Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny
Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy
Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) działając na podstawie
postanowień art. 36 ust. 2 Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Portfelowy, informuje niniejszym o dokonaniu zmian Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny Otwarty Portfelowy.
I.

Zmiany Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy wskazane
poniżej w pkt) 1 - 5, 7, 9 - 11, 13 - 20 wchodzą w życie w dniu ich ogłoszenia tj.: w dniu
8 stycznia 2014 roku:

II. Zmiany Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy wskazane
poniżej w pkt) 6, 8, 12 wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ich ogłoszenia tj.: w dniu
8 kwietnia 2014 roku:
1. W Rozdziale I Statutu, w Art. 3 pkt 8) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„8) Dzień Wyceny – wskazany w art. 15 ust. 1 dzień, w którym dokonuje się wyceny Aktywów
Subfunduszy, ustala się Wartość Aktywów Netto Funduszu i Wartość Aktywów Netto Subfunduszy oraz
Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa każdego z Subfunduszy,”
2. W Rozdziale I Statutu, w Art. 3 pkt 30) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„30) Superfund Trend Bis Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty – utworzony i
zarządzany przez Towarzystwo specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty lokujący swoje aktywa
wyłącznie w utworzony i zarządzany przez Towarzystwo Superfund Trend Podstawowy Specjalistyczny
Fundusz Inwestycyjny Otwarty,”
3. W Rozdziale I Statutu, w Art. 3 pkt 31) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„31) Superfund Trend Plus Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty – utworzony i
zarządzany przez Towarzystwo specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty lokujący swoje aktywa
wyłącznie w utworzony i zarządzany przez Towarzystwo Superfund Trend Podstawowy Specjalistyczny
Fundusz Inwestycyjny”
4. W Rozdziale I Statutu, w Art. 3 dodaje się nowy pkt 45 w następującym brzmieniu:
„45) Wyspecjalizowane programy inwestycyjne – programy inwestycyjne inne niż IKE i IKZE, których
celem jest realizowanie, w ramach Funduszu, szczególnego rodzaju potrzeb i celów inwestycyjnych
Uczestników Funduszu.”
5. W Rozdziale V Statutu, w Art. 8 ust. 6 ostatnie zdanie otrzymuje nowe, następujące
brzmienie:
„W pozostałym zakresie do umów, których przedmiotem będą Instrumenty Pochodne zastosowanie
mają postanowienia Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie
zawierania przez fundusz inwestycyjny otwarty umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne,
w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne.”
6. W Rozdziale VI Statutu, w Art. 10 ust. 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„4. Fundusz działając na rzecz Superfund Obligacyjny nie może dokonywać lokat w Instrumenty
Akcyjne oraz Tytuły Uczestnictwa funduszy lub instytucji wspólnego inwestowania, które lokują co
najmniej 50% aktywów w Instrumenty Akcyjne, z zastrzeżeniem możliwości nabywania lub
obejmowanie Instrumentów Akcyjnych 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, lub
b) konwersją obligacji zamiennych na akcje.”
7. W Rozdziale VI Statutu, w Art. 10 ust. 8 ostatnie zdanie otrzymuje nowe, następujące
brzmienie:
„W pozostałym zakresie do umów, których przedmiotem będą Instrumenty Pochodne zastosowanie
mają postanowienia Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie
zawierania przez fundusz inwestycyjny otwarty umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne,
w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne.”
8. W Rozdziale VII Statutu, w Art. 12 ust. 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„4. Fundusz działając na rzecz Superfund Pieniężny nie może dokonywać lokat w Instrumenty Akcyjne
oraz Tytuły Uczestnictwa funduszy lub instytucji wspólnego inwestowania, które lokują co najmniej
50% aktywów w Instrumenty Akcyjne, z zastrzeżeniem możliwości nabywania lub obejmowanie
Instrumentów Akcyjnych 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, lub
b) konwersją obligacji zamiennych na akcje.”
9. W Rozdziale VII Statutu, w Art. 12 ust. 8 ostatnie zdanie otrzymuje nowe, następujące
brzmienie:
„W pozostałym zakresie do umów, których przedmiotem będą Instrumenty Pochodne zastosowanie
mają postanowienia Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie
zawierania przez fundusz inwestycyjny otwarty umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne,
w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne.”
10. W Rozdziale VIII Statutu, w Art. 13 ust. 3 w zdaniu czwartym oraz w zdaniu ósmym
nazwy funduszy „Superfund Trend Plus Powiązany Fundusz Inwestycyjny Otwarty” oraz
„Superfund Trend Bis Powiązany Fundusz Inwestycyjny Otwarty” zmienia się
odpowiednio na „Superfund Trend Plus Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny
Otwarty” oraz „Superfund Trend Bis Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny
Otwarty”.
11. W Rozdziale VIII Statutu, w Art. 13 ust. 3 skreśla się dwa ostatnie zdania.
12. W Rozdziale VIII Statutu, w Art. 14 ust. 1 pkt 1) otrzymuje nowe następujące
brzmienie.
„1) Tytuły Uczestnictwa – od 0% do 100% wartości Aktywów Subfunduszu; w tym w:
a) jednostki uczestnictwa Superfund Trend Bis Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny
Otwarty – od 0% do 50 % wartości Aktywów Subfunduszu,
b) jednostki uczestnictwa Superfund Trend Plus Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny
Otwarty – od 0% do 50 % wartości Aktywów Subfunduszu,”
13. W Rozdziale VIII Statutu, w Art. 14 ust. 6 ostatnie zdanie otrzymuje nowe,
następujące brzmienie:
„W pozostałym zakresie do umów, których przedmiotem będą Instrumenty Pochodne zastosowanie
mają postanowienia Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie
zawierania przez fundusz inwestycyjny otwarty umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne,
w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne.”

