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PRZYTOCZENIE ZMIAN W TREŚCI PROSPEKTU INFORMACYJNEGO
SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
(SUPERFUND SILVER POWIĄZANY SFIO)

W dniu 1 czerwca 2022 roku Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. dokonało
aktualizacji treści Prospektu Informacyjnego funduszu: SUPERFUND SILVER POWIĄZANY
SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, poniżej przedstawiamy wykaz zmian:

1. Strona tytułowa Prospektu – zmiana daty sporządzenia tekstu jednolitego, informacja
otrzymał następujące brzmienie:
„PROSPEKT INFORMACYJNY ZOSTAŁ SPORZĄDZONY W WARSZAWIE W DNIU
19 KWIETNIA 2006 ROKU.
TEKST JEDNOLITY PROSPEKTU ZOSTAŁ SPORZĄDZONY W DNIU
1 CZERWCA 2022 ROKU.”

2. Punkt 3.4. otrzymuje brzmienie:
„Jednostka Uczestnictwa stanowi prawo majątkowe Uczestnika Funduszu określone w Statucie i
Ustawie. Jednostki Uczestnictwa są umarzane z mocy prawa z chwilą ich odkupienia przez
Fundusz. Należy pamiętać, że Uczestnik Funduszu nie może zbywać Jednostek Uczestnictwa na
rzecz osób trzecich. Jednostki Uczestnictwa Funduszu podlegają dziedziczeniu. Jednostka
Uczestnictwa może być przedmiotem zastawu. Zaspokojenie się zastawnika z Jednostki
Uczestnictwa, może być dokonane wyłącznie w wyniku odkupienia Jednostki Uczestnictwa na
żądanie zgłoszone w postępowaniu egzekucyjnym. Fundusz zastrzega sobie prawo do dokonania
podziału Jednostek Uczestnictwa na równe części tak, aby ich całkowita wartość odpowiadała
wartości Jednostek Uczestnictwa przed podziałem. Fundusz poinformuje o zamiarze podziału
Jednostek Uczestnictwa, co najmniej na dwa tygodnie przed datą podziału poprzez ogłoszenie w
sieci Internet na głównej stronie internetowej Towarzystwa (www.superfund.pl). Należy zwrócić
uwagę na fakt, że Fundusz zbywa różne kategorie Jednostek Uczestnictwa, które różnią się
wysokością pobieranych opłat manipulacyjnych i sposobem pobierania tych opłat, wysokością
opłat obciążających Aktywa Funduszu oraz sposobem ich zbywania.”
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3. Punkt 3.11.11. otrzymuje brzmienie:
„Wysokość pierwszej oraz kolejnych wpłat do Funduszu powinny wynosić dla:
Kategorii Jednostek Uczestnictwa „Standardowej” oraz „Standardowej B” nie mniej niż
100 złotych dla wpłat w złotych lub równowartość 100 złotych w euro dla wpłat w euro lub
równowartość 100 złotych w USD dla wpłat w USD, ustalona przy zastosowaniu średniego
kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu uznania rachunku;
Kategorii Jednostek Uczestnictwa „Internetowej” oraz „Internetowej B” nie mniej niż 100
złotych dla wpłat w złotych lub równowartość 100 złotych w euro dla wpłat w euro lub
równowartość 100 złotych w USD dla wpłat w USD, ustalona przy zastosowaniu średniego
kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu uznania rachunku;
Kategorii Jednostek Uczestnictwa „PSI” oraz „PSI B” nie mniej niż 100 złotych dla wpłat w
złotych lub równowartość 100 złotych w euro dla wpłat w euro lub równowartość 100
złotych w USD dla wpłat w USD, ustalona przy zastosowaniu średniego kursu walut obcych
ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu uznania rachunku.”
4. Punkt 3.14.8 otrzymuje brzmienie:
„Podobnie jak w odniesieniu do nabywania Jednostek Uczestnictwa, Statut Funduszu
przewiduje minimalne wartości odkupienia Jednostek Uczestnictwa, które wynoszą dla
wszystkich kategorii Jednostek Uczestnictwa 100 złotych lub równowartość 100 złotych w
euro lub USD.”

5. W punkcie 3.14.9. otrzymuje brzmienie:
„Należy podkreślić, że Fundusz dokona odkupienia wszystkich Jednostek Uczestnictwa
posiadanych przez Uczestnika w Funduszu, niezależnie od wartości złożonego przez
Uczestnika zlecenia, jeżeli w wyniku odkupienia Jednostek Uczestnictwa, wartość
pozostałych w posiadaniu Uczestnika Jednostek Uczestnictwa byłaby niższa niż 100
złotych lub równowartość 100 złotych w euro lub USD.”
6. Punkt 3.45.2. zdanie trzecie otrzymuje brzmienie:
„Z uwagi na fakt, że Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa różnych kategorii, wartość
Współczynnika Kosztów Całkowitych prezentowana jest odrębnie dla Jednostek
Uczestnictwa różnych kategorii, które różnią się wysokością pobieranych opłat
manipulacyjnych i sposobem pobierania tych opłat, wysokością opłat obciążających
Aktywa Funduszu oraz sposobem ich zbywania.”

7.

Aktualizacji podlega punkt 7.2., gdzie zamieszcza się teksty jednolite statutów funduszy .

SUPERFUND TFI SA zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000234965, NIP 1070002513,
REGON 140147499, wysokość kapitału zakładowego: 2 210 000 złotych (wpłacony w całości).
2/2

