PRZYTOCZENIE ZMIAN W TREŚCI DOKUMENTU KLUCZOWE INFORMACJE DLA INWESTORÓW
SUBFUNDUSZY WYDZIELONYCH W RAMACH SUPERFUND SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ
INWESTYCYJNY OTWARTY
(SUPERFUND SFIO)
zmiany zostały dokonane oraz opublikowane dnia 16 lutego 2018 roku na stronie internetowej
Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. www.superfund.pl

I. SUPERFUND RED:
W treści Kluczowych informacji dla inwestorów sporządzonych dla subfunduszu Superfund RED
dokonane zostały następujące zmiany:
1. Zmiana w części „Wyniki osiągnięte w przeszłości” – wykreślony został wynik za 2007 rok, a
dodany za 2017 rok jak poniżej:
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▪Subfundusz
* Subfundusz posiadał w danym roku inną charakterystykę

2. Zmieniona została data aktualizacji na następującą:
„Niniejsze kluczowe informacje dla inwestorów są aktualne na dzień 16 lutego 2018”

II. SUPERFUND GREEN:
W treści Kluczowych informacji dla inwestorów sporządzonych dla subfunduszu Superfund GREEN
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dokonane zostały następujące zmiany:
1. Zmiana w części „Profil ryzyka i zysku” – nazwa funduszu „Superfund Green One” została
zmieniona na „Superfund Green Sicav” jak poniżej:
Syntetyczny wskaźnik ryzyka został obliczony na podstawie wycen Jednostki Uczestnictwa
Subfunduszu w ciągu ostatnich 5 lata, przy czym dla okresu sprzed zmiany polityki inwestycyjnej
Subfunduszu syntetyczny wskaźnik ryzyka obliczony został na podstawie zmienności portfela
modelowego złożonego w 100% z Superfund Green Sicav, a dla okresu gdy Superfund Green Sicav
nie zbywał jeszcze Tytułów Uczestnictwa w 100% z Superfund Green B EUR. Dane te nie muszą być
wiarygodnym wskazaniem profilu ryzyka i zysku Subfunduszu w przyszłości.
2. Zmiana w części „Wyniki osiągnięte w przeszłości” – wykreślony został wynik za 2007 rok, a
dodany za 2017 rok jak poniżej:
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▪Subfundusz
* Subfundusz posiadał w danym roku inną charakterystykę

3. Zmieniona została data aktualizacji na następującą:
„Niniejsze kluczowe informacje dla inwestorów są aktualne na dzień 16 lutego 2018”

III. SUPERFUND BLUE:
W treści Kluczowych informacji dla inwestorów sporządzonych dla subfunduszu Superfund BLUE
dokonane zostały następujące zmiany:
1. Zmiana w części „Cele i polityka inwestycyjna” - nazwa subfunduszu „Superfund GMP
Superfund BLUE” została zmieniona na „GMP Superfund BLUE” jak poniżej:
Subfundusz Superfund BLUE realizuje swój cel inwestycyjny poprzez inwestowanie do 100%
posiadanych aktywów, w tytuły uczestnictwa GMP Superfund BLUE, subfunduszu wydzielonego w
ramach funduszu zagranicznego Global Managers Platform Sicav. Celem inwestycyjnym Global
Managers Platform Sicav, jest długoterminowy wzrost, który stara się osiągnąć poprzez inwestowanie
w zbywalne papiery wartościowe, instrumenty dłużne i instrumenty rynku pieniężnego, dopuszczone
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lub będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym w ramach „Rynku Kwalifikowanego" (w
rozumieniu prospektu emisyjnego Global Managers Platform Sicav, tj. rynku, który działa regularnie i
jest uznawany i otwarty w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym kraju Europy
Wschodniej, Europy Zachodniej, Azji, Ameryki Północnej, Ameryki Południowej, Afryki i Oceanii),
niezależnie od tego, czy są one denominowane w EUR, czy w jakiejkolwiek innej walucie
międzynarodowej. Celem Global Managers Platform Sicav jest ponadto maksymalizowanie dochodów
z inwestycji poprzez inwestowanie w portfel papierów wartościowych o stałym i zmiennym
oprocentowaniu, w zbywalne instrumenty dłużne zabezpieczone aktywami emitowane przez
podmioty publiczne, prywatne i korporacje.
Subfundusz Superfund BLUE może dokonywać również lokat, w inne niż tytuły uczestnictwa
subfunduszu GMP Superfund BLUE, instrumenty finansowe wskazane w statucie, w tym w: jednostki
uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji
wspólnego inwestowania, certyfikaty inwestycyjne, papiery wartościowe, takie jak obligacje, bony
skarbowe, bony pieniężne oraz weksle, instrumenty rynku pieniężnego, wierzytelności, waluty,
instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, depozyty. Lokaty w
instrumenty pochodne mogą być dokonywane w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego
związanego z innymi lokatami Subfunduszu.
2. Zmiana w części „Wyniki osiągnięte w przeszłości” – wykreślony został wynik za 2007 rok, a
dodany za 2017 rok jak poniżej:
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▪Subfundusz
* Subfundusz posiadał w danym roku inną charakterystykę

