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Warszawa, 1 marca 2011 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 z dniem ogłoszenia. 
 

1. W postanowieniu § 20 ust. 1 części I statutu QUERCUS Parasolowy Specjalistycznego 

Funduszu Inwestycyjnego Otwartego po wyrazach „minimalnych wpłat” dodaje się wyrazy „oraz 

z zastrzeżeniem postanowień § 43 ust. 3 Części I Statutu”. 

 

2. W postanowieniu § 43 części I statutu QUERCUS Parasolowy Specjalistycznego Funduszu 

Inwestycyjnego Otwartego dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 
3. Fundusz oferuje możliwość nabywania Jednostek Uczestnictwa przez fundusze inwestycyjne, 

przez zakłady ubezpieczeń – w zakresie inwestowania środków ubezpieczeniowych funduszy 

kapitałowych oraz przez firmy inwestycyjne i towarzystwa funduszy inwestycyjnych świadczące 

usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych – w zakresie nabywania Jednostek 

Uczestnictwa w imieniu i na rzecz swoich klientów korzystających z tych usług, z zastosowaniem 

następujących zasad, uzupełniających zasady ogólne: 

1) minimalna wysokość wpłaty tytułem pierwszego nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A 

wynosi 0,01 zł, pod warunkiem zawarcia Umowy Dodatkowej lub poinformowania 

Towarzystwa o zamiarze dokonania pierwszej wpłaty w wysokości niższej niż przewidziana w 

§ 20 ust. 1 Części I Statutu lub w § 1 ust. 5 odpowiedniego rozdziału Części II Statutu, 

2) nie ma zastosowania warunek, o którym mowa w § 44 ust. 2 Części I Statutu, jeżeli tak 

stanowi Umowa Dodatkowa, tj. umowa o wypłacanie premii inwestycyjnej, 

3) Uczestnik będący zakładem ubezpieczeń ma możliwość składania zleceń skutkujących 

jednoczesnym odkupieniem i nabyciem Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu dokonywanym 

w tym samym dniu i po tej samej cenie, rozliczanym bezgotówkowo (tj. środki z odkupienia 

Jednostek Uczestnictwa przeznaczane są na nabycie Jednostek Uczestnictwa), pod warunkiem 

zawarcia Umowy Dodatkowej lub poinformowania Towarzystwa o zamiarze złożenia takiego 

zlecenia, a ponadto Uczestnik ma możliwość wskazania daty realizacji takiego zlecenia, nie 

wcześniejszej niż dzień następny po dniu, w którym Fundusz otrzyma prawidłowo wypełnione 

zlecenie. 

 

3. W postanowieniu § 1 ust. 5 rozdziału VII i VIII części II statutu QUERCUS Parasolowy 

Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego skreśla się zdanie ostatnie. 
 