14. W Rozdziale IX Statutu, w Art. 15 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„1. Dniem Wyceny jest dzień, w którym odbywa się sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w
Warszawie.”
15. W Rozdziale XI Statutu, Art. 21 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Art. 21
Uczestnicy Funduszu. Wpłaty i wypłaty
1. Uprawnionymi do nabywania i żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa każdego
Subfunduszu są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające
osobowości prawnej, z wyłączeniem funduszy inwestycyjnych otwartych, funduszy
zagranicznych oraz instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą zarządzanych
przez Towarzystwo lub podmiot z grupy kapitałowej Towarzystwa.
2. Uczestnikiem Funduszu jest osoba lub podmiot wskazany w ust. 1, na rzecz której w
Rejestrze Uczestników Funduszu są zapisane Jednostki Uczestnictwa lub ich ułamkowe
części.
3. Osoba niepełnoletnia, która nie ukończyła w dniu przystąpienia do funduszu 13 lat, lub inna
osoba nie mająca zdolności do czynności prawnych może nabywać Jednostki Uczestnictwa i
żądać ich odkupienia tylko przez przedstawiciela ustawowego tej osoby.
4. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 13 lat, lub inna osoba o ograniczonej zdolności do
czynności prawnych może nabywać Jednostki Uczestnictwa i żądać ich odkupienia za zgodą
przedstawiciela ustawowego.
5. Uczestnik Funduszu nie mający zdolności do czynności prawnych lub mający ograniczoną
zdolność do czynności prawnych nie może udzielić pełnomocnictwa, o którym mowa w
niniejszym Statucie.
6. Pierwsza wpłata środków pieniężnych do Subfunduszu Superfund Akcji, Superfund
Obligacyjny, Superfund Pieniężny oraz Superfund Alternatywny powinna wynosić nie mniej
niż 100 złotych.
7. Każda kolejna wpłata do Subfunduszu Superfund Akcji, Superfund Obligacyjny, Superfund
Pieniężny oraz Superfund Alternatywny powinna wynosić nie mniej niż 100 złotych.
8. Wysokość,
częstotliwość,
minimalny
okres
wpłat
warunkujących
udział
w
Wyspecjalizowanym programie inwestycyjnym określa Regulamin uczestnictwa w danym
Wyspecjalizowanym programie inwestycyjnym.
9. Wpłaty i wypłaty środków pieniężnych w związku ze zbywaniem i odkupywaniem Jednostek
Uczestnictwa mogą być dokonywane wyłącznie w złotych. Wpłaty dokonywane w związku z
nabywaniem Jednostek Uczestnictwa mogą być dokonywane jedynie bezpośrednio na
rachunki bankowe Subfunduszy prowadzone przez Depozytariusza a wskazane przez
Towarzystwo.
10. Wypłata środków pieniężnych z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa dokonywana jest
niezwłocznie, nie wcześniej jednak niż następnego dnia roboczego po dniu odkupienia
Jednostek Uczestnictwa.
11. Wypłata środków pieniężnych z tytułu odkupienia Jednostek następuje wyłącznie przelewem
na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika. Fundusz nie dokonuje wypłat
gotówkowych środków pochodzących z odkupienia Jednostek Uczestnictwa samodzielnie,
ani za pośrednictwem Towarzystwa, ani poprzez Dystrybutorów.
12. W przypadku, gdy rachunek bankowy Uczestnika prowadzony jest w banku innym niż bank
Depozytariusz, ostateczny wpływ środków na rachunek bankowy Uczestnika będzie
uzależniony od operacji księgowych dokonywanych przez bank.

