Kluczowe Informacje dla Inwestorów
Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego Subfunduszu. Nie są to materiały marketingowe.
Dostarczenie tych informacji jest wymogiem prawnym mającym na celu ułatwienie zrozumienia charakteru i ryzyka związanego z
inwestowaniem w ten fundusz. Przeczytanie niniejszego dokumentu jest zalecane inwestorowi, aby mógł on podjąć świadomą decyzję
inwestycyjną.

Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty AGRO Kapitał na Rozwój
Kategoria: A (reprezentatywna dla jednostek B)
zarządzany przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AGRO S.A. (TFI AGRO S.A.)
Nr RFI: 400

CELE I POLITYKA INWESTYCYJNA
Celem inwestycyjnym Funduszu w ramach portfela kapitałowego jest wzrost wartości aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat
Funduszu. Fundusz może lokować aktywa Funduszu, w ramach portfela kapitałowego, wyłącznie w papiery wartościowe, wierzytelności
osób prawnych, udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością oraz instrumenty pochodne w tym niewystandaryzowane
instrumenty pochodne.
Celem inwestycyjnym Funduszu w ramach portfela aktywów płynnych jest ochrona realnej wartości aktywów Funduszu. Fundusz może
lokować aktywa Funduszu, w ramach portfela aktywów płynnych, wyłącznie w instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty w bankach
krajowych.
Fundusz nie dokonuje transakcji na walutach obcych. Fundusz nie dokonuje lokat poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
Fundusz może stosować instrumenty pochodne w celu zarówno ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, jak i zwiększenia rentowności
portfela inwestycyjnego Funduszu.
Inwestor może złożyć zlecenie zapisu i odkupu jednostek Funduszu w każdy dzień roboczy. Uczestnik może zgłosić zamiar żądania
odkupienia jednostek w terminie 180 dni roboczych przed dniem odkupienia. Zamiar żądania odkupienia jednostek staje się skuteczny
(staje się żądaniem odkupienia) w terminie 7 dni kalendarzowych poprzedzających dzień odkupienia.
Fundusz nie stosuje żadnego wzorca (benchmarku) jako poziomu referencyjnego do oceny efektywności inwestycji w jednostki
uczestnictwa.
Zyski z inwestycji Funduszu, takie jak dywidendy, są reinwestowane.
Zalecenie: niniejszy Fundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu okresu krótszego niż
5 lat.

PROFIL RYZYKA I ZYSKU
Niskie ryzyko

Wysokie ryzyko

Zwykle niższe zyski

Zwykle wyższe zyski

1

2

3

4

5

6

7

Syntetyczny wskaźnik ryzyka stanowi miarę zmienności ceny
jednostki uczestnictwa na podstawie danych historycznych.
Syntetyczny wskaźnik ryzyka może przybierać wartości od 1
(najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny).
Dane historyczne, takie jak dane stosowane przy obliczaniu
wskaźnika syntetycznego, nie dają pewności co do przyszłego
profilu ryzyka Funduszu.
Nie ma gwarancji, że wskazana kategoria ryzyka i zysku pozostanie
niezmienna. Przypisanie Funduszu do określonej kategorii może z
czasem ulec zmianie.
Wskaźnik ma pomóc inwestorom zrozumieć miarę ryzyka straty i
zysku, które mogą mieć wpływ na ich inwestycje. Najniższa
kategoria nie oznacza inwestycji wolnych od ryzyka.
Syntetyczny wskaźnik kwalifikuje Fundusz do kategorii 3 – co wynika
ze średniej zmienności cen instrumentów będących przedmiotem
inwestycji.
Zabezpieczenie zwrotu inwestycji lub zysku nie jest gwarantowane.
Ryzyka mające istotne znaczenie dla Funduszu, które nie są
odpowiednio uwzględnione przez wskaźnik:
Ryzyko kredytowe: Ryzyko kredytowe związane jest z kondycją
finansową emitentów dłużnych papierów wartościowych

