SUPERFUND
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
Ul. Dzielna 60, 01 029 Warszawa
Infolinia: 22 556 88 62
Tel. 22 556 88 60, Fax. 22 556 88 80
superfundtfi@superfund.com
www.superfund.pl

PRZYTOCZENIE ZMIAN W TREŚCI DOKUMENTU KLUCZOWE INFORMACJE DLA INWESTORÓW
SUBFUNDUSZY WYDZIELONYCH W RAMACH SUPERFUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
PORTFELOWY
(SUPERFUND FIO PORTFELOWY)
zmiany zostały dokonane oraz opublikowane dnia 12 czerwca 2019 roku na stronie
internetowej Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. www.superfund.pl

I. SUPERFUND AKCYJNY:
W treści Kluczowych informacji dla inwestorów sporządzonych dla subfunduszu Superfund
Akcyjny dokonane zostały następujące zmiany:
1. Dokonano zmiany w sekcji „Opłaty”:
Opłaty jednorazowe pobierane przed lub po dokonaniu
inwestycji
Opłata za nabycie

4,50%

Jest to maksymalna kwota, jaka może zostać pobrana z Państwa
środków przed zainwestowaniem
Opłata za umorzenie

brak

Opłaty pobierane z Subfunduszu w ciągu roku
Opłaty bieżące

3,82%

Opłaty pobierane z Subfunduszu w określonych warunkach
szczególnych
Opłaty za wyniki

brak

2. Zmienione zostały informacje zawarte w sekcji „Informacje praktyczne”, zmienioną
treść w tym zakresie przedstawiamy poniżej:
Dodatkowe informacje o Subfunduszu, w tym informacje o aktualnej oraz historycznej wartości jednostek uczestnictwa można
uzyskać w siedzibie Superfund TFI S.A. (ul. Dzielna 60, Warszawa), za pośrednictwem infolinii +48 22 556 88 62 oraz na
stronie internetowej www.superfund.pl.

3. Zmieniona została data aktualizacji na następującą:
„Niniejsze kluczowe informacje dla inwestorów są aktualne na dzień 11 czerwca 2019 roku”

SUPERFUND TFI SA zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000234965, NIP 1070002513,
REGON 140147499, wysokość kapitału zakładowego: 2 110 000 złotych (wpłacony w całości).
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II. SUPERFUND OBLIGACYJNY:
W treści Kluczowych informacji dla inwestorów sporządzonych dla subfunduszu Superfund
Obligacyjny dokonane zostały następujące zmiany:
1. Dokonano zmiany w sekcji „Opłaty”:
Opłaty jednorazowe pobierane przed lub po dokonaniu
inwestycji
Opłata za nabycie

1,50%

Jest to maksymalna kwota, jaka może zostać pobrana z Państwa
środków przed zainwestowaniem
Opłata za umorzenie

brak

Opłaty pobierane z Subfunduszu w ciągu roku
Opłaty bieżące

2,40%

Opłaty pobierane z Subfunduszu w określonych warunkach
szczególnych
Opłaty za wyniki

brak

2. Zmienione zostały informacje zawarte w sekcji „Informacje praktyczne”, zmienioną
treść w tym zakresie przedstawiamy poniżej:
Dodatkowe informacje o Subfunduszu, w tym informacje o aktualnej oraz historycznej wartości jednostek uczestnictwa można
uzyskać w siedzibie Superfund TFI S.A. (ul. Dzielna 60, Warszawa), za pośrednictwem infolinii +48 22 556 88 62 oraz na
stronie internetowej www.superfund.pl.

3. Zmieniona została data aktualizacji na następującą:
„Niniejsze kluczowe informacje dla inwestorów są aktualne na dzień 11 czerwca 2019 roku”

III.

SUPERFUND ALTERNATYWNY:

W treści Kluczowych informacji dla inwestorów sporządzonych dla subfunduszu Superfund
Alternatywny dokonane zostały następujące zmiany:
1. Dokonano zmiany w sekcji „Opłaty”:
Opłaty jednorazowe pobierane przed lub po dokonaniu
inwestycji
Opłata za nabycie

4,50%

Jest to maksymalna kwota, jaka może zostać pobrana z Państwa
środków przed zainwestowaniem
Opłata za umorzenie

brak

SUPERFUND TFI SA zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000234965, NIP 1070002513,
REGON 140147499, wysokość kapitału zakładowego: 2 110 000 złotych (wpłacony w całości).
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Opłaty pobierane z Subfunduszu w ciągu roku
Opłaty bieżące

10,36%

Opłaty pobierane z Subfunduszu w określonych warunkach
szczególnych
Opłaty za wyniki

brak

2. Zmienione zostały informacje zawarte w sekcji „Informacje praktyczne”, zmienioną
treść w tym zakresie przedstawiamy poniżej:
Dodatkowe informacje o Subfunduszu, w tym informacje o aktualnej oraz historycznej wartości jednostek uczestnictwa można
uzyskać w siedzibie Superfund TFI S.A. (ul. Dzielna 60, Warszawa), za pośrednictwem infolinii +48 22 556 88 62 oraz na
stronie internetowej www.superfund.pl.

3. Zmieniona została data aktualizacji na następującą:
„Niniejsze kluczowe informacje dla inwestorów są aktualne na dzień 11 czerwca 2019 roku”
IV.

SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA:

W treści Kluczowych informacji dla inwestorów sporządzonych dla subfunduszu Superfund
Spokojna Inwestycja dokonane zostały następujące zmiany:
1. Dokonano zmiany w sekcji „Opłaty”:
Opłaty jednorazowe pobierane przed lub po dokonaniu
inwestycji
Opłata za nabycie

0,80%

Jest to maksymalna kwota, jaka może zostać pobrana z Państwa
środków przed zainwestowaniem
Opłata za umorzenie

brak

Opłaty pobierane z Subfunduszu w ciągu roku
Opłaty bieżące

0,24%

Opłaty pobierane z Subfunduszu w określonych warunkach
szczególnych
Opłaty za wyniki

brak

2. Zmieniona została data aktualizacji na następującą:
„Niniejsze kluczowe informacje dla inwestorów są aktualne na dzień 11 czerwca 2019 roku”
W pozostałej części treści KIID subfunduszy Superfund FIO Portfelowy pozostają bez zmian.

SUPERFUND TFI SA zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000234965, NIP 1070002513,
REGON 140147499, wysokość kapitału zakładowego: 2 110 000 złotych (wpłacony w całości).
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