PRZYTOCZENIE ZMIAN W TREŚCI PROSPEKTU INFORMACYJNEGO

SUPERFUND SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
(SUPERFUND SFIO)

1) Strona tytułowa:
PROSPEKT INFORMACYJNY FUNDUSZU ZOSTAŁ SPORZĄDZONY W DNIU
25 PAŹDZIERNIKA 2005 ROKU.
TEKST JEDNOLITY PROSPEKTU ZOSTAŁ SPORZĄDZONY W DNIU
15 GRUDNIA 2017 ROKU.
2) Pkt 2.5. - dokonano aktualizacji następujących danych:
2.5. IMIONA I NAZWISKA CZŁONKÓW ZARZĄDU, CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ ORAZ OSÓB
ZARZĄDZAJĄCYCH FUNDUSZEM
W skład Zarządu Towarzystwa wchodzą: Paweł Grubiak - Prezes Zarządu Towarzystwa, Aneta
Żółkowska - Członek Zarządu Towarzystwa. W skład Rady Nadzorczej Towarzystwa wchodzą:
Martin Schneider - Przewodniczący Rady Nadzorczej, Ulf Medek - Członek Rady Nadzorczej,
Paweł Pawlukiewicz - Członek Rady Nadzorczej, Daniel Kijak – Członek Rady Nadzorczej.
Utworzonymi przez Towarzystwo funduszami inwestycyjnymi zarządzają: Filip Nowicki,
Aleksander Szymerski. Funkcje pełnione poza Towarzystwem przez osoby wchodzące w skład
Zarządu, Rady Nadzorczej oraz osoby zarządzające funduszami nie mają w opinii
Towarzystwa znaczenia dla sytuacji uczestników.
3) Pkt 2.7. – dodano jako nowy w treści Prospektu:
2.7. SKRÓTOWE INFORMACJE O STOSOWANEJ W TOWARZYSTWIE POLITYCE WYNAGRODZEŃ
Polityka wynagrodzeń obowiązująca w Towarzystwie ustanawia zasady wynagradzania osób,
do których zadań należą czynności istotnie wpływające na profil ryzyka Towarzystwa lub
zarządzanych przez Towarzystwo funduszy inwestycyjnych. Polityka wynagrodzeń odnosi się
do ustanawiania zasad wynagradzania: Członków Zarządu Towarzystwa, Zarządzających
Funduszami, pracowników Komórki Zarzadzania Ryzykiem, Inspektora Nadzoru oraz
pracowników Komórki Audytu Wewnętrznego.
Wysokość wynagrodzenia stałego danego członka zarządu Towarzystwa ustalana jest przez
Radę Nadzorczą Towarzystwa. Wysokość wynagrodzenia stałego Zarządzających Funduszami,
pracowników Komórki Zarzadzania Ryzykiem, Inspektora Nadzoru oraz pracowników
Komórki Audytu Wewnętrznego ustalana jest przez Zarząd Towarzystwa. Przy ustalaniu
wysokości wynagrodzenia stałego brane pod uwagę są, co najmniej następujące
uwarunkowania: obecna i przyszła sytuacja finansowa Towarzystwa, zakres obowiązków
przewidzianych na danym stanowisku, kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenia wymagane
na danym stanowisku, sytuacja mikro i makroekonomiczna.
Towarzystwo nie przewiduje wypłacania wynagrodzenia zmiennego.
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Szczegółowe informacje o obowiązującej w Towarzystwie polityce wynagrodzeń, a w
szczególności opis sposobu ustalania wynagrodzeń i uznaniowych świadczeń emerytalnych,
imiona i nazwiska oraz funkcje osób odpowiedzialnych za przyznawanie wynagrodzeń i
uznaniowych świadczeń emerytalnych, są dostępne na stronie internetowej Towarzystwa:
www.superfund.pl, na której udostępniony jest dokument „Polityka wynagradzania w
Superfund TFI S.A.”
4) Pkt 3.3. – dokonano aktualizacji zgodnie z poniższym:
3.3. OKREŚLENIE PRAW UCZESTNIKÓW FUNDUSZU. (INFORMACJA DOTYCZY WSZYSTKICH
SUBFUNDUSZY WYDZIELONYCH W RAMACH SUPERFUND SFIO)
Uczestnik Funduszu jest uprawniony do nabycia kolejnych Jednostek Uczestnictwa, żądania
odkupienia Jednostek Uczestnictwa, otrzymania środków pieniężnych ze zbycia Aktywów
Subfunduszu, w związku z jego likwidacją, rozporządzenia posiadanymi Jednostkami
Uczestnictwa na wypadek śmierci, otrzymywania potwierdzeń nabycia lub odkupienia
Jednostek Uczestnictwa, ustanowienia zastawu na Jednostkach Uczestnictwa, dostępu przy
zbywaniu Jednostek Uczestnictwa do Prospektu, Kluczowych informacji dla inwestorów,
