Niniejszym AGRO Fundusz Inwestycyjny Otwarty informuje o dokonaniu w dniu 30
maja 2019 roku następujących zmian w Prospekcie Informacyjnym Funduszu, które
wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia, tj. w dniu 31 maja 2019 roku:
1) W Rozdziale 2 „Dane o Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych AGRO S.A.”
dotychczasowa treść punktu 4 (Wysokość kapitału własnego Towarzystwa, w tym
wysokość składników kapitału własnego na ostatni dzień bilansowy) otrzymuje
następującą treść:
Na dzień 31 grudnia 2018 r. wysokość kapitału własnego Towarzystwa wynosiła
17.077.628,35 złotych, w tym kapitał zakładowy wynosił 1.021.000,00 złotych, kapitał
zapasowy 11.321.895,28 złotych, a zysk netto za 2018 rok 4.734.733,07 złotych.
2) W Rozdziale 3a „AGRO Rynku Pieniężnego” dotychczasowa treść ustępu 4.2
(Wskazanie wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych („wskaźnik WKC”))
otrzymuje następującą treść:
Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) Subfunduszu za okres od 1 stycznia do
31 grudnia 2018 r. wynosi 0,50%.
Wskaźnik WKC obliczono w następujący sposób:
Rozporządzenie określa wzór, według którego oblicza się wskaźnik WKC jako:
WKC = Kt / WANt × 100%
gdzie:
WAN – oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Subfunduszu
t – oznacza okres, za który przedstawiono dane, to znaczy okres od 1 stycznia do 31 grudnia
2018 r. (zgodnie z Rozporządzeniem, wskaźnik WKC oblicza się za ostatni pełny rok
kalendarzowy)
K - oznacza koszty Subfunduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach
rachunkowości funduszy inwestycyjnych, z wyłączeniem:
1)
kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich oraz podatków związanych
z nabyciem lub zbyciem składników portfela,
2)
odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,
3)
świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są Instrumenty
Pochodne,
4)
opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych
opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika,
5)
wartości usług dodatkowych.
Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością
inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za 2018 rok, a
także kategorie kosztów Subfunduszu niewłączonych do wskaźnika WKC, w tym opłat
transakcyjnych.
3) W Rozdziale 3a „AGRO Rynku Pieniężnego” dotychczasowa treść ustępu 5.1
(Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego)
otrzymuje następującą treść:
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Na koniec roku obrotowego 2018 Wartość Aktywów Netto Subfunduszu wyniosła 14 097 000
złotych.
4) W Rozdziale 3a „AGRO Rynku Pieniężnego” dotychczasowa treść ustępu 5.2
(Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Funduszu za
ostatnie 2 lata) otrzymuje następującą treść:
Nie ma zastosowania. Subfundusz rozpoczął działalność 30 marca 2017 roku i nie prowadził
działalności przez pełne dwa lata obrotowe.
5) W Rozdziale 3b „AGRO Obligacji” dotychczasowa treść ustępu 4.2 (Wskazanie
wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych („wskaźnik WKC”)) otrzymuje
następującą treść:
Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) Subfunduszu za okres od 1 stycznia do
31 grudnia 2018 r. wynosi 1,02%.
Wskaźnik WKC obliczono w następujący sposób:
Rozporządzenie określa wzór, według którego oblicza się wskaźnik WKC jako:
WKC = Kt / WANt × 100%
gdzie:
WAN – oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Subfunduszu
t – oznacza okres, za który przedstawiono dane, to znaczy okres od 1 stycznia do 31 grudnia
2018 r. (zgodnie z Rozporządzeniem, wskaźnik WKC oblicza się za ostatni pełny rok
kalendarzowy)
K - oznacza koszty Subfunduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach
rachunkowości funduszy inwestycyjnych, z wyłączeniem:
1)
kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich oraz podatków związanych
z nabyciem lub zbyciem składników portfela,
2)
odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,
3)
świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są Instrumenty
Pochodne,
4)
opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych
opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika,
5)
wartości usług dodatkowych.
Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością
inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za 2018 rok, a
także kategorie kosztów Subfunduszu niewłączonych do wskaźnika WKC, w tym opłat
transakcyjnych.
6) W Rozdziale 3b „AGRO Obligacji” dotychczasowa treść ustępu 5.1 (Wartość
Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego) otrzymuje
następującą treść:
Na koniec roku obrotowego 2018 Wartość Aktywów Netto Subfunduszu wyniosła 216 000
złotych.
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7) W Rozdziale 3b „AGRO Obligacji” dotychczasowa treść ustępu 5.2 (Wielkość
średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Funduszu za ostatnie 2
lata) otrzymuje następującą treść:
Nie ma zastosowania. Subfundusz rozpoczął działalność 30 marca 2017 roku i nie prowadził
działalności przez pełne dwa lata obrotowe.

