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Warszawa, 31 lipca 2013 r. 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU 

QUERCUS Parasolowy SFIO 
 

Niniejszym Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Warszawie ogłasza poniższe zmiany statutu QUERCUS Parasolowy Specjalistyczny Fundusz 

Inwestycyjny Otwarty. 
 

 

Poniższe zmiany statutu wchodzą w życie w dniu ogłoszenia. 

 

1. W § 23 części I statutu QUERCUS Parasolowy SFIO przywraca się ust. 2 w brzmieniu: --------  

2. Fundusz zbywa i odkupuje Jednostki Uczestnictwa w każdym Dniu Wyceny. ---------------------  

 

2. § 25 części I statutu QUERCUS Parasolowy SFIO otrzymuje brzmienie: ---------------------------  

1. Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa na zasadach określonych w aktualnym Prospekcie. ----  

2. Okres od dnia zaksięgowania na rachunku bankowym Subfunduszu wpłaty na nabycie 

Jednostek Uczestnictwa do dnia zbycia Jednostek Uczestnictwa nie może przekroczyć 7 dni, 

chyba że opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Towarzystwo nie ponosi 

odpowiedzialności. W przypadku dokonania wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa za 

pośrednictwem Dystrybutora, termin zbycia Jednostek Uczestnictwa, o którym mowa w 

zdaniu poprzednim, liczony jest od dnia przyjęcia wpłaty przez Dystrybutora. ---------------------  

 

3. § 26 części I statutu QUERCUS Parasolowy SFIO otrzymuje brzmienie: ---------------------------  

1. Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa na zasadach określonych w aktualnym Prospekcie.  

2. Okres od złożenia przez Uczestnika zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa, do dnia 

odkupienia Jednostek Uczestnictwa nie może przekroczyć 7 dni, chyba że opóźnienie jest 

następstwem okoliczności, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności. -----------------  

 

4. § 27 części I statutu QUERCUS Parasolowy SFIO otrzymuje brzmienie: ---------------------------  

1. Fundusz dokonuje wypłaty kwoty należnej Uczestnikowi z tytułu odkupienia Jednostek 

Uczestnictwa w następujący sposób: -------------------------------------------------------------------------  

1) Fundusz dokonuje wypłaty środków z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa 

wyłącznie w drodze przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy Uczestnika, ---  

2) wypłata może być dokonana na rachunek pieniężny Uczestnika prowadzony przez dom 

maklerski, ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

3) wypłata może być dokonana na rachunek przedstawiciela ustawowego osoby małoletniej, 

a w przypadku WKM wypłata może zostać dokonana na rachunek jednego z małżonków,  

4) jeżeli z przyczyn niezależnych od Funduszu nie jest możliwe dokonanie wypłaty na 

żaden rachunek bankowy Uczestnika i przy zachowaniu należytej staranności nie jest 

możliwe ustalenie sposobu wypłaty, Fundusz nabędzie na rzecz Uczestnika, za kwotę 

przeznaczoną do wypłaty, Jednostki Uczestnictwa kategorii A subfunduszu QUERCUS 

Ochrony Kapitału, które zostaną zapisane na Rejestrze Uczestnika należącym do 

Uczestnika, a Uczestnik będzie mógł dysponować nabytymi Jednostkami Uczestnictwa 

bez żadnych ograniczeń, na zasadach ogólnych, ----------------------------------------------------  

5) Fundusz dokonuje wypłaty niezwłocznie po odkupieniu Jednostek Uczestnictwa, z tym że 

okres pomiędzy Dniem Wyceny przyjętym za dzień rozliczenia zlecenia odkupienia 

Jednostek Uczestnictwa a dniem złożenia przez Fundusz dyspozycji przelewu środków 

pieniężnych przeznaczonych na wypłatę będzie nie krótszy niż 1 dzień i nie dłuższy niż 5 

dni roboczych, chyba że opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które 

Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności.---------------------------------------------------------  

2. Szczegółowe warunki wypłat kwoty należnej Uczestnikowi z tytułu odkupienia Jednostek 

Uczestnictwa określone są w aktualnym Prospekcie. -----------------------------------------------------  
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5. § 30 części I statutu QUERCUS Parasolowy SFIO otrzymuje brzmienie: ---------------------------  

1. Fundusz może zawiesić zbywanie Jednostek Uczestnictwa określonego Subfunduszu, jeżeli 

wartość Aktywów Netto Subfunduszu przekroczy jeden miliard (1.000.000.000) złotych. ------  

