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PRZYTOCZENIE ZMIAN W TREŚCI PROSPEKTU INFORMACYJNEGO
SUPERFUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY
(SUPERFUND FIO PORTFELOWY )

W dniu 20 stycznia 2021 roku Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. dokonało
aktualizacji treści Prospektu Informacyjnego funduszu: SUPERFUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY
OTWARTY PORTFELOWY, poniżej przedstawiamy wykaz zmian:
1. Strona tytułowa Prospektu – dokonano zmiany daty sporządzenia tekstu jednolitego jak
poniżej:
PROSPEKT INFORMACYJNY FUNDUSZU ZOSTAŁ SPORZĄDZONY W DNIU
11 CZERWCA 2013 ROKU.
TEKST JEDNOLITY PROSPEKTU INFORMACYJNEGO ZOSTAŁ SPORZĄDZONY W DNIU
20 STYCZNIA 2021 ROKU
2. Zmieniono treść „OPISU POLITYKI INWESTYCYJNEJ SUBFUNDUSZU SUPERFUND UCITS
GREEN FINANCIAL FUTURES” w zakresie pkt 3.25.1., któremu nadano nową następującą
treść:
„3.25.1. Celem inwestycyjnym Superfund Ucits Green Financial Futures jest wzrost wartości jego
Aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat, do czego będzie dążył poprzez inwestycje
bezpośrednie lub pośrednie w różne aktywa finansowe – akcje, obligacje, tytuły uczestnictwa
funduszy inwestycyjnych typu UCITS, instrumenty rynku pieniężnego, czy depozyty. Fundusz,
realizując cel inwestycyjny Superfund Ucits Green Financial Futures, może również, o ile nie
jest to sprzeczne z założonym celem inwestycyjnym, podejmować działania mające na celu
ochronę realnej wartości Aktywów Subfunduszu oraz osiąganie dochodu Subfunduszu z
lokowania Aktywów. Subfundusz będzie stosował szeroką dywersyfikację lokat, zarówno
regionalną (inwestycje w krajach UE i pozostałych krajach OECD), jak i w zakresie klas
Aktywów, wchodzących w skład portfela Subfunduszu (akcje, obligacje, Instrumenty
Pochodne). Superfund Ucits Green Financial Futures będzie dążył do dostarczenia całkowitej
stopy zwrotu w każdych warunkach rynkowych, tak jak fundusze inwestycyjne absolutnej
stopy zwrotu, poprzez zastosowanie strategii typu „absolute return”, przy użyciu, tam gdzie
jest to możliwe, Instrumentów Pochodnych.

Co najmniej 50% wartości Aktywów Superfund Ucits Green Financial Futures stanowią lokaty nabyte
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej za walutę Euro lub denominowane w Euro.
Udział poszczególnych klas Aktywów wchodzących w skład portfela Subfunduszu będzie
uzależniony od decyzji zarządzającego Subfunduszem, który będzie uwzględniał przede
wszystkim warunki ekonomiczne i sytuację na rynkach instrumentów finansowych oraz poziom
płynności, bezpieczeństwa i kształtowania się rentowności tych instrumentów.
Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Superfund Ucits Green Financial
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Futures
Fundusz może dokonywać lokat Aktywów Ucits Green Financial Futures w:
1) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub
Narodowy Bank Polski, papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do
obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie
członkowskim, a także na rynku zorganizowanym nie będącym rynkiem regulowanym w
Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim oraz na rynkach zorganizowanych
w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie,
wskazanych w Statucie;
2) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego będące przedmiotem oferty publicznej,
jeżeli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o
dopuszczenie do obrotu, o którym mowa w pkt 1), oraz gdy dopuszczenie do tego obrotu jest
zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok od dnia, w którym po raz pierwszy nastąpi
zaoferowanie tych papierów lub instrumentów;
3) Depozyty, o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok, płatne na żądanie lub które można
wycofać przed terminem zapadalności;
4) Instrumenty Rynku Pieniężnego inne niż określone w pkt 1) i 2) powyżej, jeżeli instrumenty te
lub ich emitent podlegają regulacjom mającym na celu ochronę inwestorów i oszczędności
oraz są:
a) emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski,
jednostkę samorządu terytorialnego, właściwe centralne, regionalne lub lokalne władze
publiczne państwa członkowskiego, albo przez bank centralny państwa członkowskiego,
Europejski Bank Centralny, Unię Europejską lub Europejski Bank Inwestycyjny, państwo inne
niż państwo członkowskie, albo, w przypadku państwa federalnego, przez jednego z
członków federacji, albo przez organizację międzynarodową, do której należy co najmniej
jedno państwo członkowskie, lub
b) emitowane, poręczone lub gwarantowane przez podmiot podlegający nadzorowi
właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym, zgodnie z kryteriami określonymi
prawem wspólnotowym, albo przez podmiot podlegający i stosujący się do zasad, które są
co najmniej tak rygorystyczne, jak określone prawem wspólnotowym, lub
c) emitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są w obrocie na rynku
regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim,
d) emitowane przez podmioty mające siedzibę w krajach OECD, pod warunkiem, że inwestycje
w takie papiery wartościowe podlegają ochronie inwestora równoważnej do określonej w
lit. a) – c) powyżej oraz emitent spełnia łącznie następujące warunki:
– jest spółką, której kapitał własny wynosi co najmniej 10’000’000 euro,
– publikuje roczne sprawozdania finansowe, zgodnie z przepisami Prawa Wspólnotowego
dotyczącymi rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek,
– należy do grupy kapitałowej, w skład której wchodzi co najmniej jedna spółka, której
papiery wartościowe są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym,
– zajmuje się finansowaniem grupy, o której mowa w tiret trzecim albo finansowaniem
mechanizmów przekształcania długu w papiery wartościowe z wykorzystaniem
bankowych narzędzi zapewnienia płynności;
5) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, inne niż określone w pkt 1), 2) i 4)
powyżej, z tym, że łączna wartość tych lokat nie może przewyższyć 10% wartości Aktywów
Subfunduszu;
6) Tytuły Uczestnictwa, w tym te emitowane przez fundusze inwestycyjne typu ETF (ExchangeTraded Fund), przy czym, w przypadku Tytułów Uczestnictwa emitowanych przez instytucje
wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli:
a) instytucje te oferują publicznie Tytuły Uczestnictwa i umarzają je na żądanie uczestnika,
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).
2/5