Informacji dla Klienta Funduszu oraz rocznego i półrocznego połączonego sprawozdania
finansowego Funduszu z wydzielonymi Subfunduszami oraz sprawozdań jednostkowych
Subfunduszy, dostępu do Prospektu i Kluczowych informacji dla inwestorów, Informacji dla
Klienta Funduszu oraz rocznego i półrocznego połączonego sprawozdania finansowego
Funduszu z wydzielonymi Subfunduszami oraz sprawozdań jednostkowych Subfunduszy pod
adresem głównej strony internetowej Towarzystwa (www.superfund.pl), żądania doręczenia
Prospektu Funduszu, Kluczowych informacji dla inwestorów, Informacji dla Klienta Funduszu
oraz rocznego i półrocznego połączonego sprawozdania finansowego Funduszu z
wydzielonymi Subfunduszami oraz sprawozdań jednostkowych Subfunduszy, a także
Sprawozdania rocznego Funduszu. Uczestnik Funduszu ma prawo udziału w Zgromadzeniu
Uczestników
5) Ppkt 3.36.8. - dokonano aktualizacji zgodnie z poniższym:
3.36.8. Z uwagi na fakt, że Subfundusz Superfund BLUE może lokować do 100% posiadanych
Aktywów w tytuły uczestnictwa subfunduszu GMP Superfund BLUE wydzielonego w ramach
Global Managers Platform Sicav, poniżej przedstawione zostały informacje o wysokości
wynagrodzenia pobieranego przez Global Managers Platform Sicav w związku z
zarządzaniem posiadanymi aktywami.
Global Managers Platform Sicav obciążany jest następującymi opłatami: „opłatą za
zarządzanie”, „opłatą za zarządzanie inwestycjami” i/lub „opłatą za wyniki”, wyliczoną na
podstawie średniej wartości aktywów netto danego subfunduszu/klasy akcji za dany okres.
„Spółka zarządzająca” Global Managers Platform Sicav, którą jest Casa4Funds S.A., otrzymuje
„opłatę za zarządzanie” za świadczone usługi, w wysokości do 2% średniej wartości aktywów
netto, płatną miesięcznie, z minimalnym limitem w wysokości 25.000 Euro rocznie za
subfundusz. Dopóki NAV (Wartość Netto Aktywów) przed ustaleniem „opłaty za wyniki” jest
wyższa niż High Watermark (dalej „HWM”), „opłata za wyniki” wyniesie do 30% stopy zwrotu
z danej klasy papierów wartościowych (Akcji). „Opłata za wyniki” będzie ograniczona w ten
sposób, aby nie doprowadzić NAV po ustaleniu „opłaty za wyniki” do poziomu poniżej HWM.
Jeżeli NAV na koniec okresu odniesienia nie przekracza HWM, nie będzie żadnej „opłaty za
wyniki” do zapłaty oraz odnośna NAV (NAV na rozpoczęcie lub ostatnia NAV na koniec
miesiąca, kiedy Opłata Za Wyniki była należna) będą zatrzymane do następnego okresu
rozliczeniowego (miesiąca kalendarzowego), to jest, przedłużonego okresu bez ponownego
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ustalenia odnośnej NAV (HWM). W każdym „dniu wyceny” „opłata za wyniki” narasta, jeśli
jest to właściwe i „opłata za wyniki” jest wypłacana w stosownych przypadkach dla każdej
klasy subfunduszu. Ponadto „opłata za wyniki” jest obliczana z uwzględnieniem zmiany w
kapitale i stosując „Zasadę Krystalizacji”, tak, aby „opłata za wyniki” była obliczona na
podstawie wartości aktywów netto po odliczeniu wszystkich wydatków, zobowiązań oraz
„opłat za zarządzanie (ale nie „opłaty za wyniki”) i jest dostosowana w celu uwzględnienia
wszystkich subskrypcji i umorzeń. Jeżeli akcje są umarzane w dowolnym dniu przed ostatnim
dniem okresu, za który „opłata za wyniki” została obliczona, gdy została utworzona rezerwa
na „opłatę za wyniki”, „opłata za wyniki”, dla której została utworzona rezerwa, a która
wynika z umorzonych akcji będzie płatna na koniec okresu, nawet jeśli rezerwa na „opłatę za
wyniki” nie jest już utworzona w tej dacie. Zyski, które nie zostały zrealizowane są brane pod
uwagę przy obliczaniu i zapłacie „opłaty za wyniki”. „Opłata za wyniki”, jeśli jest, zostanie
