PRZYTOCZENIE ZMIAN W TREŚCI PROSPEKTU INFORMACYJNEGO

SUPERFUND SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY
(SUPERFUND SFIO PORTFELOWY)

1) Strona tytułowa:
PROSPEKT INFORMACYJNY FUNDUSZU ZOSTAŁ SPORZĄDZONY W DNIU
11 CZERWCA 2013 ROKU
TEKST JEDNOLITY PROSPEKTU ZOSTAŁ SPORZĄDZONY W DNIU
29 MAJA 2018 ROKU
2) Pkt 2.3. - dokonano aktualizacji następujących danych:
2.3. WYSOKOŚĆ KAPITAŁU WŁASNEGO TOWARZYSTWA. WYSOKOŚĆ SKŁADNIKÓW KAPITAŁU
WŁASNEGO NA OSTATNI DZIEŃ BILANSOWY. INFORMACJA O OPŁACENIU KAPITAŁU
Kapitał własny Towarzystwa na dzień 31 grudnia 2017 r. przedstawiał się w sposób następujący:
wysokość kapitału własnego: 3.633.195,03 PLN, kapitał podstawowy: 2.110.000 PLN, strata netto w
roku obrotowym 2017: 882.690,87 PLN, kapitał zapasowy: 11.189.500 PLN. Kapitał zakładowy został
opłacony w całości.
3) Pkt 2.5. – dokonano aktualizacji następujących danych:
2.5. IMIONA I NAZWISKA CZŁONKÓW ZARZĄDU, CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ ORAZ OSÓB
ZARZĄDZAJĄCYCH FUNDUSZEM
W skład Zarządu Towarzystwa wchodzą: Paweł Grubiak - Prezes Zarządu Towarzystwa, Aneta Żółkowska Członek Zarządu Towarzystwa. W skład Rady Nadzorczej Towarzystwa wchodzą: Ulf Medek –
Przewodniczący Członek Rady Nadzorczej, Paweł Pawlukiewicz – Członek Rady Nadzorczej, Daniel
Kijak - Członek Rady Nadzorczej, Katharina Ledóchowski - Członek Rady Nadzorczej. Utworzonymi

przez Towarzystwo funduszami inwestycyjnymi zarządzają: Filip Nowicki, Aleksander Szymerski.
Funkcje pełnione poza Towarzystwem przez osoby wchodzące w skład Zarządu, Rady Nadzorczej oraz
osoby zarządzające funduszami nie mają w opinii Towarzystwa znaczenia dla sytuacji uczestników.
4) Pkt 3.25. – dokonano aktualizacji następujących danych:

