Ogłoszenie z dnia 5 maja 2013 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny
Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) działając na podstawie
postanowień art. 33 ust. 2 Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
informuje niniejszym o dokonaniu zmian Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny
Otwarty.
Zmiany Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty wskazane poniŜej
wchodzą w Ŝycie w dniu ich ogłoszenia tj.: w dniu 5 maja 2013 roku:
1) W Rozdziale I Statutu, w art. 2 ust. 1, pkt 1) otrzymuje nowe, następujące
brzmienie: „1) Superfund RED”.

2) W Rozdziale I Statutu, w art. 3 dodaje się nowy pkt 23) w następującym
brzmieniu: „23) Superfund RED EUR – subfundusz utworzony w ramach Superfund Sicav,
a dotychczasowe pkt 23-36 oznacza się odpowiednio jako pkt 24-37.

3) W Rozdziale IX Statutu, w art. 18 ust. 1, pkt 1) otrzymuje nowe, następujące
brzmienie:„1) 1,2% Wartości Aktywów Netto Superfund RED w skali roku,”

4) W Rozdziale IX Statutu, w art. 18 ust. 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„4. Ponad wynagrodzenie określone w ust. 1 Towarzystwo jest uprawnione do pobierania
wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszami: Superfund RED, Superfund B, Superfund C i
Superfund GoldFuture stanowiącego równowartość świadczeń jakie będą otrzymywały
Subfundusze jako znaczący klienci Superfund Sicav. Wynagrodzenie to zostanie pobrane w dniu
wypłaty świadczenia na rzecz Subfunduszy.”

5) W Rozdziale IX Statutu, art. 19 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
“ Art. 19
Wysokość opłat za zarządzanie Superfund Green A EUR, Superfund Green B EUR, Superfund
Green C EUR, Superfund Green A USD, Superfund Green B USD, Superfund RED EUR.
1. Superfund Sicav opłaca z wchodzących w jej skład subfunduszy koszty operacyjne,
obejmujące, lecz nieograniczone do opłat dla menedŜerów inwestycyjnych, premie za wyniki,
opłaty i koszty naleŜne biegłym rewidentom i swoim księgowym, depozytariuszowi i jego
korespondentom, agentom rejestracyjnym, transferowym, administracyjnym i lokalnym, agentowi
administracyjnemu i ewentualnemu agentowi d/s notowań, agentom płatniczym i dystrybutorom,
opłaty naleŜne stałym przedstawicielom w krajach, w których Superfund Sicav i/lub jej
subfundusze mają prawo oferować publicznie akcje, oraz innym agentom zatrudnionym przez
Superfund Sicav, wynagrodzenie dyrektorów i innych członków władz Superfund Sicav wraz z ich
uzasadnionymi drobnymi kosztami, ubezpieczenie i uzasadnione koszty podróŜy, opłaty za usługi
prawne i audytorskie, wszelkie opłaty i koszty związane z rejestracją i prowadzeniem rejestracji
Superfund Sicav w instytucjach państwowych, koszty na promocję, druk, sprawozdania i
publikację, w tym koszty reklamy czy sporządzenia i druku prospektów emisyjnych, not
wyjaśniających i oświadczeń rejestracyjnych, a takŜe podatki i opłaty państwowe, koszty notowań
tytułów uczestnictwa na danej giełdzie lub ich notowań na innym rynku regulowanym, koszty

