Warszawa, 30 listopada 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 Art. 2 Definicje po punkcie 1) dodaje się punkty 1a) oraz 1b) w następującym brzmieniu:
„1a) Bank Krajowy – bank mający siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w Art. 4 ust.
1 punkt 1 Ustawy Prawo bankowe (Dz.U.02.72.665 ze zmianami).
1b) Bank Spółdzielczy – bank, o którym mowa w Art. 2 punkt 1 Ustawy o funkcjonowaniu banków
spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz.U.00.119.1252 ze zmianami).”.
2. W Art. 2 Definicje w punkcie 19) zmienia się definicję Spółki Portfelowej, dodając po słowach „spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością” słowa: „spółka komandytowo-akcyjna” oraz dwukrotnie po słowie „z o.o.”
słowo „s.k.a.”. Obecne brzmienie punktu 19) jest następujące:
„19) Spółka Portfelowa – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowo-akcyjna lub spółka
akcyjna, nie działająca na Terenach Wiejskich albo spółka (z o. o., s. k. a. lub akcyjna) działająca na
Terenach Wiejskich, która jest jednocześnie Przedsiębiorstwem Prowadzącym Działalność na Terenach
Wiejskich lub jest spółką (z o. o., s. k. a. lub akcyjną), która dokonuje lokat w Przedsiębiorstwa Prowadzące
Działalność na Terenach Wiejskich.”.
3. W Artykule 9 Uczestnicy Funduszu w punkcie 9) skreśla się kropkę, wstawia się przecinek wraz ze
słowem „oraz”, następnie po punkcie 9) dopisuje się punkt 10) w następującym brzmieniu:
„10) inne banki będące Bankami Spółdzielczymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 grudnia 2000 roku o
funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz.U.00.119.1252 ze
zmianami).”.
II. PoniŜsze zmiany Statutu wchodzą w Ŝycie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.
1. W Art. 21 Lokaty oraz limity inwestycyjne w ust. 2 po słowach „Aktywa Funduszu dzielone są na Portfel
Kapitałowy” skreśla się słowo „i” oraz wstawia się przecinek. Następnie po słowach „Aktywa Funduszu
dzielone są na Portfel Kapitałowy, Portfel Aktywów Płynnych” wstawia się słowa „oraz środki przeznaczone
na udzielanie poŜyczek, poręczeń i gwarancji”.
2. W Art. 21 Lokaty oraz limity inwestycyjne w ust. 3 po słowach „Fundusz z zastrzeŜeniem ograniczeń
określonych w Statucie” dodaje się słowa „oraz w Prospekcie Informacyjnym”.
3. W Art. 21 Lokaty oraz limity inwestycyjne w ust. 4 po słowach „Fundusz z zastrzeŜeniem ograniczeń
określonych w Statucie” dodaje się słowa „oraz w Prospekcie Informacyjnym”.
4. W Art. 21 Lokaty oraz limity inwestycyjne w ust. 6 po słowach „Wartość lokat w cenie nabycia” wstawia
się słowa „oraz udzielonych poŜyczek, poręczeń i gwarancji”. W Art. 21 Lokaty oraz limity inwestycyjne w
ust. 6 po słowach „Wartość lokat w cenie nabycia oraz udzielonych poŜyczek, poręczeń i gwarancji
dokonanych przez Fundusz” zastępuje się słowa „w Spółki Portfelowe działające na Terenach Wiejskich”
następującymi słowami „w Spółki Portfelowe lub Przedsiębiorstwa Prowadzące Działalność na Terenach
Wiejskich”. Następnie w Art. 21 Lokaty oraz limity inwestycyjne w ust. 6 po słowach „na dany Dzień
Wyceny, począwszy od Dnia Wyceny następującego po upływie” zastępuje się słowa „terminu określonego
w ust. 8” następującymi słowami „36 (trzydziestu sześciu) miesięcy od dnia rejestracji Funduszu”.
Obecnie brzmienie Art. 21 ust. 6 jest następujące:
„6. Wartość lokat w cenie nabycia oraz udzielonych poŜyczek, poręczeń i gwarancji dokonanych przez
Fundusz w Spółki Portfelowe lub Przedsiębiorstwa Prowadzące Działalność na Terenach Wiejskich nie moŜe

być mniejsza niŜ wartość wykupionych Jednostek przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej –
Counterpart Fund na dany Dzień Wyceny, począwszy od Dnia Wyceny następującego po upływie 36
(trzydziestu sześciu) miesięcy od dnia rejestracji Funduszu.”.