3.25. INFORMACJE NA TEMAT OBOWIĄZKÓW PODATKOWYCH FUNDUSZU ORAZ SZCZEGÓŁOWE
INFORMACJE NA TEMAT OBOWIĄZKÓW PODATKOWYCH UCZESTNIKÓW FUNDUSZU W ZWIĄZKU Z
POSIADANIEM JEDNOSTEK UCZESTNICTWA (INFORMACJA DOTYCZY WSZYSTKICH SUBFUNDUSZY
WYDZIELONYCH W RAMACH SUPERFUND SFIO PORTFELOWY)
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3.25.1. Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy jako fundusz
inwestycyjny działający na podstawie przepisów Ustawy o funduszach Inwestycyjnych jest
podmiotowo zwolniony od podatku dochodowego na podstawie postanowień art. 6 ust. 1 pkt. 10
ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2343
t.j.). Oznacza to, że przyrost wartości Aktywów Funduszu i poszczególnych Subfunduszy nie podlega
opodatkowaniu do momentu, kiedy Aktywa te pozostają elementem masy majątkowej Funduszu.
Obowiązek podatkowy powstaje zatem jedynie po stronie Uczestnika Funduszu z chwilą kiedy w
związku ze złożeniem zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa, Uczestnikowi stawiane są do
dyspozycji środki pieniężne pochodzących z odkupienia. Fundusz pełni w takim wypadku funkcję
płatnika podatku dochodowego, tj. zobowiązany jest do naliczenia należnego podatku (w sytuacji,
gdy Uczestnik uzyskał dochód w związku ze swoją inwestycją w Funduszu) oraz odprowadzenia
naliczonego podatku na rachunek właściwego urzędu skarbowego. Niezwykle istotną okolicznością
jest również fakt, że zgodnie z postanowieniami art. 17 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych, dokonanie zamiany Jednostek Uczestnictwa pomiędzy Subfunduszami nie będzie
stanowić dla Uczestnika podstawy do zapłacenia podatku.
3.25.2. W przypadku osób fizycznych będących Uczestnikami Funduszu, dochody tych osób,
uzyskane w związku z uczestnictwem w Funduszu podlegają obowiązkowi podatkowemu na
podstawie postanowień art. 30a ust. 1 pkt 5) Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym
od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 200 t.j.). Od dochodów uzyskanych z tytułu uczestnictwa w
Funduszu pobierany jest 19% zryczałtowany podatek dochodowy. Należy przy tym pamiętać, że
dochodów uzyskanych z tytułu uczestnictwa w Funduszu nie łączy się z dochodami opodatkowanymi
na zasadach ogólnych określonymi w przepisach wspomnianej ustawy. Ponadto Uczestnik Funduszu
powinien być świadomy faktu, że dochodu osiągniętego w związku z inwestycją w Fundusz nie
pomniejsza się o straty z tytułu udziału w funduszach kapitałowych (pojęcie to obejmuje nie tylko
fundusze inwestycyjne, ale również fundusze zagraniczne i ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe)
oraz inne straty z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych, poniesione w roku podatkowym oraz w
latach poprzednich. Wspomniana wyżej ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych reguluje
ponadto w treści art. 30a) ust 9, ust. 10 i ust. 11, kwestie opodatkowania oraz możliwości odliczeń od
podatku płaconego w związku z uczestnictwem w Funduszu wynikające z uzyskiwanych przez
Uczestnika przychodów (dochodów) poza granicami Polski.
3.25.3. W przypadku osób prawnych i spółek kapitałowych w organizacji, spółek komandytowoakcyjnych, jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej (z wyjątkiem spółek
osobowych - innych niż spółki komandytowo-akcyjne) oraz spółek niemających osobowości prawnej
mających siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego
tego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości
swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania, będących Uczestnikami Funduszu, dochody
tych podmiotów uzyskane w związku z uczestnictwem w Funduszu podlegają obowiązkowi
podatkowemu i są opodatkowane na zasadach ogólnych określonych w ustawie z dnia 15 lutego
1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2343 t.j.). Zgodnie z
postanowieniami art. 19 ust. 1 tej ustawy wysokość podatku wynosi 19% podstawy opodatkowania.
5) Ppkt 3.28.2. – dokonano następujących zmian:
3.28.2. Subfundusz Superfund Akcyjny, podobnie jak pozostałe Subfundusze wydzielone w ramach
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy, zobowiązany jest do wskazania
w Prospekcie wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych, który odzwierciedla udział kosztów
niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości Aktywów
Netto Subfunduszu za dany rok. Należy przy tym wskazać, że niektóre kategorie kosztów nie są
włączane do Współczynnika Kosztów Całkowitych, są to: koszty transakcyjne, w tym prowizje i opłaty
maklerskie, podatki związane z nabyciem lub zbyciem składników portfela, odsetki z tytułu
zaciągniętych pożyczek lub kredytów, świadczenia wynikające z realizacji umów, których
przedmiotem są instrumenty pochodne, opłaty związane z nabyciem lub odkupieniem jednostek
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uczestnictwa lub inne opłaty ponoszone bezpośrednio przez uczestnika, wartości świadczeń
dodatkowych.
Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017
roku wyniosła 0,04.
Współczynnik Kosztów Całkowitych oblicza się według wzoru:
WKC = Kt / WANt
gdzie:
WAN - oznacza średnią wartość aktywów netto funduszu,
K - oznacza koszty funduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości
funduszy inwestycyjnych,
t – oznacza okres sprawozdawczy.
6) Ppkt 3.29.2. – dokonano następujących zmian:
3.29.2. Subfundusz Superfund Obligacyjny, podobnie jak pozostałe Subfundusze wydzielone w
ramach Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy, zobowiązany jest do
wskazania w Prospekcie wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych, który odzwierciedla udział
kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości
Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok. Należy przy tym wskazać, że niektóre kategorie kosztów
nie są włączane do Współczynnika Kosztów Całkowitych, są to: koszty transakcyjne, w tym prowizje i
opłaty maklerskie, podatki związane z nabyciem lub zbyciem składników portfela, odsetki z tytułu
zaciągniętych pożyczek lub kredytów, świadczenia wynikające z realizacji umów, których
przedmiotem są instrumenty pochodne, opłaty związane z nabyciem lub odkupieniem jednostek
uczestnictwa lub inne opłaty ponoszone bezpośrednio przez uczestnika, wartości świadczeń
dodatkowych.
Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017
roku wyniosła 0,02.
Współczynnik Kosztów Całkowitych oblicza się według wzoru:
WKC = Kt / WANt
gdzie:
WAN - oznacza średnią wartość aktywów netto funduszu,
K - oznacza koszty funduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości
funduszy inwestycyjnych,
t – oznacza okres sprawozdawczy.
7) Ppkt 3.30.2. – dokonano następujących zmian:
3.30.2. Subfundusz Superfund Pieniężny, podobnie jak pozostałe Subfundusze wydzielone w ramach
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Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy, zobowiązany jest do
prezentowania w Prospekcie wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych, który odzwierciedla
udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej
wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok. Należy przy tym wskazać, że niektóre kategorie
kosztów nie są włączane do Współczynnika Kosztów Całkowitych, są to: koszty transakcyjne, w tym
prowizje i opłaty maklerskie, podatki związane z nabyciem lub zbyciem składników portfela, odsetki
z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów, świadczenia wynikające z realizacji umów, których
przedmiotem są instrumenty pochodne, opłaty związane z nabyciem lub odkupieniem jednostek
uczestnictwa lub inne opłaty ponoszone bezpośrednio przez uczestnika, wartości świadczeń
dodatkowych.
Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017
roku wyniosła 0,01.