wchodzących w skład portfela inwestycyjnego Funduszu. Ryzyko
jest związane z czasową lub trwałą utratą zdolności emitentów do
terminowej realizacji zobowiązań związanych z emitowanymi
papierami wartościowymi.
Ryzyko płynności: Ryzyko płynności jest związane z brakiem
możliwości efektywnego przeprowadzenia transakcji mającej za
przedmiot instrument finansowy bez istotnego wpływu na cenę jej
realizacji.
Ryzyko kontrahenta: W przypadku transakcji zawieranych poza
rynkiem regulowanym powstaje ryzyko niewywiązania się
kontrahenta z zawartej umowy, co może w rezultacie
spowodować wahania wartości jednostek uczestnictwa Funduszu.
Ryzyko operacyjne lub ryzyko związane z przechowywaniem
aktywów: Ryzyko bezpośredniej lub pośredniej straty wynikającej z
niewłaściwych lub zawodnych procesów wewnętrznych systemów
kontrolnych, ludzi i systemów informatycznych lub też ze zdarzeń
zewnętrznych.
Ryzyko stosowania instrumentów pochodnych: Ryzyka związane z
zawieraniem przez Fundusz umów mających za przedmiot
instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty
pochodne, mogą wpływać na wahania (w tym spadki) wartości
jednostek uczestnictwa Funduszu. Ze względu na charakter
instrumentów pochodnych konsekwencje mogą być większe, niż w
przypadku klasycznych instrumentów finansowych.
Więcej o ryzykach inwestycji w jednostki uczestnictwa Funduszu
można przeczytać w rozdziale III pkt 12.9, 13.1 i 13.2 prospektu
informacyjnego.
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OPŁATY
Jednorazowe opłaty pobierane przed zainwestowaniem lub
zainwestowaniu:
Opłata za nabycie

2%

Opłata za
odkupienie

brak

Opłata za zamianę

brak

Fundusz nie pobiera opłaty przy umorzeniu jednostek uczestnictwa.

Jest to maksymalna kwota Państwa środków jaka może zostać
pobrana w związku z inwestycją / zamknięciem inwestycji.
Opłaty pobierane z funduszu w ciągu roku:
Opłaty bieżące

kat. A: 3,57%

kat. B: 3,47%

Opłaty pobierane z funduszu w określonych warunkach:
Opłata za wyniki

Opłata za subskrypcję jest kwotą maksymalną. W określonych
przypadkach inwestor może ponosić niższe opłaty. Informacje o
bieżącej wysokości opłat można uzyskać na stronie internetowej
www.tfiagro.pl.

Fundusz nie pobrał opłaty za wynik za 2019 r.

Dla roku kończącego się w grudniu 2019 r. wartość liczbowa
określająca wysokość opłat bieżących opiera się na wydatkach z
roku poprzedniego. W związku z tym wysokość opłat bieżących
może co roku ulegać zmianie.
Premia motywacyjna wynosi nie więcej niż 20% różnicy pomiędzy
wartością aktywów netto na jednostkę a skapitalizowaną ceną
nabycia jednostki, obliczonej z uwzględnieniem stopy odniesienia
wynoszącej 6% w skali roku i jest pobierana przy odkupieniu
jednostki.
Więcej informacji na temat opłat można znaleźć w rozdziale III pkt
18 prospektu informacyjnego. Prospekt informacyjny dostępny jest
na stronie internetowej www.tfiagro.pl oraz w siedzibie
Towarzystwa.

WYNIKI OSIĄGNIĘTE W PRZESZŁOŚCI

Informacje zawarte w wykresie słupkowym mają ograniczoną
przydatność do oceny przyszłych wyników Subfunduszu. Wyniki te
obejmują także opłaty ponoszone zgodnie ze statutem przez
Subfundusz, takie jak np. podatki ponoszone przez Fundusz czy
wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie, nie obejmują jednak
opłaty za nabycie, opłaty za umorzenie, opłaty za konwersję,
opłaty za zamianę oraz ewentualne podatki nałożone na
uczestników. Walutą, w której obliczono wyniki osiągnięte w
przeszłości jest złoty polski (PLN).

INFORMACJE PRAKTYCZNE

Dodatkowe informacje: Dodatkowe informacje o funduszu, ceny jednostek, aktualna wersja prospektu informacyjnego funduszu oraz
roczne i półroczne sprawozdania finansowe dostępne są bezpłatnie w języku polskim na stronie internetowej www.tfiagro.pl i w siedzibie
TFI AGRO S.A.
Zbywane jednostki uczestnictwa: W ramach Funduszu zbywane są jednostki uczestnictwa kategorii A oraz B. Niniejszy
dokument został sporządzony dla kategorii A, która jest jednostką reprezentatywną dla jednostek kategorii B.
Podatek: Przepisy podatkowe w państwie członkowskim mogą mieć wpływ na osobistą sytuację podatkową inwestora.
Depozytariusz: Depozytariuszem funduszu jest mBank S.A. z siedzibą w Warszawie.
Fundusz został utworzony na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) na prowadzenie działalności
w Polsce i podlega jej nadzorowi.
Informacja prawna: TFI AGRO S.A. z siedzibą w Warszawie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za każde oświadczenie
zawarte w niniejszym dokumencie, które wprowadza w błąd, jest niezgodne ze stanem faktycznym lub niespójne z odpowiednimi
częściami prospektu informacyjnego SFIO AGRO Kapitał na Rozwój.
TFI AGRO S.A. otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności w Polsce i podlega nadzorowi KNF.
Niniejsze kluczowe informacje dla inwestorów są aktualne na dzień 01-05-2020 r.
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