PRZYTOCZENIE ZMIAN W TREŚCI DOKUMENTU KLUCZOWE INFORMACJE DLA INWESTORÓW
FUNDUSZU SUPERFUND TREND PLUS POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY
OTWARTY
(SUPERFUND TREND PLUS 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 Trend Plus Powiązany SFIO, Jednostka Uczestnictwa kategorii
Standardowej:
W treści Kluczowych informacji dla inwestorów sporządzonych dla subfunduszu Superfund Trend
Plus Powiązany SFIO, Jednostka Uczestnictwa kategorii Standardowej dokonane zostały
następujące zmiany:
1. Zmiana w części „Cele i polityka inwestycyjna” – nazwa funduszu „Superfund Green One”
została zmieniona na „Superfund Green Sicav” jak poniżej:
Realizacja celu inwestycyjnego Funduszu następuje poprzez inwestowanie posiadanych aktywów
wyłącznie w jednostki uczestnictwa funduszu podstawowego (Superfund Trend Podstawowy
SFIO). Wspomniany fundusz podstawowy inwestuje z kolei do 100% posiadanych aktywów,
w tytuły uczestnictwa Superfund Green Sicav, będącego subfunduszem wydzielonym w ramach
funduszu zagranicznego Superfund Sicav. Fundusz podstawowy może także inwestować swoje
aktywa w inne instrumenty finansowe w tym papiery wartościowe, jednostki uczestnictwa oraz
tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, instrumenty rynku pieniężnego, instrumenty
pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, depozyty. Lokaty
w instrumenty pochodne mogą być dokonywane w celu zapewnienia sprawnego zarządzania
portfelem inwestycyjnym funduszu podstawowego oraz ograniczenia ryzyka inwestycyjnego.
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
Funduszu w ciągu ostatnich 5 lat, przy czym dla okresu sprzed zmiany polityki funduszu
Superfund Trend Podstawowy SFIO, w który inwestuje Fundusz, 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 Funduszu w przyszłości.

3. Zmiana w części „Wyniki osiągnięte w przeszłości” – dodany został wynik za 2017 rok jak
poniżej:

Wyniki osiągnięte w przeszłości

60%
40%
20%
0%
-20%
-40%
-60%

2008* 2009* 2010* 2011* 2012* 2013* 2014* 2015* 2016 2017
58,3

-41,5

11,5

-24,0 -13,2

13,1

14,4

-0,1

-22,0

19,7

▪Subfundusz
* Subfundusz posiadał w danym roku inną charakterystykę

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

II. Superfund Trend Plus Powiązany SFIO, Jednostka Uczestnictwa kategorii
Internetowej:
W treści Kluczowych informacji dla inwestorów sporządzonych dla subfunduszu Superfund Trend
Plus Powiązany SFIO, Jednostka Uczestnictwa kategorii Internetowej dokonane zostały
następujące zmiany:
1. Zmiana w części „Cele i polityka inwestycyjna” – nazwa funduszu „Superfund Green One”
została zmieniona na „Superfund Green Sicav” jak poniżej:
Realizacja celu inwestycyjnego Funduszu następuje poprzez inwestowanie posiadanych aktywów
wyłącznie w jednostki uczestnictwa funduszu podstawowego (Superfund Trend Podstawowy
SFIO). Wspomniany fundusz podstawowy inwestuje z kolei do 100% posiadanych aktywów,
w tytuły uczestnictwa Superfund Green Sicav, będącego subfunduszem wydzielonym w ramach
funduszu zagranicznego Superfund Sicav. Fundusz podstawowy może także inwestować swoje
aktywa w inne instrumenty finansowe w tym papiery wartościowe, jednostki uczestnictwa oraz
tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, instrumenty rynku pieniężnego, instrumenty
pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, depozyty. Lokaty w instrumenty
pochodne mogą być dokonywane w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem
inwestycyjnym funduszu podstawowego oraz ograniczenia ryzyka inwestycyjnego.
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
Funduszu w ciągu ostatnich 5 lat, przy czym dla okresu sprzed zmiany polityki inwestycyjnej
funduszu Superfund Trend Podstawowy SFIO, w który inwestuje Fundusz, 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 Funduszu w przyszłości.

3. Zmiana w części „Wyniki osiągnięte w przeszłości” – dodany został wynik za 2017 rok jak
poniżej:
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* Subfundusz posiadał w danym roku inną charakterystykę

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

III. Superfund Trend Plus Powiązany SFIO, Jednostka Uczestnictwa kategorii PSI:
W treści Kluczowych informacji dla inwestorów sporządzonych dla subfunduszu Superfund Trend
Plus Powiązany SFIO, Jednostka Uczestnictwa kategorii PSI dokonane zostały następujące zmiany:
1. Zmiana w części „Cele i polityka inwestycyjna” – nazwa funduszu „Superfund Green One”
została zmieniona na „Superfund Green Sicav” jak poniżej:
Realizacja celu inwestycyjnego Funduszu następuje poprzez inwestowanie posiadanych aktywów
wyłącznie w jednostki uczestnictwa funduszu podstawowego (Superfund Trend Podstawowy
SFIO). Wspomniany fundusz podstawowy inwestuje z kolei do 100% posiadanych aktywów,
w tytuły uczestnictwa Superfund Green Sicav, będącego subfunduszem wydzielonym w ramach
funduszu zagranicznego Superfund Sicav. Fundusz podstawowy może także inwestować swoje
aktywa w inne instrumenty finansowe w tym papiery wartościowe, jednostki uczestnictwa oraz
tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, instrumenty rynku pieniężnego, instrumenty
pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, depozyty. Lokatyw instrumenty
pochodne mogą być dokonywane w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem
inwestycyjnym funduszu podstawowego oraz ograniczenia ryzyka inwestycyjnego.
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
Funduszu w ciągu ostatnich 5 lat, przy czym dla okresu sprzed zmiany polityki inwestycyjnej
funduszu Superfund Trend Podstawowy SFIO, w który inwestuje Fundusz, 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 Funduszu w przyszłości.
3. Zmiana w części „Wyniki osiągnięte w przeszłości” – dodany został wynik za 2017 rok jak
poniżej:
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* Subfundusz posiadał w danym roku inną charakterystykę

4. Zmieniona została data aktualizacji na następującą:
„Niniejsze kluczowe informacje dla inwestorów są aktualne na dzień 16 lutego 2018”
W pozostałej część treść KIID Superfund Trend Plus Powiązany SFIO pozostają bez zmian.

