Ogłoszenie z dnia 6 listopada 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 poniżej wchodzą
w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ich ogłoszenia tj.: w dniu 6 lutego 2014 roku:
1)

W Rozdziale V Statutu, w Art. 8 ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„2. Z zastrzeżeniem ust. 1 Superfund RED lokuje swoje Aktywa w:
1) tytuły uczestnictwa, o których mowa w art. 9 Statutu,
2) jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz tytuły uczestnictwa funduszy
zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania, inne niż wskazane w pkt 1),
3) certyfikaty inwestycyjne,
4) dłużne papiery wartościowe, takie jak obligacje, bony skarbowe, bony pieniężne oraz
weksle,
5) Instrumenty Rynku Pieniężnego,
6) wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności wobec osób fizycznych,
7) akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe oraz
inne prawa majątkowe, które zgodnie z Ustawą, mogą być przedmiotem lokat
Subfunduszu,
8) waluty,
9) Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne,
- pod warunkiem, że są zbywalne, oraz
10) depozyty.”

2)

W Rozdziale V Statutu, w Art. 8 ust. 5 dodaje się nowy pkt 4 o następującym brzmieniu:
„4) dla akcji, warrantów subskrypcyjnych, praw do akcji, praw poboru, kwitów depozytowych
oraz innych praw majątkowych:
możliwość nabywania lub obejmowanie wyłącznie w związku z:
a) prowadzonymi postępowaniami o charakterze restrukturyzacyjnym, dotyczącymi
emitentów, których instrumenty finansowe lub prawa majątkowe stanowią lub
stanowiły Aktywa Subfunduszu (w tym także emitentów znajdujących się w
upadłości), w szczególności w ramach dokonanej konwersji długu na akcje lub prawa
do akcji,
b) konwersją obligacji zamiennych na akcje,”
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a dotychczasowe pkt 4-5 oznacza się odpowiednio jako pkt 5-6.
3)

W Rozdziale V Statutu, w Art. 8 skreśla się ust. 7-9, a dotychczasowe ust. 10-17 oznacza się
odpowiednio jako ust. 7-14.

4)

W Rozdziale VI Statutu, w Art. 11 ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„2. Z zastrzeżeniem ust. 1 Superfund B lokuje swoje Aktywa w:
1) tytuły uczestnictwa, o których mowa w art. 12 Statutu,
2) jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz tytuły uczestnictwa funduszy
zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania, inne niż wskazane w pkt 1),
3) certyfikaty inwestycyjne,
4) dłużne papiery wartościowe, takie jak obligacje, bony skarbowe, bony pieniężne oraz
weksle,
5) Instrumenty Rynku Pieniężnego,
6) wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności wobec osób fizycznych,
7) akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe oraz
inne prawa majątkowe, które zgodnie z Ustawą, mogą być przedmiotem lokat
Subfunduszu,
8) waluty,
9) Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne,
- pod warunkiem, że są zbywalne, oraz
10) depozyty.”

5)

W Rozdziale VI Statutu, w Art. 11 ust. 5 dodaje się nowy pkt 4 o następującym brzmieniu:
„4) dla akcji, warrantów subskrypcyjnych, praw do akcji, praw poboru, kwitów depozytowych
oraz innych praw majątkowych:
możliwość nabywania lub obejmowanie wyłącznie w związku z:
a) prowadzonymi postępowaniami o charakterze restrukturyzacyjnym, dotyczącymi
emitentów, których instrumenty finansowe lub prawa majątkowe stanowią lub
stanowiły Aktywa Subfunduszu (w tym także emitentów znajdujących się w
upadłości), w szczególności w ramach dokonanej konwersji długu na akcje lub prawa
do akcji,
b) konwersją obligacji zamiennych na akcje,”
a dotychczasowe pkt 4-5 oznacza się odpowiednio jako pkt 5-6.

6)

W Rozdziale VI Statutu, w Art. 11 skreśla się ust. 7-9, a dotychczasowe ust. 10-17 oznacza się
odpowiednio jako ust. 7-14.

7)

W Rozdziale VII Statutu, w Art. 14 ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„2. Z zastrzeżeniem ust. 1 Superfund C lokuje swoje Aktywa w:
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1) tytuły uczestnictwa, o których mowa w art. 15 Statutu,
2) jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz tytuły uczestnictwa funduszy
zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania, inne niż wskazane w pkt 1),
3) certyfikaty inwestycyjne,
4) dłużne papiery wartościowe, takie jak obligacje, bony skarbowe, bony pieniężne oraz
weksle,
5) Instrumenty Rynku Pieniężnego,
6) wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności wobec osób fizycznych,
7) akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe oraz
inne prawa majątkowe, które zgodnie z Ustawą, mogą być przedmiotem lokat
Subfunduszu,
8) waluty,
9) Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne,
- pod warunkiem, że są zbywalne, oraz
10) depozyty.”
8)

W Rozdziale VII Statutu, w Art. 14 ust. 5 dodaje się nowy pkt 4 o następującym brzmieniu:
„4) dla akcji, warrantów subskrypcyjnych, praw do akcji, praw poboru, kwitów depozytowych
oraz innych praw majątkowych:
możliwość nabywania lub obejmowanie wyłącznie w związku z:
a) prowadzonymi postępowaniami o charakterze restrukturyzacyjnym, dotyczącymi
emitentów, których instrumenty finansowe lub prawa majątkowe stanowią lub
stanowiły Aktywa Subfunduszu (w tym także emitentów znajdujących się w
upadłości), w szczególności w ramach dokonanej konwersji długu na akcje lub prawa
do akcji,
b) konwersją obligacji zamiennych na akcje,”
a dotychczasowe pkt 4-5 oznacza się odpowiednio jako pkt 5-6.

