Niniejszym AGRO Fundusz Inwestycyjny Otwarty informuje o dokonaniu w dniu 31
maja 2017 roku następujących zmian w Prospekcie Informacyjnym Funduszu:

W Rozdziale 2 „Dane o Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych AGRO S.A.” zmienia
się brzmienie punktu 5 (Wysokość kapitału własnego towarzystwa, w tym wysokość
składników kapitału własnego na ostatni dzień bilansowy) z
Na dzień 31 grudnia 2015 r. wysokość kapitału własnego Towarzystwa wynosiła
9.256.277,34 złotych, w tym kapitał zakładowy wynosił 1.021.000,00 złotych, kapitał
zapasowy 4.491.159,32 złotych, a zysk netto za 2015 rok 3.744.118,02 złotych.
Kapitał zakładowy został opłacony w całości w gotówce.
na
Na dzień 31 grudnia 2016 r. wysokość kapitału własnego Towarzystwa wynosiła
11.657.235,49 złotych, w tym kapitał zakładowy wynosił 1.021.000,00 złotych, kapitał
zapasowy 6.735.277,34 złotych, a zysk netto za 2016 rok 3.900.958,15 złotych.
Kapitał zakładowy został opłacony w całości w gotówce.
W Rozdziale 2 „Dane o Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych AGRO S.A.” zmienia
się brzmienie punktu 7.3 (Osoby fizyczne zarządzające Funduszem) z
Krzysztof Domosławski – Prezes Zarządu zarządzający funduszem AGRO Fundusz
Inwestycyjny Otwarty,
Marek Głód – Członek Zarządu i doradca inwestycyjny (numer licencji 213), zarządzający
funduszem AGRO Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
Adam Gospodarek – doradca inwestycyjny (numer licencji 314), zarządzający funduszem
AGRO Fundusz Inwestycyjny Otwarty.
na
Marek Głód – Członek Zarządu i doradca inwestycyjny (numer licencji 213), zarządzający
Subfunduszem AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus oraz Subfunduszem AGRO Strategii
Giełdowych,
Adam Gospodarek – doradca inwestycyjny (numer licencji 314), zarządzający
Subfunduszem AGRO Obligacji oraz Subfunduszem AGRO Rynku Pieniężnego.
W Rozdziale 2 „Dane o Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych AGRO S.A.” zmienia
się brzmienie punktu 8 (Informacje o pełnionych przez osoby, o których mowa w pkt 7,
funkcjach poza Towarzystwem, jeżeli ta okoliczność może mieć znaczenie dla sytuacji
Uczestników Funduszu) z
Jarosław Chrzanowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Od 2009 roku do chwili obecnej pełni funkcję prezesa zarządu IT CARD S.A.
Witold Morawski – Członek Rady Nadzorczej
Od 1996 do chwili obecnej jest prezesem zarządu Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej.
Od czerwca 2013 jest członkiem rady nadzorczej Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w
Warszawie.
Krzysztof Radziszewski – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Od czerwca 2008 roku do chwili obecnej pełni funkcję prezesa zarządu Banku SBR w
Szepietowie. Od czerwca 2013 roku jest członkiem rady nadzorczej BS Inwestycje S.A.
Krzysztof Domosławski – Prezes Zarządu
Od listopada 2010 roku do chwili obecnej jest członkiem rady nadzorczej BS Inwestycje S.A.
Od czerwca 2015 roku do chwili obecnej jest członkiem rady nadzorczej IT CARD S.A. Od
sierpnia 2016 roku do chwili obecnej jest członkiem Rady Nadzorczej FS Honker Sp. z o.o.
na
Jarosław Chrzanowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Od 2009 roku do chwili obecnej pełni funkcję prezesa zarządu IT CARD S.A.
Witold Morawski – Członek Rady Nadzorczej
Od 1996 do chwili obecnej jest prezesem zarządu Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej.
Od czerwca 2013 jest członkiem rady nadzorczej Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w
Warszawie.
Krzysztof Radziszewski – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Od czerwca 2008 roku do chwili obecnej pełni funkcję prezesa zarządu Banku SBR w
Szepietowie. Od czerwca 2013 roku jest członkiem rady nadzorczej BS Inwestycje S.A.
Krzysztof Domosławski – Prezes Zarządu
Od listopada 2010 roku do chwili obecnej jest członkiem rady nadzorczej BS Inwestycje S.A.
Od czerwca 2015 roku do chwili obecnej jest członkiem rady nadzorczej IT CARD S.A.
Marek Głód – Członek Zarządu
Od kwietnia 2017 roku do chwili obecnej jest Prezesem Zarządu BS Inwestycje S.A.
W Rozdziale 5 „Dane o podmiotach obsługujących Fundusz” dodaje się punkt 2.3
(Zakres świadczonych usług) o następującym brzmieniu:
Obsługa zbywania i odkupywania Jednostek, w tym:
1) przyjmowanie zleceń nabycia Jednostek i wpłat z nimi związanych;
2) przyjmowanie zleceń odkupienia Jednostek i dokonywanie wypłat z nimi związanych;
3) przyjmowanie innych zleceń, dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą uczestników
Funduszu.
W Rozdziale 6 „Informacje dodatkowe”
(Międzynarodowe obowiązki podatkowe) z