2. Decyzja o zawieszeniu albo nie zawieszaniu zbywania Jednostek Uczestnictwa podejmowana 

jest niezwłocznie po Dniu Wyceny, w którym Fundusz poweźmie informację o zaistnieniu 

okoliczności wskazanej w ust. 1. W decyzji o zawieszeniu zbywania Jednostek Uczestnictwa 

wyznaczany jest dzień zawieszenia zbywania Jednostek Uczestnictwa przypadający nie 

wcześniej niż na siódmy dzień po dniu ogłoszenia o zawieszeniu zbywania Jednostek 

Uczestnictwa i nie później niż na ostatni dzień drugiego miesiąca po miesiącu, w którym 

wartość Aktywów Netto Subfunduszu przekroczyła kwotę, o której mowa w ust. 1. Decyzja o 

nie zawieszaniu zbywania Jednostek Uczestnictwa może być w każdym czasie zmieniona, 

jeżeli wartość Aktywów Netto Subfunduszu przekracza kwotę, o której mowa w ust. 1. ---------  

3. W przypadku zawieszenia zbywania Jednostek Uczestnictwa z powodu zaistnienia 

okoliczności wskazanej w ust. 1, Fundusz wznowi zbywanie Jednostek Uczestnictwa danego 

Subfunduszu, jeżeli wartość Aktywów Netto Subfunduszu zmniejszy się poniżej kwoty 

900.000.000 (dziewięciuset milionów) złotych. -----------------------------------------------------------  

4. Niezwłocznie po Dniu Wyceny, w którym Fundusz poweźmie informację o zaistnieniu 

okoliczności wskazanej w ust. 3 wyznaczany jest w drodze decyzji dzień wznowienia 

zbywania Jednostek Uczestnictwa przypadający nie wcześniej niż na pierwszy dzień i nie 

później niż na siódmy dzień po dniu ogłoszeniu o wznowieniu zbywania Jednostek 

Uczestnictwa. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

5. Decyzje, o których mowa w ust. 2 i 4 podejmowane są w drodze uchwały Zarządu 

Towarzystwa. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

6. Fundusz ogłosi o zawieszeniu albo nie zawieszaniu zbywania Jednostek Uczestnictwa oraz o 

wznowieniu zbywania Jednostek Uczestnictwa na stronie internetowej przeznaczonej do 

ogłoszeń Funduszu nie później niż następnego dnia po podjęciu odpowiedniej decyzji oraz 

niezwłocznie udostępni odpowiednią informację za pośrednictwem Dystrybutorów. 

Ogłoszenie o nie zawieszeniu zbywania Jednostek Uczestnictwa będzie zawierało 

zastrzeżenie, że decyzja ta może być zmieniona, jeżeli wartość Aktywów Netto Subfunduszu 

będzie przekraczała kwotę, o której mowa w ust. 1. ------------------------------------------------------  

7. W przypadku zawieszenia zbywania Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu: --------------  

1) Fundusz nie będzie realizował zleceń nabycia Jednostek Uczestnictwa tego Subfunduszu 

ani zleceń zamiany i zleceń konwersji obejmujących nabycie Jednostek Uczestnictwa 

tego Subfunduszu otrzymanych od dnia zawieszenia zbywania Jednostek Uczestnictwa 

(włączając ten dzień) do dnia wznowienia zbywania Jednostek Uczestnictwa (wyłączając 

ten dzień), ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

2) Fundusz będzie zwracał środki pieniężne wpłacone tytułem nabycia Jednostek 

Uczestnictwa tego Subfunduszu otrzymane od dnia zawieszenia zbywania Jednostek 

Uczestnictwa (włączając ten dzień) do dnia wznowienia zbywania Jednostek 

Uczestnictwa (wyłączając ten dzień) oraz środki pieniężne przyjęte w tym okresie przez 

Dystrybutorów. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 

6. Stosownie do postanowień art. 165 ust. 2a ustawy o funduszach inwestycyjnych, w związku z 

odkupieniem wszystkich jednostek uczestnictwa subfunduszu QUERCUS Gold short, w celu 

wykreślenia tego subfunduszu ze statutu QUERCUS Parasolowy SFIO, uchyla się: ----------------  

- § 2 ust. 4 pkt 10 części I statutu QUERCUS Parasolowy SFIO, ----------------------------------------  

- § 2 ust. 5 pkt 10 części I statutu QUERCUS Parasolowy SFIO, ----------------------------------------  

- Rozdział X części II statutu QUERCUS Parasolowy SFIO. ---------------------------------------------  

 

 

Poniższe zmiany statutu wchodzą w życie terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. 