13. Sposób i szczegółowe warunki wypłacania kwot należnych Uczestnikowi Funduszu z tytułu
odkupienia Jednostek Uczestnictwa określone zostały w prospekcie informacyjnym
Funduszu.”.
16. W Rozdziale XI Statutu, dodaje się nowy Art. 27a który otrzymuje następujące
brzmienie:
„Art. 27a
Wyspecjalizowane programy inwestycyjne
Uczestnik Funduszu przystępuje do wyspecjalizowanego programu inwestycyjnego poprzez złożenie
deklaracji uczestnictwa w wybranym programie. Warunki uczestnictwa w danym wyspecjalizowanym
programie inwestycyjnym określa jego regulamin, który w szczególności określa zasady uczestnictwa
w danym programie, wysokość, częstotliwość i minimalny okres wpłat warunkujących udział w
programie oraz zasady ponoszenia opłat.”
17. W Rozdziale XII Statutu, Art. 28 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Art. 28
Zbywanie i odkupywanie Jednostek Uczestnictwa oraz ich zamiana
1. Fundusz zbywa i odkupuje Jednostki Uczestnictwa w Dniach Wyceny.
2. Jednostki Uczestnictwa są zbywane i odkupywane za pośrednictwem Dystrybutorów.
3. Zlecenia nabycia i odkupienia Jednostek Uczestnictwa realizowane są w Dniach Wyceny.
4. Okres od dnia dokonania wpłaty na rachunek Funduszu do dnia zbycia Jednostek
Uczestnictwa nie może przekroczyć 7 dni. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy opóźnienie jest
następstwem okoliczności, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności.
5. Fundusz dołoży starań, aby zbycie Jednostek Uczestnictwa nastąpiło nie później niż w
najbliższym Dniu Wyceny następującym po dniu, w którym:
1) Agent Transferowy otrzyma prawidłowo wypełnione zlecenie nabycia Jednostek
Uczestnictwa oraz nastąpi uznanie rachunku bankowego Subfunduszu kwotą środków
pieniężnych wpłaconych przez Uczestnika, albo
2) nastąpi uznanie rachunku bankowego Funduszu kwotą środków pieniężnych wpłaconych
przez Uczestnika, w przypadku kolejnego nabycia, albo
3) nastąpi wyjaśnienie nieprawidłowości w wypełnieniu zlecenia nabycia Jednostek
Uczestnictwa lub dokumentu wpłaty,
–

z zastrzeżeniem, że zbycie Jednostek Uczestnictwa nie może nastąpić wcześniej niż w
najbliższym Dniu Wyceny następującym po dniu, w którym nastąpi uznanie rachunku
bankowego Subfunduszu kwotą środków pieniężnych wpłaconych przez Uczestnika.

6. W przypadku składania zleceń za pośrednictwem Dystrybutorów innych niż Fundusz i
Towarzystwo, których warunki organizacyjne lub techniczne prowadzenia dystrybucji
Jednostek Uczestnictwa mogą wpływać na szybkość przekazywania zleceń Agentowi
Transferowemu. Istotne jest zatem zasięgnięcie przez osobę składającą zlecenie, informacji
o terminach przekazania zleceń przez Dystrybutora Agentowi Transferowemu, w celu
uniknięcia przypadków realizacji zleceń w terminie innym niż zamierzony przez osobę
nabywającą Jednostki Uczestnictwa i po cenie innej niż oczekiwana. Dokonywanie wpłat na
rachunek bankowy Subfunduszu za pośrednictwem banków innych niż bank Depozytariusz,
bądź
za
pośrednictwem
innych
instytucji
uprawnionych
do
dokonywania
przelewów/przekazów pieniężnych może wpłynąć na ostateczny termin zaksięgowania

środków na rachunku bankowym Subunduszu, co może mieć wpływ na ostateczną datę
realizacji zlecenia.
7. Okres od dnia złożenia zlecenia do dnia odkupienia Jednostek Uczestnictwa nie może
przekroczyć 7 dni, wyjątkiem jest sytuacja, kiedy opóźnienie realizacji zlecenia jest
następstwem okoliczności, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności.
8. Fundusz dołoży starań, aby odkupienie Jednostek Uczestnictwa nastąpiło nie później niż w
najbliższym Dniu Wyceny następującym po dniu, w którym:
1) Agent Transferowy otrzyma prawidłowo wypełnione zlecenie odkupienia Jednostek
Uczestnictwa, albo
2) nastąpi wyjaśnienie nieprawidłowości w wypełnieniu zlecenia odkupienia Jednostek
Uczestnictwa,
–

z zastrzeżeniem, że odkupienie Jednostek Uczestnictwa nie może nastąpić wcześniej niż
w najbliższym Dniu Wyceny, następującym po dniu, w którym Agent Transferowy
otrzyma zlecenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa.

