Warszawa, dnia 29 marca 2019 roku

INFORMACJA O WYNAGRODZENIACH

Niniejsza informacja powstała w wykonaniu przepisu art. 219 ust. 1a ustawy o funduszach
inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi z dnia 27 maja 2004 roku
(Dz. U. nr 146 r. poz. 1546, „Ustawa”) i stanowi załącznik do sprawozdania finansowego AGRO
Funduszu Inwestycyjnego Otwartego za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
1.
Liczba pracowników Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych AGRO S.A. na dzień 31
grudnia 2018 roku:
13 (trzynaście)
2. Całkowita kwota wynagrodzeń, w podziale na wynagrodzenia stałe i zmienne, wypłacone
przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AGRO S.A. pracownikom, w tym odrębnie
całkowita kwota wynagrodzeń wypłaconych osobom, o których mowa w art. 47a ust. 1 Ustawy:
Całkowita kwota wynagrodzeń wypłaconych przez Towarzystwo pracownikom: 2.250.560,50 zł (dwa
miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych i pięćdziesiąt groszy)
Całkowita kwota wynagrodzeń stałych wypłaconych przez Towarzystwo pracownikom: 1.912.750,00 zł
(milion dziewięćset dwanaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych)
Całkowita kwota wynagrodzeń zmiennych wypłaconych przez Towarzystwo pracownikom: 337.810,50
zł (trzysta trzydzieści siedem tysięcy osiemset dziesięć złotych i pięćdziesiąt groszy)
Całkowita kwota wynagrodzeń wypłaconych osobom, o których mowa w art. 47a ust. 1 Ustawy:
1.358.708,00 zł (milion trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiem złotych)
3. Opis sposobu obliczania zmiennych składników wynagrodzeń:
a) Premia uznaniowa stanowi zmienny składnik wynagrodzenia i jej wypłata uzależniona jest od
spełnienia warunków opisanych w Regulaminie wynagradzania pracowników w Towarzystwie
Funduszy Inwestycyjnych AGRO S.A. przyjętym uchwałą zarządu Towarzystwa nr 30/2016 z dnia 20
października 2016 roku. Pracownicy TFI AGRO są uprawnieni do otrzymania kwartalnej premii
uznaniowej uzależnionej od oceny efektów pracy pracownika przez członków zarządu. Wysokość
kwartalnej premii uznaniowej nie może być większa niż 100 procent otrzymanego w danym kwartale
przez pracownika wynagrodzenia zasadniczego. Ocena pracownika pod kątem przyznania mu premii
kwartalnej następuje na podstawie „Formularza kwartalnej oceny pracownika”. W „Formularzu
kwartalnej oceny pracownika” ocenie podlegają cztery obszary pracy:
1) sumienność i dokładność wykonywania powierzonych obowiązków (w tym obszarze oceniana
jest również obecność w pracy);
2) współpraca z zespołem (jak dany pracownik współpracuje z innymi pracownikami
Towarzystwa);
3) wykonywanie dodatkowych zadań wykraczających poza podstawowy zakres obowiązków oraz
aktywność zawodowa (w tym obszarze ocenie podlega aktywność i kreatywność pracownika
oraz wykonywanie zadań z obszaru, który przynależy innym pracownikom lub bezpośrednio
nie przynależy danemu pracownikowi);
4) szczególne osiągnięcia w pracy (wykraczające poza zwykły zakres obowiązków, który
przyczynia się do wzrostu dochodów Towarzystwa) / osiągnięcie celów wynikających z
pełnionej przez pracownika funkcji.
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Każdy z obszarów, o których mowa powyżej, jest oceniany przez pracownika w pięciostopniowej skali
według opisanych poniżej kryteriów:
1 - niedostateczne wykonywanie obowiązków
2 - wykonywanie obowiązków na minimalnym poziomie
3 - dostateczne wykonywanie obowiązków z danego obszaru
4 - ponadprzeciętne wykonywanie obowiązków oraz zadań z danego obszaru
5 - wykonywanie obowiązków oraz zadań w pracy na bardzo wysokim poziomie, które
przynoszą wymierne korzyści dla Towarzystwa.
Pracownik przyznaje sobie jedną z ocen w skali od 1 do 5, pod każdym z ocenianych obszarów, oraz
wpisuje uzasadnienie do samooceny wraz z przykładami. Następnie zarząd dokonuje oceny
pracownika w każdym z czterech obszarów pracy, zamieszczając w formularzu pisemne uzasadnienie
do przyznanej oceny punktowej. Ocena przyznana przez zarząd stanowi podstawę do wyliczenia
wysokości premii kwartalnej dla każdego pracownika.
Poszczególne obszary oceny posiadają następujące wagi procentowe:
1) sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków – 25%
2) współpraca z zespołem – 25%
3) wykonywanie dodatkowych zadań – 25%
4) szczególne osiągnięcia – przyczynienie się do wzrostu dochodów Towarzystwa – 25%.
