------------------------------------------------  

„12) nie mniej niż 100 i nie więcej niż 50 000 Certyfikatów Inwestycyjnych serii 013,”. ------------  

 

15. W § 25 statutu QUERCUS Absolute Return FIZ ust. 5 otrzymuje brzmienie: --------------------  

„5. Wysokość wpłat z tytułu emisji Certyfikatów Inwestycyjnych poszczególnych serii będzie nie 

mniejsza niż równowartość ceny emisyjnej minimalnej liczby Certyfikatów Inwestycyjnych danej 

emisji i nie większa niż równowartość ceny emisyjnej maksymalnej liczby Certyfikatów 

Inwestycyjnych danej emisji, a także będzie nie mniejsza niż 2 000 000 zł w przypadku 

Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001 oraz nie mniejsza niż 90 000 zł w przypadku Certyfikatów 

Inwestycyjnych kolejnych serii.”. ------------------------------------------------------------------------------  
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16. W § 25 statutu QUERCUS Absolute Return FIZ ust. 6 otrzymuje brzmienie: --------------------  

6. Zapis może obejmować: -----------------------------------------------------------------------------------------  

1) w przypadku emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001 – 005 nie mniej niż 200 

Certyfikatów Inwestycyjnych, z tym że w przypadku członków organów i pracowników 

Towarzystwa zapis może obejmować nie mniej niż 20 Certyfikatów Inwestycyjnych oraz nie 

więcej niż 20 000 Certyfikatów Inwestycyjnych objętych zapisami, z tym że nie więcej niż 

liczba zaoferowana przez Towarzystwo w imiennej ofercie, o której mowa w § 26, ------------  

2) w przypadku emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii 006 – 012 nie mniej niż 120 oraz nie 

więcej niż 20 000 Certyfikatów Inwestycyjnych każdej z kolejnych serii, z tym że w 

przypadku osób fizycznych zapis musi opiewać na kwotę nie mniejszą niż równowartość w 

złotych 40 000 euro, ustaloną przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez 

Narodowy Bank Polski w dniu dokonywania zapisu, przy czym w żadnym wypadku zapis 

nie może opiewać na więcej Certyfikatów Inwestycyjnych niż liczba zaoferowana w 

imiennej ofercie, o której mowa w § 26, ----------------------------------------------------------------  

3) w przypadku emisji Certyfikatów Inwestycyjnych począwszy od serii 013 pojedynczy zapis 

na Certyfikaty Inwestycyjne poszczególnych serii może obejmować nie mniej i nie więcej 

Certyfikatów Inwestycyjnych danej serii niż wielkości wskazane w Warunkach Emisji, z 

zastrzeżeniem, że zapis nie może opiewać na więcej Certyfikatów Inwestycyjnych niż liczba 

zaoferowana w imiennej ofercie, o której mowa w § 26. Osoby fizyczne mogą nabywać 

Certyfikaty Inwestycyjne, jeżeli dokonają jednorazowo zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne o 

wartości nie mniejszej niż 200 000 zł i nie mniejszej niż równowartość w złotych 40 000 

euro ustaloną przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank 

Polski w dniu dokonywania zapisu.”.--------------------------------------------------------------------  

 

17. W § 25 statutu QUERCUS Absolute Return FIZ dodaje się ust. 8 w brzmieniu: ------------------  

8. Szczegółowe informacje dotyczące terminów emisji, wysokości wpłat z tytułu emisji, ceny 

emisyjnej i wielkości pojedynczego zapisu w odniesieniu do poszczególnych emisji będą 

wskazane w Warunkach Emisji.”. ------------------------------------------------------------------------------  

 

18. W § 26 statutu QUERCUS Absolute Return FIZ ust. 1 otrzymuje brzmienie: --------------------  

„1.  Emisje Certyfikatów Inwestycyjnych przewidziane w Statucie nastąpią poprzez propozycje 

objęcia Certyfikatów Inwestycyjnych skierowane do mniej niż 150 imiennie wskazanych osób 

oraz zostaną przeprowadzone w sposób, który nie będzie powodować uznania proponowania 

objęcia Certyfikatów Inwestycyjnych za ofertę publiczną z wyjątkiem oferty publicznej, która nie 

wymaga sporządzenia prospektu na podstawie art. 1 pkt 4 lit. a Rozporządzenia 2017/1129, o ile 

jest kierowana do mniej niż 150 osób będących inwestorami kwalifikowanymi, lub która nie 

wymaga sporządzenia prospektu na podstawie art. 1 pkt 4 lit. b rozporządzenia 2017/1129. 

