
WŁAŚCIWE MIEJSCE 
NA MAPIE INWESTYCJI

PKO AKCJI RYNKU 
EUROPEJSKIEGO



Jak na nowo wykorzystać potencjał Starego Kontynentu? 
To proste – wybierając subfundusz PKO Akcji Rynku 
Europejskiego. 

Subfundusz PKO Akcji Rynku Europejskiego to suma 
doświadczenia PKO TFI i potencjału najciekawszych 
europejskich gospodarek. 

Do budowy portfela inwestycyjnego jest wykorzystywanych 
wiele instrumentów inwestycyjnych, m.in.:

• fundusze zagraniczne o dobrej reputacji i wyróżniających 
się wynikach inwestycyjnych

• fundusze typu ETF umożliwiające łatwy dostęp do inwestycji 
na rynkach europejskich przy zachowaniu optymalnych 
kosztów inwestowania 

• akcje wybranych europejskich spółek dających 
szansę na osiągnięcie ponadprzeciętnych stóp zwrotu

Potencjał inwestycji 

Inwestycja z subfunduszem PKO Akcji Rynku Europejskiego to:

• perspektywa osiągnięcia atrakcyjnych stóp zwrotu 
wynikająca z potencjału rynku akcji europejskich

• dostęp do zdywersyfi kowanego portfela spółek z różnych 
branż, działających w szczególności w strefi e euro

• doświadczony zespół zarządzających i analityków

• niska minimalna wpłata do subfunduszu: 100 zł

PKO AKCJI 
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Dla klientów, którzy:

• oczekują ponadprzeciętnych zysków w długim terminie

• akceptują wysokie ryzyko związane z inwestowaniem 
w subfundusz akcji

• nie chcą samodzielnie inwestować w akcje spółek rynku 
europejskiego

Swoboda inwestowania 

Subfundusz PKO Akcji Rynku Europejskiego funkcjonuje 
w ramach funduszu parasolowego PKO Parasolowy – fi o. 
Oznacza to, że zamiana jednostek uczestnictwa między 
subfunduszami nie jest objęta podatkiem od zysków 
kapitałowych. Podatek jest naliczany dopiero w momencie 
odkupienia jednostek uczestnictwa zgromadzonych 
w subfunduszu lub przy ich konwersji do innego funduszu.

Wejdź na www.pkotfi .pl lub odwiedź oddział PKO Banku 
Polskiego.

Materiał ma charakter reklamowy, dane w nim zawarte nie stanowią oferty 
w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, usługi doradztwa inwestycyjnego ani 
udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów fi nansowych lub ich emi-
tentów w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami fi nansowymi, a także 
nie są formą świadczenia doradztwa podatkowego ani pomocy prawnej. 
Subfundusz PKO Akcji Rynku Europejskiego nie gwarantuje osiągnięcia zało-
żonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyj-
nego. Należy liczyć się z możliwością utraty części wpłaconych środków. 
Szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w jednostki 
uczestnictwa subfunduszu PKO Akcji Rynku Europejskiego znajduje się 
w prospekcie informacyjnym oraz w kluczowych informacjach dla inwestorów 
(KIID) dostępnych u dystrybutorów i na stronie www.pkotfi .pl. Lista dystrybu-
torów jest dostępna pod numerem infolinii 801 32 32 80. Przed dokonaniem 
inwestycji należy zapoznać się z treścią prospektu informacyjnego oraz KIID 
subfunduszu PKO Akcji Rynku Europejskiego. Informacje o pobieranych 
opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat dostępnej u dystrybu-
torów i na stronie www.pkotfi .pl. Ze względu na skład portfela i realizowaną 
strategię zarządzania wartość jednostki uczestnictwa może podlegać dużej 
zmienności.
PKO TFI SA działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.



Infolinia:
801 32 32 80
+48 22 358 56 56
opłata zgodna z taryfą operatora

Informacja:
www.pkotfi .pl

pieczęć oddziału PKO Banku Polskiego
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