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Warszawa, 26 kwietnia 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 § 1 części I statutu QUERCUS Parasolowy SFIO dokonuje się zmiany numeracji punktów, 

w ten sposób, że dotychczasowe punkty 17-44 otrzymują odpowiednio numery 18-45. --------------  

 

2. W § 1 części I statutu QUERCUS Parasolowy SFIO dodaje się punkt 17 w brzmieniu: ----------  

17) Kluczowych Informacjach dla Inwestorów – rozumie się przez to kluczowe informacje dla 

inwestorów w rozumieniu Ustawy, sporządzone dla danego Subfunduszu, ------------------------------  

 

3. W § 1 części I statutu QUERCUS Parasolowy SFIO punkt 25 (według numeracji określonej 

powyżej) otrzymuje brzmienie: ---------------------------------------------------------------------------------  

25) Prospekcie – rozumie się przez to aktualny prospekt informacyjny Funduszu w rozumieniu 

Ustawy, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

4. W § 19 części I statutu QUERCUS Parasolowy SFIO ust. 1 otrzymuje brzmienie: ---------------  

1. Jednostki Uczestnictwa kategorii A są zbywane w ramach podstawowej oferty Funduszu, co 

oznacza, że mogą być nabywane bez konieczności zawarcia Umowy Dodatkowej. Jednostki 

Uczestnictwa kategorii A mogą być również nabywane w ramach Umowy Dodatkowej, po 

zawarciu przez Uczestnika Umowy Dodatkowej. Jednostki Uczestnictwa kategorii A są zbywane 

bezpośrednio przez Fundusz oraz za pośrednictwem wszystkich Dystrybutorów. Po otwarciu 

Konta Uczestnika Inwestorzy i Uczestnicy mogą nabywać Jednostki Uczestnictwa kategorii A na 

zasadach określonych w Prospekcie. -----------------------------------------------------------------------------  

 

5. W § 20 części I statutu QUERCUS Parasolowy SFIO ust. 1 otrzymuje brzmienie: ---------------  

1. Minimalna wysokość wpłaty tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A wynosi 20.000 

zł w przypadku pierwszego nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A danego Subfunduszu w 

ramach danego Konta Uczestnika i w ramach danej Umowy Dodatkowej, jeżeli została zawarta 

oraz 0,01 zł w przypadku każdego następnego nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A tego 

Subfunduszu w ramach tego Konta Uczestnika i w ramach tej Umowy Dodatkowej, jeżeli została 

zawarta, chyba że w przypadku danego Subfunduszu, w § 1 ust. 5 odpowiedniego rozdziału 

Części II Statutu, zostały przewidziane inne wysokości minimalnych wpłat oraz z zastrzeżeniem 

postanowień § 24 ust. 2 i § 43 ust. 3 Części I Statutu. --------------------------------------------------------  

 

6. W § 24 ust. 2 części I statutu QUERCUS Parasolowy SFIO kropkę po punkcie 3 zastępuje się 

przecinkiem i dodaje się nowy punkt 4 w brzmieniu: ------------------------------------------------------  

4) w przypadku, gdy Uczestnik nabył Jednostki Uczestnictwa w ramach Umowy Dodatkowej 

warunek minimalnej wpłaty stosuje się odrębnie do Jednostek Uczestnictwa nabytych w 

ramach Umowy Dodatkowej i Jednostek Uczestnictwa nabytych bez zawierania Umowy 

Dodatkowej. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

7. W § 29 części I statutu QUERCUS Parasolowy SFIO ust. 2 otrzymuje brzmienie: ---------------  

2. Potwierdzenie, z zastrzeżeniem ust. 4, zostanie niezwłocznie wysłane do Uczestnika listem 

zwykłym albo, jeżeli Uczestnik wyrazi pisemną zgodę, a Fundusz udostępni taką możliwość: -----  

1) potwierdzenie zostanie mu udostępnione w Punkcie Obsługi Klientów lub u Agenta 
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Transferowego, lub --------------------------------------------------------------------------------------------  

2) potwierdzenie zostanie sporządzone w innych terminach, oferowanych przez Fundusz, lub ---  

3) potwierdzenie zostanie wysłane pocztą elektroniczną, przy użyciu trwałego nośnika 

informacji, lub --------------------------------------------------------------------------------------------------  