5. W Art. 21 Lokaty oraz limity inwestycyjne skreśla się ustępy od 7 do 9, które miały następujące
brzmienie:
„7. Fundusz stosuje następujące zasady dywersyfikacji lokat i ograniczenia inwestycyjne:
1) do 20% (dwudziestu procent) Wartości Aktywów Funduszu moŜe być lokowane w papiery wartościowe
lub Instrumenty Rynku PienięŜnego wyemitowane przez jeden podmiot, wierzytelności wobec tego
podmiotu i udziały w tym podmiocie;
2) co najmniej 80% (osiemdziesiąt procent) wartości Aktywów Funduszu zostanie ulokowane w aktywa
inne niŜ:
a) papiery wartościowe będące przedmiotem publicznej oferty lub papiery wartościowe dopuszczone
do obrotu na rynku regulowanym, chyba Ŝe papiery wartościowe stały się przedmiotem publicznej
oferty lub zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym po ich nabyciu przez Fundusz,
b) Instrumenty Rynku PienięŜnego, chyba Ŝe zostały wyemitowane przez spółki niepubliczne, których
akcje lub udziały wchodzą w skład portfela inwestycyjnego Funduszu;
3) depozyty w jednym banku krajowym, banku zagranicznym lub instytucji kredytowej nie mogą stanowić
więcej niŜ 20% (dwadzieścia procent) wartości Aktywów Funduszu.
8. Fundusz jest obowiązany dostosować strukturę portfela inwestycyjnego do wymagań określonych w
niniejszym Statucie oraz Ustawie w terminie 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy od dnia rejestracji Funduszu.
9. Z zastrzeŜeniem przepisów Ustawy, limity określone powyŜej liczone są w odniesieniu do wartości
Aktywów Funduszu ustalonych w ostatnim Dniu Wyceny, w którym została dokonana wycena Aktywów
Funduszu.”.
6. Po Art. 21 Lokaty oraz limity inwestycyjne dodaje się Art. 21a PoŜyczki, poręczenia i gwarancje o
następującym brzmieniu:
„1. Fundusz moŜe udzielać poŜyczek pienięŜnych do wysokości nie wyŜszej niŜ 50 % wartości Aktywów
Funduszu, z tym Ŝe wysokość poŜyczki pienięŜnej udzielonej jednemu podmiotowi nie moŜe przekroczyć 20
% wartości Aktywów Funduszu.
2. Fundusz moŜe udzielić poŜyczki o której mowa w ust. 1 pod warunkiem Ŝe:
1) poŜyczkobiorca jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej;
2) poŜyczkobiorca posiada zdolność do obsługi i spłaty swoich zobowiązań. Fundusz dokonuje oceny
zdolności poŜyczkobiorcy do obsługi i spłaty swoich zobowiązań przed udzieleniem poŜyczki;
3) poŜyczka zostanie udzielona na okres nie dłuŜszy niŜ 10 lat;
4) minimalna wartość zabezpieczeń udzielonych przez potencjalnych poŜyczkobiorców nie moŜe być
niŜsza niŜ 10 % (dziesięć procent) wartości poŜyczki, chyba Ŝe poŜyczkobiorcą jest Bank Krajowy,
którego fundusze własne wynoszą co najmniej 5 milionów złotych.
3. Przez zabezpieczenie określone w ust. 2 punkt 4 rozumie się:
1) hipotekę na nieruchomości lub prawie uŜytkowania wieczystego nieruchomości,
2) zastaw lub zastaw rejestrowy,
3) zabezpieczenie finansowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 roku o niektórych
zabezpieczeniach finansowych (Dz.U.04.91.871 ze zmianami),
4) cesję wierzytelności, w tym wierzytelności przyszłych,
5) przewłaszczenie na zabezpieczenie praw majątkowych, w przypadku gdy prawa majątkowe będące
przedmiotem przewłaszczenia stanowią jedną z dopuszczalnych kategorii lokat Funduszu, a w wyniku
przewłaszczenia Fundusz będzie spełniać limity inwestycyjne uwzględniające przedmiot
przewłaszczenia,
6) gwarancję lub poręczenie osoby trzeciej,
7) weksel.
4. Spłata poŜyczek, o których mowa w ust. 2 powyŜej będzie następowała w ratach równych lub malejących
albo w postaci jednorazowego zwrotu pełnej kwoty poŜyczki po upływie okresu na jaki poŜyczka została
udzielona.
5. Umowa poŜyczki będzie określała kaŜdorazowo wysokość oprocentowania i warunki spłaty poŜyczki, w tym
w szczególności:

1) harmonogram spłat;
2) wysokość rat lub sposób ich obliczenia;
3) okres karencji w spłacie rat poŜyczki;
4) moŜliwość okresowego zawieszenia spłat.
6. Fundusz moŜe udzielać poręczeń lub gwarancji do wysokości nie wyŜszej niŜ 50 % wartości Aktywów
Funduszu, z tym Ŝe wysokość poręczenia lub gwarancji udzielonych za zobowiązania jednego podmiotu nie
moŜe przekroczyć 20 % wartości Aktywów Funduszu.
7. Fundusz moŜe udzielić poręczenia lub gwarancji o których mowa w ust. 6 pod warunkiem Ŝe:
1) beneficjent poręczenia lub gwarancji jest zdolny do obsługi i spłaty swoich zobowiązań. Fundusz
dokonuje oceny zdolności beneficjenta do obsługi i spłaty swoich zobowiązań przed udzieleniem
poręczenia lub gwarancji,
2) minimalna wartość zabezpieczeń udzielonych przez potencjalnych beneficjentów nie będzie niŜsza niŜ
10 % (dziesięć procent) wartości zobowiązania Funduszu wynikającego z umowy poręczenia lub
gwarancji.