b) instytucje te podlegają nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym
lub kapitałowym państwa członkowskiego lub państwa należącego do OECD oraz
zapewniona jest, na zasadzie wzajemności, współpraca Komisji z tym organem,
c) ochrona posiadaczy Tytułów Uczestnictwa tych instytucji jest taka sama jak posiadaczy
jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, w szczególności instytucje te
stosują ograniczenia inwestycyjne co najmniej takie, jak określone w niniejszym rozdziale.
d) instytucje te są obowiązane do sporządzania rocznych i półrocznych sprawozdań
finansowych
- pod warunkiem że nie więcej niż 10% wartości aktywów tych funduszy inwestycyjnych
otwartych, funduszy zagranicznych lub instytucji może być, zgodnie z ich statutem lub
regulaminem, zainwestowana łącznie w jednostki uczestnictwa innych funduszy
inwestycyjnych otwartych oraz tytuły uczestnictwa innych funduszy zagranicznych i
instytucji wspólnego inwestowania.
Fundusz będzie dokonywał lokat Aktywów Ucits Green Financial Futures w:
1) Instrumenty Akcyjne – od 0% do 100% wartości Aktywów Subfunduszu,
2) Instrumenty Dłużne – od 0% do 100% wartości Aktywów Subfunduszu,
3) Tytuły Uczestnictwa podmiotów lokujących powyżej 50% swoich aktywów w Instrumenty
Dłużne lub Instrumenty Akcyjne – od 0% do 60% wartości Aktywów Subfunduszu, przy czym
nie więcej niż 20% wartości Aktywów Subfunduszu w Tytuły Uczestnictwa jednego podmiotu,
4) Depozyty – od 0% do 100% wartości Aktywów Subfunduszu.
Skład portfela Subfunduszu jest zmienny, a udziały poszczególnych instrumentów finansowych są
uzależnione od koniunktury na rynkach.”
3. Zmieniono treść „OPISU POLITYKI INWESTYCYJNEJ SUBFUNDUSZU SUPERFUND SHARPE
PARITY UCITS” w zakresie pkt 3.28.1., któremu nadano nową następującą treść:
„3.28.1. Celem inwestycyjnym Superfund Sharpe Parity Ucits jest stabilny, długoterminowy wzrost
wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat, głównie poprzez inwestycje pośrednie
na rynkach akcji i obligacji.
Fundusz będzie dążył do realizacji celu inwestycyjnego Superfund Sharpe Parity Ucits przede
wszystkim poprzez aktywną alokację pomiędzy dopuszczalnymi kategoriami lokat oraz
odpowiedni dobór do portfela Subfunduszu funduszy zagranicznych, instytucji wspólnego
inwestowania z siedzibą za granicą oraz funduszy inwestycyjnych otwartych.
Co najmniej 50% wartości Aktywów Superfund Sharpe Parity Ucits stanowią lokaty nabyte poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej za walutę Euro lub denominowane w Euro.
Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Superfund Sharpe Parity Ucits.
Fundusz może dokonywać lokat Aktywów Sharpe Parity Ucits w:
1) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub
Narodowy Bank Polski, papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do
obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie
członkowskim, a także na rynku zorganizowanym nie będącym rynkiem regulowanym w
Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim oraz na rynkach zorganizowanych
w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie,
wskazanych w Statucie;
2) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego będące przedmiotem oferty publicznej,
jeżeli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o
dopuszczenie do obrotu, o którym mowa w pkt 1), oraz gdy dopuszczenie do tego obrotu jest
zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok od dnia, w którym po raz pierwszy nastąpi
zaoferowanie tych papierów lub instrumentów;
3) Depozyty, o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok, płatne na żądanie lub które można
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wycofać przed terminem zapadalności;
4) Instrumenty Rynku Pieniężnego inne niż określone w pkt 1) i 2) powyżej, jeżeli instrumenty te
lub ich emitent podlegają regulacjom mającym na celu ochronę inwestorów i oszczędności
oraz są:
a) emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski,
jednostkę samorządu terytorialnego, właściwe centralne, regionalne lub lokalne władze
publiczne państwa członkowskiego, albo przez bank centralny państwa członkowskiego,
Europejski Bank Centralny, Unię Europejską lub Europejski Bank Inwestycyjny, państwo inne
niż państwo członkowskie, albo, w przypadku państwa federalnego, przez jednego z
członków federacji, albo przez organizację międzynarodową, do której należy co najmniej
jedno państwo członkowskie, lub
b) emitowane, poręczone lub gwarantowane przez podmiot podlegający nadzorowi
właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym, zgodnie z kryteriami określonymi
prawem wspólnotowym, albo przez podmiot podlegający i stosujący się do zasad, które są
co najmniej tak rygorystyczne, jak określone prawem wspólnotowym, lub
c) emitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są w obrocie na rynku
regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim,
d) emitowane przez podmioty mające siedzibę w krajach OECD, pod warunkiem, że inwestycje
w takie papiery wartościowe podlegają ochronie inwestora równoważnej do określonej w
lit. a) – c) powyżej oraz emitent spełnia łącznie następujące warunki:
– jest spółką, której kapitał własny wynosi co najmniej 10’000’000 euro,
– publikuje roczne sprawozdania finansowe, zgodnie z przepisami Prawa Wspólnotowego
dotyczącymi rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek,
– należy do grupy kapitałowej, w skład której wchodzi co najmniej jedna spółka, której
papiery wartościowe są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym,
– zajmuje się finansowaniem grupy, o której mowa w tiret trzecim albo finansowaniem
mechanizmów przekształcania długu w papiery wartościowe z wykorzystaniem
bankowych narzędzi zapewnienia płynności;
5) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, inne niż określone w pkt 1), 2) i 4)
powyżej, z tym, że łączna wartość tych lokat nie może przewyższyć 10% wartości Aktywów
Subfunduszu;
6) Tytuły Uczestnictwa, w tym te emitowane przez fundusze inwestycyjne typu ETF (ExchangeTraded Fund), przy czym, w przypadku Tytułów Uczestnictwa emitowanych przez instytucje
wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli:
a) instytucje te oferują publicznie Tytuły Uczestnictwa i umarzają je na żądanie uczestnika,
b) instytucje te podlegają nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym
lub kapitałowym państwa członkowskiego lub państwa należącego do OECD oraz
zapewniona jest, na zasadzie wzajemności, współpraca Komisji z tym organem,
c) ochrona posiadaczy Tytułów Uczestnictwa tych instytucji jest taka sama jak posiadaczy
jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, w szczególności instytucje te
stosują ograniczenia inwestycyjne co najmniej takie, jak określone w niniejszym rozdziale.
d) instytucje te są obowiązane do sporządzania rocznych i półrocznych sprawozdań
finansowych
- pod warunkiem że nie więcej niż 10% wartości aktywów tych funduszy inwestycyjnych
otwartych, funduszy zagranicznych lub instytucji może być, zgodnie z ich statutem lub
regulaminem, zainwestowana łącznie w jednostki uczestnictwa innych funduszy
inwestycyjnych otwartych oraz tytuły uczestnictwa innych funduszy zagranicznych i
instytucji wspólnego inwestowania.
Fundusz będzie dokonywał lokat Aktywów Superfund Sharpe Parity Ucits w:
1) Instrumenty Akcyjne – od 0% do 100% wartości Aktywów Subfunduszu,
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2)
3)
4)
5)