Współczynnik Kosztów Całkowitych oblicza się według wzoru:
WKC = Kt / WANt
gdzie:
WAN - oznacza średnią wartość aktywów netto funduszu,
K - oznacza koszty funduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości
funduszy inwestycyjnych,
t – oznacza okres sprawozdawczy.
8) Ppkt 3.31.2. – dokonano następujących zmian:
3.31.2. Subfundusz Superfund Alternatywny podobnie jak pozostałe Subfundusze wydzielone w
ramach Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy, zobowiązany jest do
prezentowania w Prospekcie wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych, który odzwierciedla
udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej
wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok. Należy przy tym wskazać, że niektóre kategorie
kosztów nie są włączane do Współczynnika Kosztów Całkowitych, są to: koszty transakcyjne, w tym
prowizje i opłaty maklerskie, podatki związane z nabyciem lub zbyciem składników portfela, odsetki
z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów, świadczenia wynikające z realizacji umów, których
przedmiotem są instrumenty pochodne, opłaty związane z nabyciem lub odkupieniem jednostek
uczestnictwa lub inne opłaty ponoszone bezpośrednio przez uczestnika, wartości świadczeń
dodatkowych.
Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017
roku wyniosła 0,03.
Współczynnik Kosztów Całkowitych oblicza się według wzoru:
WKC = Kt / WANt
gdzie:
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WAN - oznacza średnią wartość aktywów netto funduszu,
K - oznacza koszty funduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości
funduszy inwestycyjnych,
t – oznacza okres sprawozdawczy.
9) Ppkt 3.32.1. oraz 3.32.2. – dokonano następujących aktualizacji:
3.32.1. Wartość Aktywów Netto Funduszu na koniec ostatniego roku obrotowego wynosiła 4.709 tys.
PLN.

Wartość aktywów netto na koniec 2017 r.
Superfund Alternatywny
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3.32.2. Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu
Superfund Alternatywny za ostatnie 3 lata (2015 --- 2017) wynosiła -4,02 %

Średnia stopa zwrotu za ostatnie 3 lata obrotowe
Superfund Alternatywny
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10) Ppkt 3.33.1. oraz 3.33.2. – dokonano następujących aktualizacji:
3.33.1. Wartość Aktywów Netto Funduszu na koniec ostatniego roku obrotowego wynosiła 5.652 tys.
PLN.

Wartość aktywów netto na koniec 2017 r.
Superfund Obligacyjny
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3.33.2. Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu
Superfund Obligacyjny za ostatnie 3 lata (2015 - 2017) wyniosła 0,93%.

