Ogłoszenie z dnia 20 marca 2009 roku o zmianach Statutu Superfund Trend Plus
Powiązany Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) działając na podstawie
postanowień art. 23 ust. 2 Statutu Superfund Trend Plus Powiązany Fundusz Inwestycyjny
Otwarty, informuje niniejszym o dokonaniu zmian Statutu Superfund Trend Plus Powiązany
Fundusz Inwestycyjny Otwarty.
Zmiany Statutu Superfund Trend Plus Powiązany Fundusz Inwestycyjny Otwarty wskazane
poniŜej wchodzą w Ŝycie z dniem ich ogłoszenia, tj.: w dniu 20 marca 2009 roku.

1) W Rozdziale I Statutu, w art. 2 pkt 4), otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„4) Dystrybutorzy – Fundusz, Towarzystwo oraz inne podmioty, które na podstawie
obowiązujących przepisów prawa oraz na podstawie umowy zawartej z Funduszem lub
Towarzystwem są uprawnione do pośredniczenia w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek
Uczestnictwa,”
2) W Rozdziale I Statutu, w art. 2 pkt 11), otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„11) Komisja – Komisja Nadzoru Finansowego,”
3) W Rozdziale III Statutu, w art. 4 ust. 6, otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-„6. Fundusz moŜe zawierać z Depozytariuszem umowy, których przedmiotem są papiery
wartościowe i prawa majątkowe, jeŜeli zawarcie umowy jest w interesie Uczestników i nie
spowoduje wystąpienia konfliktu interesów. Zasady i zakres zawierania przez Fundusz umów z
Depozytariuszem określone zostały w prospekcie informacyjnym Funduszu.”
4) W Rozdziale VIII Statutu, w art. 13 ust. 7 pkt 2), otrzymuje nowe, następujące
brzmienie:
„2) osoby, którą Uczestnik Funduszu wskazał Funduszowi w pisemnej dyspozycji - odkupić
Jednostki Uczestnictwa Uczestnika zapisane w Rejestrze do wartości nie wyŜszej niŜ
przypadające na ostatni miesiąc przed śmiercią Uczestnika Funduszu dwudziestokrotne przeciętne
miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, oraz nieprzekraczającej łącznej wartości
Jednostek Uczestnictwa zapisanych w Rejestrze, oraz wypłacić tej osobie kwotę uzyskaną z tego
odkupienia.”
5) W Rozdziale VIII Statutu, w art. 13 ust. 8, otrzymuje nowe, następujące
brzmienie:
„8. Przepis ust. 7 nie dotyczy Jednostek Uczestnictwa zapisanych we Wspólnym Rejestrze
MałŜeńskim. Dyspozycja, o której mowa w ust. 7 pkt 2), moŜe być w kaŜdym czasie przez
Uczestnika Funduszu zmieniona lub odwołana.”
6) W Rozdziale IX Statutu, w art. 18, otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Art. 18
Zbywanie i odkupywanie Jednostek Uczestnictwa
1. Zasady i szczegółowe warunki zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa, w tym w
szczególności częstotliwość zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa, zasady wypłacania
kwot naleŜnych Uczestnikowi Funduszu z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa, terminy, w

