OGŁOSZENIE Z DNIA 24 LUTEGO 2020 R. O ZMIANIE
REGLAMINU UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA „MOJE JUTRO”
(„REGULAMIN”)
Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej „Towarzystwo”) działając na podstawie
postanowień §5 ust. 5 Regulaminu, informuje niniejszym o dokonaniu zmian Regulaminu
Uczestnictwa w Programie Systematycznego Oszczędzania „Moje Jutro”.
Zmiany Regulaminu wskazane poniżej wchodzą w życie w terminie 30 dni od dnia ich ogłoszenia
w stosunku do Inwestorów, przy czym zmiana wskazana w pkt 5) niniejszego ogłoszenia nie
obejmuje Uczestników Programu, którzy przystąpili do Programu przed dniem wejścia w życie
niniejszych zmian i tym samym zachowują oni nabyte prawa do uzyskania bonusu określonego w
§4 ust. 1 lit. a) Regulaminu według dotychczasowych zasad obowiązujących do dnia wejścia w
życie niniejszych zmian.
1) W §1 ust. 2 Regulaminu dodaje się kolejno lit. d) o następującym brzmieniu:
„d) Strategia Indywidualna: realizowana poprzez dowolne alokowanie środków przez Inwestora
w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Spokojna Inwestycja, Subfunduszu Obligacyjnego,
Subfunduszu Akcyjnego oraz Subfunduszu Alternatywnego, z tym jednak zastrzeżeniem, że alokacja
w jeden Subfundusz nie może być niższa niż 5% (alokacja powinna być określona w pełnych
wartościach procentowych); dopuszczalna jest zmiana alokacji środków w ramach Strategii
Indywidualnej;
- przy czym, odniesieniu do strategii wskazanych w ppkt a), b) i c), w związku ze zmianami wartości
Jednostek Uczestnictwa poszczególnych Subfunduszy w czasie trwania Programu oraz w celu
zachowania właściwej struktury inwestycji, podział środków Inwestora zgromadzonych w
Subfunduszach, będzie dostosowywany comiesięcznie do wybranej przez Inwestora Strategii
Inwestycyjnej.”.
2)

W §1 ust. 3 lit. c) Regulaminu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„c) składa deklarację określającą wysokość miesięcznej, kwoty, którą zamierza inwestować w
trakcie trwania Programu. Deklaracja ta nie stanowi zobowiązania Inwestora do dokonania wpłat
we wskazanej wysokości, jednakże stanowić będzie podstawę do obliczenia Opłaty pobieranej
przez Towarzystwo w związku z przystąpieniem Inwestora do Programu. Łączna wartość
zadeklarowanej kwoty inwestycji (iloczyn 24, 60 lub 120 miesięcy i zadeklarowanej miesięcznej
kwoty inwestycji) stanowi również górną dopuszczalną kwotę inwestycji Inwestora w trakcie
trwania Programu przy czym kwota ta nie może być wyższa niż 100.000 PLN.”.

3) W §2 ust. 2 Regulaminu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„2. Niezależnie od postanowień ust. 1. Inwestor zobowiązany jest do dokonania pierwszej wpłaty
w wysokości umożliwiającej pokrycie Opłaty z tytułu przystąpienia do Programu oraz
zadeklarowanej miesięcznej wpłaty. Podstawą do wyliczenia Opłaty jest łączna zadeklarowana
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przez Inwestora kwota inwestycji, o której mowa w treści § 1 pkt 3c) Regulaminu. Wartość Opłaty
wynosi:
a)
2% zadeklarowanej łącznej kwoty inwestycji w ramach Programu, w przypadku wyboru
Wariantu I czasu trwania Programu;
b)
3% zadeklarowanej łącznej kwoty inwestycji w ramach Programu, w przypadku wyboru
Wariantu II czasu trwania Programu;
c)
4% zadeklarowanej łącznej kwoty inwestycji w ramach Programu, w przypadku wyboru
Wariantu III czasu trwania Programu.”.

4) W §2 ust. 3 Regulaminu dodaje się kolejno lit. b) o następującym brzmieniu:
„b) wyłącznie zadeklarowanej miesięcznej wpłaty W takim przypadku 100% kwoty Opłaty będzie
pobierane w ratach, poprzez dokonywanie odkupienia Jednostek Uczestnictwa w okresach
miesięcznych, w wysokości nie większej niż 50% wartości zgromadzonych przez Inwestora środków
w ramach Programu, do momentu uzupełnienia brakującej kwoty Opłaty.”.

5) W §4 ust. 1 lit. a) Regulaminu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„a) w przypadku Programu w Wariancie I: 30% tego wynagrodzenia pobranego przez
Towarzystwo;”.

W pozostałej części niniejszy Regulamin pozostaje bez zmian.
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