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Aneks nr 1 z dnia 2 listopada 2015 r. 

do Prospektu Emisyjnego  

Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001, 002, 003 i 004 

QUERCUS Multistrategy Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 

zatwierdzonego w dniu 8 października 2015 r. 
 

 

Aneks nr 1 do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001, 002, 003 i 004 

QUERCUS Multistrategy Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Aneks”) został sporządzony 

zgodnie z art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1382). 

Terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Prospekcie. 

 

Niniejszy Aneks został sporządzony w związku z powierzeniem w dniu 30 października 2015 r. przez 

Zarząd Towarzystwa p. Sebastianowi Buczkowi oraz p. Bartłomiejowi Cendeckiemu zarządzania 

portfelem inwestycyjnym Funduszu. Dodatkowo, Towarzystwo otrzymało oświadczenia p. Sebastiana 

Buczka (31 października 2015 r.) oraz p. Bartłomieja Cendeckiego (2 listopada 2015 r.) o możliwej 

inwestycji ww. osób w Certyfikaty Inwestycyjne serii 001.  

 

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada 2015 r.  
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W związku z powyższym w Prospekcie dokonuje się następujących zmian: 

1. Punkt 6.3.2. „Imiona i nazwiska osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji 

inwestycyjnych” w brzmieniu: 

„Sebastian Buczek – Dyrektor Departamentu Inwestycyjnego, Prezes Zarządu 

Szczegółowe informacje odnoszące się do Sebastiana Buczka znajdują się w rozdziale 6.2.1. powyżej. 

 

Marek Buczak – Zarządzający Funduszami 

Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, jest absolwentem Wydziału Ekonomicznego 

Uniwersytetu Gdaoskiego. W latach 2005-2008 pracował w DWS Polska TFI S.A., początkowo jako 

Specjalista w Departamencie Inwestycji, następnie od września 2005 r. pełnił funkcję Analityka, 

odpowiedzialnego za sektor małych i średnich spółek z regionu Europy Środkowo-Wschodniej oraz 

Turcji, od kwietnia 2007 r. zarządzał częścią zagraniczną funduszu DWS Polska FIO Top50 Małych  

i Średnich Spółek Plus, a od stycznia 2008 r. subfunduszami DWS BRIC, DWS Zmian Klimatycznych, 

DWS Nieruchomości i Budownictwa. 

Od czerwca 2008 r. jest Zarządzającym Funduszami w Quercus TFI S.A. Jest akcjonariuszem 

Towarzystwa. 

 

Bartłomiej Cendecki – Zarządzający Funduszami 

Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, jest magistrem nauk ekonomicznych, absolwentem 

Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (ukooczył dwa kierunki studiów: Finanse i Bankowośd oraz 

Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego, 

maklera papierów wartościowych oraz tytuł CFA. W latach 2007 i 2008 pracował w DB Securities S.A. 

w Departamencie Obsługi Klientów Instytucjonalnych. W 2009 r. pracował w Skarbiec TFI S.A. w 

Departamencie Doradztwa i Analiz. Od kwietnia 2010 r. jest pracownikiem Quercus TFI S.A. Jest 

akcjonariuszem Towarzystwa. 

 

Krzysztof Grudzieo – Zarządzający Funduszami 

Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, jest magistrem nauk ekonomicznych (kierunek: 

Zarządzanie i Marketing ze specjalizacją Finanse i Rachunkowośd), absolwentem Wyższej Szkoły 

Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmioskiego w Warszawie. Od 1997 do 2007 r. pracował 

w ING Investment Management (Polska) S.A., kolejno na stanowiskach: Administratora Portfeli, 

Starszego Administratora Portfeli oraz Zarządzającego Funduszami i Portfelami. Jest laureatem 

konkursu Gazety Giełdy „Parkiet” „Złoty Portfel 2007” w kategorii najlepiej zarządzany fundusz akcji 

zagranicznych w 2007 r. 

Od stycznia 2008 r. jest Zarządzającym Funduszami w Quercus TFI S.A. Jest akcjonariuszem 

Towarzystwa. 