9. W przypadku składania zleceń za pośrednictwem Dystrybutorów innych niż Towarzystwo i
Fundusz, których warunki organizacyjne lub techniczne mogą wpływać na szybkość
przekazywania zleceń Agentowi Transferowemu. Istotne jest zatem zasięgnięcie przez
osobę składającą zlecenie, informacji o terminach przekazania zleceń przez Dystrybutora
Agentowi Transferowemu, w celu uniknięcia przypadków realizacji zleceń w terminie innym
niż zamierzony przez Uczestnika i po cenie innej niż oczekiwana.
10. Subfundusz dokonując odkupienia identyfikuje Jednostki Uczestnictwa podlegające
odkupieniu i odkupuje Jednostki Uczestnictwa począwszy od Jednostek Uczestnictwa
nabytych po najwyższej cenie (metoda HIFO). Wyłączona jest możliwość wskazania przez
Uczestnika Funduszu kolejności odkupywania Jednostek Uczestnictwa.
11. Jeżeli w wyniku realizacji zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu ich
wartość zapisana w subrejestrze wydzielonym w ramach Rejestru, spadłaby poniżej 100
złotych, wówczas odkupienie obejmować będzie wszystkie Jednostki Uczestnictwa zapisane
w tym subrejestrze wydzielonym w ramach Rejestru. Zasadę określoną w zdaniu
poprzedzającym stosuje się do uczestnictwa w IKZE, IKE oraz w wyspecjalizowanych
programach inwestycyjnych, o ile Umowa o prowadzenie IKZE lub IKE albo Regulamin IKZE
lub IKE, albo regulamin uczestnictwa w danym wyspecjalizowanym programie
inwestycyjnym nie stanowią inaczej.
12. Minimalna wartość odkupienia winna wynosić 100 złotych.
13. Zlecenie odkupienia powinno wskazywać kwotę nie niższą niż określona w ust. 12 lub ilość
Jednostek Uczestnictwa w wyniku odkupienia, których otrzymana kwota z tytułu ich
odkupienia będzie nie niższa niż określona w ust. 12. W przypadku, jeżeli zlecenie
odkupienia będzie wskazywało ilość Jednostek Uczestnictwa w wyniku odkupienia których
otrzymana kwota z tytułu ich odkupienia będzie niższa niż określona w ust. 12 Subfundusz
dokona odkupienia Jednostek Uczestnictwa na kwotę odpowiadającą tej określonej w ust.
12.
14. Sposób i szczegółowe warunki zbywania i odkupywania Jednostek określone zostały w
prospekcie informacyjnym Funduszu.
15. Uczestnik Funduszu ma prawo, na podstawie jednego zlecenia, żądać odkupienia Jednostek
Uczestnictwa w którymkolwiek Subfunduszu (Subfundusz źródłowy) z jednoczesnym
nabyciem, za całość kwoty uzyskanej w wyniku tego odkupienia, jednostek uczestnictwa
innego funduszu (fundusz docelowy) zarządzanego przez Towarzystwo (konwersja), z
zastrzeżeniem, że fundusz ten oferuje możliwość realizowania zleceń konwersji. Do realizacji
zlecenia konwersji stosuje się zasady odkupywania Jednostek Uczestnictwa obowiązujące w