zmienia

się

brzmienie

punktu

1.2

W związku z możliwością lokowania aktywów Subfunduszy za granicą, dochody z inwestycji
zagranicznych mogą być opodatkowane na zasadach określonych w przepisach prawnych
kraju, w którym dokonywana jest inwestycja, chyba że umowa o unikaniu podwójnego
opodatkowania podpisana z tym krajem stanowi inaczej.
W celu realizacji obowiązków określonych w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o
wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów
Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków
podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Dz.U. 2015 poz. 1712) („Ustawa o
FATCA”), w tym w szczególności na potrzeby identyfikowania amerykańskich rachunków
raportowanych oraz rachunków posiadanych przez wyłączone instytucje finansowe w
rozumieniu Ustawy o FATCA, a także pozyskiwania i przekazywania ministrowi właściwemu
do spraw finansów publicznych lub innemu upoważnionemu organowi informacji dotyczących
amerykańskich rachunków raportowanych oraz stosowania procedur sprawdzających

powołanych w Ustawie o FATCA, Towarzystwo i Fundusz uprawnione są do żądania
przedstawienia przez Uczestnika lub Inwestora niezbędnych w tym zakresie oświadczeń,
wyjaśnień i dokumentów. Oświadczenia Uczestnika lub Inwestora, wymagane na podstawie
procedur sprawdzających, o których mowa powyżej, są składane pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
na
W związku z możliwością lokowania aktywów Subfunduszy za granicą, dochody z inwestycji
zagranicznych mogą być opodatkowane na zasadach określonych w przepisach prawnych
kraju, w którym dokonywana jest inwestycja, chyba że umowa o unikaniu podwójnego
opodatkowania podpisana z tym krajem stanowi inaczej.
W celu realizacji obowiązków określonych w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o
wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów
Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków
podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Dz.U. 2015 poz. 1712) („Ustawa o
FATCA”), w tym w szczególności na potrzeby identyfikowania amerykańskich rachunków
raportowanych oraz rachunków posiadanych przez wyłączone instytucje finansowe w
rozumieniu Ustawy o FATCA, a także pozyskiwania i przekazywania Szefowi Krajowej
Administracji Skarbowej lub upoważnionemu organowi informacji dotyczących
amerykańskich rachunków raportowanych oraz stosowania procedur sprawdzających
powołanych w Ustawie o FATCA, Towarzystwo i Fundusz uprawnione są do żądania
przedstawienia przez Uczestnika lub Inwestora niezbędnych w tym zakresie oświadczeń,
wyjaśnień i dokumentów.
W celu realizacji obowiązków określonych w ustawie z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie
informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U. 2017 poz. 648) („Ustawa o CRS”), w tym
w szczególności na potrzeby stosowania procedur należytej staranności oraz procedur
sprawozdawczych, o których mowa w Ustawie o CRS, a także przekazywania Szefowi
Krajowej Administracji Skarbowej informacji o rachunkach raportowanych oraz rachunkach
nieudokumentowanych w rozumieniu Ustawy o CRS, Towarzystwo i Fundusz uprawnione są
do żądania przedstawienia przez Uczestnika lub Inwestora niezbędnych w tym zakresie
oświadczeń, wyjaśnień i dokumentów.

II. Udostępnienie uczestnikom funduszu prospektu informacyjnego wraz ze zmianami
nastąpiło w dniu 31 maja 2017 roku.