8) W Rozdziale 3c „AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus” dotychczasowa treść
ustępu 4.2 (Wskazanie wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych („wskaźnik
WKC”)) otrzymuje następującą treść:
Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) Subfunduszu za okres od 1 stycznia do
31 grudnia 2018 r. wynosi 1,60%.
Wskaźnik WKC obliczono w następujący sposób:
Rozporządzenie określa wzór, według którego oblicza się wskaźnik WKC jako:
WKC = Kt / WANt × 100%
gdzie:
WAN – oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Subfunduszu
t – oznacza okres, za który przedstawiono dane, to znaczy okres od 1 stycznia do 31 grudnia
2018 r. (zgodnie z Rozporządzeniem, wskaźnik WKC oblicza się za ostatni pełny rok
kalendarzowy)
K - oznacza koszty Subfunduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach
rachunkowości funduszy inwestycyjnych, z wyłączeniem:
1)
kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich oraz podatków związanych
z nabyciem lub zbyciem składników portfela,
2)
odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,
3)
świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są Instrumenty
Pochodne,
4)
opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych
opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika,
5)
wartości usług dodatkowych.
Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością
inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za 2018 rok, a
także kategorie kosztów Subfunduszu niewłączonych do wskaźnika WKC, w tym opłat
transakcyjnych.
9) W Rozdziale 3c „AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus” dotychczasowa treść
ustępu 5.1 (Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku
obrotowego) otrzymuje następującą treść:
Na koniec roku obrotowego 2018 Wartość Aktywów Netto Subfunduszu wyniosła 386 000
złotych.
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10) W Rozdziale 3c „AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus” dotychczasowa treść
ustępu 5.2 (Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa
Funduszu za ostatnie 2 lata) otrzymuje następującą treść:
Nie ma zastosowania. Subfundusz rozpoczął działalność 30 marca 2017 roku i nie prowadził
działalności przez pełne dwa lata obrotowe.

11) W Rozdziale 3d „AGRO Strategii Giełdowych” dotychczasowa treść ustępu 4.2
(Wskazanie wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych („wskaźnik WKC”))
otrzymuje następującą treść:
Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) Subfunduszu za okres od 1 stycznia do
31 grudnia 2018 r. wynosi 2,17%.
Wskaźnik WKC obliczono w następujący sposób:
Rozporządzenie określa wzór, według którego oblicza się wskaźnik WKC jako:
WKC = Kt / WANt × 100%
gdzie:
WAN – oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Subfunduszu
t – oznacza okres, za który przedstawiono dane, to znaczy okres od 1 stycznia do 31 grudnia
2018 r. (zgodnie z Rozporządzeniem, wskaźnik WKC oblicza się za ostatni pełny rok
kalendarzowy)
K - oznacza koszty Subfunduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach
rachunkowości funduszy inwestycyjnych, z wyłączeniem:
1)
kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich oraz podatków związanych
z nabyciem lub zbyciem składników portfela,
2)
odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,
3)
świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są Instrumenty
Pochodne,
4)
opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych
opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika,
5)
wartości usług dodatkowych.
Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością
inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za 2018 rok, a
także kategorie kosztów Subfunduszu niewłączonych do wskaźnika WKC, w tym opłat
transakcyjnych.

12) W Rozdziale 3d „AGRO Strategii Giełdowych” dotychczasowa treść ustępu 5.1
(Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego)
otrzymuje następującą treść:
Na koniec roku obrotowego 2018 Wartość Aktywów Netto Subfunduszu wyniosła 194 000
złotych.
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13) W Rozdziale 3d „AGRO Strategii Giełdowych” dotychczasowa treść ustępu 5.2
(Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Funduszu za
ostatnie 2 lata) otrzymuje następującą treść:
Nie ma zastosowania. Subfundusz rozpoczął działalność 30 marca 2017 roku i nie prowadził
działalności przez pełne dwa lata obrotowe.
14) W Rozdziale 5 „Dane o podmiotach obsługujących Fundusz” dotychczasowa treść
ustępu 2.1 (Firma, siedziba, adres oraz numery telekomunikacyjne) otrzymuje
następującą treść:
a)
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AGRO Spółka Akcyjna z siedzibą w
Polsce, w Warszawie, ul. Grójecka 194 lok. 156, 02-390 Warszawa.
tel. (+ 48 22) 101-25-30
fax: (+ 48 22) 378-26-50
b)
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa „Wisła” z siedzibą w Puławach (24100), przy ul. Centralnej 21
tel. (+ 48 81) 865-00-31
fax: (+ 48 81) 888-55-12
15) W Rozdziale 5 „Dane o podmiotach obsługujących Fundusz” dotychczasowa treść
ustępu 2.2 (Wskazanie miejsca, gdzie można uzyskać informacje o punktach
zbywających i odkupujących Jednostki Uczestnictwa) otrzymuje następującą treść:
Informacje o punktach prowadzących zapisy lub zbywających i odkupujących Jednostki
można uzyskać:
•
w siedzibie Towarzystwa w Warszawie, ul. Grójecka 194 lok. 156;
•
w siedzibie Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Wisła” w Puławach, ul.
Centralna 21;
•
pod numerem +48 22 101-25-30;
•
na stronie www.tfiagro.pl
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