Subfunduszu źródłowym oraz zasady nabywania jednostek uczestnictwa obowiązujące w
funduszu docelowym, z zachowaniem zasad dotyczących terminów składania i realizacji
zleceń oraz terminów dokonania wpłat.
16. Jednostki Uczestnictwa mogą podlegać zamianie pomiędzy Subfunduszami na podstawie
zlecenia Uczestnika Funduszu. W ramach zamiany Uczestnik Funduszu ma prawo, na
podstawie jednego zlecenia, żądać zapisania posiadanych przez niego Jednostek
Uczestnictwa w subrejestrze Uczestników Funduszu prowadzonym dla innego Subfunduszu
(Subfundusz docelowy) przy jednoczesnym wykreśleniu tych Jednostek Uczestnictwa z
subrejestru Uczestników Funduszu prowadzonego dla Subfunduszu, w którym Uczestnik
Funduszu je posiada (Subfundusz źródłowy). W celu dokonania zamiany Fundusz umarza
Jednostki Uczestnictwa podlegające zamianie w Subfunduszu źródłowym, a następnie
przydziela Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu docelowego po cenie Jednostki Uczestnictwa
tego Subfunduszu z dnia dokonania zamiany. Umorzenie Jednostek Uczestnictwa i
przydzielenie Jednostek Uczestnictwa w ramach zamiany następuje w tym samym Dniu
Wyceny. Zamiana Jednostek Uczestnictwa następuje w Dniach Wyceny, w których są
odkupywane Jednostki Uczestnictwa.
17. Zasady i szczegółowe warunki dokonywania konwersji oraz zamiany Jednostek Uczestnictwa
określone zostały w prospekcie informacyjnym Funduszu.
18. Fundusz może zawiesić na okres dwóch tygodni zbywanie Jednostek Uczestnictwa każdego
Subfunduszu oddzielnie, jeżeli nie można dokonać wiarygodnej wyceny istotnej części
Aktywów tego Subfunduszu z przyczyn niezależnych od Funduszu. W przypadku, o którym
mowa powyżej, za zgodą i na warunkach określonych przez Komisję, zbywanie Jednostek
Uczestnictwa może zostać zawieszone na okres dłuższy niż dwa tygodnie, nie
przekraczający jednak dwóch miesięcy.
19. Fundusz podejmuje decyzję o zawieszeniu zbywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu
na koniec Dnia Wyceny, w którym poweźmie informacje o zaistnieniu okoliczności
wskazanej w ust. 18 powyżej. Fundusz tego samego dnia poinformuje o zawieszeniu
zbywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu na stronie internetowej Towarzystwa
(www.superfund.pl) ze skutkiem zawieszenia od następnego dnia po dniu dokonania
ogłoszenia.
20. Fundusz może zawiesić na okres dwóch tygodni odkupywanie Jednostek Uczestnictwa
każdego z Subfunduszy oddzielnie, jeżeli w okresie ostatnich dwóch tygodni suma wartości
odkupionych Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu oraz Jednostek Uczestnictwa
Subfunduszu, których odkupienia zażądano, stanowi kwotę przekraczającą 10% wartości
Aktywów danego Subfunduszu albo nie można dokonać wiarygodnej wyceny istotnej części
Aktywów danego Subfunduszu z przyczyn niezależnych od Funduszu.
21. Fundusz podejmuje decyzję o zawieszeniu odkupywania Jednostek Uczestnictwa na koniec
Dnia Wyceny, w którym poweźmie informacje o zaistnieniu okoliczności wskazanych w ust.
20 powyżej. Tego samego dnia informacja o zawieszeniu odkupywania Jednostek zostanie
podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Towarzystwa
(www.superfund.pl) ze skutkiem zawieszenia od następnego dnia po dniu dokonania
ogłoszenia.
22. W przypadku, o którym mowa w ust. 20, za zgodą i na warunkach określonych przez
Komisję:
1) odkupywanie Jednostek Uczestnictwa może zostać zawieszone na okres dłuższy niż dwa
tygodnie, nie przekraczający jednak dwóch miesięcy;
2) Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu mogą być odkupywane w ratach w okresie
nieprzekraczającym sześciu miesięcy, przy zastosowaniu proporcjonalnej redukcji lub
przy dokonywaniu wypłat z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa..”

18. W Rozdziale XII Statutu, zdanie wstępne w Art. 29 ust. 1 otrzymuje nowe,
następujące brzmienie:
„1. Z zastrzeżeniem ust. 11, Towarzystwo z tytułu zbywania Jednostek pobiera Opłatę Manipulacyjną
w wysokości nie wyższej niż: (…)”
19. W Rozdziale XII Statutu, w Art. 29 dodaje się nowy ust. 11 w następującym
brzmieniu:
„11. Towarzystwo z tytułu zbywania Jednostek Uczestnictwa w ramach wyspecjalizowanych
programów inwestycyjnych może pobierać Opłatę Manipulacyjną w wysokości nie wyższej niż 6%
wpłaty dokonanej przez nabywcę Jednostek Uczestnictwa. Zasady ponoszenia opłat w ramach danego
wyspecjalizowanego programu inwestycyjnego, w tym wysokość Opłaty Manipulacyjnej, określa
regulamin uczestnictwa w danym wyspecjalizowanym programie inwestycyjnym.”
20. Art. 29 ust. 1 pkt 3), otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„3) 0,8% wpłaty dokonywanej przez nabywcę Jednostek Uczestnictwa Superfund Pieniężny.”