Następnie pracownikowi przyznawana jest punktacja ważona wynikająca z punktacji przyznanej przez
Zarząd oraz z wagi jaką posiada dany obszar oceny.
Wyznacza się następujące przedziały do których może zaliczać się punktacja ważona i które
wyznaczają wysokość premii kwartalnej w stosunku do wynagrodzenia kwartalnego pracownika:
1) od 0,000 do 3,000 – brak premii;
2) od 3,001 do 4,000 – premia w wysokości od 10% do 30% wynagrodzenia kwartalnego;
3) od 4,001 do 5,000 – premia w wysokości od 30% do 100% wynagrodzenia kwartalnego.
Zarząd może przyznać, w drodze indywidualnej decyzji, poszczególnym pracownikom premię
uznaniową w wysokości przekraczającej wartość obliczoną na podstawie powyższych zasad.
b) 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.
Podstawą do przyznania oraz określenia wysokości premii za wyniki jest ocena wyników osiągniętych
przez Członka Zarządu/Zarządzającego w odniesieniu do ogólnych wyników TFI AGRO.
Przy ocenie indywidualnych wyników bierze się pod uwagę następujące kryteria finansowe:
1) osiągnięte wyniki finansowe zarządzanego funduszu;
2) przestrzeganie limitów inwestycyjnych i innych ograniczeń inwestycyjnych przy
zarządzaniu funduszami.
Przy ocenie indywidualnych wyników bierze się pod uwagę następujące kryteria niefinansowe:
1) terminowe i prawidłowe wykonywanie zadań określonych w zakresie obowiązków;
2) przestrzeganie postanowień Regulaminu organizacyjnego;
3) zachowywanie tajemnicy zawodowej oraz nie ujawnianie i nie wykorzystywanie informacji
poufnych.
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Podstawą do przyznania oraz określenia wysokości premii za wyniki Członkom
Zarządu/Zarządzającym są również wyniki poszczególnych funduszy, na których działalność osoby te
mają istotny wpływ. Roczna premia za wyniki funduszu jest określana oddzielnie dla każdego
funduszu. Wysokość premii rocznej za wyniki funduszu jest uzależniona od wypracowanej stopy
zwrotu z jednostki funduszu w ostatnim roku i stopy zwrotu w roku poprzedzającym oraz porównaniu
tych stóp zwrotu ze wskazaną dla funduszu stopą odniesienia.
Podstawą do określenia wyników, o których mowa powyżej, są dane z dwóch ostatnich lat
obrotowych, a w przypadku Członków Zarządu/Zarządzających zatrudnionych krócej niż dwa lata –
dane od momentu nawiązania z nimi stosunku pracy.
Za dane w powyższym znaczeniu uznaje się:
1) dane zawarte w zbadanych sprawozdaniach finansowych za dany rok obrotowy,
2) poziom ponoszonego ryzyka TFI AGRO lub poszczególnych funduszy, w
szczególności ryzyka płynności, ryzyka kredytowego oraz ryzyka koncentracji
wynikający z przeprowadzanej okresowo analizy poszczególnych składników ryzyka
składających się na ryzyko całkowite.
Przy ocenie wyników, o których mowa powyżej, uwzględnia się następujące czynniki:
1) czas trwania funduszu,
2) rekomendowany uczestnikowi przez TFI AGRO zakres czasowy inwestycji w poszczególne
fundusze oraz politykę umarzania lub wykupywania certyfikatów inwestycyjnych, tytułów
uczestnictwa lub praw uczestnictwa funduszu,
3) ryzyko związane z działalnością prowadzoną przez TFI AGRO lub poszczególne fundusze.
Członek zarządu / zarządzający ma prawo do rocznej premii za wyniki w wysokości:
1) 60 proc. rocznego wynagrodzenia/liczba funduszy którymi zarządza – za uzyskanie dodatniej
stopy zwrotu z jednostki funduszu w ostatnim roku wyższej od wskazanej stopy odniesienia
przynajmniej o 20 proc., ale nie mniej niż o określoną w punktach procentowych Wymaganą
Nadwyżkę powyżej stopy odniesienia; lub
2) 30 proc. rocznego wynagrodzenia/liczba funduszy którymi zarządza – za uzyskanie dodatniej
stopy zwrotu z jednostki funduszu w ostatnim roku przynajmniej równej wskazanej stopie
odniesienia; lub
3) 10 proc. rocznego wynagrodzenia/liczba funduszy którymi zarządza – za uzyskanie dodatniej
stopy zwrotu z jednostki funduszu w ostatnim roku wyższej niż 80 proc. wskazanej stopy
odniesienia.
Stopę odniesienia oraz Wymaganą Nadwyżkę, o których mowa powyżej, na podstawie których
przyznawane jest prawo do premii rocznej, dla każdego funduszu określa zarząd TFI AGRO w drodze
uchwały przed rozpoczęciem danego roku kalendarzowego. Zarządzający ma prawo do premii rocznej
o której mowa powyżej pod warunkiem, że w roku poprzedzającym, w którym zarządzający zarządzał
funduszem, stopa zwrotu z jednostki funduszu była wyższa niż 80 proc. stopy odniesienia.
Zasady wyliczania i przyznawania
inwestycyjnymi otwartymi.

