PRZYTOCZENIE ZMIAN W TREŚCI DOKUMENTU KLUCZOWE INFORMACJE DLA INWESTORÓW
SUBFUNDUSZY WYDZIELONYCH W RAMACH
SUPERFUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY
(SUPERFUND FIO PORTFELOWY)
Poniżej przedstawiamy zmiany, które zostały dokonane i opublikowane 26 marca 2019 roku
na stronie internetowej Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
www.superfund.pl
I.

SUPERFUND UCITS GREEN FINANCIAL FUTURES

1. W treści Kluczowych informacji dla inwestorów sporządzonych dla subfunduszu
Superfund UCITS Green Financial Futures wprowadzona została zmiana w sekcji
„Opłaty”, aktualną treść przedstawiamy poniżej:

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

4,00%*

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

1,00%*

Opłaty pobierane z Subfunduszu w określonych warunkach szczególnych
Opłaty za wyniki

0,00%**
*Od dnia 18.02.2018 r. do 02.02.2020 r.
Towarzystwo nie będzie pobierać opłaty
z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa
oraz opłaty za zarządzanie. W w/w okresie
pozostałe koszty Subfunduszu
będą
pokrywane przez Towarzystwo.
**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.
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2. Dokonano zmiany w sekcji „Informacje praktyczne”, nowe brzmienie przedstawiamy
poniżej:

Informacje praktyczne
Depozytariusz: Deutsche Bank Polska S.A.

Obowiązujące przepisy podatkowe mogą mieć wpływ na osobistą
sytuację uczestnika (inwestora). W celu ustalenia obowiązków
podatkowych, wskazane jest zasięgnięcie porady doradcy
podatkowego lub prawnego.

Subfundusz Superfund Ucits Green Financial Futures został
wydzielony w ramach funduszu Superfund FIO Portfelowy.
Prospekt informacyjny funduszu Superfund FIO Portfelowy,
w ramach którego wydzielony został Subfundusz Superfund
Ucits Green Financial Futures, jak również roczne i półroczne
sprawozdania finansowe funduszu Superfund FIO Portfelowy
oraz Subfunduszu Superfund Ucits Green Financial Futures,
sporządzone w języku polskim są dostępne w siedzibie
Superfund TFI S.A. (ul. Dzielna 60, Warszawa) oraz na stronie
internetowej www.superfund.pl. Wymienione dokumenty
udostępniane są bezpłatnie.

Dodatkowe informacje o Subfunduszu, w tym informacje o aktualnej
oraz historycznej wartości jednostek uczestnictwa można uzyskać
w siedzibie Superfund TFI S.A. (ul. Dzielna 60, Warszawa),
za pośrednictwem infolinii +48 22 556 88 62 oraz na stronie
internetowej www.superfund.pl.
„Polityka wynagradzania w Superfund TFI S.A.” dostępna jest na
stronie internetowej www.superfund.pl.
Superfund TFI S.A. może zostać pociągnięte do odpowiedzialności
za każde oświadczenie zawarte w niniejszym dokumencie, które
wprowadza w błąd, jest niezgodne ze stanem faktycznym lub
niespójne z odpowiednimi częściami prospektu informacyjnego
funduszu.

Uczestnikowi (inwestorowi) przysługuje prawo do zamiany
posiadanych jednostek uczestnictwa Subfunduszu na
jednostki uczestnictwa innego subfunduszu lub innych
subfunduszy wydzielonych w ramach Funduszu Superfund
FIO Portfelowy.
W celu ochrony uczestników (inwestorów) aktywa i pasywa
poszczególnych subfunduszy wydzielonych w ramach
Superfund FIO Portfelowy są od siebie oddzielone.

3. Zmieniona została data aktualizacji na następującą:
„Niniejsze kluczowe informacje dla inwestorów są aktualne na dzień 25 marca 2019”

W pozostałej część treść KIID subfunduszy Superfund FIO Portfelowy pozostają bez zmian.
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