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KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 4  

DO PROSPEKTU EMISYJNEGO  

CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D 

PKO GLOBALNEGO DOCHODU – FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY 

 

Warszawa, 18.01.2016 r. 

 

 

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa 
(Towarzystwo) na podstawie art. 52 ust. 2 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. 
z 2013 poz. 1382), informuje o dokonaniu zmian prospektu emisyjnego Certyfikatów serii A, B, C i D PKO Globalnego 
Dochodu – fundusz inwestycyjny zamknięty. 

 

 

1. Rozdział I.  PODSUMOWANIE, C – Papiery wartościowe, pkt C.1. o następującym brzmieniu: 

„Zgodnie z Ustawą o Funduszach Inwestycyjnych Fundusz jako fundusz inwestycyjny zamknięty emituje certyfikaty 
inwestycyjne. Certyfikaty są zdematerializowanymi papierami wartościowymi na okaziciela serii A, B, C i D oferowanymi w 
drodze oferty publicznej oraz podlegającymi dopuszczeniu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. 
Certyfikatom nie został nadany kod identyfikacyjny papierów wartościowych.” 

otrzymuje brzmienie: 

„Zgodnie z Ustawą o Funduszach Inwestycyjnych Fundusz jako fundusz inwestycyjny zamknięty emituje certyfikaty 
inwestycyjne. Certyfikaty są zdematerializowanymi papierami wartościowymi na okaziciela serii A, B, C i D oferowanymi w 
drodze oferty publicznej oraz podlegającymi dopuszczeniu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. 

Certyfikatom serii A został nadany następujący kod identyfikacyjny papierów wartościowych: PLPKOGD00015. Zamiarem 
Towarzystwa jest rejestracja Certyfikatów serii B, C i D pod kodem nadanym dla Certyfikatów serii A. Informację o rejestracji 
Certyfikatów kolejnych emisji w KDPW Fundusz podaje do publicznej wiadomości w trybie art. 56 ust. 2 Ustawy o Ofercie 
Publicznej, poprzez niezwłoczne przekazanie informacji do Komisji, GPW i publicznej wiadomości oraz za pośrednictwem strony 
internetowej www.pkotfi.pl.”. 

2. Rozdział I.  PODSUMOWANIE, C – Papiery wartościowe, pkt C.6., o następującym brzmieniu: 

„Planowane jest wprowadzenie Certyfikatów do obrotu na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w 
Warszawie S.A. Fundusz zobowiązuje się do podjęcia niezbędnych działań w celu dopuszczenia Certyfikatów do obrotu na rynku 
regulowanym, którym będzie GPW. W przypadku odmowy dopuszczenia Certyfikatów do obrotu na GPW, obrót nimi może być 
prowadzony w Alternatywnym Systemie Obrotu.” 

otrzymuje brzmienie: 

„Planowane jest wprowadzenie Certyfikatów do obrotu na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w 
Warszawie S.A. Fundusz zobowiązuje się do podjęcia niezbędnych działań w celu dopuszczenia Certyfikatów do obrotu na rynku 
regulowanym, którym będzie GPW. W przypadku odmowy dopuszczenia Certyfikatów do obrotu na GPW, obrót nimi może być 
prowadzony w Alternatywnym Systemie Obrotu. 

Certyfikaty serii A zostały dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych 
w Warszawie S.A.  

Informację o dopuszczeniu i wprowadzeniu Certyfikatów kolejnych emisji do obrotu na rynku regulowanym, Fundusz podaje do 
publicznej wiadomości w trybie art. 56 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, poprzez niezwłoczne przekazanie informacji do 
Komisji, GPW i publicznej wiadomości oraz za pośrednictwem strony internetowej www.pkotfi.pl.”. 

3. Rozdział IV.  DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI, pkt 1.5 o następującym brzmieniu: 

„Fundusz został utworzony na podstawie decyzji Komisji z dnia 9 listopada 2015 r. (sygn. DFI/II/4034/64/18/U/15/13-14/AS) 
w sprawie udzielenia zezwolenia na utworzenie Funduszu oraz zatwierdzenie prospektu emisyjnego Certyfikatów Funduszu serii 
A – D.  

Fundusz został zarejestrowany w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych w dniu 11 grudnia 2015 r. pod nr RFI 1272.” 
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otrzymuje brzmienie: 

„Fundusz został utworzony na podstawie decyzji Komisji z dnia 9 listopada 2015 r. (sygn. DFI/II/4034/64/18/U/15/13-14/AS) 
w sprawie udzielenia zezwolenia na utworzenie Funduszu oraz zatwierdzenie prospektu emisyjnego Certyfikatów Funduszu serii 
A – D.  