publikacji cen emisji i umorzenia oraz wszelkie inne koszty operacyjne, w tym koszt nabycia i
sprzedaŜy aktywów, odsetki, opłaty bankowe, maklerskie, pocztowe, telefoniczne i teleksowe. W
przypadku płacenia wynagrodzenia dyrektorom wynagrodzenie ustalone zostanie na walnym
zgromadzeniu Superfund Sicav.
2. Koszty i wydatki związane z utworzeniem Superfund Sicav i pierwszej emisji jego tytułów
uczestnictwa, szacowane na 100.000 USD, ponosi sam Superfund Sicav. Podlegają one
amortyzacji przez okres pierwszych pięciu lat od utworzenia Superfund Sicav. W przypadku
utworzenia nowych subfunduszy w przyszłości subfundusze te same poniosą koszty ich
utworzenia.
3. Subfundusze wchodzące w skład Superfund Sicav płacić będą zarejestrowanym brokerom
kontraktów terminowych (FCM) podstawową prowizję maklerską (contract round turn) dla
wszystkich transakcji, w tym bez ograniczeń transakcji walutowych, przy czym część tych opłat
moŜe zostać przekazana jednemu lub większej liczbie brokerów wprowadzających/wykonujących i
stowarzyszonych z menedŜerem inwestycyjnym. Prowizje maklerskie dla giełd nieamerykańskich
mogą być znacznie wyŜsze niŜ prowizja maklerska naleŜna za transakcje zawierane na giełdach
amerykańskich. Jeśli chodzi o prowizje maklerskie, w tym bez ograniczeń za transakcje walutowe,
FCM mają prawo płacić prowizję parkietową i dodatkowe opłaty administracyjne czy „odstępne"
wykonawczym maklerom parkietowym bezpośrednio z rachunku subfunduszu. Dokładna
wysokość uiszczonych opłat maklerskich, wykonawczych i transakcyjnych będzie podana w
sprawozdaniu rocznym Superfund Sicav.
4. Subfundusze wchodzące w skład Superfund Sicav inwestujące w inne fundusze hedgingowe
podstawowe fundusze hedgingowe mogą podlegać odrębnym opłatom za zarządzanie i opłatom
za wyniki, pobieranym przez ich kierownika/doradcę inwestycyjnego. Oprócz tego podstawowe
fundusze hedgingowe mogą być zmuszone ponosić swoje własne koszty, które mogą być
podobne do omawianych w niniejszym rozdziale. Takie opłaty i koszty mogą zmniejszyć zyski
danych subfunduszy.
5. Superfund Sicav płaci róŜne opłaty - zgodnie z normalną praktyką w Luksemburgu depozytariuszowi i administratorowi; opłaty te są płatne z dołu na koniec danego miesiąca.
Oprócz tego depozytariusz i administrator mają prawo do zwrotu swoich uzasadnionych drobnych
kosztów i wypłaconych kwot.
6. Osobie otrzymującej prowizję maklerską od transakcji dla Superfund Sicav nie jest płacona
Ŝadna opłata za zarządzanie ani premia motywacyjna, i Ŝadne płatności, rabaty ani odstępne nie
będą płacone przez maklera na rzecz doradcy. Zakazu tego nie wolno obchodzić w drodze
jakichkolwiek dwustronnych porozumień handlowych.
7. Jako wynagrodzenie za swoje usługi menedŜer inwestycyjny moŜe otrzymać opłatę za
zarządzanie, płatną miesięcznie wypłacaną z aktywów danego subfunduszu, w wysokości:
1) 4,8% rocznie, od wartości aktywów netto Superfund Green A EUR na dany dzień wyceny,
2) 4,8% rocznie, od wartości aktywów netto Superfund Green B EUR na dany dzień wyceny,
3) 4,8% rocznie, od wartości aktywów netto Superfund Green C EUR na dany dzień wyceny,
4) 4,8% rocznie, od wartości aktywów netto Superfund Green A USD na dany dzień wyceny,
5) 4,8% rocznie, od wartości aktywów netto Superfund Green B USD na dany dzień wyceny,
6) 4,8 % rocznie, od wartości aktywów netto Superfund RED EUR USD na dany dzień wyceny.
8. Subfundusze wchodzące w skład Superfund Sicav mogą płacić menedŜerom inwestycyjnym
premię motywacyjną, wypłacaną z aktywów danego subfunduszu w wysokości:
1) 20% zysków giełdowych na rachunkach od aktywów Superfund Green A EUR przydzielonych
menedŜerowi inwestycyjnemu,

2) 25% zysków giełdowych na rachunkach od aktywów Superfund Green B EUR przydzielonych
menedŜerowi inwestycyjnemu,
3) 30% zysków giełdowych na rachunkach od aktywów Superfund Green C EUR przydzielonych
doradcy inwestycyjnemu,
4) 20% zysków giełdowych na rachunkach od aktywów Superfund Green A USD przydzielonych
menedŜerowi inwestycyjnemu,
5) 25% zysków giełdowych na rachunkach od aktywów Superfund Green B USD przydzielonych
menedŜerowi inwestycyjnemu,
6) 25% zysków giełdowych na rachunkach od aktywów Superfund RED EUR przydzielonych
menedŜerowi inwestycyjnemu.”

6. W Rozdziale XI Statutu, w art. 26 ust. 1, pkt 1 otrzymuje nowe, następujące
brzmienie: „1) 4,5% wpłaty dokonywanej przez nabywcę Jednostek Uczestnictwa Superfund
RED,”.

7. W Rozdziale XI Statutu, w art. 26 ust. 3, pkt 1 otrzymuje nowe, następujące
brzmienie: „1) 2% środków otrzymywanych z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa
Superfund RED,”.

W pozostałym zakresie statut Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty pozostaje
bez zmian.

