Warszawa, dnia 1 maja 2020 r.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU
SFIO AGRO Kapitał na Rozwój
Niniejszym Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AGRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
ogłasza poniższą zmianę statutu Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego AGRO Kapitał
na Rozwój.

Zmiany Statutu, które wchodzą w życie w dniu 1 maja 2020 roku.
1. w art. 2 po pkt 4) Statutu Funduszu dodaje się nowy pkt 4a)
o następującym brzmieniu:
„4a) Dystrybutor – podmiot pośredniczący w zbywaniu i odkupywaniu
Jednostek Funduszu, o którym to podmiocie mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-3
i ust. 2 Ustawy, w tym Towarzystwo, jeśli w zakresie zbywania i
odkupywania Jednostek nie działa jako organ Funduszu, ale w wykonaniu
umowy z Funduszem, na podstawie której Towarzystwo pośredniczy w
zbywaniu i odkupywaniu Jednostek.”
2. w art. 15 po ust. 1 Statutu Funduszu dodaje się nowe ust. 1a. – 1c.
o następującym brzmieniu:
„1a. Fundusz zbywa następujące kategorie Jednostek, różniące się w
szczególności wysokością opłaty za zarządzanie:
1) Jednostki kategorii A, które charakteryzują się tym, że:
- podlegają opłacie manipulacyjnej za zbywanie Jednostek kategorii A
w wysokości określonej w ust. 5,
- podlegają opłacie za zarządzanie w wysokości określonej w art. 34
ust. 2,
- są zbywane za pośrednictwem Dystrybutorów;
2) Jednostki kategorii B, które charakteryzują się tym, że:
- nie podlegają opłatom manipulacyjnym,
- podlegają opłacie za zarządzanie w wysokości określonej w art. 34
ust. 2,
- są zbywane bezpośrednio przez Fundusz.
1b. Przez Jednostki zbywane za pośrednictwem Dystrybutorów należy
rozumieć wyłącznie Jednostki kategorii A. W przypadku Jednostek
kategorii A nabywanie Jednostek następuje przy udziale Dystrybutora, w
tym jeśli Jednostki te nabywane są bez składania odrębnego zlecenia
nabycia, wyłącznie na podstawie dokonanej przez podmiot uprawniony, o
którym mowa w art. 9, wedle zasad określonych w Prospekcie
Informacyjnym, wpłaty środków pieniężnych na te Jednostki, na rachunek
Funduszu (wpłata bezpośrednia).

1c. Przez Jednostki zbywane bezpośrednio przez Fundusz należy rozumieć
wyłącznie Jednostki kategorii B. W przypadku Jednostek kategorii B
nabywanie Jednostek następuje bez udziału Dystrybutora, w tym jeśli
jednostki te zbywane są na podstawie wpłaty bezpośredniej dokonanej
przez podmiot uprawniony, zgodnie z postanowieniami ust. 1b zdanie
drugie.
3. w art. 15 ust. 3 Statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące
brzmienie:
„3. Fundusz zbywa Jednostki w pierwszym Dniu Zbycia przypadającym
po dniu dokonania wpłaty, pod warunkiem złożenia przez Uczestnika
pisemnego zlecenia, o którym mowa w ust. 1, nie później niż w Dniu
Zbycia do godziny 13:00. Dniem dokonania wpłaty jest dzień wpływu
środków pieniężnych na rachunek Funduszu. Liczba przydzielonych
Jednostek stanowi iloraz wartości dokonanej wpłaty pomniejszonej, w
przypadku Jednostek kategorii A, o wartość pobranej od Uczestnika
opłaty manipulacyjnej określonej w ust. 5 oraz ceny zbycia.”
4. w art. 15 ust. 5 Statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące
brzmienie:
„5. Cena zbycia Jednostki jest równa Wartości Aktywów Netto na
Jednostkę w Dniu Zbycia powiększonej, w przypadku Jednostek kategorii
A, o należną Dystrybutorowi od Uczestnika opłatę manipulacyjną w
maksymalnej wysokości nie przekraczającej 2% (dwa procent) Wartości
Aktywów Netto na Jednostkę.”
5. w art. 34 ust. 1 pkt 8) Statutu Funduszu wyrazy „na podstawie
Umowy o prowadzenie rejestru Aktywów Funduszu” zastępuje się
następującymi słowami „na podstawie Umowy o wykonywanie
funkcji depozytariusza Aktywów Funduszu”