3. Zmieniona została data aktualizacji na następującą:
„Niniejsze kluczowe informacje dla inwestorów są aktualne na dzień 16 lutego 2018”

IV. SUPERFUND GOLDFUTURE:
W treści Kluczowych informacji dla inwestorów sporządzonych dla subfunduszu Superfund
GoldFuture dokonane zostały następujące zmiany:
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1. Zmiana w części „Cele i polityka inwestycyjna” – nazwa funduszu „Superfund Green One”
została zmieniona na „Superfund Green Sicav” jak poniżej:
Subfundusz Superfund GoldFuture realizuje swój cel inwestycyjny poprzez inwestowanie do 100%
posiadanych aktywów, w tytuły uczestnictwa Class Gold zbywane przez Superfund Green Sicav,
będącego subfunduszem wydzielonym w ramach funduszu zagranicznego Superfund Sicav.
Wspomniany fundusz zagraniczny Superfund Sicav, z siedzibą w Luksemburgu, którego tytuły
uczestnictwa nabywa Subfundusz Superfund GoldFuture, jest funduszem typu managed futures, który
dokonuje lokowania posiadanych aktywów głównie w instrumenty pochodne, zarówno bezpośrednio
jak i poprzez uczestnictwo w funduszach hedgingowych, w tym w instrumenty pochodne dla których
bazą jest cena złota wyrażona w USD. Fundusz zagraniczny lokuje posiadane aktywa również w inne
instrumenty finansowe przewidziane w prospekcie informacyjnym tego funduszu. Stosowane przez
fundusz zagraniczny specjalne techniki inwestycyjne, związane ze stosowaniem różnego rodzaju
instrumentów pochodnych typu futures i forward, opcji, transakcji swapowych i innych pochodnych
instrumentów finansowych mogą powodować, iż wartość aktywów tego funduszu będzie podlegała
dużej zmienności, zaś ryzyko poniesienia straty będzie bardzo wysokie.
2. Zmiana w części „Profil ryzyka i zysku” – nazwa funduszu „Superfund Green One” została
zmieniona na „Superfund Green Sicav” jak poniżej:
Syntetyczny wskaźnik ryzyka został obliczony na podstawie wycen Jednostki Uczestnictwa
Subfunduszu w ciągu ostatnich 5 lat, przy czym dla okresu sprzed zmiany polityki inwestycyjnej
Subfunduszu syntetyczny wskaźnik ryzyka obliczony został na podstawie zmienności portfela
modelowego złożonego w 100% z Superfund Green Sicav (Class Gold), a dla okresu, gdy Superfund
Green Sicav nie zbywał jeszcze Tytułów Uczestnictwa w 100% z Superfund Green B EUR (Class Gold).
Dane te nie muszą być wiarygodnym wskazaniem profilu ryzyka i zysku Subfunduszu w przyszłości. W
szczególności nie ma pewności, że wskazana kategoria ryzyka i zysku pozostanie niezmienna oraz, że
przypisanie Subfunduszu do określonej kategorii nie ulegnie zmianie.
3.

Zmiana w części „Wyniki osiągnięte w przeszłości” – wykreślony został wynik za 2007 rok, a
dodany za 2017 rok jak poniżej:
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4. Zmieniona została data aktualizacji na następującą:
„Niniejsze kluczowe informacje dla inwestorów są aktualne na dzień 16 lutego 2018”

V. SUPERFUND AKCJI:
W treści Kluczowych informacji dla inwestorów sporządzonych dla subfunduszu Superfund Akcji
dokonane zostały następujące zmiany:
1. Zmiana w części „Wyniki osiągnięte w przeszłości” – wykreślony został wynik za 2007 rok, a
dodany za 2017 rok jak poniżej:
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▪Subfundusz
* Subfundusz posiadał w danym roku inną charakterystykę

2. Zmieniona została data aktualizacji na następującą:
„Niniejsze kluczowe informacje dla inwestorów są aktualne na dzień 16 lutego 2018”

VI. SUPERFUND PŁYNNOŚCIOWY :
W treści Kluczowych informacji dla inwestorów sporządzonych dla subfunduszu Superfund
Płynnościowy dokonane zostały następujące zmiany:
1. Zmiana w części „Wyniki osiągnięte w przeszłości” – wykreślony został wynik za 2007 rok, a
dodany za 2017 rok jak poniżej:
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▪Subfundusz
* Subfundusz posiadał w danym roku inną charakterystykę

2. Zmieniona została data aktualizacji na następującą:
„Niniejsze kluczowe informacje dla inwestorów są aktualne na dzień 16 lutego 2018”

W pozostałej część treść KIID subfunduszy Superfund SFIO pozostają bez zmian.
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