jakich najpóźniej nastąpi zbycie Jednostek Uczestnictwa po dokonaniu wpłaty na te Jednostki
oraz odkupienie Jednostek Uczestnictwa po zgłoszeniu Ŝądania ich odkupienia, określone zostały
w prospekcie informacyjnym Funduszu.
2. Jednostki Uczestnictwa są zbywane i odkupywane za pośrednictwem Dystrybutorów.
3. Fundusz dokonując odkupienia identyfikuje Jednostki Uczestnictwa podlegające odkupieniu i
odkupuje Jednostki Uczestnictwa począwszy od Jednostek Uczestnictwa nabytych po najwyŜszej
cenie (metoda HIFO). Wyłączona jest moŜliwość wskazania przez Uczestnika Funduszu kolejności
odkupywania Jednostek Uczestnictwa.
4. JeŜeli w wyniku realizacji zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa ich wartość zapisana w
Rejestrze spadłaby poniŜej 500 złotych lub ich równowartości w euro albo USD odkupienie
obejmować będzie wszystkie Jednostki Uczestnictwa zapisane w Rejestrze.
5. Minimalna wartość odkupienia winna wynosić 500 złotych lub ich równowartość w euro albo
USD.
6. Zlecenie odkupienia powinno wskazywać kwotę nie niŜszą niŜ określona w ust. 5 lub ilość
Jednostek Uczestnictwa, w wyniku odkupienia których otrzymana kwota z tytułu ich odkupienia
będzie nie niŜsza niŜ określona w ust. 5. W przypadku jeŜeli zlecenie odkupienia będzie określało
ilość Jednostek Uczestnictwa w wyniku odkupienia których otrzymana kwota z tytułu ich
odkupienia będzie niŜsza niŜ określona w ust. 5 Fundusz dokona odkupienia Jednostek
Uczestnictwa na kwotę określoną w ust. 5.
7. Umowy Dodatkowe lub Umowy o prowadzenie IKE mogą przewidywać inne niŜ określone w
ust. 4 i ust. 5 minimalne wartości Jednostek Uczestnictwa zapisanych w Rejestrze lub wartości
odkupienia. W takim przypadku Umowa Dodatkowa lub Umowa o prowadzenie IKE określa te
wartości.
8. Uczestnik Funduszu ma prawo, na podstawie jednego zlecenia, Ŝądać odkupienia Jednostek
Uczestnictwa Funduszu (fundusz źródłowy) z jednoczesnym nabyciem, za całość kwoty uzyskanej
w wyniku tego odkupienia, jednostek uczestnictwa innego funduszu lub subfunduszu
wydzielonego w ramach funduszu (fundusz docelowy lub subfundusz docelowy) zarządzanego
przez Towarzystwo (konwersja), z zastrzeŜeniem, Ŝe ten fundusz lub subfundusz oferuje
moŜliwość realizowania zleceń konwersji. Do realizacji zlecenia konwersji stosuje się zasady
odkupywania Jednostek Uczestnictwa obowiązujące w funduszu źródłowym oraz zasady
nabywania jednostek uczestnictwa obowiązujące w funduszu docelowym lub subfunduszu
docelowym, z zachowaniem zasad dotyczących terminów składania i realizacji zleceń oraz
terminów dokonania wpłat.
9. Zasady i szczegółowe warunki dokonywania konwersji Jednostek Uczestnictwa określone
zostały w prospekcie informacyjnym Funduszu.”
7) W Rozdziale X Statutu, art. 21, otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Art. 21
Udostępnianie informacji o Funduszu.
1. Ogłoszenia dotyczące Funduszu dokonywane są na stronie internetowej www.superfund.pl,
chyba, Ŝe Statut wskazuje inne miejsce publikacji.

2. Prospekt informacyjny Funduszu oraz jego skrót, a takŜe roczne i półroczne sprawozdanie
finansowe Funduszu są publikowane na stronie internetowej www.superfund.pl.
3. Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Fundusz bezpłatnie udostępnia skrót prospektu
informacyjnego.
4. Prospekt informacyjny Funduszu, a takŜe roczne i półroczne sprawozdanie finansowe Funduszu
są dostępne w miejscach zbywania Jednostek Uczestnictwa.
5. Fundusz jest zobowiązany doręczyć Uczestnikowi Funduszu bezpłatnie, na jego Ŝądanie roczne
i półroczne sprawozdanie finansowe Funduszu, a takŜe prospekt informacyjny wraz z aktualnymi
informacjami o zmianach w tym prospekcie.
6. Fundusz ogłasza Wartości Aktywów Netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa kaŜdej
kategorii oraz cenę zbycia i odkupienia Jednostek Uczestnictwa na stronie internetowej
www.superfund.pl niezwłocznie po ich ustaleniu.”
8) W Rozdziale XII Statutu, art. 23, otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Art. 23
Zmiana Statutu
1. Zmiana Statutu nie wymaga zgody Uczestników Funduszu.
2. Zmiany Statutu wraz z informacją o terminie wejścia w Ŝycie tych zmian są ogłaszane na
stronie internetowej www.superfund.pl.
3. Zmiana Statutu moŜe zostać wprowadzona na Ŝądanie Komisji w terminie przez nią
określonym.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego, Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych oraz inne właściwe przepisy prawa.”

