Niniejszym AGRO Fundusz Inwestycyjny Otwarty informuje o dokonaniu w dniu 3
stycznia 2018 roku następujących zmian w Prospekcie Informacyjnym Funduszu:
1) W Rozdziale 2 „Dane o Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych AGRO S.A.”
dotychczasowa treść punktu 6 (Firma (nazwa) i siedziba podmiotu dominującego
wobec Towarzystwa, ze wskazaniem cech tej dominacji, oraz firma (nazwa) lub imiona
i nazwiska oraz siedziba akcjonariuszy Towarzystwa, wraz z podaniem liczby głosów
na walnym zgromadzeniu, jeżeli akcjonariusz posiada co najmniej 5% ogólnej liczby
głosów na walnym zgromadzeniu) otrzymuje następującą treść:
W rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o
spółkach publicznych (Dz.U.05.184.1539) podmiotem dominującym wobec Towarzystwa jest
BS Inwestycje S.A. z siedzibą w Warszawie (02-390), przy ul. Grójeckiej 194 lok. 155,
posiadająca 100,00% kapitału zakładowego Towarzystwa i 100,00% głosów na walnym
zgromadzeniu akcjonariuszy Towarzystwa.
2) W Rozdziale 2 „Dane o Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych AGRO S.A.”
dotychczasowa treść punktu 7.2 (członkowie rady nadzorczej Towarzystwa, ze
wskazaniem przewodniczącego) otrzymuje następującą treść:
Jarosław Chrzanowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Robert Mikulski – Członek Rady Nadzorczej
Witold Morawski – Członek Rady Nadzorczej
3) W Rozdziale 2 „Dane o Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych AGRO S.A.”
dotychczasowa treść 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) otrzymuje następującą treść:
Jarosław Chrzanowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Od 2009 roku do chwili obecnej pełni funkcję prezesa zarządu IT CARD S.A. Od listopada
2017 roku pełni funkcję członka rady nadzorczej BS Inwestycje 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.
Robert Mikulski – Członek Rady Nadzorczej
Od września 2015 roku do chwili obecnej jest Partnerem Zarządzającym w Kancelarii
Radców Prawnych Mikulski & Partnerzy Spółka Partnerska z siedzibą w Warszawie.
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.
4) W Rozdziale 2 „Dane o Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych AGRO S.A.”
zmianie ulega tytuł punktu 9 na „Nazwy innych funduszy inwestycyjnych

zarządzanych przez Towarzystwo, nieobjętych Prospektem oraz nazwy zarządzanych
funduszy zagranicznych lub unijnych AFI” a także dotychczasowa treść punktu 9
otrzymuje następującą treść:
9.1.
AGRO Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
9.2.
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty AGRO Ziemski,
9.3.
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty AGRO Technologiczny,
9.4.
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty AGRO Automotive.
Towarzystwo nie zarządza funduszami zagranicznymi, ani unijnymi AFI.
5) W Rozdziale 2 „Dane o Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych AGRO S.A.” dodany
zostaje po punkcie 9 punkt 10 („Skrótowe informacje o stosowanej w Towarzystwie
polityce wynagrodzeń”) o następującej treści:
W Towarzystwie obowiązuje opracowana przez Zarząd i zatwierdzona, przez Radę
Nadzorczą Towarzystwa „Polityka wynagrodzeń osób, do których zadań należą czynności
istotnie wpływające na profil ryzyka Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych AGRO S.A. lub
zarządzanych funduszy inwestycyjnych” (dalej jako „Polityka”).
Polityka określa zasady wynagradzania osób, do których zadań należą czynności istotnie
wpływające na profil ryzyka Towarzystwa lub zarządzanych Funduszy Osobami, do których
zadań należą czynności istotnie wpływające na profil ryzyka Towarzystwa lub zarządzanych
Funduszy są: Członkowie Zarządu, Zarządzający, Osoba Wykonująca Zadania z Zakresu
Zarzadzania Ryzykiem oraz Inspektor Nadzoru. Polityka uwzględnia następujące cele:
prawidłowe i skuteczne zarządzanie ryzykiem i zapobieganie podejmowaniu ryzyka
niezgodnego z profilami ryzyka, polityką inwestycyjną, strategiami inwestycyjnymi, statutami
funduszy inwestycyjnych, którymi Towarzystwo zarządza oraz regulacjami wewnętrznymi
Towarzystwa; wspieranie realizacji strategii prowadzenia działalności Towarzystwa;
przeciwdziałanie powstawaniu konfliktów interesów.
Dodatkowe wynagrodzenie w postaci premii za wyniki otrzymują osoby istotne, które mają
istotny wpływ na działalność Funduszy, w tym na decyzje inwestycyjne dotyczące portfela
inwestycyjnego Funduszy, takie jak: Członkowie Zarządu oraz Zarządzający. Osoba
Wykonująca Zadania z Zakresu Zarządzania Ryzykiem, Inspektor Nadzoru oraz Członkowie
Zarządu w zakresie wypełniania zadań audytu wewnętrznego są wynagradzani za
osiągnięcie celów wynikających z pełnionych przez nich funkcji. Wynagrodzenie osób
istotnych, o których mowa w zdaniu poprzednim nie jest uzależnione od wyników
uzyskanych w kontrolowanych przez nich obszarach.
Towarzystwo nie wypłaca uznaniowych świadczeń emerytalnych.
Szczegółowe informacje o stosowanej w Towarzystwie polityce wynagrodzeń, a w
szczególności opis sposobu ustalania wynagrodzeń, imiona i nazwiska oraz funkcje osób
odpowiedzialnych za przyznawanie wynagrodzeń, są dostępne na stronie internetowej
www.tfiagro.pl
6) W Rozdziale 4 „Dane o Depozytariuszu” zmianie ulega tytuł punktu 2.2 na
„Uprawnienia depozytariusza w zakresie reprezentowania interesów uczestników
funduszu wobec towarzystwa, w tym zasady wytaczania przez depozytariusza na rzecz
uczestników funduszu powództwa, o którym mowa w art. 72a ustawy” a także
dotychczasowa treść punktu 2.3 otrzymuje następującą treść:

Wobec Uczestników Funduszu w zakresie reprezentowania ich interesów wobec
Towarzystwa Depozytariusz:
 jest zobowiązany do występowania w imieniu Uczestników Funduszu z
powództwem przeciwko Towarzystwu z tytułu szkody spowodowanej
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków w zakresie
zarządzania Funduszem i jego reprezentacji.
 niezwłocznie powiadamia KNF, że Fundusz działa z naruszeniem prawa lub
nienależycie uwzględnia interes Uczestników Funduszu.
 na mocy Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych, jest likwidatorem Funduszu,
chyba że KNF wyznaczy innego likwidatora.
Depozytariusz jest uprawniony do występowania, w imieniu Uczestników Funduszu, z
powództwem przeciwko Towarzystwu z tytułu szkody spowodowanej niewykonaniem lub
nienależytym wykonaniem obowiązków w zakresie zarządzania Funduszem i jego
reprezentacji.
Depozytariusz występuje z powództwem na wniosek Uczestnika. W przypadku, gdy z
wnioskiem o wytoczenie powództwa przeciwko Towarzystwu wystąpiło kilku Uczestników, a
szkoda każdego z uczestników spowodowana jest niewykonaniem lub nienależytym
wykonaniem tych samych obowiązków Towarzystwa, oraz w ocenie Depozytariusza zasadne
jest wystąpienie z powództwem także w imieniu innych Uczestników, Depozytariusz ogłasza
zgodnie z określonym w Statucie sposobem podawania informacji do publicznej wiadomości
oraz na stronie internetowej Depozytariusza o zamiarze wystąpienia z takim powództwem,
oraz o możliwości zgłaszania przez Uczestników Depozytariuszowi wniosków o wystąpienie
z takim powództwem w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia.
W razie stwierdzenia przez Depozytariusza braku podstaw do wniesienia powództwa
przeciwko Towarzystwu, Depozytariusz zawiadamia o tym Uczestnika, nie później niż w
terminie 3 tygodni od złożenia wniosku przez tego Uczestnika.
Depozytariusz jest uprawniony do powierzenia prowadzenia sprawy przeciwko Towarzystwu
i udzielenia w tym celu odpowiedniego pełnomocnictwa procesowego adwokatowi lub radcy
prawnemu.
Koszty procesu wytoczonego przez Depozytariusza przeciwko Towarzystwu będzie ponosić
Uczestnik, z wyjątkiem kosztów zastępstwa procesowego Uczestnika, które w przypadku
przegrania procesu ponosi Depozytariusz.
7) W Rozdziale 4 „Dane o Depozytariuszu” dodany zostaje punkt 4 o następującym
tytule i treści:
4.
Opis konfliktów interesów, które mogą powstać w związku z wykonywaniem
funkcji depozytariusza funduszu oraz inną działalnością depozytariusza
Depozytariusz nie może wykonywać innych czynności dotyczących Funduszu lub
Towarzystwa, które mogłyby wywołać konflikt interesów pomiędzy nim, Funduszem,
Towarzystwem lub Uczestnikami, w szczególności pełnić funkcji Prime Brokera, chyba że:
- oddzieli pod względem organizacyjnym i technicznym sprawowanie funkcji depozytariusza
Funduszu od wykonywania innych czynności, których wykonywanie może powodować
powstawanie konfliktów interesów, oraz
- zapewni właściwą identyfikację, monitorowanie oraz zarządzanie konfliktami interesów, a
także informowanie Uczestników o stwierdzonych przypadkach wystąpienia takiego konfliktu.