wypłacona po zakończeniu każdego miesiąca od NAV, która jest wyliczona w ostatnim dniu
roboczym banku w Luksemburgu w okresie referencyjnym.
„Agent Administracyjny” Global Managers Platform Sicav, którym jest Apex Fund Services
(Malta) Limited – odział w Luksemburgu, otrzymuje „opłatę administracyjną” w wysokości
maksymalnie 6 punktów bazowych rocznie, należną co miesiąc, w oparciu o średnią wartość
aktywów netto subfunduszu w ciągu każdego miesiąca przy minimalnym limicie w wysokości
33'000 euro rocznie za subfundusz.
Jeżeli „Spółka zarządzająca” występuje jako „menedżer ds. inwestycji” wystawi fakturę Global
Managers Platform Sicav za „opłatę za usługi finansowe” i „opłatę za dopasowanie
przedtransakcyjne” w wysokości 12.500 Euro rocznie za subfundusz, a także na pokrycie
kosztów marketingu i rozwoju strony internetowej, wsparcie prawne i dystrybucyjne lub inne
usługi wymagane przez Global Managers Platform Sicav, opisane szczegółowo w umowie o
zarządzanie Global Managers Platform Sicav.
„Agent Lokalny” Global Managers Platform Sicav, którym jest Apex Fund Services (Malta)
Limited – odział w Luksemburgu otrzyma „opłatę lokalną” w wysokości do 3.000 Euro rocznie
za subfundusz.
„Depozytariusz” Global Managers Platform Sicav
otrzyma „opłatę depozytową” w
maksymalnej wysokości 0.10% rocznie od wartości aktywów netto Global Managers Platform
Sicav.
Opłaty wskazane powyżej nie obejmują opłat maklerskich, prowizji pobieranych przez banki,
brokerów i brokerów ubezpieczeniowych oraz innych zwyczajowych opłat wynikających z
transakcji dotyczących papierów wartościowych i instrumentów inwestycyjnych w portfelu
Global Managers Platform Sicav. Kwoty faktycznie wypłacone zostaną ujawnione w
sprawozdaniach finansowych Global Managers Platform Sicav.
Global Managers Platform Sicav ponosi swoje koszty operacyjne w tym, lecz nie ograniczając
się do kosztu kupna i sprzedaży portfelowych papierów wartościowych, opłat za rozliczenia,
opłat ustawowych, podatków, opłat i wydatków bieżących ponoszonych przez jego zarząd, w
tym ich ubezpieczenie, koszty prawne i audytorskie, wydatki wydawnicze i drukarskie, koszty
marketingu i rozwoju strony internetowej oraz jej aktualizacji, koszty przygotowania
uzasadnień, sprawozdań finansowych i innych dokumentów dla akcjonariuszy, opłaty
pocztowe, opłaty za telefon i teleks. Global Managers Platform Sicav pokrywa również koszty
reklamy i koszty sporządzenia prospektu emisyjnego oraz wszelkie inne opłaty rejestracyjne.
Wszystkie koszty są brane pod uwagę przy określaniu wartości aktywów netto akcji każdego
subfunduszu.
Wszystkie opłaty, koszty i wydatki ponoszone przez Global Managers Platform Sicav będą
początkowo odliczane od zysku Global Managers Platform Sicav z inwestycji.
Koszty organizacyjne Global Managers Platform Sicav są amortyzowane w ciągu pierwszych 5
(pięciu) lat obrotowych. Koszty te będą wypłacane proporcjonalnie od wartości aktywów
netto subfunduszy istniejących w momencie utworzenia Global Managers Platform Sicav. W
przypadku, gdy kolejne subfundusze zostaną utworzone w przyszłości, te subfundusze
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pokryją własne koszty utworzenia, które również mogą być amortyzowane w ciągu 5 (pięciu)
lat obrotowych.”.
6) Pkt 3.47. – dodano jako nowy do treści Prospektu:
3.47. ZGROMADZENIE UCZESTNIKÓW
W Funduszu działa Zgromadzenie Uczestników. Zgromadzenie Uczestników zwołuje się w
celu wyrażenia zgody na: przejęcie zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo funduszy
inwestycyjnych lub przejęcie zarządzania Funduszem i prowadzenia jego spraw przez