 

1. W § 10 ust. 2 części I statutu QUERCUS Parasolowy SFIO w punkcie 2 lit. g wyrazy „Istanbul 

Stock Exchange” zastępuje się wyrazami „Borsa Istanbul”. ------------------------------------------------  



Strona 3 z 6 

 

2. § 4 rozdziału I części II statutu QUERCUS Parasolowy SFIO otrzymuje brzmienie: ------------  

1. Fundusz będzie dążył, aby wartość Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu na koniec danego 

roku kalendarzowego była nie niższa niż na koniec roku poprzedniego. Towarzystwo, 

Fundusz, ani żaden inny podmiot nie gwarantuje osiągnięcia powyższego celu. 

Zabezpieczeniu przed spadkiem wartości Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu służą zasady 

polityki inwestycyjnej. Fundusz będzie również dążył do osiągnięcia wzrostu wartości 

Aktywów Subfunduszu w krótkoterminowym horyzoncie inwestycyjnym. -------------------------  

2. Fundusz będzie inwestował Aktywa Subfunduszu głównie w Instrumenty Dłużne, przede 

wszystkim emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy 

Bank Polski lub spółki publiczne, których akcje są notowane na GPW. Udział lokat w 

Instrumenty Dłużne będzie utrzymywany na poziomie równoważącym ryzyko spadku 

wartości pozostałych lokat w skali roku kalendarzowego. Aktywa Subfunduszu mogą być 

również w ograniczonym zakresie inwestowane w Instrumenty Akcyjne, jako środek do 

zrealizowania celu opisanego w ust. 5. Fundusz może inwestować Aktywa Subfunduszu także 

w inne instrumenty finansowe określone w ust. 4, przy zachowaniu przewidzianych limitów. --  

3. Średni udział Instrumentów Dłużnych będzie wynosił ponad 90% Aktywów Subfunduszu, z 

tym, że w okresie przejściowego zainwestowania części Aktywów Subfunduszu w 

Instrumenty Akcyjne średni udział Instrumentów Dłużnych może być odpowiednio niższy. ----  

4. Fundusz dokonując lokat Aktywów Subfunduszu będzie stosował następujące zasady 

dywersyfikacji lokat: --------------------------------------------------------------------------------------------  

1) Instrumenty Akcyjne - od 0% do 20% wartości Aktywów Subfunduszu, ----------------------  

2) Instrumenty Dłużne i Depozyty - od 80% do 100% wartości Aktywów Subfunduszu, ------  

3) Tytuły Uczestnictwa - od 0% do 10% wartości Aktywów Subfunduszu, ----------------------  

4) Depozyty - od 0% do 25% wartości Aktywów Subfunduszu. ------------------------------------  

5. W ramach realizacji celu inwestycyjnego Subfunduszu Fundusz będzie podejmował działania 

aby osiągać dodatkowe przychody w drodze przejściowego inwestowania części Aktywów 

Subfunduszu w Instrumenty Akcyjne, wyłącznie w ramach limitu wskazanego w ust. 4 pkt 1. 

Lokaty te będą dokonywane w sytuacji dużego prawdopodobieństwa osiągnięcia zysku z 

danej lokaty. Lokatami takim mogą być w szczególności akcje nabywane w ramach IPO i pre-

IPO. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

3. W § 4 rozdziału II części II statutu QUERCUS Parasolowy SFIO ust. 1, 2 i 4 otrzymują 

brzmienie: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Fundusz będzie dążył do osiągnięcia wzrostu wartości Aktywów Subfunduszu w 

średnioterminowym horyzoncie inwestycyjnym. ----------------------------------------------------------  

2. Głównym kryterium, którym będzie kierował się Fundusz, jest wzrost wartości Aktywów 

Subfunduszu w średnioterminowym horyzoncie inwestycyjnym. Fundusz będzie inwestował 

