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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 15 lipca 2020 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

4,52%

Opłaty pobierane z Subfunduszu w określonych warunkach
szczególnych
Opłaty za wyniki

brak

2. Dokonano zmiany w sekcji „Profil ryzyka i zysku”:

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: 2 210 000 złotych (wpłacony w całości).
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„Fundusze z 6 kategorii charakteryzowały się w przeszłości wysoką wartością parametru
zmienności. Przypisanie do tej kategorii wynika z lokowania aktywów Subfunduszu przede
wszystkim w instrumenty akcyjne, co może prowadzić do wysokiej zmienności wartości jednostki
uczestnictwa Subfunduszu.”.

3. Zmieniona została data aktualizacji na następującą:
„Niniejsze kluczowe informacje dla inwestorów są aktualne na dzień 15 lipca 2020 roku”

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

2,42%

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 15 lipca 2020 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

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: 2 210 000 złotych (wpłacony w całości).
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środków przed zainwestowaniem
Opłata za umorzenie

brak

Opłaty pobierane z Subfunduszu w ciągu roku
Opłaty bieżące

3,72%

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 15 lipca 2020 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

1,25%

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 15 lipca 2020 roku”.
V.

SUPERFUND SHARPE PARITY UCITS:

W treści Kluczowych informacji dla inwestorów sporządzonych dla subfunduszu Superfund Sharpe
Parity Ucits dokonane zostały następujące zmiany:
1. Dokonano zmiany w sekcji „Opłaty”:

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,
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Opłaty jednorazowe pobierane przed lub po dokonaniu
inwestycji
Opłata za nabycie

Opłaty ponoszone przez inwestora służą pokryciu kosztów działania
Subfunduszu, w tym kosztów dystrybucji i wprowadzenia do obrotu.
Opłaty
te
zmniejszają
potencjalny
wzrost
z
inwestycji
w Subfundusz.

4,00%*

W określonych przypadkach wysokość opłaty za nabycie może być
niższa od podanej w tabeli. Szczegółowe informacje uzyskać można
u doradcy finansowego lub dystrybutora funduszu.

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

Podana wysokość rocznych opłat bieżących opiera się na wydatkach
roku finansowego zakończonego w grudniu 2019 roku. Od dnia
1.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. wszystkie bieżące opłaty
Subfunduszu będą pokrywane przez Towarzystwo. W wyżej
wymienionym okresie nie będzie pobierana opłata stała za
zarządzanie Subfunduszem oraz opłata za nabycie.
Wysokość opłat bieżących może ulegać zmianie z roku na rok.

brak

Opłaty pobierane z Subfunduszu w ciągu roku
Opłaty bieżące

0,09%*

Szczegółowe informacje dotyczące opłat znajdują się w prospekcie
informacyjnym w podrozdziale 3.39.4.

Opłaty pobierane z Subfunduszu w określonych
warunkach szczególnych
Opłaty za wyniki

0,00%**

*Od dnia 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. włącznie,
Towarzystwo nie będzie pobierać opłaty z tytułu
nabycia Jednostek Uczestnictwa oraz opłaty za
zarządzanie. W w/w okresie pozostałe koszty
Subfunduszu będą pokrywane przez TFI.
**TFI pobiera opłatę zmienną stanowiącą 20% osiąganej stopy zwrotu, tylko w przypadku dodatniej
różnicy między bieżącą wyceną, a najwyższą wyceną
osiągniętą w historii subfunduszu do dnia
przedostatniej wyceny.

2. Zmieniona została data aktualizacji na następującą:
„Niniejsze kluczowe informacje dla inwestorów są aktualne na dzień 15 lipca 2020 roku”.
VI.

SUPERFUND UCITS GREEN FINANCIAL FUTURES:

W treści Kluczowych informacji dla inwestorów sporządzonych dla subfunduszu Superfund Ucits
Green Financial Futures dokonane zostały następujące zmiany:
1. Dokonano zmiany w sekcji „Opłaty”:
Opłaty jednorazowe pobierane przed lub po dokonaniu
inwestycji

Opłaty ponoszone przez inwestora służą pokryciu kosztów działania
Subfunduszu, w tym kosztów dystrybucji i wprowadzenia do obrotu.
Opłaty te zmniejszają potencjalny wzrost z inwestycji w Subfundusz.

Opłata za nabycie

W określonych przypadkach wysokość opłaty za nabycie może być
niższa od podanej w tabeli. Szczegółowe informacje uzyskać można
u doradcy finansowego lub dystrybutora funduszu.

4,00%*

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

brak

Podana wysokość rocznych opłat bieżących opiera się na wydatkach
roku finansowego zakończonego w grudniu 2019 roku. Wysokość
opłat bieżących może ulegać zmianie z roku na rok.
Szczegółowe informacje dotyczące opłat znajdują się w prospekcie
informacyjnym w podrozdziale 3.35.

Opłaty pobierane z Subfunduszu w ciągu roku
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Opłaty bieżące

0,09%*

Opłaty pobierane z Subfunduszu w określonych warunkach
szczególnych
Opłaty za wyniki

3,61%**

*Od dnia 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. włącznie,
Towarzystwo nie będzie pobierać opłaty z tytułu
nabycia Jednostek Uczestnictwa oraz opłaty za
zarządzanie. W w/w okresie pozostałe koszty
Subfunduszu będą pokrywane przez TFI.
**TFI pobiera opłatę zmienną stanowiącą 30%
osiągniętej stopy zwrotu, tylko w przypadku
dodatniej różnicy między bieżącą wyceną, a
najwyższą
wycena
osiągniętą
w
historii
subfunduszu do dnia przedostatniej wyceny.
2. Zmieniona została data aktualizacji na następującą:
„Niniejsze kluczowe informacje dla inwestorów są aktualne na dzień 15 lipca 2020 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.
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