Ogłoszenie z dnia 29 grudnia 2008 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 z dniem ich ogłoszenia, tj.: w dniu 29 grudnia 2008 roku.
1) W Rozdziale I Statutu, art. 2 ust. 1, pkt 4), otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„4) Superfund Absolute Return”.
2) W Rozdziale I Statutu, art. 2 ust. 1, pkt 5), otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„5) Superfund GoldFuture”.
3) W Rozdziale I Statutu, art. 3 pkt 18), otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
“18) Quadriga A/EUR - subfundusz Quadriga Superfund Futures A / EUR utworzony w ramach
Quadriga Superfund Sicav,”
4) W Rozdziale I Statutu, art. 3 pkt 19), otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
“19) Quadriga B/EUR - subfundusz Quadriga Superfund Futures B / EUR utworzony w ramach
Quadriga Superfund Sicav,”
5) W Rozdziale I Statutu, art. 3 pkt 20), otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
“20) Quadriga C/EUR - subfundusz Quadriga Superfund Futures C / EUR utworzony w ramach
Quadriga Superfund Sicav,”
6) W Rozdziale I Statutu w art. 3, dotychczasowe punkty od 21 do 34 otrzymują nowe
oznaczenia odpowiednio od 23 do 36, a w miejsce dotychczasowych punktów 21 i 22 wprowadza
się nowe punkty 21 i 22 o następującej treści:
„21) Quadriga A/USD – subfundusz Quadriga Superfund Futures A/USD utworzony w ramach
Quadriga Superfund Sicav,
22) Quadriga B/USD – subfundusz Quadriga Superfund Futures B/USD utworzony w ramach
Quadriga Superfund Sicav,”
7) W Rozdziale IX Statutu, art. 19 otrzymuje nowy, następujący tytuł:
„Art. 19
Wysokość opłat za zarządzanie Quadriga A/EUR, Quadriga B/EUR, Quadriga C/EUR,
Quadriga A/USD, Quadriga B/USD, oraz Superfund Absolute Return I.”
8) W Rozdziale IX Statutu art. 19 ust. 2, otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„2. Jako wynagrodzenie za świadczone usługi administrator inwestycyjny otrzymywać będzie
opłatę administracyjną płatną miesięcznie, wyliczaną od wartości aktywów netto subfunduszu na
dzień ostatniej wyceny za poprzedni miesiąc, w wysokości:
1) 2% rocznie, od wartości aktywów netto Quadriga A/EUR na dany dzień wyceny,

2) 2% rocznie, od wartości aktywów netto Quadriga B/EUR na dany dzień wyceny,
3) 2% rocznie, od wartości aktywów netto Quadriga C/EUR na dany dzień wyceny,
4) 2% rocznie, od wartości aktywów netto Quadriga A/USD na dany dzień wyceny,
5) 2% rocznie, od wartości aktywów netto Quadriga B/USD na dany dzień wyceny.”
9) W Rozdziale IX Statutu w art. 19 ust. 3, otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„3. Jako wynagrodzenie za swoje usługi menedżer inwestycyjny otrzymywać będzie opłatę za
zarządzanie, płatną miesięcznie wypłacaną z aktywów danego subfunduszu, w wysokości:
1) 1% rocznie, od wartości aktywów netto Quadriga A/EUR na dany dzień wyceny,
2) 1% rocznie, od wartości aktywów netto Quadriga B/EUR na dany dzień wyceny,
3) 1% rocznie, od wartości aktywów netto Quadriga C/EUR na dany dzień wyceny,
4) 1% rocznie, od wartości aktywów netto Quadriga A/USD na dany dzień wyceny,
5) 1% rocznie, od wartości aktywów netto Quadriga B/USD na dany dzień wyceny.”