Depozytariusz monitoruje, czy zakres wykonywanych przez siebie czynności, nie powoduje
wystąpienia konfliktu interesów.
Aktualnie Depozytariusz nie wykonuje innej działalności, która mogłaby spowodować
powstanie konfliktu interesów.
8) W Rozdziale 4 „Dane o Depozytariuszu” dodany zostaje punkt 5 o następującym
tytule i treści:
5. Zakres i zasady odpowiedzialności depozytariusza oraz podmiotów, o których
mowa w art. 81i oraz art. 81j ustawy, za szkody spowodowane niewykonaniem lub
nienależytym wykonaniem obowiązków określonych w art. 72 ust. 1 i art. 72a ustawy
oraz w umowie o wykonywanie funkcji depozytariusza funduszu inwestycyjnego
Odpowiedzialność Depozytariusza oraz podmiotów, o których mowa w art. 81i oraz art. 81j
ustawy, za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem
obowiązków określonych w art. 72 ust. 1 i art. 72a ustawy:
Depozytariusz odpowiada za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym
wykonywaniem obowiązków określonych w art. 72 ust. 1 i art. 72a ustawy. Odpowiedzialność
ta nie może być wyłączona ani ograniczona w umowie o wykonywanie funkcji depozytariusza
funduszu inwestycyjnego. Uczestnicy funduszu mogą dochodzić roszczeń od depozytariusza
bezpośrednio lub po udzieleniu towarzystwu pełnomocnictwa za jego pośrednictwem.
Depozytariusz odpowiada wobec funduszu za utratę przez podmiot, o którym mowa w art.
81i ustawy, instrumentów finansowych stanowiących aktywa tego funduszu.
Odpowiedzialność ta nie może zostać wyłączona ani ograniczona w umowie o wykonywanie
funkcji depozytariusza funduszu inwestycyjnego.
Odpowiedzialność Depozytariusza oraz podmiotów, o których mowa w art. 81i oraz art. 81j
ustawy, za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem
obowiązków określonych w umowie o wykonywanie funkcji depozytariusza funduszu
inwestycyjnego:
W przypadku szkody spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem
obowiązków Funduszu lub Towarzystwa określonych w umowie o wykonywanie funkcji
depozytariusza, Towarzystwo oraz Fundusz:
1) zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Depozytariusza (w szczególności wszelkich
roszczeń o zapłatę jakiegokolwiek odszkodowania, opłaty, wynagrodzenia i tym
podobnych), jak też zobowiązuje się nie podnosić wobec Depozytariusza żadnych
roszczeń związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków
Depozytariusza, będących bezpośrednim następstwem szkody spowodowanej
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków Funduszu lub
Towarzystwa,
2) nie będzie podnosić, ani powoływać – w szczególności w jakimkolwiek postępowaniu
(sądowym, w tym procesowym, nieprocesowym, zabezpieczającym, pojednawczym,
upadłościowym, naprawczym, arbitrażowym, egzekucyjnym, administracyjnym,
podatkowym, przed sądem administracyjnym) twierdzeń lub zarzutów niezgodnych
z oświadczeniami lub zobowiązaniami złożonymi w niniejszej Umowie, oraz w celu