8. Przez zabezpieczenie określone w ust. 7 punkt 2 niniejszego artykułu rozumie się zabezpieczenia
wyszczególnione w ust. 3.”.
7. W Art. 22 Kryteria doboru lokat w ust. 1 po słowach „Dokonując lokat w ramach Portfela Kapitałowego”
zastępuje się słowa „Fundusz, inwestując w Spółki Portfelowe, będzie brać pod uwagę” następującymi
słowami „w papiery wartościowe, wierzytelności lub udziały w spółkach z o.o. albo udzielając poŜyczek,
poręczeń lub gwarancji, Fundusz będzie dokonywać analizy emitenta, dłuŜnika, zbywcy udziałów
poŜyczkobiorcy albo beneficjenta poręczenia lub gwarancji pod względem”.
W Art. 22 Kryteria doboru lokat w ust. 1 zmienia się punkty od 1 do 9 z:
„1) bieŜącą sytuację ekonomiczno-finansowo-prawną Spółki Portfelowej;
2) perspektywy wzrostu wartości udziałów w kapitale Spółki Portfelowej;
3) wartość rynkową posiadanych przez Spółkę Portfelową aktywów;
4) otoczenie zewnętrzne Spółki Portfelowej;
5) atrakcyjność i długoterminowe prognozy rozwoju rynku, na którym podmiot prowadzi działalność;
6) proponowane warunki dokonania inwestycji, w tym przede wszystkim bezpieczeństwo dokonanej
inwestycji, przysługujące instrumenty kontrolne, a w szczególności zdolność wpływania na kluczowe decyzje
w Spółce Portfelowej;
7) ryzyka związane z działalnością Spółki Portfelowej;
8) moŜliwość spienięŜenia inwestycji przed dniem rozpoczęcia likwidacji Funduszu;
9) ograniczenia wynikające z niniejszego Statutu oraz innych umów zawartych przez Fundusz oraz
przepisów prawa.”
na następujące:
„1) bieŜącej sytuacji ekonomiczno-finansowo-prawnej;
2) perspektyw wzrostu wartości udziałów w kapitale;
3) wartości rynkowej posiadanych aktywów;
4) otoczenia zewnętrznego;
5) atrakcyjności i długoterminowych prognoz rozwoju rynku, na którym podmiot prowadzi działalność;
6) proponowanych warunków dokonania inwestycji, w tym przede wszystkim bezpieczeństwa dokonanej
inwestycji, przysługujących instrumentów kontrolnych, a w szczególności zdolności wpływania na kluczowe
decyzje w podmiocie;
7) ryzyk związanych z działalnością;
8) moŜliwości spienięŜenia inwestycji przed dniem rozpoczęcia likwidacji Funduszu;
9) ograniczeń wynikających z niniejszego Statutu oraz innych umów zawartych przez Fundusz oraz
przepisów prawa.”.
8. W Art. 26 Zakazy inwestycyjne skreśla się ustępy od 4 do 5, które miały następujące brzmienie:
„4. Fundusz moŜe zawierać z Depozytariuszem umowy:
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;

2) o krótkoterminowy limit kredytowy w rachunku podstawowym w celu zarządzania bieŜącą płynnością
Funduszu na następujących warunkach:
a) dopuszczalny okres utrzymywania salda debetowego rachunku nie powinien przekraczać 3 Dni
Roboczych,
b) wysokość odsetek zostanie określona na warunkach rynkowych przy uwzględnieniu interesu
Uczestników oraz nie będzie przekraczać odsetek ustawowych na dzień powstania salda
debetowego;
3) dotyczące dłuŜnych papierów wartościowych oraz Instrumentów Rynku PienięŜnego, w przypadku gdy
Depozytariusz jest jedynym podmiotem, z którym moŜna zawrzeć taką umowę, pod warunkiem Ŝe:
a) łączna wartość nabytych papierów wartościowych lub Instrumentów Rynku PienięŜnego jednej
emisji nie będzie stanowić więcej niŜ 25% (dwadzieścia pięć procent) wartości papierów
wartościowych lub Instrumentów Rynku PienięŜnego tej emisji,
b) w przypadku programu emisji papierów wartościowych lub Instrumentów Rynku PienięŜnego –
łączna wartość nabytych papierów wartościowych lub Instrumentów Rynku PienięŜnego
wyemitowanych w ramach jednego programu emisji nie będzie stanowić więcej niŜ 25%
(dwadzieścia pięć procent) całkowitej wartości papierów wartościowych lub Instrumentów Rynku
PienięŜnego wyemitowanych w ramach tego programu.
5. Umowy, o których mowa w ust. 4, zawierane będą w ramach realizacji celu inwestycyjnego oraz w zgodzie
z przyjętą polityką inwestycyjną Funduszu. Umowy te będą przedmiotem szczególnego nadzoru ze strony
Towarzystwa.”.
W Art. 26 Zakazy inwestycyjne ustępy, które dotychczas miały numery 6, 7 i 8 zmieniają numery na
odpowiednio 4, 5 i 6.

