OGŁOSZENIE
z dnia 1 lipca 2022 r.
o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego pod nazwą
AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie ogłasza o zmianie
statutu funduszu inwestycyjnego pod nazwą AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny
Otwarty („Fundusz”), w następującym zakresie:

1) § 3 ust. 1 pkt 3 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„3) AGIO Akcji Globalnych”
2) § 7a. statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„§ 7a. Utworzenie Subfunduszu AGIO Akcji Globalnych
1. Do utworzenia Subfunduszu AGIO Akcji Globalnych konieczne jest zebranie wpłat w
wysokości nie niższej niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) PLN.
2. Osobami uprawnionymi do zapisywania się na Jednostki Uczestnictwa są wszystkie
osoby, o których mowa w § 8 ust. 1 i ust. 2, w tym Towarzystwo.
3. Przyjmowanie zapisów na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu nastąpi w terminie
wskazanym w ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 5, a zakończenie przyjmowania
zapisów nastąpi w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia rozpoczęcia
przyjmowania zapisów.
4. Towarzystwo może postanowić o wcześniejszym zakończeniu przyjmowania zapisów,
jeżeli zostaną dokonane wpłaty w wysokości określonej w ust. 1.
5. O rozpoczęciu i zakończeniu przyjmowania zapisów na Jednostki Uczestnictwa oraz
miejscach przyjmowania zapisów, Towarzystwo powiadomi w sposób, o którym
mowa w § 18 ust. 1 oraz w Prospekcie Informacyjnym.
6. Minimalna wpłata w ramach zapisów na Jednostki Uczestnictwa nie może być niższa
niż minimalna wpłata określona zgodnie z § 12 ust. 4 i 5.
7. Cena Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu objętego zapisem wynosi 1000 (słownie:
tysiąc) PLN.
8. Osoba zapisująca się na Jednostki Uczestnictwa powinna złożyć wypełniony w 3
egzemplarzach formularz zapisu na Jednostki Uczestnictwa.
9. Wpłaty są dokonywane na wydzielony rachunek bankowy Funduszu prowadzony
1

przez Depozytariusza na rzecz Subfunduszu AGIO Akcji Globalnych.
10. Zapis na Jednostki Uczestnictwa jest nieodwołalny i bezwarunkowy, jak również nie
może być złożony z zastrzeżeniem terminu.
11. W terminie 7 dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów na Jednostki
Uczestnictwa Subfunduszu, Towarzystwo przydziela Jednostki Uczestnictwa.
12. Przydział Jednostek Uczestnictwa następuje poprzez wpisanie do Subrejestru liczby
Jednostek Uczestnictwa przypadającej za dokonaną przez wpłacającego wpłatę do
Subfunduszu, powiększoną o wartość otrzymanych pożytków i odsetek naliczonych
przez Depozytariusza za okres od dnia wpłaty na prowadzony przez niego rachunek
do dnia przydziału.
13. Nieprzydzielenie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu AGIO Akcji Globalnych może
być spowodowane:
1)

nieważnością zapisu na Jednostki Uczestnictwa, w przypadku gdy:
a. nie została dokonania wpłata w pełnej wysokości w terminie składania
zapisów;
b. został niewłaściwie wypełniony formularz zapisu przez osobę dokonującą
wpłaty na Jednostki Uczestnictwa,

2)

niezebraniem przez Subfundusz AGIO Akcji Globalnych, którego Jednostki
Uczestnictwa są przedmiotem zapisu, wpłat w wysokości określonej w ust. 1.

14. W przypadku nie przydzielenia Jednostek Uczestnictwa z powodu nieważności zapisu
na Jednostki Uczestnictwa, o której mowa w ust. 13 pkt 1, Towarzystwo zwraca
wpłaty w terminie 14 dni roboczych od dnia stwierdzenia nieważności zapisu, nie
później jednak niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów.
15. Towarzystwo, w terminie 14 dni od dnia upływu terminu na dokonanie zapisów na
Jednostki Uczestnictwa, jeżeli w tym terminie nie zostały dokonane wpłaty do
Subfunduszu w minimalnej wysokości określonej w ust. 1, zwraca wpłaty, wraz z
wartością otrzymanych pożytków i odsetkami naliczonymi przez Depozytariusza za
okres od dnia wpłaty na rachunek, o którym mowa w ust. 9, do dnia upływu tego
terminu, oraz pobrane opłaty manipulacyjne.
16. O niedojściu do skutku utworzenia Subfunduszu AGIO Akcji Globalnych Towarzystwo
powiadomi w drodze ogłoszenia, w sposób określony w § 18 ust. 1.”
3) § 8 ust. 1a. statutu Funduszu otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„1a. Uprawnionymi do nabywania i żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa
Subfunduszu AGIO Akcji Globalnych oraz Subfunduszu AGIO Akcji Małych i Średnich
Spółek są:
1)

osoby fizyczne;
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2)

osoby prawne;

3)

jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.”

4) § 12 ust. 15 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu AGIO Akcji Globalnych oraz Subfunduszu AGIO
Akcji Małych i Średnich Spółek, stosujących zasady inwestycyjne określone dla funduszu
inwestycyjnego otwartego, nie mogą być zamieniane na Jednostki Uczestnictwa innych
Subfunduszy stosujących zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu
inwestycyjnego zamkniętego.”
5) nazwa rozdziału XII statutu Funduszu otrzymuje nowe następujące
brzmienie:
„Rozdział XII. Subfundusz AGIO Akcji Globalnych”
6) § 43 ust. 3 statutu Funduszu otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„Ponad wynagrodzenie określone w ust. 1 Towarzystwo uprawnione jest do pobierania
wynagrodzenia uzależnionego od wzrostu wartości aktywów netto na Jednostkę
Uczestnictwa Subfunduszu AGIO Akcji Globalnych (Wynagrodzenie Zmienne).
Wysokość Wynagrodzenia Zmiennego wynosi nie więcej niż 10% wyniku wg wzoru
określonego w ust. 5.”

Powyższe zmiany statutu Funduszu wchodzą w życie w dniu ogłoszenia.
Pozostałe postanowienia statutu Funduszu nie ulegają zmianie.
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