Średnia stopa zwrotu za ostatnie 3 lata obrotowe
Superfund Obligacyjny

3 lata
1%
1%
1%
1%
1%
1%
0%
0%
0%
0%
0%

0,93%

11) Ppkt 3.34.1. oraz 3.34.2. – dokonano następujących aktualizacji:
3.34.1. Wartość Aktywów Netto Funduszu na koniec ostatniego roku obrotowego wynosiła 38.379
tys. PLN.
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Dane w tys. PLN

Wartość aktywów netto na koniec 2017 r.
Superfund Pieniężny
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38 379 tys. PLN

3.34.2. Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu
Superfund Pieniężny za ostatnie3 lata (2015 - 2017) wynosiła 3,02 %.

Średnia stopa zwrotu za ostatnie 3 lata obrotowe
Superfund Pieniężny
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12) Ppkt 3.35.1. oraz 3.35.2. – dokonano następujących aktualizacji:
3.35.1. Wartość Aktywów Netto Funduszu na koniec ostatniego roku obrotowego wynosiła 8.825 tys.
PLN.
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Wartość aktywów netto na koniec 2017 r.
Superfund Akcyjny
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8 825 tys. PLN

3.35.2. Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu
Superfund Akcyjny za ostatnie 3 lata obrotowe (2015 - 2017) wynosiła -0,13 %.
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13) Pkt 4.1.– dokonano następujących aktualizacji:
4.1. NAZWA, SIEDZIBA I ADRES DEPOZYTARIUSZA WRAZ Z NUMERAMI TELEKOMUNIKACYJNYMI
Depozytariuszem, czyli bankiem wykonującym obowiązki określone w Ustawie, w szczególności
przechowującym Aktywa Funduszu oraz prowadzącym rejestr wszystkich Aktywów Funduszu i
wydzielonych w jego ramach Subfunduszy jest Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie,
przy ul. Lecha Kaczyńskiego 26. Numer telefonu: (+ 48 22) 579-90-00, numer telefaxu: (+ 48 22) 57990-01.
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14) Pkt 4.3.– dokonano następujących aktualizacji:
4.3. ZAKRES OBOWIĄZKÓW DEPOZYTARIUSZA WOBEC UCZESTNIKÓW FUNDUSZU W ZAKRESIE
REPREZENTOWANIA ICH INTERESÓW WOBEC TOWARZYSTWA
Depozytariusz, na zasadach określonych w Ustawie, na wniosek Uczestników, wytacza powództwa
na rzecz Uczestników przeciwko Towarzystwu z tytułu szkody spowodowanej niewykonaniem lub
nienależytym wykonaniem obowiązków w zakresie zarządzania Funduszem i jego reprezentacji.
Depozytariusz może udzielić pełnomocnictwa procesowego adwokatowi lub radcy prawnemu. Z
uwzględnieniem art. 98 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz.U. z 2018 r. poz. 155) koszty procesu ponosi Uczestnik, z wyjątkiem kosztów zastępstwa
procesowego Uczestnika, które w przypadku przegrania procesu ponosi Depozytariusz. W przypadku,
gdy Depozytariusz stwierdzi brak podstaw do wytoczenia powództwa, jest obowiązany zawiadomić o
tym Uczestnika, nie później niż w terminie trzech tygodni od dnia złożenia wniosku przez Uczestnika.
Ponadto Depozytariusz niezwłocznie powiadamia Komisję Nadzoru Finansowego, że Fundusz działa z
naruszeniem prawa lub nienależycie uwzględnia interes Uczestników Funduszu.
15) Ppkt 5.2.2.– dokonano następujących aktualizacji:
5.2.2. DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.
Deutsche Bank Polska S.A., działając na podstawie umowy z Towarzystwem, prowadzi dystrybucję
Jednostek Uczestnictwa następujących Subfunduszy wydzielonych w ramach Superfund
Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy: Superfund Akcyjny, Superfund
Obligacyjny, Superfund Pieniężny, Superfund Alternatywny. Deutsche Bank Polska S.A. ma siedzibę
w Warszawie przy ul. Lecha Kaczyńskiego 26 (00 – 609 Warszawa), numer telefonu: (022) 579 98 00,
INFOLINIA: 0 801 181 818, numer telefaxu: (022) 579 98 01. Informacje o miejscach, w których
przyjmowane są zlecenia nabycia i odkupienia można uzyskać w siedzibie Dystrybutora, bądź za
pośrednictwem wskazanego wyżej numeru telefonu lub poprzez pocztę elektroniczną: email:info.db@db.com
16) Ppkt 5.2.17. został zaktualizowany jak poniżej:
5.2.17. SYMPHONY WEALTH MANAGEMENT SP. Z O.O.
Symphony Wealth Management Sp. z o.o., działając na podstawie umowy z Towarzystwem prowadzi
dystrybucję Jednostek Uczestnictwa następujących Subfunduszy wydzielonych w ramach Superfund
Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy: Superfund Akcyjny, Superfund
Obligacyjny, Superfund Pieniężny, Superfund Alternatywny. Symphony Wealth Management Sp. z
o.o. ma siedzibę w Krakowie przy Plac Bohaterów Getta 17 (30-547 Kraków), numer telefonu:
+48327700321. Informacje o miejscach, w których przyjmowane są zlecenia nabycia i odkupienia
można uzyskać w siedzibie Dystrybutora, bądź za pośrednictwem wskazanego wyżej numeru
telefonu, lub poprzez pocztę elektroniczną email: biuro@24ontime.pl

