Ogłoszenie z dnia 9 lipca 2021 roku w sprawie zmiany Regulaminu określającego sposób i
warunki prowadzenia działalności w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu
jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych
funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez Superfund TFI S.A.

Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) działając na podstawie
postanowień punku
XIII. Tryb i termin zmiany warunków Regulaminu ust. 2 Regulaminu
określającego sposób i warunki prowadzenia działalności w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i
odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych
funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez Superfund TFI S.A.” („Regulamin”) informuje
niniejszym o dokonaniu zmian w treści Regulaminu. Zmiany Regulaminu w zakresie wskazanym
poniżej, wchodzą w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia tj. w dniu 23 lipca 2021 roku:
Zmiany Regulaminu sprowadzają się do aktualizacji przepisów prawa, nazw funduszy oraz zmiany
treści punktu VII. Tryb i warunki składania zleceń za pośrednictwem Sytemu TransakcyjnoInformacyjnego Regulaminu, w zakresie dostępności informacji dotyczących trybu i warunków
składania zleceń/dyspozycji za pośrednictwem Systemu Transakcyjno – Informacyjnego (STI).
1) W punkcie I. Postanowienia ogólne ust. 2 ppkt 3) Regulaminu:
 wyrażenie „Superfund Akcji” zastępuje się odpowiednio wyrażeniem
„Superfund Silver”,
 wyrażenie „Superfund Sharpe Parity UCITS” zastępuje się odpowiednio
wyrażeniem „Superfund Systematic All Weather Fund”, oraz
 wyrażenie „Superfund Trend Plus Powiązany Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny Otwarty” zastępuje się odpowiednio wyrażeniem „Superfund
Silver Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty”
Wobec tego punkt I. Postanowienia ogólne ust. 2 ppkt 3) Regulaminu, otrzymuje
brzmienie:
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2) W punkcie I. Postanowienia ogólne ust. 2 ppkt 8) Regulaminu aktualizacji uległo
rozporządzenie regulujące sposób, tryb oraz warunki prowadzenia działalności
przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Wobec tego ppkt 8) otrzymał w tym
zakresie nowe brzmienie:

3) W punkcie I. Postanowienia ogólne ust. 2 ppkt 9) Regulaminu aktualizacji uległ
Dziennik Ustaw właściwy dla tekstu jednolitego Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o
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Transakcyjno-Informacyjnego otrzymał nowe brzmienie:

W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje bez zmian.
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