uchylenia ewentualnych wątpliwości zrzeka się roszczeń procesowych w zakresie
związanym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków
Depozytariusza, będących bezpośrednim następstwem szkody spowodowanej
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków Funduszu lub
Towarzystwa,
3) w przypadku wystąpienia przeciwko Depozytariuszowi przez jakikolwiek podmiot
z roszczeniem dotyczącym niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków
Depozytariusza, będącym bezpośrednim następstwem szkody spowodowanej
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków Funduszu lub
Towarzystwa - na pierwsze żądanie Depozytariusza w terminie 30 (trzydziestu) dni
zaspokoi każde takie roszczenie lub skutecznie zwolni Depozytariusza z
odpowiedzialności za zaspokojenie takiego roszczenia oraz zwróci Depozytariuszowi
udokumentowane koszty pomocy prawnej związanej z obroną ich interesów;
4) pokryje wszelkie szkody, zaspokoi roszczenia i zobowiązania oraz pokryje koszty i
wydatki, w tym udokumentowane koszty pomocy prawnej, jakie zostaną poniesione
przez Depozytariusza lub do których poniesienia będzie zobowiązany Depozytariusz,
w związku z realizacją obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, w tym w
szczególności z tytułu wykonywania Poleceń, Instrukcji Rozliczeniowych i innych
dyspozycji Funduszu, chyba że szkoda, roszczenie lub zobowiązanie powstało w
wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków Depozytariusza
wynikających z Ustawy, Rozporządzenia lub innych przepisów prawa.
W przypadku utraty instrumentu finansowego stanowiącego Aktywo Funduszu,
Depozytariusz niezwłocznie zwraca Funduszowi taki sam instrument finansowy albo kwotę
odpowiadającą wartości utraconego instrumentu finansowego.
Depozytariusz, z uwzględnieniem art. 19 Rozporządzenia, nie ponosi odpowiedzialności,
jeżeli utrata instrumentu finansowego lub Aktywa Funduszu nastąpiła z przyczyn od niego
niezależnych, gdy wykaże że:
1) zdarzenie, które doprowadziło do utraty instrumentu finansowego nie stanowiło
konsekwencji działania lub zaniechania Depozytariusza, ani Subdepozytariusza lub
Podmiotu Lokalnego, któremu Depozytariusz powierzył przechowywanie Aktywów
Funduszu,
2) Depozytariusz nie mógł zapobiec wystąpieniu zdarzenia, które doprowadziło do utraty
instrumentu finansowego mimo podjęcia środków ostrożności, których podjęcia można
oczekiwać od podmiotów wykonujących należycie funkcję depozytariusza funduszy
inwestycyjnych,
3) Depozytariusz nie mógł zapobiec utracie instrumentów finansowych pomimo zachowania
należytej staranności, czego dowodem jest:
4) ustanowienie, wdrożenie i utrzymywanie struktur i procedur oraz zapewnienie wiedzy
specjalistycznej, które są odpowiednie i proporcjonalne do charakteru i złożoności
Aktywów Funduszu, w celu możliwie szybkiego wykrywania i monitorowania na bieżąco
wydarzeń zewnętrznych, które mogą skutkować utratą instrumentu finansowego,

