Warszawa, dnia 10 marca 2021 r.
INFORMACJA O ISTOTNYCH ZMIANACH
INFORMACJI DLA KLIENTA ALTERNATYWNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO
SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO AGRO Kapitał na Rozwój
Zgodnie z art. 222a ust. 3 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi
funduszami inwestycyjnymi, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AGRO Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie udostępnia poniższą istotną zmianę Informacji dla Klienta Alternatywnego Funduszu
Inwestycyjnego Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego AGRO Kapitał na Rozwój, która
wchodzi w życie z dniem 10 marca 2021 roku.
W Rozdziale II ustępie 2.2 „Opis obowiązków w/w podmiotów oraz praw Uczestników Funduszu”
otrzymuje następującą treść:
„1) Towarzystwo – zarządza Funduszem i reprezentuje Fundusz w stosunkach z osobami trzecimi;
Depozytariusz – dane te zawarte są w Rozdziale 4 ustępie 2 Prospektu;
2) firma audytorska – firma audytorska dokonuje badania rocznych sprawozdań finansowych Funduszu oraz
przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych Funduszu;
3) inny podmiot świadczący usługi na rzecz Funduszu – dane te zawarte są w Rozdziale 5 ustępie 8 Prospektu, a
ponadto Proservice Finteco Sp. z o.o. prowadzi księgi rachunkowe Funduszu oraz prowadzi rejestr
Uczestników Funduszu.”

W Rozdziale II ustępie 4 „Opis sposobu, w jaki towarzystwo spełnia wymogi dotyczące zwiększenia
kapitału własnego albo zawarcia umowy ubezpieczenia w związku z odpowiedzialnością z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków w zakresie zarządzania funduszem”
zaktualizowana została kwota dodatkowa stanowiąca zwiększenie minimalnego wymogu kapitałowego –
przedmiotowy fragment posiada aktualnie następującą treść:
Towarzystwo, w wykonaniu powyższego obowiązku, dokonało zwiększenia minimalnego wymogu kapitałowego
określonego w art. 50 ust. 1 Ustawy o kwotę dodatkową stanowiącą 0,01% wartości portfeli zarządzanych przez
Towarzystwo AFI według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku, tj. o kwotę 25.074,00 zł.
W Rozdziale II został dodany ustęp 16 „Informacje przekazywane w związku z wymogami określanymi na
podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w
sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych
(„Rozporządzenie 2019/2088” lub „Rozporządzenie SFDR”) o następującej treści:
„Niniejsze informacje zostały udostępnione inwestorom w Prospekcie Funduszu w Rozdziale 6 „Informacje
Dodatkowe” w ustępie 1.3.”
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