4) potwierdzenie zostanie udostępnione na wskazanej stronie internetowej, przy użyciu 

trwałego nośnika informacji.---------------------------------------------------------------------------------  

 

8. W § 33 części I statutu QUERCUS Parasolowy SFIO ust. 1 otrzymuje brzmienie: ---------------  

1. Każdemu Inwestorowi Fundusz otwiera Konto Uczestnika na zasadach określonych w 

Prospekcie. W przypadku nabywania Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu, Fundusz 

otwiera Uczestnikowi Rejestr Uczestnika w danym Subfunduszu. W przypadku nabywania 

Jednostek Uczestnictwa w więcej niż w jednym Subfunduszu, Fundusz otwiera Rejestr 

Uczestnika w każdym z Subfunduszy, którego Jednostki Uczestnictwa są nabywane. Jednostki 

Uczestnictwa nabywane w ramach Umowy Dodatkowej są rejestrowane na oddzielnych 

Rejestrach Uczestnika. Jednostki Uczestnictwa poszczególnych kategorii są rejestrowane na 

oddzielnych Rejestrach Uczestników. ---------------------------------------------------------------------------  

 

9. W § 37 części I statutu QUERCUS Parasolowy SFIO dodaje się ust. 7 w brzmieniu: -------------  

7. W przypadku nabycia przez Uczestnika Jednostek Uczestnictwa w ramach Umowy Dodatkowej, 

zamiana może być dokonana wyłącznie w ramach Subfunduszy i Rejestrów Uczestnika objętych 

tą Umową Dodatkową. W szczególności, możliwość dokonania zamiany nie dotyczy Jednostek 

Uczestnictwa nabywanych w ramach Umowy Dodatkowej obejmującej jeden Subfundusz. --------  

 

10. W § 38 części I statutu QUERCUS Parasolowy SFIO dodaje się ust. 7 w brzmieniu: -----------  

7. W przypadku nabycia przez Uczestnika Jednostek Uczestnictwa w ramach Umowy Dodatkowej, 

konwersja może być dokonana wyłącznie w ramach Subfunduszy, funduszy i Rejestrów 

Uczestnika objętych tą Umową Dodatkową. W szczególności, możliwość dokonania konwersji 

nie dotyczy Jednostek Uczestnictwa nabywanych w ramach Umowy Dodatkowej obejmującej 

jeden Subfundusz. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

11. W § 43 ust. 2 części I statutu QUERCUS Parasolowy SFIO punkt 2 otrzymuje brzmienie: ---  

2) uczestnictwo w Programie Inwestycyjnym wiąże się z zadeklarowaniem przez Uczestnika 

kwoty wpłat lub minimalnej bądź maksymalnej wysokości wpłat, lub czasu trwania 

uczestnictwa w Programie Inwestycyjnym, lub sumy wpłat Uczestnika w ramach danego 

Programu Inwestycyjnego, lub, w przypadku PSI, systematyczności wpłat do Subfunduszu 

lub Subfunduszy, -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

12. W § 45 ust. 2 części I statutu QUERCUS Parasolowy SFIO punkty 1 i 2 otrzymują 

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

1) Prospekty, Kluczowe Informacje dla Inwestorów oraz archiwalne skróty Prospektów, ---------  

2) aktualne informacje o zmianach w Prospekcie, ----------------------------------------------------------  

 

13. W § 45 części I statutu QUERCUS Parasolowy SFIO ust. 4 otrzymuje brzmienie: --------------  

4. Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Fundusz bezpłatnie udostępnia Kluczowe Informacje dla 

Inwestorów. Roczne i półroczne połączone sprawozdania finansowe Funduszu oraz jednostkowe 

sprawozdania finansowe każdego z Subfunduszy, a także Prospekt są dostępne u Dystrybutorów 

wskazanych w Prospekcie. Fundusz doręcza Uczestnikowi bezpłatnie, na jego żądanie, roczne i 

półroczne połączone sprawozdania finansowe Funduszu oraz jednostkowe sprawozdania 

finansowe każdego z Subfunduszy, a także Prospekt wraz z aktualnymi informacjami o zmianach 

w tym Prospekcie. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 