10) W Rozdziale IX Statutu w art. 19 ust. 4, otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„4. Jako wynagrodzenie za swoje usługi doradcy inwestycyjni otrzymywać będą opłatę za
doradztwo, płatną miesięcznie, wypłacaną z aktywów danego subfunduszu, w wysokości:
1) 3% rocznie wartości aktywów netto na rachunkach Quadriga A/EUR przydzielonych
doradcy inwestycyjnemu na dany dzień wyceny,
2) 3% rocznie wartości aktywów netto na rachunkach Quadriga B/EUR przydzielonych
doradcy inwestycyjnemu na dany dzień wyceny,
3) 3% rocznie wartości aktywów netto na rachunkach Quadriga C/EUR przydzielonych
doradcy inwestycyjnemu na dany dzień wyceny,
4) 3% rocznie wartości aktywów netto na rachunkach Quadriga A/USD przydzielonych
doradcy inwestycyjnemu na dany dzień wyceny,
5) 3% rocznie wartości aktywów netto na rachunkach Quadriga B/USD przydzielonych
doradcy inwestycyjnemu na dany dzień wyceny.”
11) W Rozdziale IX Statutu w art. 19 ust. 5, otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„5. Subfundusze wchodzące w skład Quadriga Superfund Sicav płacić będą doradcom
inwestycyjnym premię motywacyjną, wypłacaną z aktywów danego subfunduszu w
wysokości:
1) 25% zysków giełdowych na rachunkach od aktywów Quadriga A/EUR przydzielonych
doradcy inwestycyjnemu,
2) 30% zysków giełdowych na rachunkach od aktywów Quadriga B/EUR przydzielonych
doradcy inwestycyjnemu,
3) 35% zysków giełdowych na rachunkach od aktywów Quadriga C/EUR przydzielonych
doradcy inwestycyjnemu
4) 25% zysków giełdowych na rachunkach od aktywów Quadriga A/USD przydzielonych
doradcy inwestycyjnemu,
5) 30% zysków giełdowych na rachunkach od aktywów Quadriga B/USD przydzielonych
doradcy inwestycyjnemu.”
12) W Rozdziale IX Statutu, po ust. 5, dodaje się nowe ust. 6, ust. 7, ust. 8, ust. 9 i
ust. 10, o następującym brzmieniu:

„6. Superfund Absolute Return I z własnych aktywów pokrywa: koszty powstające w powiązaniu
z nabyciem i zbywaniem składników aktywów, koszty powstające w związku z utworzeniem
funduszu (koszty te mogą być wpisywane w ciężar aktywów ratalnie przez okres do czterech lat),
koszty opłat depozytowych, koszty przechowywania zagranicznych papierów wartościowych za
granicą, koszty druku i wysyłki sprawozdań rocznych i półrocznych oraz sprawozdania o
rozwiązaniu funduszu, koszty obwieszczeń sprawozdań rocznych i półrocznych, koszty nabycia i
odkupienia tytułów uczestnictwa, koszty dystrybucji, koszty sprawozdania o rozwiązaniu, koszty
badania rocznych sprawozdań finansowych, koszty obwieszczeń o podstawach opodatkowania i
zaświadczeń, że dane podatkowe ustalone zostały według reguł niemieckiego prawa
podatkowego, koszty ewentualnych podatków powstałych w związku z kosztami zarządzania i
przechowywania, koszty realizacji i egzekucji roszczeń prawnych włączając kwestie prawa znaków
towarowych i prawa uczciwej konkurencji, koszty wypełniania wymogów dystrybucji za granicą,
włączając koszty ogłoszeń, koszty za regulacje prawne nadzorcze w kraju i za granicą, koszty
prawne i podatkowe w powiązaniu z tym oraz koszty tłumaczeń, sporządzania i druku oraz
tłumaczenia prospektów informacyjnych, koszty notowań giełdowych lub notowań w instytucjach
kredytowych i instytucjach usług finansowych, koszty powstałe w związku z pozwoleniami lub
zmianą warunków umów, koszty doradztwa prawnego i podatkowego, koszty analizy powodzenia
lokaty przez osoby trzecie, koszty za rating składników aktywów, koszty w związku z
posiedzeniami komitetu inwestycyjnego, koszty za reklamę i takie, które powstają bezpośrednio
w powiązaniu z oferowaniem i zbyciem udziałów tytułów uczestnictwa, koszty ubezpieczenia,
koszty w związku z zarządzaniem ryzykiem, koszty za performance attribution, koszty za
powołanie pełnomocników do korzystania z prawa głosu.
7. Z tytułu zarządzania Superfund Absolute Return I, spółka zarządzająca otrzymuje roczne
wynagrodzenie za zarządzanie w wysokości 2,5% wartości aktywów Superfund Absolute Return I.
