
WYBIERZ FUNDUSZ 
Z DYWIDENDĄ
PKO GLOBALNEGO DOCHODU – FIZ INWESTUJE TWOJE ŚRODKI 
I DAJE MOŻLIWOŚĆ OTRZYMYWANIA DYWIDENDY DWA RAZY W ROKU



PKO 
GLOBALNEGO 
DOCHODU – FIZ

Staranna selekcja, szansa 

Zadaniem zarządzającego funduszem PKO Globalnego 

wartości, systematyczny monitoring wyników funduszu 

Wiele rozwiązań, jeden cel 

Dostęp do wielu klas aktywów wchodzących w skład 
portfela inwestycyjnego uzyskiwany będzie poprzez tytuły 
uczestnictwa zagranicznych funduszy o charakterze 

to fundusz inwestycyjny 

zamknięty. Jego celem jest 

przynoszenie stabilnego dochodu 

dzięki inwestycjom w różne 

instrumenty fi nansowe 

o charakterystyce przychodowej.



przychodowym inwestujących na rynkach 

aktywa dochodowe, m.in. akcje dywidendowe 

korporacyjne, obligacje rynków wschodzących, 
obligacje wysokodochodowe, REIT. Taka konstrukcja 
portfela funduszu umożliwia dywersyfi kację ryzyka, 

Fundusz może stanowić ciekawy element uzupełnienia 
portfela inwestycyjnego dla klientów oczekujących 

rozwiązaniach inwestycyjnych, które umożliwiają:

• osiąganie stabilnego dochodu
• 

• 
zarządzających, często niedostępnych dla klientów 
detalicznych

• 

nieruchomości i surowcowych
• 

• zmniejszenie ryzyka walutowego



www.pkotfi .pl, infolinia: 801 32 32 80 

PKO TFI SA działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.
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Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością 
utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Przed dokonaniem inwestycji w certyfikaty inwestycyjne Funduszu PKO Globalnego Dochodu - fiz 
(„Certyfikaty”) należy szczegółowo zapoznać się z treścią prospektu emisyjnego Certyfikatów serii E-J Funduszu. Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej Funduszu, 
w tym czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w Certyfikaty Funduszu PKO Globalnego Dochodu - fiz danej emisji, znajduje się w prospekcie emisyjnym 
Certyfikatów serii E-J Funduszu, który jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem. Prospekt emisyjny Certyfikatów serii E-J Funduszu PKO Globalnego Dochodu - fiz, 
informacje dotyczące opłaty za wydanie Certyfikatów oraz lista Punktów Obsługi Klientów, w których są przyjmowane zapisy i wpłaty w związku z ofertą publiczną 
Certyfikatów Funduszu PKO Globalnego Dochodu - fiz są udostępnione do publicznej wiadomości w postaci elektronicznej w sieci internet pod adresem Towarzystwa: 
www.pkotfi.pl, pod adresem Oferującego: www.dm.pkobp.pl oraz adresami innych podmiotów wchodzących w skład konsorcjum dystrybucyjnego wskazanych w liście 
Punktów Obsługi Klientów udostępnionej do publicznej wiadomości w sieci internet pod adresem Towarzystwa: www.pkotfi.pl i pod adresem Oferującego: www.dm.pkobp.pl. 
Prospekt emisyjny Certyfikatów serii E-J Funduszu PKO Globalnego Dochodu - fiz będzie również udostępniony do wglądu w postaci drukowanej w siedzibie 
Towarzystwa (ul. Chłodna 52, Warszawa). Fundusz PKO Globalnego Dochodu - fiz publikuje sprawozdania finansowe zgodnie z przepisami prawa oraz na stronie 
internetowej www.pkotfi.pl. Ze względu na skład portfela oraz realizowaną strategię zarządzania, wartość certyfikatu inwestycyjnego może podlegać umiarkowanej 
zmienności.

Materiał ma charakter reklamowy, dane w nim podane nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego ani usługi doradztwa inwestycyjnego oraz 
udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie są formą 
świadczenia doradztwa podatkowego, ani pomocy prawnej.