Aktywa Subfunduszu przede wszystkim w akcje spółek niedowartościowanych (biorąc pod 

uwagę kształtowanie się w przyszłości wskaźników giełdowych, takich jak np. C/Z), w 

przypadku których istnieje wysokie prawdopodobieństwo wzrostu ceny rynkowej w ujęciu 

nominalnym, tj. bez względu na prognozowane zachowanie się indeksów giełdowych. Do 

takich instrumentów w szczególności można zaliczyć akcje spółek będących potencjalnym 

przedmiotem przejęć, spółek posiadających akcjonariuszy strategicznych będących osobami 

fizycznymi lub podmiotami zależnymi od osób fizycznych (spółek rodzinnych) oraz spółek 

oferowanych w ramach emisji na rynku pierwotnym. Część Aktywów Subfunduszu, która nie 

będzie ulokowana w akcjach, Fundusz będzie inwestował głównie w dłużne papiery 

wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, przede wszystkim emitowane, poręczone lub 

gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub spółki publiczne, których 

akcje są notowane na GPW. Fundusz może inwestować Aktywa Subfunduszu także w inne 

instrumenty finansowe określone w ust. 4, przy zachowaniu przewidzianych limitów. -----------  

4. Fundusz dokonując lokat Aktywów Subfunduszu będzie stosował następujące zasady 

dywersyfikacji lokat: --------------------------------------------------------------------------------------------  

1) Instrumenty Akcyjne - od 0% do 100% wartości Aktywów Subfunduszu, --------------------  

2) Instrumenty Dłużne - od 0% do 100% wartości Aktywów Subfunduszu, ----------------------  
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3) Tytuły Uczestnictwa - od 0% do 10% wartości Aktywów Subfunduszu, ----------------------  

4) Depozyty - od 0% do 25% wartości Aktywów Subfunduszu. ------------------------------------  

 

4. W § 4 rozdziału III części II statutu QUERCUS Parasolowy SFIO ust. 1, 2 i 4 otrzymują 

brzmienie: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Fundusz będzie dążył do osiągnięcia wzrostu wartości Aktywów Subfunduszu w 

długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym. ------------------------------------------------------------  

2. Głównym kryterium, którym będzie kierował się Fundusz, jest wzrost wartości aktywów 

Subfunduszu w długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym. Fundusz będzie inwestował 

Aktywa Subfunduszu przede wszystkim w Instrumenty Akcyjne. Część Aktywów 

Subfunduszu Fundusz będzie inwestował w Instrumenty Dłużne, przede wszystkim 

emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub 

spółki publiczne, których akcje są notowane na GPW. Fundusz może inwestować Aktywa 

Subfunduszu także w inne instrumenty finansowe określone w ust. 4, przy zachowaniu 

przewidzianych limitów. ----------------------------------------------------------------------------------------  

4. Fundusz dokonując lokat Aktywów Subfunduszu będzie stosował następujące zasady 

dywersyfikacji lokat: --------------------------------------------------------------------------------------------  

1) Instrumenty Akcyjne - od 50% do 100% wartości Aktywów Subfunduszu, -------------------  

2) Instrumenty Dłużne - od 0% do 50% wartości Aktywów Subfunduszu, w tym: --------------  

3) Tytuły Uczestnictwa - od 0% do 10% wartości Aktywów Subfunduszu, ----------------------  

4) Depozyty - od 0% do 25% wartości Aktywów Subfunduszu. ------------------------------------  

 

5. W § 4 rozdziału IV części II statutu QUERCUS Parasolowy SFIO ust. 1, 2 i 4 otrzymują 

brzmienie: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Fundusz będzie dążył do osiągnięcia wzrostu wartości Aktywów Subfunduszu w 

długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym. ------------------------------------------------------------  

2. Głównym kryterium, którym będzie kierował się Fundusz, jest wzrost wartości Aktywów 

Subfunduszu w długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym. Fundusz będzie inwestował 

Aktywa Subfunduszu przede wszystkim w Instrumenty Akcyjne notowane na giełdzie w 

Stambule. Część Aktywów Subfunduszu, która nie będzie ulokowana w akcjach, Fundusz 

będzie inwestował w Instrumenty Dłużne, przede wszystkim emitowane, poręczone lub 

gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz emitowane, poręczane 

lub gwarantowane przez Turcję, Turecki Bank Centralny lub spółki, których akcje są 

notowane na giełdzie w Stambule. Fundusz może inwestować Aktywa Subfunduszu także w 

inne instrumenty finansowe określone w ust. 4, przy zachowaniu przewidzianych limitów. -----  

4. Fundusz dokonując lokat Aktywów Subfunduszu będzie stosował następujące zasady 

dywersyfikacji lokat: --------------------------------------------------------------------------------------------  