Certyfikaty Inwestycyjne są papierami wartościowymi, których emisja nie jest związana z 

obowiązkiem sporządzenia lub zatwierdzenia prospektu emisyjnego lub memorandum 

informacyjnego zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o ofercie albo udostępnienia 

memorandum informacyjnego do wiadomości w trybie art. 37b ust. 5 Ustawy o ofercie i które nie 

podlegają dopuszczeniu do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzeniu do alternatywnego 

systemu obrotu.”. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

19. W § 27 statutu QUERCUS Absolute Return FIZ ust. 1 otrzymuje brzmienie: --------------------  

„1. Daty rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne zostaną 

wskazane w Warunkach Emisji, w zakresie wskazanym w § 25 ust. 3.”. -------------------------------  

 

20. W § 28 statutu QUERCUS Absolute Return FIZ ust. 2 otrzymuje brzmienie: --------------------  

„2. Inwestor może złożyć zapis wyłącznie na formularzu zapisu udostępnionym przez Towarzystwo. 

Formularz zapisu będzie zawierał w szczególności oświadczenie Inwestora, w którym stwierdza, 

że zapoznał się z treścią Warunków Emisji i zaakceptował treść Statutu oraz oświadczenie 

dotyczące przetwarzania danych osobowych Inwestora.”. -------------------------------------------------  
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21. W § 30 statutu QUERCUS Absolute Return FIZ dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu: --------------  

„5. Wydanie Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001 – 011 nastąpiło przez wpisanie do Ewidencji 

Uczestników liczby Certyfikatów Inwestycyjnych dla poszczególnych Uczestników. W 

przypadku Certyfikatów Inwestycyjnych wyemitowanych od 1 lipca 2019 r. wydanie następuje w 

chwili zapisania Certyfikatu Inwestycyjnego na Rachunku. Do powstania praw z Certyfikatów 

Inwestycyjnych wyemitowanych od 1 lipca 2019 r. stosuje się przepisy Ustawy o obrocie 

dotyczące praw ze zdematerializowanych papierów wartościowych. ------------------------------------  

6. Certyfikaty Inwestycyjne począwszy od serii 013 podlegają dematerializacji, zgodnie z 

przepisami Ustawy o obrocie.”. --------------------------------------------------------------------------------  

 

22. W § 31 statutu QUERCUS Absolute Return FIZ dodaje się ust. 1a w brzmieniu: ----------------  

„1a. Niewskazanie lub błędne wskazanie numeru Rachunku na formularzu zapisu nie powoduje jego 

nieważności.”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

23. W § 32 statutu QUERCUS Absolute Return FIZ ust. 3, 5 i 8 otrzymują brzmienie: -------------  

„3.  Żądania wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych w Dniu Wykupu przypadającym w lutym będą 

przyjmowane w styczniu poprzedzającym ten Dzień Wykupu. Żądania wykupu Certyfikatów 

Inwestycyjnych w Dniu Wykupu przypadającym w sierpniu będą przyjmowane w lipcu 

poprzedzającym ten Dzień Wykupu. Żądanie wykupu złożone przed lub po terminie wskazanym 

powyżej nie zostanie zrealizowane. Żądanie wykupu musi wskazywać liczbę Certyfikatów 

