Warszawa, dnia 31 grudnia 2014 r.
Zasady prowadzenia polityki informacyjnej
w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych AGRO S.A.
§1
Wstęp
Zasady prowadzenia polityki informacyjnej w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych AGRO S.A.,
zwane dalej „Polityką Informacyjną", określają standardy upowszechniania informacji dotyczących
Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych AGRO S.A. (dalej: „TFI AGRO”) oraz prowadzenia
komunikacji z uczestnikami funduszy zarządzanych przez TFI AGRO.
§2
Cel Polityki Informacyjnej
1. Głównym celem wdrożenia Polityki Informacyjnej jest określenie mechanizmów gwarantujących
efektywną komunikację prowadzoną przez TFI AGRO z uczestnikami funduszy.
2. TFI AGRO zapewnia dostęp do informacji dotyczących działalności TFI AGRO w szczególności
poprzez:
1) prawidłowe wykonywanie obowiązków informacyjnych, w zakresie oraz terminach
wymaganych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa;
2) stosowanie zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych przyjętych przez Komisję
Nadzoru Finansowego na 222 posiedzeniu w dniu 22 lipca 2014 roku.
§3
Organizacja Polityki Informacyjnej
1. Komórką właściwą merytorycznie w sprawach z zakresu organizacji i prowadzenia Polityki
Informacyjnej względem uczestników funduszy jest zarząd TFI AGRO.
2. Za realizację Polityki Informacyjnej odpowiadają właściwe komórki organizacyjne TFI AGRO na
mocy wewnętrznych aktów normatywnych TFI AGRO.
3. Do głównych mechanizmów gwarantujących efektywną komunikację prowadzoną przez TFI AGRO
z uczestnikami funduszy należy przede wszystkim prawidłowa realizacja obowiązków informacyjnych
spoczywających na TFI AGRO.
§4
Adresaci Polityki Informacyjnej
Polityka Informacyjna adresowana jest do:
1) uczestników funduszy (posiadaczy jednostek uczestnictwa oraz certyfikatów inwestycyjnych);
2) akcjonariuszy TFI AGRO;
3) instytucji nadzorczych i organizatorów rynku regulowanego (Komisji Nadzoru Finansowego,
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.).
4) pozostałych interesariuszy.
§5
Sposób upowszechniania informacji

W ramach prowadzonej Polityki Informacyjnej, TFI AGRO publikuje wszelkie informacje za
pośrednictwem:
1) Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji – w celu realizacji obowiązków
informacyjnych spoczywających na TFI AGRO w związku z prowadzeniem działalności
polegającej na zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi na podstawie zezwolenia Komisji
Nadzoru Finansowego;
2) strony internetowej TFI AGRO (www.tfiagro.pl), na której zamieszczane są informacje
dotyczące funduszy zarządzanych przez TFI AGRO.
§6
Zakres upowszechnianych informacji
1. Zakres ramowy Polityki Informacyjnej TFI AGRO wyznacza szereg obowiązujących przepisów
prawa dotyczących funkcjonowania towarzystw funduszy inwestycyjnych, w szczególności:
1) ustawa o funduszach inwestycyjnych z dnia 27 maja 2004 r. (Dz.U. Nr 146, poz. 1546) tekst
jednolity z dnia 6 grudnia 2013 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 157);
2) rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie okresowych sprawozdań oraz bieżących
informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych i
funduszy inwestycyjnych dostarczanych przez te podmioty Komisji Nadzoru Finansowego z
dnia 1 września 2009 r. (Dz.U. Nr 156, poz. 1235);
3) ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz.
1037, z późn. zm.).
2. Wykaz informacji prezentowanych na stronie internetowej, dotyczących funduszy zarządzanych
przez TFI AGRO, określają statuty poszczególnych funduszy.
3. Podejmując działania w zakresie Polityki Informacyjnej TFI AGRO stosuje również zasady ładu
korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych.
4. Zakres informacji, które TFI AGRO udostępnia na portalu internetowym TFI AGRO (www.tfiagro.pl),
obejmuje:
1) informacje kontaktowe;
2) struktura organizacyjna TFI AGRO;
3) dane dotyczące osób zarządzających funduszami;
4) wycena jednostek uczestnictwa specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego (dalej:
„SFIO”);
5) dokumenty funduszu SFIO (statut, prospekt informacyjny, kluczowe informacje dla
inwestorów, zlecenie nabycia jednostek, zlecenie zamiaru żądania odkupienia jednostek);
6) ogłoszenia o zmianach statutu funduszu SFIO;
7) półroczne i roczne sprawozdania finansowe SFIO;
8) zaświadczenie o stanie rejestru uczestnika SFIO (dostępne wyłącznie dla uczestników SFIO);
9) wycena certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego (dalej: „FIZ”)
(dostępna wyłącznie dla uczestników FIZ);
10) półroczne i roczne sprawozdania finansowe FIZ (dostępne wyłącznie dla uczestników FIZ);
11) zaświadczenie o stanie rejestru uczestnika FIZ (dostępne wyłącznie dla uczestników FIZ);
12) ogłoszenia FIZ wymagane przez statut oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa
(dostępne wyłącznie dla uczestników FIZ).
§7
Terminy upowszechniania informacji
Publikacja raportów okresowych w danym roku obrotowym następuje w terminach wyznaczonych
przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