6)

Instrumenty Dłużne – od 0% do 50% wartości Aktywów Subfunduszu,
Tytuły Uczestnictwa podmiotów osiągających ekspozycję na instrumenty udziałowe –
od 0% do 100% wartości Aktywów Subfunduszu, przy czym nie więcej niż 20%
wartości Aktywów Subfunduszu w Tytuły Uczestnictwa jednego podmiotu,
Tytuły Uczestnictwa podmiotów osiągających ekspozycję na instrumenty dłużne – od
0% do 100% wartości Aktywów Subfunduszu, przy czym nie więcej niż 20% wartości
Aktywów Subfunduszu w Tytuły Uczestnictwa jednego podmiotu,
Tytuły Uczestnictwa podmiotów lokujących powyżej 50% swoich aktywów w
Instrumenty Rynku Pieniężnego – od 0% do 100% wartości Aktywów Subfunduszu,
przy czym nie więcej niż 20% wartości Aktywów Subfunduszu w Tytuły Uczestnictwa
jednego podmiotu,
Depozyty – od 0% do 100% wartości Aktywów Subfunduszu.

Skład portfela Subfunduszu jest zmienny, a udziały poszczególnych instrumentów finansowych są
uzależnione od koniunktury na rynkach.”

4. Zaktualizowano treść statutu dołączonego do Prospektu Informacyjnego (tekst jednolity
z 20 stycznia 2021 roku).
W pozostałej części Prospekt Informacyjny Superfund FIO Portfelowy pozostaje bez zmian.
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