Inwestycyjnych objętych żądaniem oraz kod ISIN, jeżeli Certyfikaty Inwestycyjne są 

zarejestrowane pod różnymi kodami. W przypadku Certyfikatów Inwestycyjnych 

wyemitowanych przed dniem 1 lipca 2019 r. żądania wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych będą 

przyjmowane przez Towarzystwo. W przypadku Certyfikatów Inwestycyjnych wyemitowanych 

od dnia 1 lipca 2019 r. żądania wykupu będą przyjmowane za pośrednictwem podmiotów 

prowadzących Rachunek Uczestnika, w terminach w jakich obsługiwani są klienci. Fundusz nie 

gwarantuje możliwości złożenia żądania wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych we wszystkich 

dniach okresów ich przyjmowania wskazanych powyżej. -------------------------------------------------  

5. W związku ze złożeniem przez Uczestnika żądania wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych serii 

001 – 011 Towarzystwo dokona blokady Certyfikatów Inwestycyjnych w Ewidencji 

Uczestników. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

8. Środki pieniężne przeznaczone do wypłaty z tytułu wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych 

wypłacane są przez Fundusz nie wcześniej niż 2 (drugiego) i nie później niż 14 (czternastego) 

dnia po Dniu Wykupu, poprzez przekazanie kwoty środków pieniężnych, ustalonej zgodnie z ust. 

6 i 7, na wskazany przez Uczestnika w formularzu żądania wykupu rachunek bankowy 

Uczestnika.”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

24. W § 32 statutu QUERCUS Absolute Return FIZ dodaje się ust. 8a w brzmieniu: ----------------  

„8a.  Fundusz dokonuje wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych wyemitowanych od 1 lipca 2019 r., z 

uwzględnieniem regulacji KDPW oraz mających zastosowanie przepisów prawa. Środki 

pieniężne przeznaczone do wypłaty z tytułu wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych począwszy od 

emisji serii 013 wypłacane są z udziałem KDPW na zasadach i w terminach określonych w 

regulacjach KDPW.”. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 

25. W § 32 statutu QUERCUS Absolute Return FIZ skreśla się ust. 9. -----------------------------------  

 

26. W § 32 ust. 10 statutu QUERCUS Absolute Return FIZ w zdaniu początkowym po wyrazach 

„żądania wykupu” dodaje się wyrazy „Certyfikatów Inwestycyjnych wyemitowanych do 1 lipca 

2019 r.”.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  

27. W § 34 statutu QUERCUS Absolute Return FIZ ust. 1, 6 i 7 otrzymują brzmienie: -------------  

„1. Towarzystwo prowadzi Ewidencję Uczestników w odniesieniu do Certyfikatów Inwestycyjnych, 

wyemitowanych i nieumorzonych przed dniem 1 lipca 2019 r. -------------------------------------------  

6. Prawa z Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001 – 011 powstają z chwilą dokonania wpisu w 

Ewidencji Uczestników i przysługują osobie w niej wskazanej jako posiadacz Certyfikatu 
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Inwestycyjnego. Umowa zobowiązująca do przeniesienia praw z Certyfikatów Inwestycyjnych 

serii 001 – 011 przenosi te prawa z chwilą dokonania w Ewidencji Uczestników wpisu 

wskazującego nabywcę oraz liczbę, rodzaj i serię nabytych Certyfikatów Inwestycyjnych. 

Umowa, o której mowa w zdaniu poprzednim, musi być sporządzona na piśmie, z podpisami 

stron poświadczonymi notarialnie lub przez upoważnionego pracownika Towarzystwa, a ponadto 

musi zawierać informacje dotyczące nabywcy niezbędne do dokonania wpisów w Ewidencji 

Uczestników, analogiczne jak informacje wymagane w przypadku zapisów. Wpis w Ewidencji 

Uczestników jest dokonywany w terminie 7 dni od otrzymania przez Towarzystwo umowy 

spełniającej warunki określone powyżej. W przypadku gdy nabycie Certyfikatów Inwestycyjnych 

serii 001 – 011 nastąpiło na podstawie zdarzenia powodującego, z mocy prawa, wpis w Ewidencji 

Uczestników jest dokonywany na żądanie nabywcy. -------------------------------------------------------  

