PRZYTOCZENIE ZMIAN W TREŚCI DOKUMENTU KLUCZOWE INFORMACJE DLA INWESTORÓW
SUBFUNDUSZY WYDZIELONYCH W RAMACH SUPERFUND SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ
INWESTYCYJNY OTWARTY
(SUPERFUND SFIO)
zmiany zostały dokonane oraz opublikowane dnia 20 lutego 2020 roku na stronie internetowej
Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. www.superfund.pl

I. SUPERFUND RED:
W treści Kluczowych informacji dla inwestorów sporządzonych dla subfunduszu Superfund RED
dokonane zostały następujące zmiany:
1. Zmiana w części „Opłaty” – dodany został przy wierszu „Opłata za umorzenie 2,00%” znak *
wraz z objaśnieniem jak poniżej:
Opłaty jednorazowe pobierane przed lub po dokonaniu
inwestycji
Opłata za nabycie

4,50%

Jest to maksymalna kwota, jaka może zostać pobrana z Państwa
środków przed zainwestowaniem
Opłata za umorzenie

2,00%*

Opłaty pobierane z Subfunduszu w ciągu roku
Opłaty bieżące

9,73%

Opłaty pobierane z Subfunduszu w określonych warunkach
szczególnych
Opłaty za wyniki

0,00%

1

*Opłata z tytułu odkupienia jednostek
uczestnictwa pobierana jest jedynie w
przypadku dokonania odkupienia jednostek
uczestnictwa w okresie pierwszych 12
miesięcy od dnia otwarcia subrejestru w
subfunduszu.

2. Zmiana w części „Wyniki osiągnięte w przeszłości” – wykreślony został wynik za 2009 rok, a
dodany za 2019 rok jak poniżej:
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▪Subfundusz
* Subfundusz posiadał w danym roku inną charakterystykę

3. Zmieniona została data aktualizacji na następującą:
„Niniejsze kluczowe informacje dla inwestorów są aktualne na dzień 17 lutego 2020 r.”

II. SUPERFUND GREEN:
W treści Kluczowych informacji dla inwestorów sporządzonych dla subfunduszu Superfund GREEN
dokonane zostały następujące zmiany:
1. Zmiana w części „Opłaty” – dodany został przy wierszu „Opłata za umorzenie 2,00%” znak *
wraz z objaśnieniem jak poniżej:
Opłaty jednorazowe pobierane przed lub po dokonaniu
inwestycji
Opłata za nabycie

4,50%

Jest to maksymalna kwota, jaka może zostać pobrana z Państwa
środków przed zainwestowaniem
Opłata za umorzenie

2,00%*

Opłaty pobierane z Subfunduszu w ciągu roku

2

Opłaty bieżące

7,87%

Opłaty pobierane z Subfunduszu w określonych warunkach
szczególnych
Opłaty za wyniki

0,00%

*Opłata z tytułu odkupienia jednostek
uczestnictwa pobierana jest jedynie w
przypadku dokonania odkupienia jednostek
uczestnictwa w okresie pierwszych 12
miesięcy od dnia otwarcia subrejestru w
subfunduszu.

2. Zmiana w części „Wyniki osiągnięte w przeszłości” – wykreślony został wynik za 2009 rok, a
dodany za 2019 rok jak poniżej:
Wyniki osiągnięte w przeszłości
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▪Subfundusz
* Subfundusz posiadał w danym roku inną charakterystykę

3. Zmieniona została data aktualizacji na następującą:
„Niniejsze kluczowe informacje dla inwestorów są aktualne na dzień 17 lutego 2020 r.”

III. SUPERFUND GOLDFUND:
W treści Kluczowych informacji dla inwestorów sporządzonych dla subfunduszu Superfund GoldFund
dokonane zostały następujące zmiany:
1. Zmiana w części „Opłaty” – dodany został przy wierszu „Opłata za umorzenie 2,00%” znak *
wraz z objaśnieniem jak poniżej:
Opłaty jednorazowe pobierane przed lub po dokonaniu
inwestycji
Opłata za nabycie

4,50%
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Jest to maksymalna kwota, jaka może zostać pobrana z Państwa
środków przed zainwestowaniem
Opłata za umorzenie

2,00%*

Opłaty pobierane z Subfunduszu w ciągu roku
Opłaty bieżące

6,39%

Opłaty pobierane z Subfunduszu w określonych warunkach
szczególnych
Opłaty za wyniki

0,00%

*Opłata z tytułu odkupienia jednostek
uczestnictwa pobierana jest jedynie w
przypadku dokonania odkupienia jednostek
uczestnictwa w okresie pierwszych 12
miesięcy od dnia otwarcia subrejestru w
subfunduszu.