5) ocenianie na bieżąco, czy którekolwiek ze zdefiniowanych wydarzeń, o których mowa
w lit. a), wiąże się z istotnym ryzykiem utraty instrumentu finansowego,
6) przekazywanie Funduszowi informacji o wszystkich istotnych zidentyfikowanych
czynnikach ryzyka i w razie potrzeby podejmowanie odpowiednich działań służących
zapobieżeniu utracie lub ograniczeniu utraty instrumentów finansowych, w przypadku gdy
zidentyfikowano faktyczne lub potencjalne wydarzenie zewnętrzne, co do których można
oczekiwać, że będą wiązały się z poważnym ryzykiem utraty instrumentu finansowego.
Powyższe zasady znajdują zastosowanie, również w przypadku odpowiedzialności
depozytariusza za utratę przez subdepozytariusza lub podmiot lokalny instrumentów
finansowych stanowiących aktywa funduszu oraz w przypadku odpowiedzialności
depozytariusza za podmiot, któremu wykonywanie czynności depozytariusza zostało
przekazane przez subdepozytariusza.
Depozytariusz nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone w skutek:
1)
działania lub zaniechania osób trzecich, jeżeli nie zostały one wyznaczone przez
Depozytariusza do wykonywania obowiązków określonych w Umowie,
2)
niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków w zakresie rejestracji
Aktywów Rejestrowanych oraz weryfikacji praw przysługujących do nich Funduszowi, jeżeli
jest to spowodowane nieprzekazaniem przez Fundusz lub osoby trzecie informacji o tych
Aktywach Rejestrowanych,
3)
niezarejestrowaniem lub nieprawidłowym zarejestrowaniem w imieniu Funduszu
Aktywów Rejestrowanych w odpowiednich rejestrach prowadzonych przez podmioty trzecie,
4)
nieprzekazania przez Fundusz Depozytariuszowi Aktywów w celu ich
przechowywania zgodnie z Umową,
5)
nieterminowego rozliczenia transakcji oraz nieterminowego dostarczenia kwot
uzyskanych z takiego rozliczenia na rachunek Funduszu, w przypadku gdy nieterminowe
rozliczenie nie nastąpiło z winy Depozytariusza,
6)
otrzymania niepełnych, niekompletnych, błędnych lub sprzecznych Poleceń
Funduszu.

9) W Rozdziale 5 „Dane o podmiotach obsługujących Fundusz” zmianie ulega punkt
1.1. (Firma (nazwa), siedziba, adres, numery telekomunikacyjne oraz forma prawna
Agenta Transferowego) i otrzymuje następującą treść:
Firma:
Siedziba:
Adres:
Telefon:
Faks:

ProService Finteco Sp. z. o. o.
Warszawa
ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa
(22) 58 81 900
(22) 58 81 950

10) W Rozdziale 5 „Dane o podmiotach obsługujących Fundusz” zmianie ulega punkt
2.1.b) (firma, siedziba, adres oraz numery telekomunikacyjne) i otrzymuje następującą
treść:
ProService Finteco Sp. z. o. o.
ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa

z

siedzibą

w

Polsce

w

Warszawie,

tel. (+48 22) 58 81 900
fax (+48 22) 58 81 950
11) W Rozdziale 5 „Dane o podmiotach obsługujących Fundusz” dotychczasowy
punkt 4 otrzymuje numer 5, dotychczasowy punkt 5 otrzymuje numer 6,
dotychczasowy punkt 6 otrzymuje numer 7, dodane zostają nowe punkty 4 i 8 o
następujących tytułach i treści:
4. Dane o podmiocie, któremu towarzystwo zleciło zarządzanie ryzykiem funduszu
Towarzystwo nie powierzyło podmiotowi zewnętrznemu czynności w zakresie zarządzania
ryzykiem.
8. Dane o podmiotach innych niż zarządzające funduszem towarzystwo, którym
powierzono czynności wyceny aktywów funduszu
Firma:
Siedziba:
Adres:

ProService Finteco Sp. z. o. o.
Warszawa
ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa

Zakres usług świadczonych na rzecz funduszu:
Bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych Funduszu, z wyłączeniem prowadzenia rejestru
uczestników, w oparciu o dane otrzymywane zgodnie z procedurami przekazywania
dokumentów
księgowych
ustalonymi
pomiędzy
ProService,
Towarzystwem,
Depozytariuszem Funduszu, agentem transferowym oraz innymi podmiotami związanymi
umowami z Funduszem, obejmujące:
- ewidencję w ksiegach zdarzeń gospodarczych, w szczególności transakcji zawieranych na
rzecz Funduszu;
- ewidencję wszystkich kosztów, przychodów i innych praw wynikających ze statutu lub
transakcji zawieranych na rzecz Funduszu;
- wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wartości aktywów netto na jednostkę
uczestnictwa, dokonywaną w każdym dniu wyceny, określonym zgodnie ze statutem
Funduszu dla każdego Subfunduszu oraz Funduszu;
- dzieną weryfikację wykonanych operacji księgowych z Depozytariuszem Fudnuszu w
formie i terminach ustalonych pomiędzy Towarzystwem, ProService i Depozyatriuszem
funduszu;
- ujmowanie w księgach zdarzeń dotyczących operacji na instrumentach finansowych
posiadanych przez Fundusz;
- ujmowanie w księgach Funduszu zmian w kapitale powierzonym oraz w liczbie jednostek
uczestnictwa będących w posiadaniu uczestników poszczególnych subfunduszy
wymaganych do wyceny aktywów netto Funduszu oraz poszczególnych subfunduszy oraz
wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa poszczególnych subfunduszy.
Badanie limitów inwestycyjnych określonych statutem i ustawą oraz przekazywanie do
Towarzystwa informacji o ich naruszeniu w zakresie informacji wytworzonych lub
otrzymanych przez ProService w wyniku realizacji umowy, w zakresie określonym w
formularzu do badania limitów inwestycyjnych przekazanym przez Twoarzystwo i
uzgodnionym między stronami;