 

Wojciech Zych – Zarządzający Funduszami 

Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, jest magistrem nauk ekonomicznych, absolwentem 

Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (studia ukooczone z oceną celującą). Specjalizuje się m.in.  

w finansach przedsiębiorstw, wycenie wartości przedsiębiorstw oraz metodach statystyczno -

ekonometrycznych. Częśd studiów odbywał w Akademii Ekonomicznej w Wiedniu 

(Wirtschaftsuniversität Wien) w ramach stypendium Komisji Europejskiej. Był uczestnikiem studiów 

doktoranckich w prestiżowym Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w 

Warszawie. W latach 2006-2008 pracował w Departamencie Inwestycyjnym ING Investment 



 

3 
 

Management (Polska) S.A. na stanowisku Analityka. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego numer 

264 oraz tytuł CFA. Od kwietnia 2008 r. jest Zarządzającym Funduszami w Quercus TFI S.A. Jest 

akcjonariuszem Towarzystwa. Od 2015 r. jest wspólnikiem HubStyle Sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie.”; 

 

otrzymuje nowe brzmienie: 

„Osobami odpowiedzialnymi za podejmowanie decyzji inwestycyjnych dotyczących 

nabycia/sprzedaży instrumentów finansowych do portfela inwestycyjnego Funduszu są: 

 

Sebastian Buczek – Dyrektor Departamentu Inwestycyjnego, Prezes Zarządu 

Szczegółowe informacje odnoszące się do Sebastiana Buczka znajdują się w rozdziale 6.2.1. powyżej. 

 

Bartłomiej Cendecki – Zarządzający Funduszami 

Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, jest magistrem nauk ekonomicznych, absolwentem 

Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (ukooczył dwa kierunki studiów: Finanse i Bankowośd oraz 

Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego, 

maklera papierów wartościowych oraz tytuł CFA. W latach 2007 i 2008 pracował w DB Securities S.A. 

w Departamencie Obsługi Klientów Instytucjonalnych. W 2009 r. pracował w Skarbiec TFI S.A. w 

Departamencie Doradztwa i Analiz. Od kwietnia 2010 r. jest pracownikiem Quercus TFI S.A. Jest 

akcjonariuszem Towarzystwa.”. 

 

2. W punkcie 10.2.2. „Znaczni uczestnicy Funduszu lub członkowie organów zarządzających, 

nadzorczych lub administracyjnych Towarzystwa zamierzający uczestniczyd w Ofercie” akapit 

w brzmieniu: 

„Towarzystwo nie posiada wiedzy na temat zamiarów potencjalnych inwestorów, w tym w 

szczególności akcjonariuszy, członków organów zarządzających, nadzorczych lub administracyjnych 

Towarzystwa w zakresie nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych opisanych w Prospekcie, jak również 

Towarzystwo nie posiada wiedzy, czy którykolwiek z tych podmiotów lub osób zamierza objąd ponad 

5% Certyfikatów Inwestycyjnych będących przedmiotem Oferty.”; 

  

otrzymuje nowe brzmienie: 

„Towarzystwo otrzymało informację od osób wyznaczonych jako osoby zarządzające portfelem 

inwestycyjnym Funduszu – w dniu 31 października 2015 r. od Sebastiana Buczka i w dniu 2 listopada 

2015 r. od Bartłomieja Cendeckiego, o zamiarze dokonania wszelkich czynności faktycznych i 

prawnych celem zainwestowania znaczących swoich środków w Certyfikaty Inwestycyjne serii 001. Z 

zastrzeżeniem zdania poprzedniego, Towarzystwo nie posiada wiedzy na temat zamiarów 

potencjalnych inwestorów, w tym w szczególności akcjonariuszy, członków organów zarządzających, 

nadzorczych lub administracyjnych Towarzystwa w zakresie nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych 

opisanych w Prospekcie, jak również Towarzystwo nie posiada wiedzy, czy którykolwiek z tych 

podmiotów lub osób zamierza objąd ponad 5% Certyfikatów Inwestycyjnych będących przedmiotem 

Oferty.”. 
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Informacja o prawie uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu na Certyfikaty 

Inwestycyjne  

 

Aneks został opublikowany w dniu 10 listopada 2015 r. na stronie internetowej Emitenta 

(www.quercustfi.pl) i Oferującego (www.nwai.pl). Inwestor, który złożył zapis na Certyfikaty 

Inwestycyjne przed udostępnieniem niniejszego Aneksu do publicznej wiadomości, może uchylid się 

od skutków prawnych złożonego zapisu w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia aneksu tj. 

w terminie do dnia 13 listopada 2015 r.  składając Oferującemu lub podmiotowi wchodzącemu w 

skład Konsorcjum Dystrybucyjnego, oświadczenie na piśmie. 

 