9)

W Rozdziale VII Statutu, w Art. 14 skreśla się ust. 7-9, a dotychczasowe ust. 10-17 oznacza się
odpowiednio jako ust. 7-14.

10) W Rozdziale VII(1) Statutu, w Art. 15(2) skreśla się ust. 7-9, a dotychczasowe ust. 10-17
oznacza się odpowiednio jako ust. 7-14.
11) W Rozdziale VII(2) Statutu, w Art. 15(5) ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„2. Z zastrzeżeniem ust. 1 Superfund GoldFuture lokuje swoje Aktywa w:
1) tytuły uczestnictwa, o których mowa w art. 15 (6) Statutu,
2) jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz tytuły uczestnictwa funduszy
zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania, inne niż wskazane w pkt 1),
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3) certyfikaty inwestycyjne,
4) dłużne papiery wartościowe, takie jak obligacje, bony skarbowe, bony pieniężne oraz
weksle,
5) Instrumenty Rynku Pieniężnego,
6) wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności wobec osób fizycznych,
7) akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe oraz
inne prawa majątkowe, które zgodnie z Ustawą, mogą być przedmiotem lokat
Subfunduszu,
8) waluty,
9) Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne,
- pod warunkiem, że są zbywalne, oraz
10) depozyty.”
12) W Rozdziale VII(2) Statutu, w Art. 15(5) ust. 5 dodaje się nowy pkt 4 o następującym
brzmieniu:
„4) dla akcji, warrantów subskrypcyjnych, praw do akcji, praw poboru, kwitów depozytowych
oraz innych praw majątkowych:
możliwość nabywania lub obejmowanie wyłącznie w związku z:
a) prowadzonymi postępowaniami o charakterze restrukturyzacyjnym, dotyczącymi
emitentów, których instrumenty finansowe lub prawa majątkowe stanowią lub
stanowiły Aktywa Subfunduszu (w tym także emitentów znajdujących się w
upadłości), w szczególności w ramach dokonanej konwersji długu na akcje lub prawa
do akcji,
b) konwersją obligacji zamiennych na akcje,”
a dotychczasowe pkt 4-5 oznacza się odpowiednio jako pkt 5-6.
13) W Rozdziale VII(2) Statutu, w Art. 15(5) skreśla się ust. 7-9, a dotychczasowe ust. 10-17
oznacza się odpowiednio jako ust. 7-14.
14) W Rozdziale VII(3) Statutu, w Art. 15(8) ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„2. Z zastrzeżeniem ust. 1 Superfund Płynnościowy lokuje swoje Aktywa w:
1) jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych,
2) tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania,
3) certyfikaty inwestycyjne,
4) dłużne papiery wartościowe, takie jak obligacje, bony skarbowe, bony pieniężne oraz
weksle,
5) Instrumenty Rynku Pieniężnego,
6) wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności wobec osób fizycznych,
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7) akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe oraz
inne prawa majątkowe, które zgodnie z Ustawą, mogą być przedmiotem lokat
Subfunduszu,
8) waluty,
9) Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne,
- pod warunkiem, że są zbywalne, oraz
10) depozyty.”
15) W Rozdziale VII(3) Statutu, w Art. 15(8) skreśla się ust. 6-8, a dotychczasowe ust. 9-16 oznacza
się odpowiednio jako ust. 6-13.
16) W Rozdziale VII(3) Statutu, w Art. 15(9) dodaje się nowy pkt 4 o następującym brzmieniu:
„4) dla akcji, warrantów subskrypcyjnych, praw do akcji, praw poboru, kwitów depozytowych
oraz innych praw majątkowych:
możliwość nabywania lub obejmowanie wyłącznie w związku z:
a) prowadzonymi postępowaniami o charakterze restrukturyzacyjnym, dotyczącymi
emitentów, których instrumenty finansowe lub prawa majątkowe stanowią lub
stanowiły Aktywa Subfunduszu (w tym także emitentów znajdujących się w
upadłości), w szczególności w ramach dokonanej konwersji długu na akcje lub prawa
do akcji,
b) konwersją obligacji zamiennych na akcje,”
a dotychczasowe pkt 4-5 oznacza się odpowiednio jako pkt 5-6.

W pozostałym zakresie Statut pozostaje bez zmian.
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