1) Instrumenty Akcyjne - od 50% do 100% wartości Aktywów Subfunduszu, -------------------  

2) Instrumenty Dłużne - od 0% do 50% wartości Aktywów Subfunduszu,------------------------  

3) Tytuły Uczestnictwa - od 0% do 10% wartości Aktywów Subfunduszu, ----------------------  

4) Depozyty - od 0% do 25% wartości Aktywów Subfunduszu. ------------------------------------  

 

6. W § 5 ust. 1 rozdziału IV części II statutu QUERCUS Parasolowy SFIO w punkcie 2 wyrazy 

„ISE 100” zastępuje się wyrazami „BIST 100”. --------------------------------------------------------------  

 

7. § 4 rozdziału VI części II statutu QUERCUS Parasolowy SFIO otrzymuje brzmienie: ----------  

1. Fundusz będzie dążył do osiągnięcia wzrostu wartości Aktywów Subfunduszu w 

średnioterminowym horyzoncie inwestycyjnym. ----------------------------------------------------------  

2. Fundusz będzie inwestował Aktywa Subfunduszu w Instrumenty Akcyjne oraz w Instrumenty 

Dłużne, przede wszystkim emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub 

Narodowy Bank Polski lub spółki publiczne, których akcje są notowane na GPW, a także w 

inne instrumenty finansowe określone w § 3 niniejszego rozdziału, przy zachowaniu 

przewidzianych limitów. ----------------------------------------------------------------------------------------  

3. Fundusz klasyfikuje Subfundusz do kategorii funduszy mieszanych. Fundusz realizuje cel 

inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie Aktywów Subfunduszu, w ramach limitów 
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określonych w ust. 5, głównie w Instrumenty Akcyjne oraz Instrumenty Dłużne, z przewagą 

Instrumentów Dłużnych. Fundusz klasyfikuje Subfundusz do kategorii funduszy rynku 

krajowego. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. W ramach realizacji celu inwestycyjnego Subfunduszu Fundusz dąży, aby osiągnąć wzrost 

wartości jednostki uczestnictwa Subfunduszu w ujęciu nominalnym (absolute return). ----------  

5. Fundusz dokonując lokat Aktywów Subfunduszu będzie stosował następujące limity 

inwestycyjne: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

1) Instrumenty Akcyjne - od 0% do 50% wartości Aktywów Subfunduszu, ----------------------  

2) Instrumenty Dłużne - od 0% do 100% wartości Aktywów Subfunduszu, ----------------------  

3) Tytuły Uczestnictwa - od 0% do 10% wartości Aktywów Subfunduszu, ----------------------  

4) Depozyty - od 0% do 25% wartości Aktywów Subfunduszu. ------------------------------------  

 

8. W § 6 rozdziału VI części II statutu QUERCUS Parasolowy SFIO ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

2. Z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa kategorii S może być pobierana Opłata 

Umorzeniowa w wysokości nie wyższej niż 2,5% zadeklarowanej przez Uczestnika sumy 

wpłat w ramach danego Programu Inwestycyjnego pobrana z kwoty należnej Uczestnikowi z 

tytułu odkupienia tych Jednostek Uczestnictwa przed opodatkowaniem. ----------------------------  

 

9. W § 4 rozdziału IX części II statutu QUERCUS Parasolowy SFIO ust. 2, 3, 4, 8, 9 i 12 

otrzymują brzmienie: ---------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Aktywa Subfunduszu będą inwestowane zgodnie z następującymi zasadami: ----------------------  

1) celem prowadzonej polityki inwestycyjnej Subfunduszu jest uzyskanie ekspozycji na 

rynek złota inwestycyjnego, -----------------------------------------------------------------------------  

2) Fundusz będzie, przy dokonywaniu lokat Aktywów Subfunduszu, stosować zasady i 

ograniczenia inwestycyjne określone w Ustawie dla funduszu inwestycyjnego 

zamkniętego, ------------------------------------------------------------------------------------------------  

3) Fundusz będzie inwestował Aktywa Subfunduszu przede wszystkim w kontrakty 

terminowe na złoto notowane na rynku COMEX prowadzonym przez New York 

Mercantile Exchange, dowolnej serii – Fundusz będzie zajmował pozycję długą netto w 

kontraktach terminowych na złoto, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 8, ---------------  

4) Fundusz może inwestować Aktywa Subfunduszu również w inne wystandaryzowane 

instrumenty pochodne notowane na rynkach regulowanych lub zorganizowanych, których 

cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny złota, --------------------------------------------  