Zarządzającego z UE. Zgromadzenie Uczestników odbywa się w Warszawie albo w innym
miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Szczegółowe zasady i tryb działania Zgromadzenia Uczestników oraz podejmowania uchwał
przez Zgromadzenie Uczestników określa art. 4a Statutu oraz regulamin przyjęty przez
Zgromadzenie Uczestników.
7) Pkt 4.3. – dokonano aktualizacji zgodnie z poniższym:
4.3. ZAKRES OBOWIĄZKÓW DEPOZYTARIUSZA WOBEC UCZESTNIKÓW FUNDUSZU W
ZAKRESIE REPREZENTOWANIA ICH INTERESÓW WOBEC TOWARZYSTWA
Depozytariusz, na zasadach określonych w Ustawie, na wniosek Uczestników, wytacza
powództwa na rzecz Uczestników przeciwko Towarzystwu z tytułu szkody spowodowanej
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków w zakresie zarządzania
Funduszem i jego reprezentacji. Depozytariusz może udzielić pełnomocnictwa procesowego
adwokatowi lub radcy prawnemu. Z uwzględnieniem art. 98 § 1 ustawy z dnia 17 listopada
1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.), koszty
procesu ponosi Uczestnik, z wyjątkiem kosztów zastępstwa procesowego Uczestnika, które w
przypadku przegrania procesu ponosi Depozytariusz. W przypadku, gdy Depozytariusz
stwierdzi brak podstaw do wytoczenia powództwa, jest obowiązany zawiadomić o tym
Uczestnika, nie później niż w terminie trzech tygodni od dnia złożenia wniosku przez
Uczestnika.
Ponadto Depozytariusz niezwłocznie powiadamia Komisję Nadzoru Finansowego, że Fundusz
działa z naruszeniem prawa lub nienależycie uwzględnia interes Uczestników Funduszu.
8) Pkt 4.5. - dodano jako nowy do treści Prospektu:
4.5. OPIS KONFLIKTÓW INTERESÓW, KTÓRE MOGĄ POWSTAĆ W ZWIĄZKU
Z
WYKONYWANIEM FUNKCJI DEPOZYTARIUSZA FUNDUSZU ORAZ INNA DZIAŁALNOŚCIĄ
DEPOZYTARIUSZA
Według stanu na dzień sporządzenia informacji, Depozytariusz nie powziął informacji o
istnieniu konfliktu interesów, które mogą powstać w związku z wykonywaniem funkcji
depozytariusza funduszu oraz inną działalnością depozytariusza.
9) Pkt 4.6. - dodano jako nowy do treści Prospektu:
4.6. INFORMACJE O PODMIOCIE, O KTÓRYM MOWA W ART. 81i USTAWY, KTÓREMU
DEPOZYTARIUSZ POWIERZYŁ WYKONYWANIE CZYNNOŚCI W ZAKRESIE ZWIĄZANYM Z
REALIZACJĄ FUNKCJI PRZECHOWYWANIA AKTYWÓW FUNDUSZU
Depozytariusz może powierzyć wykonywanie czynności związanych z przechowywaniem
aktywów Funduszu innemu podmiotowi, o ile podmiot ten spełnia kryteria wskazane w
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przepisach prawa. Powierzenie przez Depozytariusza wykonywania czynności w zakresie
związanym z realizacją funkcji przechowywania Aktywów nie wpływa na zakres
odpowiedzialności Depozytariusza, chyba że Depozytariusz uwolni się od odpowiedzialności
na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.
Na dzień sporządzenia niniejszej informacji, Deutsche Bank Polska S.A. powierzył funkcje w
zakresie wykonywania czynności związanych z przechowywaniem Aktywów Funduszu
następującym podmiotom:
− State Street Bank GmbH z siedzibą w Niemczech (State Street Bank International GmbH,
Solmsstr. 83, D-60486 Frankfurt am Main, Germany), w zakresie przechowywania Aktywów,
rozliczania transakcji, obsługi zdarzeń korporacyjnych oraz innych czynności, dotyczących
Aktywów nabywanych przez Fundusz poza granicami Polski, które zgodnie z wymogami
prawa przechowywane są poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
Powyżej wskazany podmiot jest bezpośrednim uczestnikiem Systemów Rozrachunków
Papierów Wartościowych oraz może dokonywać dalszego powierzenia funkcji w zakresie
wykonywania czynności związanych z przechowywaniem Aktywów innym podmiotom, na
zasadach określonych w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 231/2013 z dnia 19