7. Z zastrzeżeniem ust. 6 Certyfikaty Inwestycyjne mogą być również przenoszone za 

pośrednictwem firmy inwestycyjnej w rozumieniu Ustawy o obrocie. W takim przypadku wpis do 

Ewidencji Uczestników jest dokonywany przez Towarzystwo po otrzymaniu dokumentów 

potwierdzających dokonanie transakcji, sporządzonych przez firmę inwestycyjną.”. -----------------  

 

28. W § 34 statutu QUERCUS Absolute Return FIZ dodaje się ust. 8 w brzmieniu: ------------------  

„8. Do powstawania i przenoszenia praw z Certyfikatów Inwestycyjnych wyemitowanych od 1 lipca 

2019 r. stosuje się przepisy Ustawy o obrocie dotyczące praw ze zdematerializowanych papierów 

wartościowych.”. --------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

29. § 36 statutu QUERCUS Absolute Return FIZ otrzymuje brzmienie: --------------------------------  

„Uczestnicy posiadający Certyfikaty Inwestycyjne wyemitowane przed 1 lipca 2019 r. mogą składać 

zlecenia, dyspozycje, żądania i inne oświadczenia związane z uczestnictwem w Funduszu oraz 

uzyskać informacje dotyczące Funduszu za pośrednictwem Towarzystwa. Uczestnicy posiadający 

Certyfikaty Inwestycyjne wyemitowane od 1 lipca 2019 r. mogą składać zlecenia, dyspozycje, żądania 

i inne oświadczenia związane z uczestnictwem w Funduszu również za pośrednictwem podmiotów 

prowadzących Rachunek Uczestnika, w zakresie i w sposób określony regulacjami danego podmiotu 

dotyczącymi przyjmowania i realizacji takich dyspozycji. Pod rygorem braku skuteczności, każde 

zlecenie, dyspozycja, żądanie lub inne oświadczenie związane z uczestnictwem w Funduszu musi 

zawierać dane jednoznacznie identyfikujące Uczestnika.”. ------------------------------------------------------  

 

30. W § 37 ust. 1 statutu QUERCUS Absolute Return FIZ kropkę po punkcie 3 zamienia się na 

przecinek i dodaje się zdanie „w przypadku Certyfikatów Inwestycyjnych wyemitowanych przed 1 

lipca 2019 r.”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

31. W § 38 statutu QUERCUS Absolute Return FIZ ust. 1, 3, 4, 5 i 6 otrzymują brzmienie: -------  

„1.  Uczestnik, za wyjątkiem osoby małoletniej, może ustanowić czterech pełnomocników, wpisanych 

do Ewidencji Uczestników, w przypadku Certyfikatów Inwestycyjnych wyemitowanych przed 

1 lipca 2019 r. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Pełnomocnikowi wpisanemu w Ewidencji Uczestników nie przysługuje prawo udzielania 

dalszych pełnomocnictw, z tym że ograniczenie to nie dotyczy pełnomocnictw udzielonych 

podmiotom zarządzającym portfelami instrumentów finansowych, które mogą udzielać dalszych 

pełnomocnictw swoim pracownikom.  ------------------------------------------------------------------------  

4. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 1 powinno być udzielone albo pisemnie w obecności 

pracownika Towarzystwa albo z podpisem poświadczonym notarialnie. -------------------------------  

5. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 1 udzielone poza granicami kraju powinno być 

poświadczone przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne, urząd konsularny lub notariusza, 

chyba że umowa międzynarodowa pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a danym krajem znosi 

obowiązek uwierzytelnienia, lub zastępuje go inną formą uwierzytelnienia. Pełnomocnictwo 

udzielone w języku obcym powinno być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język 

polski.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 6. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 1 może być w każdym czasie odwołane. Odwołanie 

pełnomocnictwa powinno nastąpić albo pisemnie w obecności pracownika Towarzystwa, albo 

korespondencyjnie w formie pisemnej.”. ---------------------------------------------------------------------  