5) część Aktywów Subfunduszu, która nie będzie wykorzystana do inwestowania w 

kontrakty terminowe, tj. nie będzie złożona jako depozyt zabezpieczający, Fundusz 

będzie inwestował w Instrumenty Dłużne, a także w inne instrumenty finansowe 

określone w § 3 niniejszego rozdziału, przy zachowaniu przewidzianych limitów, z 

zastrzeżeniem postanowień pkt 6, ----------------------------------------------------------------------  

6) Fundusz może zabezpieczać inwestycje Subfunduszu w instrumenty finansowe 

denominowane w walutach obcych z wykorzystaniem Niewystandaryzowanych 

Instrumentów Pochodnych oraz kontraktów terminowych notowanych na GPW w 

Warszawie, --------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Fundusz klasyfikuje Subfundusz do kategorii funduszy surowcowych. Fundusz realizuje cel 

inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie Aktywów Subfunduszu, w ramach limitów 

określonych w ust. 5, głównie w kontrakty terminowe na złoto. ---------------------------------------  

4. W ramach realizacji celu inwestycyjnego Subfunduszu Fundusz dąży, aby uzyskać zmianę 

wartości jednostki uczestnictwa Subfunduszu skorelowaną ze zmianami cen na rynku złota 

inwestycyjnego. Fundusz może określić benchmark Subfunduszu w Prospekcie. ------------------  

8. Fundusz dokonując lokat Aktywów Subfunduszu będzie stosował następujące ograniczenia w 

zakresie inwestycji w Towarowe Instrumenty Pochodne: -----------------------------------------------  

1) zaangażowanie Subfunduszu w kontrakty terminowe na złoto wyznaczane jest w oparciu 

o wartość kontraktu, obliczoną zgodnie z standardem danego kontraktu określonym przez 

giełdę, na której jest on notowany, tj. mnożnik * kurs kontraktu * kurs walutowy 

kontraktu futures/PLN, ------------------------------------------------------------------------------------  

2) Fundusz będzie zajmował pozycję długą w kontraktach terminowych na złoto, --------------  
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3) Fundusz może zajmować pozycję krótką w kontraktach terminowych na złoto w celu 

redukcji pozycji długiej, ----------------------------------------------------------------------------------  

4) wartość pozycji długich netto w kontraktach terminowych na złoto, wyznaczona w 

sposób określony w pkt 1, będzie wynosiła od 50% do 150% wartości Aktywów 

Subfunduszu. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

9. Zasady dokonywania inwestycji w Towarowe Instrumenty Pochodne są następujące: ------------  

1) warunki, jakie powinny spełniać te lokaty: Fundusz będzie inwestował Aktywa 

Subfunduszu wyłącznie w kontrakty terminowe wskazane w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 

12, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2) podmioty będące stroną umowy z Funduszem: Fundusz może zawierać umowy, których 

przedmiotem są kontrakty terminowe na złoto wyłącznie za pośrednictwem podmiotów 

prowadzących działalność maklerską, -----------------------------------------------------------------  

3) warunki i zasady zajmowania przez Fundusz pozycji w tych lokatach: warunki i zasady 

zajmowania pozycji w kontraktach terminowych na złoto określone są w ust. 2, ------------  

4) sposób wyznaczenia maksymalnego zaangażowania Funduszu w te lokaty: sposób 

wyznaczenia maksymalnego zaangażowania w kontrakty terminowe na złoto określony 

jest w ust. 8, -------------------------------------------------------------------------------------------------  

5) rodzaje ryzyk związanych z inwestowaniem w te lokaty: ryzyka związane z 

inwestowaniem w kontrakty terminowe na złoto określone są w ust. 11. ----------------------  

12. Subfundusz może zabezpieczać zmiany kursu walutowego z wykorzystaniem 

Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych lub z wykorzystaniem kontraktów 

futures notowanych na GPW w Warszawie. Z zastrzeżeniem limitów ustawowych oraz 

statutowych, wartość pozycji zabezpieczających w chwili zawierania transakcji 

zabezpieczających, o których mowa w zdaniu poprzednim nie może przekraczać 100% 

ekspozycji w danej walucie. Uwzględniając zmiany kursów walut oraz zmiany wyceny 

aktywów po dniu zawarcia transakcji zabezpieczających, wartość zabezpieczenia nie może 

przekraczać 125% ekspozycji w danej walucie. -----------------------------------------------------------  

 