grudnia 2012 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w
odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków dotyczących prowadzenia działalności,
depozytariuszy, dźwigni finansowej, przejrzystości i nadzoru Tekst mający znaczenie dla EOG.
10) Pkt 4.7. - dodano jako nowy do treści Prospektu:
4.7. INFORMACJE O PODMIOCIE, O KTÓRYM MOWA W ART. 81j USTAWY, KTÓREMU
PRZEKAZANO WYKONYWANIE CZYNNOŚCI W ZAKRESIE ZWIĄZANYM Z REALIZACJĄ FUNKCJI
PRZECHOWYWANIA AKTYWÓW FUNDUSZU
Podmiot, któremu Depozytariusz, na podstawie art. 81i ust. 1 Ustawy, powierzył
wykonywanie czynności związanych z przechowywaniem Aktywów Funduszu może przekazać
wykonywanie powierzonych mu czynności innemu przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy
zagranicznemu po spełnieniu warunków określonych w Ustawie.
Podmiotem, któremu State Street Bank GmbH przekazał wykonanie powierzonych mu przez
Depozytariusza czynności jest:
− Deutsche Bank AG Investor Services Alfred-Herrhausen-Allee 16-24D-65760 Eschborn,
Germany;
− Deutsche Bank AG, Netherlands, (operating through the Amsterdam branch with support
from its Paris branch), De Entrees 99-197 1101 HE Amsterdam, The Netherlands;
− State Street Bank International GmbH Brienner Strasse 59 80333 Munich Germany;
Podmioty te wykonują niektóre czynności w zakresie przechowywania Aktywów Funduszu,
rozliczania transakcji, obsługi zdarzeń korporacyjnych oraz innych czynności, dotyczących
Aktywów nabywanych przez Fundusz.
11) Pkt 4.8. – dodano jako nowy do treści Prospektu:
4.8. OPIS KONFLIKTÓW INTERESÓW, KTÓRE MOGĄ POWSTAĆ W WYNIKU POWIERZENIA LUB
PRZEKAZANIA CZYNNOŚCI DEPOZYTARIUSZA PODMIOTOM, O KTÓRYCH MOWA W ART. 81i
ORAZ ART. 81j USTAWY
Wedle najlepszej wiedzy Depozytariusza, nie istnieją faktyczne bądź potencjalne konflikty
interesów, który mógłby wyniknąć z
powierzenia wykonywania czynności innemu
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podmiotowi.
12) Pkt 4.9. - dodano jako nowy do treści Prospektu:
4.9. INFORMACJA O TYM, ŻE POWIERZENIE LUB PRZEKAZANIE CZYNNOŚCI JEST WYMAGANE
Z UWAGI NA WYMOGI OKREŚLONE W PRAWIE PAŃSTWA TRZECIEGO, OKOLICZNOŚCI
UZASADNIAJĄCE POWIERZENIE LUB PRZEKAZANIE CZYNNOŚCI ORAZ OPIS RYZYK
WIĄŻĄCYCH SIĘ Z TAKIM POWIERZENIEM LUB PRZEKAZANIEM CZYNNOŚCI - W PRZYPADKU,
O KTÓRYM MOWA W ART. 81I UST. 3 USTAWY
Nie ma zastosowania z uwagi na politykę inwestycyjną Funduszu, która nie przewiduje lokat
na rynkach objętych zakresem art. 81i ust. 3 Ustawy.
13) Pkt 4.10. - dodano jako nowy do treści Prospektu:
4.10. ZAKRES I ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI DEPOZYTARIUSZA ORAZ PODMIOTÓW, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 81i ORAZ ART. 81j USTAWY, ZA SZKODY SPOWODOWANE
NIEWYKONANIEM LUB NIENALEŻYTYM WYKONANIEM OBOWIĄZKÓW OKREŚLONYCH W
ART. 72 UST. 1 i ART. 72a USTAWY ORAZ W UMOWIE O WYKONYWANIE FUNKCJI
DEPOZYTARIUSZA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO
Na mocy postanowień art. 75 ustawy z dnia 27 maja 2004 o funduszach inwestycyjnych i
zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, („Ustawa”) Depozytariusz
odpowiada za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonywaniem
obowiązków określonych w art. 72 ust. 1 i art. 72a Ustawy na zasadach wskazanych w
Ustawie, Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) NR 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r.
uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE (Rozporządzenie)
oraz umowie o wykonywanie funkcji depozytariusza z dnia 2 grudnia 2016 zawartej
pomiędzy Depozytariuszem a Funduszem („Umowa”). Depozytariusz odpowiada wobec