Fundusz został zarejestrowany w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych w dniu 11 grudnia 2015 r. pod nr RFI 1272. 

Certyfikatom serii A został nadany następujący kod identyfikacyjny papierów wartościowych: PLPKOGD00015. Zamiarem 
Towarzystwa jest rejestracja Certyfikatów kolejnych emisji pod kodem nadanym dla Certyfikatów serii A.  

Certyfikaty serii A zostały dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych 
w Warszawie S.A. 

Informację o rejestracji Certyfikatów kolejnych emisji w KDPW oraz o dopuszczeniu i wprowadzeniu Certyfikatów kolejnych 
emisji do obrotu na rynku regulowanym Fundusz podaje do publicznej wiadomości w trybie art. 56 ust. 2 Ustawy o Ofercie 
Publicznej, poprzez niezwłoczne przekazanie informacji do Komisji, GPW i publicznej wiadomości oraz za pośrednictwem strony 
internetowej www.pkotfi.pl.”. 

4. Rozdział VI. DANE O EMISJI, w pkt 3.1. ostatni akapit o następującym brzmieniu: 

„Zamiarem Funduszu jest rejestrowanie w depozycie papierów wartościowych kolejnych emisji Certyfikatów, wyemitowanych 
po zarejestrowaniu w tym depozycie Certyfikatów serii A, pod kodem, pod którym zostaną zarejestrowane Certyfikaty serii A. 
Fundusz może emitować Certyfikaty kolejnych emisji. Fundusz planuje zaoferować Inwestorom Certyfikaty łącznie 20 
(dwadzieścia) emisji do końca 2020 r.” 

otrzymuje brzmienie: 

„Certyfikaty serii A zostały dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. 

Zamiarem Funduszu jest rejestrowanie w depozycie papierów wartościowych kolejnych emisji Certyfikatów, wyemitowanych 
po zarejestrowaniu w tym depozycie Certyfikatów serii A, pod kodem, pod którym zostaną zarejestrowane Certyfikaty serii A. 
Fundusz może emitować Certyfikaty kolejnych emisji. Fundusz planuje zaoferować Inwestorom Certyfikaty łącznie 20 
(dwadzieścia) emisji do końca 2020 r. 

Certyfikatom serii A został nadany następujący kod identyfikacyjny papierów wartościowych: PLPKOGD00015. Zamiarem 
Towarzystwa jest rejestracja Certyfikatów kolejnych emisji pod kodem nadanym dla Certyfikatów serii A.  

Informację o rejestracji Certyfikatów kolejnych emisji w KDPW oraz o dopuszczeniu i wprowadzeniu Certyfikatów kolejnych 
emisji do obrotu na rynku regulowanym Fundusz podaje do publicznej wiadomości w trybie art. 56 ust. 2 Ustawy o Ofercie 
Publicznej, poprzez niezwłoczne przekazanie informacji do Komisji, GPW i publicznej wiadomości oraz za pośrednictwem strony 
internetowej www.pkotfi.pl.”. 

5. Rozdział VI. DANE O EMISJI, pkt 3.3. o następującym brzmieniu: 

„Certyfikaty emitowane przez Fundusz są papierami wartościowymi na okaziciela i nie mają formy dokumentu. Fundusz zawrze 
z KDPW umowę, której przedmiotem jest rejestracja w depozycie Certyfikatów serii A. Fundusz przewiduje również zawarcie z 
KDPW umowy, której przedmiotem będzie rejestracja w depozycie Certyfikatów kolejnych emisji.” 

otrzymuje brzmienie: 

„Certyfikaty emitowane przez Fundusz są papierami wartościowymi na okaziciela i nie mają formy dokumentu. Fundusz zawarł 
z KDPW umowę, której przedmiotem jest rejestracja w depozycie Certyfikatów serii A. Zamiarem Towarzystwa jest rejestracja 
Certyfikatów kolejnych emisji pod kodem nadanym dla Certyfikatów serii A. Informację o rejestracji Certyfikatów kolejnych 
emisji w KDPW, Fundusz podaje do publicznej wiadomości w trybie art. 56 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, poprzez 
niezwłoczne przekazanie informacji do Komisji, GPW i publicznej wiadomości oraz za pośrednictwem strony internetowej 
www.pkotfi.pl.”. 


