Warszawa, 18 września 2009 r.
OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU
SFIO AGRO Kapitał na Rozwój
Niniejszym Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AGRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ogłasza
poniŜsze zmiany statutu Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego AGRO Kapitał na Rozwój.
I. PoniŜsze zmiany Statutu wchodzą w Ŝycie z dniem ogłoszenia.
1. W Artykule 9 w punkcie 3) skreśla się kropkę, wstawia się przecinek wraz ze słowem „oraz”. W Artykule
9 Statutu Funduszu po punkcie 3) dopisuje się punkty od 4) do 9) w następującym brzmieniu:
„4) Gospodarczy Bank Wielkopolski Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szarych Szeregów 23A,
oraz
5) Spółdzielczy Bank Rozwoju z siedzibą w Szepietowie przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, oraz
6) Bank Spółdzielczy Biała Rawska z siedzibą w Białej Rawskiej przy ul. Jana Pawła II 38, oraz
7) ESBANK Bank Spółdzielczy z siedzibą w Radomsku przy ul. Pułaskiego 11, oraz
8) Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu z siedzibą w Ciechanowcu przy ul. Plac 3 Maja 3, oraz
9) Bank Spółdzielczy w Piątnicy z siedzibą w Piątnicy przy ul. Stawiskowskiej 30.”.
2. W Artykule 17 w ust. 2 zdanie pierwsze do słów „Rejestr uczestników prowadzi Towarzystwo” dodaje się
następującą treść: „lub podmiot z którym Fundusz zawarł umowę o prowadzenie Rejestru Uczestników
Funduszu”.
3. W Artykule 21 ust. 2 dodaje się drugie zdanie w następującym brzmieniu: „Podział Aktywów Funduszu
na portfele dokonywany jest przez zarząd Towarzystwa w formie uchwały”.
II. PoniŜsze zmiany Statutu wchodzą w Ŝycie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.
1. W Artykule 26 ust. 1 zmienia się treść z:
„1. Fundusz nie moŜe lokować Aktywów Funduszu w papiery wartościowe i wierzytelności Towarzystwa,
akcjonariuszy Towarzystwa i podmiotów będących podmiotami dominującymi lub zaleŜnymi w stosunku do
Towarzystwa lub jego akcjonariuszy, z zastrzeŜeniem ust. 6 i 7.” na:
„1. Fundusz nie moŜe lokować Aktywów Funduszu w papiery wartościowe i wierzytelności Towarzystwa,
akcjonariuszy Towarzystwa i podmiotów będących podmiotami dominującymi lub zaleŜnymi w stosunku do
Towarzystwa lub jego akcjonariuszy.”.
2. W Artykule 26 dodaje się ust. 8 o następującej treści:
„8. Fundusz moŜe dokonać lokat, o których mowa w ust. 1, lub zawrzeć umowę, o której mowa w ust. 2 i 3,
jeŜeli dokonania lokaty lub zawarcia umowy wymaga interes uczestników Funduszu, a dokonanie lokaty lub
zawarcie umowy nie spowoduje wystąpienia konfliktu interesów.”.
3. W Artykule 26 ust. 4 w punkcie 1 usuwa się następujące słowa: „o okresie zapadalności nie dłuŜszym niŜ
30 dni”. Obecne brzmienie punktu 1 jest następujące:
„1) rachunków bankowych mających za przedmiot bieŜące i pomocnicze rachunki rozliczeniowe oraz umów
lokat terminowych, przy czym umowy te będą zawierane w celu zarządzania bieŜącą płynnością oraz w
zakresie niezbędnym do zaspokojenia bieŜących zobowiązań Funduszu;”.

