OGŁOSZENIE
z dnia 29 kwietnia 2019 roku
O ZMIANIE STATUTU AGIO PLUS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO
Niniejszym, AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie ogłasza o
zmianie statutu funduszu inwestycyjnego pod nazwą AGIO PLUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
w następującym zakresie:
1) § 39 statutu otrzymuje następującą, nową treść:
„§ 39. Cel inwestycyjny Subfunduszu.
1. Celem inwestycyjnym Subfunduszu, jest osiąganie przychodów z lokat netto Subfunduszu.
2. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia przez Subfundusz celu inwestycyjnego określonego w ust. 1.
3. Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie Aktywów Subfunduszu
głównie w Dłużnie Papiery Wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego, depozyty, o których mowa w
§ 40 ust. 1 pkt 3) Statutu. Łączny udział instrumentów finansowych określonych w niniejszym ustępie
będzie wynosił od 66% do 100% wartości Aktywów Subfunduszu.
4. Łączny udział Instrumentów Rynku Pieniężnego będzie wynosił co najmniej 66% wartości Aktywów
Subfunduszu.
5. Ponadto Fundusz dokonując lokat Aktywów Subfunduszu będzie stosował następujące ograniczenia:
1) Dłużne Papiery Wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane, poręczane lub
gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski będą stanowiły co najmniej 40% wartości
Aktywów Subfunduszu;
2) depozyty, o których mowa w § 40 ust. 1 pkt 3) będą stanowiły od 0% do 30% wartości Aktywów
Subfunduszu.
6. Dochody ze składników lokat Subfunduszu powiększają Aktywa Subfunduszu.”;
2) § 48 ust. 4 statutu otrzymuje następującą, nową treść:
„4. Fundusz dokonując lokat Aktywów Subfunduszu będzie stosował następujące zasady dywersyfikacji
lokat:
1) dłużne papiery wartościowe, w tym obligacje, Instrumenty Rynku Pieniężnego, bony skarbowe, listy
zastawne, inne prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z zaciągniętego długu - od 40%
do 100% wartości Aktywów Subfunduszu, przy czym dłużne papiery wartościowe emitowane przez
przedsiębiorstwa stanowić będą od 0 do 50 % wartości Aktywów Subfunduszu,
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2) akcje, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, prawa poboru akcji, obligacje zamienne na akcje,
inne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji
- od 0% do 50% wartości Aktywów Subfunduszu,
3) jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych mających
siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze
zagraniczne oraz instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą na warunkach
określonych w Ustawie - od 0% do 40% wartości Aktywów Subfunduszu,
4) depozyty, o których mowa w § 49 ust. 1 pkt 3) - od 0% do 40% wartości Aktywów Subfunduszu.”;
Powyższe zmiany statutu Funduszu wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia
ogłoszenia.
Pozostałe postanowienia statutu Funduszu nie ulegają zmianie.
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