Funduszu za utratę instrumentów finansowych, o których mowa w art. 72b ust. 1,
stanowiących aktywa funduszu inwestycyjnego oraz aktywów funduszu, o których mowa w
art. 72b ust. Depozytariusz może zwolnić się od odpowiedzialności, jeżeli wykaże, z
uwzględnieniem art. 101 Rozporządzenia, że utrata instrumentu finansowego lub aktywa
funduszu nastąpiła z przyczyn od niego niezależnych.
Depozytariusz odpowiada za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym
wykonywaniem obowiązków określonych przepisami Ustawy oraz Umowy o wykonywanie
funkcji depozytariusza. Depozytariusz odpowiada wobec Funduszu za utratę stanowiących
Aktywa Funduszu instrumentów finansowych, będących papierami wartościowymi,
zapisywanych na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez Depozytariusza
oraz innych aktywów Funduszu, w tym instrumentów finansowych, które nie mogą być
zapisane na rachunku papierów wartościowych, a są przechowywane przez Depozytariusza.
W przypadku utraty instrumentu finansowego lub innego Aktywa Funduszu, o których
mowa powyżej Depozytariusz niezwłocznie zwraca Funduszowi taki sam instrument
finansowy lub takie samo aktywo albo kwotę odpowiadającą wartości utraconego
instrumentu finansowego lub aktywa. Zgodnie z przepisami Ustawy odpowiedzialność
Depozytariusza w powyższych zakresach, nie może być wyłączona albo ograniczona w
umowie o wykonywanie funkcji depozytariusza Funduszu. Depozytariusz może zwolnić się od
odpowiedzialności, wyłącznie jeżeli wykaże, że utrata instrumentu finansowego lub Aktywa
Funduszu nastąpiła z przyczyn od niego niezależnych, w tym w szczególności udowodni, że
spełnione zostały wszystkie poniższe warunki:
− zdarzenie, które doprowadziło do utraty instrumentu finansowego, nie stanowiło
konsekwencji jakiegokolwiek działania lub zaniechania ze strony Depozytariusza bądź osoby
trzeciej, której przekazano zadania związane z utrzymywaniem instrumentów finansowych;
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− Depozytariusz racjonalnie nie mógł zapobiec wystąpieniu zdarzenia, które doprowadziło do
utraty mimo podjęcia wszelkich środków ostrożności, których zastosowania można oczekiwać
od sumiennego depozytariusza zgodnie z powszechna praktyka branżową;
− Depozytariusz nie mógł zapobiec utracie pomimo zachowania rygorystycznej i kompleksowej
należytej staranności.
Powierzenie przez Depozytariusza wykonywania czynności innemu podmiotowi nie zwalnia
Depozytariusza od odpowiedzialności wobec Funduszu. Szczegółowe wymogi pozwalające
uznać powyższe warunki za spełnione zostały określone w art. 101 Rozporządzenia
Delegowanego Komisji (UE) Nr 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniającego
dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień,
ogólnych warunków dotyczących prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni
finansowej, przejrzystości i nadzoru.
14) Pkt 5.1. – dokonano aktualizacji zgodnie z poniższym:
5.1. NAZWA, SIEDZIBA I ADRES AGENTA TRANSFEROWEGO, WRAZ Z NUMERAMI
TELEKOMUNIKACYJNYMI
Agentem Transferowym, czyli podmiotem prowadzącym rejestr Uczestników Funduszu, jest
ProService Finteco Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Konstruktorskiej 12A (02 - 673
Warszawa). Numer telefonu: (022) 588 19 00, numer telefaxu: (022) 588 19 50.
15) Ppkt 5.2.5. – dokonano wykreślenia ppkt 5.2.5., jednocześnie numeracja od ppkt 5.2.6. do
ppkt 5.2.28 została zaktualizowana odpowiednio na od ppkt 5.2.5. do ppkt 5.2.27.
16) Ppkt 5.2.29. – dokonano wykreślenia ppkt 5.2.29., jednocześnie numeracja od ppkt 5.2.30. do
ppkt 5.2.39 została zaktualizowana odpowiednio na od pkt 5.2.28. do pkt 5.2.37.
17) Ppkt 5.2.38.

