SUPERFUND
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
Ul. Dzielna 60, 01 029 Warszawa
Infolinia: 0 801 588 188
Tel. 22 556 88 60, Fax. 22 556 88 80
superfundtfi@superfund.com
www.superfund.pl

Ogłoszenie z dnia 15 grudnia 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 15 grudnia 2017 roku:
1. W Rozdziale I Statutu, w Art. 3 punkt 33) otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„33) Ustawa, Ustawa o Funduszach Inwestycyjnych – ustawa z dnia 27 maja 2004 roku o
funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z
2004 r. nr 146, poz. 1546 ze zm.2016.1896 – t.j.).”
2. W Rozdziale VII Statutu, w Art. 15 ust. 36 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„36. GMP Superfund Blue inwestuje głównie w:
1) bezpośrednio lub za pośrednictwem finansowych instrumentów pochodnych w akcje i
instrumenty związane z akcjami spółek notowanych na całym świecie na wszystkich giełdach oraz
bez ograniczeń geograficznych,
2) obligacje skarbowe bez ograniczeń dotyczących duracji, ratingu, kraju emitenta i waluty.”
3. W Rozdziale VII Statutu, w Art. 15 ust. 42 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„42.Finansowe instrumenty pochodne wykorzystywane przez GMP Superfund Blue mogą
obejmować, ale nie są ograniczone do, kontraktów futures, opcji, kontraktów na różnice,
kontraktów forward na instrumenty finansowe i opcji na takie kontrakty, instrumenty powiązane z
ryzykiem kredytowym, kontrakty swap oraz inne kontrakty o stałym oprocentowaniu, kontrakty
walutowe i kredytowe będące w obrocie na rynku regulowanym lub poza rynkiem regulowanym
(„Over the counter"). Długie i krótkie pozycje mogą być stosowane w sposób opisany powyżej.”
4. W Rozdziale VII Statutu, w Art. 15 dodaje się nowe ustępy 43-46 w następującym brzmieniu:
„43. Jak szczegółowo opisuje strategia inwestycyjna GMP Superfund Blue, spośród instrumentów
pochodnych GMP Superfund Blue będzie głównie wykorzystywać swapy całkowitego dochodu
("TRS - Total return swaps") w celu, zależnie od możliwości rynkowych, zajmowania długich i
(syntetycznych) krótkich pozycji w akcje i instrumenty związane z akcjami.
44.Maksymalny udział aktywów GMP Superfund Blue, które mogą być zainwestowane w SFTs
(„Securities Financing Transactions - transakcje finansowania papierami wartościowymi„) i TRS
przedstawia się następująco:
1) Papiery wartościowe pożyczone do - 0%,
2)Papiery wartościowe pożyczone od - 0%,
3)Umowy z przyrzeczeniem odkupu - 0%,
4)Swapy całkowitego dochodu - 120%.
45.Obecny przewidywany udział aktywów GMP Superfund Blue, który będzie zainwestowany w
SFTs i TRS przedstawia się następująco:
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1) Papiery wartościowe pożyczone do - 0%,
2) Papiery wartościowe pożyczone od - 0%,
3) Umowy z przyrzeczeniem odkupu - 0%,
4) Swapy całkowitego dochodu - 100%.”,
46.GMP Superfund Blue dąży do ograniczania ogólnej zmienności z tytułu inwestycji na rynkach
akcyjnych, jednocześnie dążąc do maksymalizacji potencjału do osiąganych systematycznych
wyników w średnim terminie. GMP Superfund Blue stosuje własne strategie inwestycyjne
opracowane przez spółki z grupy Superfund. „Menedżer Inwestycyjny” (którym jest Superfund
Asset Management GMBH) podejmuje decyzje inwestycyjne za pomocą własnych,
automatycznych, skomputeryzowanych systemów transakcyjnych, które automatycznie generują
sygnały kupna i sprzedaży oraz stale monitorują odpowiednie wskaźniki
techniczne na
globalnych rynkach akcji, finansowych kontraktów futures oraz międzybankowych rynkach
walutowych. Systemy transakcyjne obecnie monitorują rynki w Australii, Kanadzie, Europie,
Japonii, Wielkiej Brytanii, USA, Hong Kongu i RPA, jednakże, nie ma ograniczenia co do regionów
geograficznych, na które GMP Superfund Blue może mieć ekspozycję, a GMP Superfund Blue od
czasu do czasu może również dokonywać transakcji na rynkach rozwijających się.”
a dotychczasowe ust. 43-49 oznacza się odpowiednio jako ust. 47-52.
5. W Rozdziale IX Statutu, w Art. 19 ust. 14 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„14.„Agent Administracyjny” Global Managers Platform Sicav, którym jest Apex Fund Services
(Malta) Limited – odział w Luksemburgu, otrzymuje „opłatę administracyjną” w wysokości
maksymalnie 6 punktów bazowych rocznie, należną co miesiąc, w oparciu o średnią wartość
aktywów netto subfunduszu w ciągu każdego miesiąca przy minimalnym limicie w wysokości
33000 euro rocznie za subfundusz.”.
6. W Rozdziale IX Statutu, w Art. 19 ust. 17 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„17.„Depozytariusz” Global Managers Platform Sicav
otrzyma „opłatę depozytową” w
maksymalnej wysokości 0.10% rocznie od wartości aktywów netto Global Managers Platform
Sicav.”.
W pozostałym zakresie Statut Funduszu pozostaje bez zmian.
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