Spółka zarządzająca jest uprawniona do pobierania miesięcznych proporcjonalnych zaliczek.
8. Poza wynagrodzeniem, o którym mowa w ust. 7, spółka zarządzająca Superfund Absolute
Return I jest uprawniona do otrzymywania wynagrodzenia uzależnionego od pozytywnego
wyniku inwestycji (wynagrodzenie za sukces). Sukces ustalany jest rocznie poprzez porównanie
wartości danej kategorii tytułów uczestnictwa na końcu roku z wartością danej kategorii tytułów
uczestnictwa na końcu roku poprzedzającego, przy czym wypłaty z zysku i płatności podatkowe
dokonane w ciężar funduszu sa ponownie doliczone do wartości tytułów uczestnictwa (metoda
BVI; Bundesverband deutscher Investment-Gesellschaften). Ustalony w powyższy sposób sukces
jest mnożony przez liczbę tytułów uczestnictwa będących w obiegu w poprzednim ostatnim dniu
rozliczenia. Wynagrodzenie za sukces jest naliczane codziennie. Jeśli wynik naliczanego
wynagrodzenia za sukces jest ujemny, to dotychczas ustalone wynagrodzenie zostaje
proporcjonalnie zmniejszone za pomocą tej samej metody obliczeniowej. Wynagrodzenie za
sukces wynosi do 10% wartości aktywów. Wynagrodzenie za sukces pobierane jest rocznie.
9. Manager zarządzający Superfund Absolute Return I otrzymywać będzie wynagrodzenie od
spółki zarządzającej, która uiści je ze swojego wynagrodzenia za zarządzanie oraz z
wynagrodzenia za zarządzanie uzależnionego od sukcesu.
10. Za przechowywanie aktywów i wypełnianie innych zadań ustawowych bank depozytariusz
otrzymywać będzie wynagrodzenie roczne w wysokości 0,045 % wartości aktywów Superfund
Absolute Return I. Depozytariusz jest uprawniony do pobierania miesięcznych proporcjonalnych
zaliczek.”
13) W Rozdziale X, w art. 20 ust. 6 pkt 1), zwrot „Superfund Alternatywny Max”, zastępuje
się zwrotem „Superfund Absolute Return”.
14) W Rozdziale X Statutu, w art. 20 ust. 6 pkt 3) kropkę zastępuje się przecinkiem i
dodaje się nowy pkt 4) o następującym brzmieniu:
„4) 5000 USD dla wpłat w USD lub równowartość 5000 USD w złotych dla wpłat w złotych
lub równowartość w euro złotych polskich stanowiących równowartość 5000 USD dla wpłat w

euro, ustalona przy zastosowaniu średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy
Bank Polski w dniu uznania rachunku, w przypadku wpłat do Superfund GoldFuture.”
15) W Rozdziale X, w art. 20 ust. 8 pkt 1), zwrot „Superfund Alternatywny Max”, zastępuje
się zwrotem „Superfund Absolute Return”.
16) W Rozdziale X Statutu, w art. 20 ust. 8 pkt 2) kropkę zastępuje się przecinkiem i
dodaje się nowy pkt 3) o następującym brzmieniu:
„3) 5000 USD dla wpłat w USD lub równowartość 5000 USD w złotych dla wpłat w złotych
lub równowartość w euro złotych polskich stanowiących równowartość 5000 USD dla wpłat w
euro, ustalona przy zastosowaniu średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy
Bank Polski w dniu uznania rachunku, w przypadku wpłat do Superfund GoldFuture.”
17) W Rozdziale XI, w art. 25 ust. 12 pkt 1), zwrot „Superfund Alternatywny Max”,
zastępuje się zwrotem „Superfund Absolute Return”.
18) W Rozdziale XI Statutu, w art. 25 ust. 12 pkt 1) dotychczasowy zwrot: „Superfund
Gold” zamienia się na nowy: „Superfund GoldFuture”.
19) W Rozdziale XI, w art. 25 ust. 13 pkt 1), zwrot „Superfund Alternatywny Max”,
zastępuje się zwrotem „Superfund Absolute Return”.
20) W Rozdziale XI Statutu, w art. 25 ust. 13 pkt 1) dotychczasowy zwrot: „Superfund
Gold” zamienia się na nowy: „Superfund GoldFuture”.