premii

za

wyniki

dotyczą

zarządzających

funduszami

W przypadku Członków Zarządu, którzy jednocześnie zarządzają funduszami wypłata premii za wyniki
finansowe zarządzanych funduszy, o której mowa powyżej, musi być każdorazowo poprzedzona
uchwałą Rady Nadzorczej o wypłacie premii za wyniki Członkom Zarządu.
c) Członkowie Zarządu otrzymują dodatkowe wynagrodzenie w postaci premii za wyniki, uzależnione
od wyników finansowych TFI AGRO.
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Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy, tworzona jest pula premiowa dla
Zarządu w wysokości 5% (słownie: pięciu procent) zysku netto osiągniętego przez Towarzystwo w
danym roku obrotowym.
Jeżeli wynik finansowy netto za dany rok obrotowy ma wartość ujemną, puli premiowej dla Zarządu
nie tworzy się.
Pula premiowa dzielona jest pomiędzy poszczególnych członków Zarządu (w tym Pracownika) oraz
pozostałe osoby uprawione (byłych członków Zarządu) proporcjonalnie do okresu związania członka
Zarządu z Towarzystwem w danym roku obrotowym, zgodnie z poniższym wzorem:
LMP
PP = WPP * -------------------------SMP
gdzie:
PP – oznacza wartość puli premiowej przynależnej Pracownikowi,
WPP – wartość całkowitej puli premiowej przynależnej Zarządowi w danym roku obrotowym,
w wysokości 5% (słownie: pięciu procent) zysku netto osiągniętego przez Towarzystwo w danym roku
obrotowym.
LMP – oznacza liczbę miesięcy w danym roku obrotowym, przez które Pracownik był związany
umową o pracę lub umową o zakazie konkurencji z Towarzystwem.
SMP – suma liczby miesięcy w danym roku obrotowym, przez które wszyscy członkowie zarządu
Towarzystwa pozostawali związani umowami o pracę lub umową o zakazie konkurencji
z Towarzystwem w danym roku obrotowym.

Przez okres związania z Towarzystwem rozumie się okres, w którym członek Zarządu Towarzystwa
(w tym Pracownik) w danym roku obrotowym pozostawał w stosunku pracy z Towarzystwem lub
związany był zakazem konkurencji ze strony Towarzystwa potwierdzonym stosowną umową.
Wynagrodzenie z tytułu należnej premii wyliczane jest przez Towarzystwo w ciągu dwóch tygodni od
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy przez Walne Zgromadzenie
Towarzystwa i wypłacane Pracownikowi w ciągu kolejnych dwóch tygodni na rachunek bankowy
Pracownika.
d) Członkowie zarządu mogą otrzymać roczną premię uznaniową uzależnioną od oceny efektów pracy
członka zarządu.
Kryteriami oceny efektów pracy są:
a) sumienne wykonywanie wszystkich obowiązków,
b) realizacja planu finansowego TFI AGRO,
c) realizacja długoterminowych celów strategicznych TFI AGRO;
d) długoterminowe wyniki finansowe zarządzanych funduszy.
Wysokość rocznej premii uznaniowej nie może być większa niż 50 procent osiągniętego w danym roku
przez członka Zarządu wynagrodzenia zasadniczego.
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Decyzję o przyznaniu rocznej premii uznaniowej dla poszczególnych członków zarządu TFI AGRO
podejmuje rada nadzorcza w drodze uchwały.
4. Wynik przeglądu
nieprawidłowości:

realizacji

polityki

wynagrodzeń

ze

wskazaniem

stwierdzonych

Przegląd polityki wynagrodzeń został dokonany w dniu 21 stycznia 2019 roku przez Inspektora
Nadzoru. Zgodnie z treścią przeglądu polityka wynagrodzeń jest realizowana w sposób prawidłowy
oraz spełnia postawione przed nią cele, taki jak:
- 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.
Przegląd polityki wynagrodzeń nie ujawnił występowania nieprawidłowości.
5. Istotne zmiany w przyjętej polityce wynagrodzeń:
W 2018 roku nie zostały dokonane żadne zmiany w polityce wynagrodzeń.
Signed by /
Podpisano przez:
Krzysztof Marcin
Domosławski

Krzysztof Domosławski – Prezes Zarządu

Date / Data: 2019-

……………………………………….
04-05 08:52
Signed by / Podpisano
przez:

Marek Głód – Członek Zarządu

Marek Stanisław Głód
Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych AGRO
S.A.

……………………………………….
Date / Data: 2019-04-05
08:41
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