17) Do treści Prospektu dodano nowe ppkt 5.2.18. oraz 5.2.19. jak poniżej:

5.2.18. PROSERVICE FINTECO SP. Z O.O.
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ProService Finteco Sp. z o.o., działając na podstawie umowy z Towarzystwem, prowadzi dystrybucję
Jednostek Uczestnictwa następujących Subfunduszy wydzielonych w ramach Superfund
Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy: Superfund Akcyjny, Superfund
Obligacyjny, Superfund Pieniężny, Superfund Alternatywny. ProService Finteco Sp. z o.o. ma siedzibę
w Warszawie przy ulicy Konstruktorskiej 12A (02 – 673 Warszawa), numer telefonu: (22) 588 19 00,
numer faxu: (22) 588 19 50. ProService Finteco Sp. z o.o. prowadzi dystrybucję Jednostek
Uczestnictwa w tym: przyjmuje zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa, zlecenia odkupienia
Jednostek Uczestnictwa oraz przyjmuje inne zlecenia, dokumenty i dyspozycje związane z obsługą
Uczestników Funduszu. Informacje o punktach zbywających i odkupujących Jednostki Uczestnictwa
można uzyskać w siedzibie Dystrybutora, bądź za pośrednictwem wskazanego wyżej numeru
telefonu lub poprzez pocztę elektroniczną, e-mail: office@psat.pl
5.2.19. KUP FUNDUSZ S.A.
Kup Fundusz S.A., działając na podstawie umowy z Towarzystwem, prowadzi dystrybucję Jednostek
Uczestnictwa następujących Subfunduszy wydzielonych w ramach Superfund Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny Otwarty Portfelowy: Superfund Akcyjny, Superfund Obligacyjny, Superfund Pieniężny,
Superfund Alternatywny. Kup Fundusz S.A. ma siedzibę w Warszawie przy ulicy Hrubieszowskiej 6A
(01-209 Warszawa), numer telefonu: (22) 431 82 93. Kup Fundusz S.A. prowadzi dystrybucję Jednostek
Uczestnictwa w tym: przyjmuje zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa, zlecenia odkupienia
Jednostek Uczestnictwa oraz przyjmuje inne zlecenia, dokumenty i dyspozycje związane z obsługą
Uczestników Funduszu. Informacje o punktach zbywających i odkupujących Jednostki Uczestnictwa
można uzyskać w siedzibie Dystrybutora, bądź za pośrednictwem wskazanego wyżej numeru
telefonu.
18) Treść Prospektu w pkt 7.1. DEFINICJE POJĘĆ I OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW została zaktualizowana w
następujących miejscach:
Rozporządzenie
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego
funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz
wyliczania zysku do ryzyka tych funduszy(Dz. U. z 2013 r. poz. 673 ).
Ustawa/ Ustawa o Funduszach Inwestycyjnych
Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami
inwestycyjnymi (Dz. U. - z 2018 r. poz. 56 t.j.)
Ustawa o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia
emerytalnego/ Ustawa o IKE/IKZE
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych
kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1776 t.j.).
Ustawa o ofercie
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.
512 t.j.).
Ustawa o PIT
ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 200
t.j..).
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W pozostałej części Prospekt Informacyjny Superfund SFIO Portfelowy pozostaje bez zmian.
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