– dodano jako nowy do treści Prospektu:

5.2.38. ON TIME UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.
On Time Ubezpieczenia Sp. z o.o., działając na podstawie umowy z Towarzystwem prowadzi
dystrybucję Jednostek Uczestnictwa następujących Subfunduszy wydzielonych w ramach
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny: Superfund RED, Superfund GREEN,
Superfund BLUE, Superfund Akcji, Superfund GoldFuture, Superfund Płynnościowy. On Time
Ubezpieczenia Sp. z o.o. ma siedzibę w Chorzowie przy ul. Bolesława Chrobrego 13 (41-500
Chorzów), numer telefonu: 668-610-331. Informacje o miejscach, w których przyjmowane są
zlecenia nabycia i odkupienia można uzyskać w siedzibie Dystrybutora, bądź za
pośrednictwem wskazanego wyżej numeru telefonu, lub poprzez pocztę elektroniczną email:
biuro@24ontime.pl.
18) Pkt 5.4. - dodano jako nowy do treści Prospektu:
5.4. DANE O PODMIOCIE, KTÓREMU PRZEKAZANO WYKONYWANIE
ZARZĄDZANIA PORTFELEM INWESTYCYJNYM FUNDUSZU LUB JEGO CZĘŚCIĄ

CZYNNOŚCI

Nie zawarto żadnych umów dotyczących przekazania zewnętrznemu podmiotowi
wykonywania czynności zarządzania portfelem inwestycyjnym Funduszu lub jego częścią.
19) Pkt 5.5. - dodano jako nowy do treści Prospektu:
5.5. DANE O PODMIOCIE, KTÓREMU TOWARZYSTWO ZLECIŁO ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
FUNDUSZU

7

Towarzystwo nie zawarło żadnych umów dotyczących powierzenia zarządzania ryzykiem
Funduszu zewnętrznemu podmiotowi.
20) Pkt 5.6. - dodano jako nowy do treści Prospektu:
5.6. DANE O PODMIOCIE, KTÓREMU
ZARZĄDZANIA RYZYKIEM FUNDUSZU

PRZEKAZANO

Nie zawarto żadnych umów dotyczących przekazania
wykonywania czynności zarządzania ryzykiem Funduszu.

WYKONYWANIE

CZYNNOŚCI

zewnętrznemu

podmiotowi

21) Numeracja od pkt 5.4. do pkt 5.6. została zaktualizowana odpowiednio na od pkt 5.7. do pkt
5.9.
22) Pkt 5.9 - dokonano aktualizacji zgodnie z poniższym:
5.9. DANE O PODMIOCIE, KTÓREMU TOWARZYSTWO ZLECIŁO PROWADZENIE KSIĄG
RACHUNKOWYCH FUNDUSZU
Towarzystwo, na podstawie umowy, zleciło prowadzenie ksiąg rachunkowych Funduszu
ProService Finteco Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, 02-673
Warszawa, ul. Konstruktorska 12A.
23) Pkt 5.10. - dodano jako nowy do treści Prospektu:
5.10. DANE O PODMIOCIE, KTÓREMU POWIERZONO CZYNNOŚCI WYCENY AKTYWÓW
FUNDUSZU
Fundusz, na podstawie umowy, powierzył czynności wyceny Aktywów Funduszu ProService
Finteco Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, 02-673 Warszawa,
ul. Konstruktorska 12A. Powierzone czynności obejmują w szczególności: ustalanie wyceny
Aktywów Funduszu, ustalanie Wartości Aktywów Netto Funduszu i Subfunduszy oraz
ustalanie Wartość Aktywów Netto Subfunduszy na Jednostkę Uczestnictwa. Osobą
odpowiedzialną w ProService Finteco Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za
wykonywanie usług w zakresie powierzonych czynności wyceny Aktywów Funduszu jest
Adam Skolimowski – Menager Zespołu Wyceny.
24) Pkt 7.1. – dokonano aktualizacji niektórych pojęć z pkt 7.1. aktualne brzmienie zmienionych
pozycji przedstawione zostało poniżej:
7.1. DEFINICJE POJĘĆ I OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW

