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Ogłoszenie z dnia 29 maja 2017 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny Otwarty
Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) działając na podstawie
postanowień art. 33 ust. 2 Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
informuje niniejszym o dokonaniu zmian Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny
Otwarty.
Zmiany Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty wskazane poniżej
wchodzą w życie w dniu ich ogłoszenia tj.: w dniu 29 maja 2017 roku:
1. W art. 3 Statutu treść dotychczasowego pkt 9 oznacza się jako treść pkt 11, a dotychczasowe
pkt 10 i 11 oznacza się odpowiednio jako pkt 9 i 10.
2. W art. 3 Statutu dodaje się nowy pkt 15 o następującej treści:
15) Kluczowe informacje dla inwestorów – dokument informacyjny dotyczący
Funduszu/Subfunduszu sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Komisji UE nr 583/2010 z
dnia 1 lipca 2010 r.
a dotychczasowe pkt 15 – 37 oznacza się odpowiednio jako pkt 16 – 38,
3. W art. 3 Statutu dodaje się nowe pkt 38 i 39 o następującej treści:
39) Zarządzający z UE – osoba prawna z siedzibą na terytorium Państwa Członkowskiego, która
uzyskała zezwolenie właściwego organu w Państwie Członkowskim na wykonywanie
działalności zarządzania alternatywnym funduszem inwestycyjnym zgodnie z prawem
wspólnotowym regulującym działalność zarządzających alternatywnymi funduszami
inwestycyjnymi,
40) Zgromadzenie Uczestników – zgromadzenie, o którym mowa w art. 4a Statutu, utworzone
i działające na zasadach określonych w Ustawie.
4. Tytuł Rozdziału II Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:
Rozdział II
Towarzystwo, Zgromadzenie Uczestników
5. Dodaje się nowy art. 4a Statutu o następującej treści:

1.
2.
3.
4.

Art. 4a
Zgromadzenie Uczestników
W Funduszu działa Zgromadzenie Uczestników. Tryb działania Zgromadzenia Uczestników
oraz podejmowania uchwał określa Statut oraz regulamin przyjęty przez to Zgromadzenie
Zgromadzenie Uczestników odbywa się w Warszawie albo w innym miejscu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
Zgromadzenie Uczestników zwołuje się w celu wyrażenia zgody na:
1) przejęcie zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych;
2) przejęcie zarządzania Funduszem i prowadzenia jego spraw przez Zarządzającego z UE;
Towarzystwo, zwołując Zgromadzenie Uczestników:
1) przed przekazaniem Uczestnikom zawiadomienia, o którym mowa w pkt 2) poniżej,
ogłasza o zwołaniu Zgromadzenia Uczestników, publikując treść ogłoszenia na stronie
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internetowej, o której mowa w art. 28 ust. 1;
2) zawiadamia o zwołaniu Zgromadzenia Uczestników każdego Uczestnika indywidualnie
przesyłką poleconą lub na innym trwałym nośniku informacji, co najmniej na 21 dni przed
planowanym terminem Zgromadzenia Uczestników.
Od dnia ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia Uczestników Funduszu przy zbywaniu
Jednostek Uczestnictwa Subfunduszy wraz z Kluczowymi informacjami dla inwestorów
udostępnia się informację o planowanym Zgromadzeniu Uczestników zawierającą informacje,
o których mowa w ust. 6.
Zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia Uczestników zawiera:
1) informację o miejscu i terminie Zgromadzenia Uczestników;
2) wskazanie zdarzenia, o którym mowa w ust. 3, co do którego Zgromadzenie Uczestników
ma wyrazić zgodę;
3) informację o zawieszeniu zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu
od dnia poprzedzającego dzień Zgromadzenia Uczestników do dnia Zgromadzenia
Uczestników;
4) informację o dniu, na jaki jest ustalona lista Uczestników uprawnionych do udziału w
Zgromadzeniu Uczestników.
Koszty odbycia Zgromadzenia Uczestników ponosi Towarzystwo.
Uprawnieni do udziału w Zgromadzeniu Uczestników są Uczestnicy wpisani do Rejestru
Uczestników Funduszu według stanu na koniec drugiego dnia roboczego poprzedzającego
dzień Zgromadzenia Uczestników. W sprawach dotyczących tylko danego Subfunduszu
uprawnieni do udziału w Zgromadzeniu Uczestników są Uczestnicy tego Subfunduszu.
Listę uczestników uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu Uczestników sporządza Agent
Transferowy i przekazuje ją Towarzystwu w dniu roboczym poprzedzającym dzień
Zgromadzenia Uczestników. Lista zawiera nazwiska i imiona albo firmy (nazwy)
uprawnionych Uczestników, ich miejsce zamieszkania (siedzibę) lub adres do doręczeń, liczbę
Jednostek Uczestnictwa oraz liczbę przysługujących im głosów. Lista jest sporządzana na
podstawie danych zawartych w Rejestrze Uczestników Funduszu.
Od dnia poprzedzającego dzień Zgromadzenia Uczestników do dnia Zgromadzenia
Uczestników zawiesza się zbywanie i odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu.
Uczestnik może wziąć udział w Zgromadzeniu Uczestników osobiście lub przez
pełnomocnika. Pełnomocnictwa udziela się w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Każda cała Jednostka Uczestnictwa upoważnia Uczestnika do oddania jednego głosu.
Uchwała o wyrażeniu zgody, o której mowa w ust. 3 zapada większością 2/3 głosów
Uczestników obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu Uczestników.
Zgromadzenie Uczestników jest ważne, jeżeli wezmą w nim udział Uczestnicy posiadający co
najmniej 50% Jednostek Uczestnictwa Funduszu lub Subfunduszu, w przypadku, o którym
mowa w ust. 8 zdanie drugie, według stanu na dwa dni robocze przed dniem Zgromadzenia
Uczestników.
Przed podjęciem uchwały przez Zgromadzenie Uczestników zarząd Towarzystwa jest
obowiązany przedstawić Uczestnikom swoją rekomendację oraz udzielić Uczestnikom
wyjaśnień na temat interesujących ich zagadnień związanych ze zdarzeniem, o którym mowa
w ust. 3, w tym odpowiedzieć na zadane przez Uczestników pytania. Przed podjęciem
uchwały każdy Uczestnik może wnioskować o przeprowadzenie dyskusji w przedmiocie
zasadności wyrażenia przedmiotowej zgody.
Uchwała Zgromadzenia Uczestników jest protokołowana przez notariusza.
Fundusz ogłasza treść uchwał podjętych przez Zgromadzenie Uczestników w drodze
ogłoszenia na stronie internetowej, o której mowa w art. 28 ust. 1.

W pozostałym zakresie Statut Funduszu pozostaje bez zmian.
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