Przygotowywanie projekcji płynności środków pieniężnych na rachunkach podtsaowwych
Funduszu;
Sporzadzanie i przekazywanie do Towarzystwa przewidzianych powszechnie
obowiązującym prawem spraozdań finansowych oraz innych wymaganych powszechnie
obowiązującym prawem informacji na podstawie ksiąg rachunkowych Funduszu w okładzie
wymaganym przez właściwe przepisy prawa;
Współpraca z audytorami Funduszu na zasadach i w terminach uzgodnionych między
stronami;
Przygotowywanie na pisemny wniosek Towarzystwa dodatkowych raportów lub sprawozdań;
Udostepnianie ksiąg rachunkowych Funduszu do badania przez podmiot uprawniony do
badania sprawozdań finansowych w terminach uzgodnionych między stronami;
Gromadzenie i przechowywanie danych w sposób przewidziany przepisami powszechnie
obowiązującymi oraz procedurami ustalonymi pomiędzy ProService a Towarzystwem;
Przygotowywanie i przekazywnaie Towarzystwu do zatwierdzenia dokumentacji dotyczącej
zasad polityki rachunkowości Funduszu i zmian do niej w zakresie:
- wskazania roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych;
- metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego;
- sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych;
- systemu służącego ochronie danych i ich zbiorów, w tym dowodów księgowych, ksiąg
rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów.
Imiona i nazwiska osób odpowiedzialnych za świadczenie usług na rzecz funduszu, ze
wskazaniem pełnionych funkcji oraz zakresu usług, za które są odpowiedzialne:
Sprawy organizacyjne departamentu: Paweł Lewandowski, Dyrektor.
Sprawy organizacyjne wydziału księgowości funduszy, sytuacje awaryjne: Marcin Ostrowski,
Zastepca Dyrektora.
Sprawy organizacyjne, wycena aktywów, podpisywanie dokumentów związanych z wyceną:
Adam Skolimowski, Menadżer Zespołu Wyceny.
Wycena aktywów, podpisywanie dokumentów związanych z wyceną – Członkowie Wydziału
Księgowości Funduszy: Maria Smoleńska, Małgorzata Mucha, Justyna Bobińska, Marcin
Woliński, Katarzyna Milczarek, Przemysław Spodar, Aneta Chudek, Piotr Pazio, Mariusz
Dryja, Sylwia Chrapek.
Wydział Rozliczeń: Ewelina Stachowiak, Monika Dobrzańska, Joanna Suska, Paulina
Marzec, Łukasz Pisarski, Aleksandra Fidler, Agnieszka Hladyk, Rafał Konwa, Elwira
jednorałek, Monika Ogonowska.
Zespół Raportowania i Transakcji: Maciej Łubkowski, Menadżer ds. raportowania i transakcji;
Karol Filipkowski, Adrian Kanabus, Arkadiusz Gazda, Marzena Wojtaszek.
Menadżer Wydziału Sprawozdawczego: Paweł Witkowski.
Wydział Sprawozdawczy: Mariusz Bandurowicz, Dorota Kostrzewa, Marcin Zabrzeski,
Sergiusz Ostrowski.
Menadżer ds. rynków i limitów: Marta Ostrowska.
Zespoł ds. rynków i limitów: Kamil Łupiński, Iwona Domańska. Joanna Zalewska, Agnieszka
Zaleska, Lidia Borucińska.
12) W Rozdziale 6 „Informacje dodatkowe” usunięty zostaje punkt 1.4 („Skrótowe
informacje o stosowanej w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych AGRO S.A.
polityce wynagrodzeń”), dotychczasowy punkt 1.5. otrzymuje numer 1.4., a
dotychczasowy punkt numer 1.6 otrzymuje numer 1.5.