W Prospekcie użyto następujących definicji i określeń skrótowych:
Agent Transferowy
ProService Finteco Sp. z o.o. – podmiot, który na zlecenie Funduszu prowadzi Rejestr
Uczestników Funduszu oraz Rejestry i wykonuje inne czynności na rzecz Funduszu na
podstawie umowy z Funduszem lub Towarzystwem.
Ustawa/ Ustawa o Funduszach Inwestycyjnych
Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi
funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. - z 2016 r. poz. 1896 t.j.)
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25) W Rozdziale I Statutu, w Art. 3 punkt 33) otrzymuje nowe następujące brzmienie:
33) Ustawa, Ustawa o Funduszach Inwestycyjnych – ustawa z dnia 27 maja 2004 roku o
funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z
2004 r. nr 146, poz. 1546 ze zm.2016.1896 – t.j.).
26) W Rozdziale VII Statutu, w Art. 15 ust. 36 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
36. GMP Superfund Blue inwestuje głównie w:
1) bezpośrednio lub za pośrednictwem finansowych instrumentów pochodnych w akcje i
instrumenty związane z akcjami spółek notowanych na całym świecie na wszystkich giełdach
oraz bez ograniczeń geograficznych,
2) obligacje skarbowe bez ograniczeń dotyczących duracji, ratingu, kraju emitenta i waluty.
27) W Rozdziale VII Statutu, w Art. 15 ust. 42 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
42. Finansowe instrumenty pochodne wykorzystywane przez GMP Superfund Blue mogą
obejmować, ale nie są ograniczone do, kontraktów futures, opcji, kontraktów na różnice,
kontraktów forward na instrumenty finansowe i opcji na takie kontrakty, instrumenty powiązane
z ryzykiem kredytowym, kontrakty swap oraz inne kontrakty o stałym oprocentowaniu,
kontrakty walutowe i kredytowe będące w obrocie na rynku regulowanym lub poza rynkiem
regulowanym („Over the counter"). Długie i krótkie pozycje mogą być stosowane w sposób
opisany powyżej.
28) W Rozdziale VII Statutu, w Art. 15 dodaje się nowe ustępy 43-46 w następującym brzmieniu:
43. Jak szczegółowo opisuje strategia inwestycyjna GMP Superfund Blue, spośród instrumentów
pochodnych GMP Superfund Blue będzie głównie wykorzystywać swapy całkowitego dochodu
("TRS - Total return swaps") w celu, zależnie od możliwości rynkowych, zajmowania długich i
(syntetycznych) krótkich pozycji w akcje i instrumenty związane z akcjami.
44. Maksymalny udział aktywów GMP Superfund Blue, które mogą być zainwestowane w SFTs
(„Securities Financing Transactions - transakcje finansowania papierami wartościowymi„) i TRS
przedstawia się następująco:
1) Papiery wartościowe pożyczone do - 0%,
2)Papiery wartościowe pożyczone od - 0%,
3)Umowy z przyrzeczeniem odkupu - 0%,
4)Swapy całkowitego dochodu - 120%.
45.Obecny przewidywany udział aktywów GMP Superfund Blue, który będzie zainwestowany w
SFTs i TRS przedstawia się następująco:
1) Papiery wartościowe pożyczone do - 0%,
2) Papiery wartościowe pożyczone od - 0%,
3) Umowy z przyrzeczeniem odkupu - 0%,
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4) Swapy całkowitego dochodu - 100%.”,
46.GMP Superfund Blue dąży do ograniczania ogólnej zmienności z tytułu inwestycji na rynkach
akcyjnych, jednocześnie dążąc do maksymalizacji potencjału do osiąganych systematycznych
wyników w średnim terminie. GMP Superfund Blue stosuje własne strategie inwestycyjne
opracowane przez spółki z grupy Superfund. „Menedżer Inwestycyjny” (którym jest Superfund
Asset Management GMBH) podejmuje decyzje inwestycyjne za pomocą własnych,
automatycznych, skomputeryzowanych systemów transakcyjnych, które automatycznie generują
sygnały kupna i sprzedaży oraz stale monitorują odpowiednie wskaźniki techniczne na
globalnych rynkach akcji, finansowych kontraktów futures oraz międzybankowych rynkach
walutowych. Systemy transakcyjne obecnie monitorują rynki w Australii, Kanadzie, Europie,
Japonii, Wielkiej Brytanii, USA, Hong Kongu i RPA, jednakże, nie ma ograniczenia co do
regionów geograficznych, na które GMP Superfund Blue może mieć ekspozycję, a GMP
Superfund Blue od czasu do czasu może również dokonywać transakcji na rynkach rozwijających
się.
a dotychczasowe ust. 43-49 oznacza się odpowiednio jako ust. 47-52.
29) W Rozdziale IX Statutu, w Art. 19 ust. 14 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
14.„Agent Administracyjny” Global Managers Platform Sicav, którym jest Apex Fund Services
(Malta) Limited – odział w Luksemburgu, otrzymuje „opłatę administracyjną” w wysokości
maksymalnie 6 punktów bazowych rocznie, należną co miesiąc, w oparciu o średnią wartość
aktywów netto subfunduszu w ciągu każdego miesiąca przy minimalnym limicie w wysokości
33000 euro rocznie za subfundusz.
30) W Rozdziale IX Statutu, w Art. 19 ust. 17 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
17.„Depozytariusz” Global Managers Platform Sicav
otrzyma „opłatę depozytową” w
maksymalnej wysokości 0.10% rocznie od wartości aktywów netto Global Managers Platform
Sicav.
W pozostałej części Prospekt Informacyjny Superfund SFIO pozostaje bez zmian.

10