2. Zmiana w części „Wyniki osiągnięte w przeszłości” – wykreślony został wynik za 2009 rok, a
dodany za 2019 rok jak poniżej:
Wyniki osiągnięte w przeszłości

▪Subfundusz
* Subfundusz posiadał w danym roku inną charakterystykę

3. Zmieniona została data aktualizacji na następującą:
„Niniejsze kluczowe informacje dla inwestorów są aktualne na dzień 17 lutego 2020 r.”
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IV. SUPERFUND GOLDFUTURE:
W treści Kluczowych informacji dla inwestorów sporządzonych dla subfunduszu Superfund
GoldFuture dokonane zostały następujące zmiany:

1. Zmiana w części „Opłaty” – dodany został przy wierszu „Opłata za umorzenie 2,00%” znak *
wraz z objaśnieniem jak poniżej:
Opłaty jednorazowe pobierane przed lub po dokonaniu
inwestycji
Opłata za nabycie

4,50%

Jest to maksymalna kwota, jaka może zostać pobrana z Państwa
środków przed zainwestowaniem
Opłata za umorzenie

2,00%*

Opłaty pobierane z Subfunduszu w ciągu roku
Opłaty bieżące

7,92%

Opłaty pobierane z Subfunduszu w określonych warunkach
szczególnych
Opłaty za wyniki

0,00%

*Opłata z tytułu odkupienia jednostek
uczestnictwa pobierana jest jedynie w
przypadku dokonania odkupienia jednostek
uczestnictwa w okresie pierwszych 12
miesięcy od dnia otwarcia subrejestru w
subfunduszu.

2.

Zmiana w części „Wyniki osiągnięte w przeszłości” – wykreślony został wynik za 2009 rok, a
dodany za 2019 rok jak poniżej:

Wyniki osiągnięte w przeszłości
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▪Subfundusz
* Subfundusz posiadał w danym roku inną charakterystykę

3. Zmieniona została data aktualizacji na następującą:
„Niniejsze kluczowe informacje dla inwestorów są aktualne na dzień 17 lutego 2020 r.”

V. SUPERFUND AKCJI:
W treści Kluczowych informacji dla inwestorów sporządzonych dla subfunduszu Superfund Akcji
dokonane zostały następujące zmiany:
1. Zmiana w części „Opłaty” – dodany został przy wierszu „Opłata za umorzenie 2,00%” znak *
wraz z objaśnieniem jak poniżej:
Opłaty jednorazowe pobierane
przed lub po dokonaniu
inwestycji
Opłata za nabycie

4,50%

Jest to maksymalna kwota, jaka
może zostać pobrana z Państwa
środków przed zainwestowaniem
Opłata za umorzenie

2,00%*

Opłaty pobierane z
Subfunduszu w ciągu roku
Opłaty bieżące

5,45%

Opłaty pobierane z
Subfunduszu w określonych
warunkach szczególnych
Opłaty za wyniki

0,00%

*Opłata z tytułu odkupienia jednostek
uczestnictwa pobierana jest jedynie w
przypadku dokonania odkupienia jednostek
uczestnictwa w okresie pierwszych 12
miesięcy od dnia otwarcia subrejestru w
subfunduszu.

2. Zmiana w części „Wyniki osiągnięte w przeszłości” – wykreślony został wynik za 2009 rok, a
dodany za 2019 rok jak poniżej:
Wyniki osiągnięte w przeszłości
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▪ Subfundusz
* Subfundusz posiadał w danym roku inną charakterystykę

3. Zmieniona została data aktualizacji na następującą:
„Niniejsze kluczowe informacje dla inwestorów są aktualne na dzień 17 lutego 2020 r.”

VI. SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA PLUS:
W treści Kluczowych informacji dla inwestorów sporządzonych dla subfunduszu Superfund Spokojna
Inwestycja Plus dokonane zostały następujące zmiany:

1. Zmiana w części „Opłaty” – dodany został przy wierszu „Opłata za umorzenie 2,00%” znak *
wraz z objaśnieniem jak poniżej:
Opłaty jednorazowe pobierane przed lub po dokonaniu
inwestycji
Opłata za nabycie

0,50%

Jest to maksymalna kwota, jaka może zostać pobrana z Państwa
środków przed zainwestowaniem
Opłata za umorzenie

0,00%*

Opłaty pobierane z Subfunduszu w ciągu roku
Opłaty bieżące

1,23%

Opłaty pobierane z Subfunduszu w określonych warunkach
szczególnych
Opłaty za wyniki

0,00%
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*Opłata nie jest pobierana. Jednak w przypadku, gdy nabycie
jednostek uczestnictwa Superfund Spokojna Inwestycja Plus
zostało dokonane w ramach zamiany jednostek uczestnictwa z
któregokolwiek innego subfunduszu, Towarzystwo pobierze
opłatę manipulacyjną w wysokości 2,0%, z tytułu odkupienia
jednostek uczestnictwa Superfund Spokojna Inwestycja Plus,
nabytych w ramach zamiany.

2. Zmiana w części „Wyniki osiągnięte w przeszłości” – wykreślony został wynik za 2009 rok, a
dodany za 2019 rok jak poniżej:
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▪Subfundusz
* Subfundusz posiadał w danym roku inną charakterystykę

3. Zmieniona została data aktualizacji na następującą:
„Niniejsze kluczowe informacje dla inwestorów są aktualne na dzień 17 lutego 2020 r.”

W pozostałej część treść KIID subfunduszy Superfund SFIO pozostają bez zmian.

8

