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KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 9 
DO PROSPEKTU EMISYJNEGO  
CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D 
PKO GLOBALNEGO DOCHODU – FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY 

 
Warszawa, 20 maja 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 (Fundusz) mających na celu skorygowanie zmiany tego prospektu 
dokonanej Komunikatem aktualizującym nr 8, w pkt 4.2.1. zamiast w pkt 4.1.2., w Rozdziale VI DANE O EMISJI. 
 
 
 

1. Rozdział VI. DANE O EMISJI; w pkt 4.1.2, akapit 1 o następującej treści: 

„1) Zapisy na Certyfikaty serii A rozpoczną się w dniu 12 listopada 2015 r. i będą trwać do dnia 4 grudnia 
2015 r. włącznie. Wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty serii A będą przyjmowane od dnia 12 listopada  
2015 r. do dnia 4 grudnia 2015 r. włącznie. 

2) Zapisy na Certyfikaty serii B rozpoczną się w dniu 23 maja 2016 r. i będą trwać do dnia 17 czerwca 
2016 r. włącznie. Wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty serii B będą przyjmowane od dnia 23 maja 
2016 r. do dnia 17 czerwca 2016 r . włącznie. 

3) Zapisy na Certyfikaty serii C rozpoczną się w dniu 1 sierpnia 2016 r. i będą trwać do dnia 19 sierpnia 
2016 r. włącznie. Wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty serii C będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia  
2016 r. do dnia 19 sierpnia 2016 r. włącznie. 

4) Zapisy na Certyfikaty serii D rozpoczną się w dniu 7 października 2016 r. i będą trwać do dnia 28 
października 2016 r. włącznie. Wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty serii D będą przyjmowane od dnia 
7 października 2016 r. do dnia 28 października 2016 r. włącznie.” 

 
otrzymuje brzmienie: 
 
„1) Zapisy na Certyfikaty serii A rozpoczną się w dniu 12 listopada 2015 r. i będą trwać do dnia 4 grudnia 

2015 r. włącznie. Wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty serii A będą przyjmowane od dnia 12 listopada  
2015 r. do dnia 4 grudnia 2015 r. włącznie. 

2) Zapisy na Certyfikaty serii B rozpoczną się w dniu 23 maja 2016 r. i będą trwać do dnia 17 czerwca 
2016 r. włącznie. Wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty serii B będą przyjmowane od dnia 23 maja 
2016 r. do dnia 17 czerwca 2016 r . włącznie.1 

3) Zapisy na Certyfikaty serii C rozpoczną się w dniu 5 września 2016 r. i będą trwać do dnia 23 września 
2016 r. włącznie. Wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty serii C będą przyjmowane od dnia 5 września 
2016 r. do dnia 23 września 2016 r. włącznie. 

4) Zapisy na Certyfikaty serii D rozpoczną się w dniu 7 października 2016 r. i będą trwać do dnia 
28 października 2016 r. włącznie. Wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty serii D będą przyjmowane od 
dnia 7 października 2016 r. do dnia 28 października 2016 r. włącznie. 
 

1 Na podstawie art. 9 ust. 6 Statutu Funduszu, Towarzystwo podjęło decyzję o odwołaniu rozpoczęcia 
przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii B Funduszu.”. 

 

2. Rozdział VI. DANE O EMISJI; pkt 4.2.1, niniejszy punkt otrzymuje brzmienie posiadane przed zmianą 

dokonaną Komunikatem aktualizującym nr 8 z dnia 12 maja 2016 r.: 

 

„Uprawnionymi do zapisywania się na Certyfikaty są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki 

organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w tym rezydenci lub nierezydenci w rozumieniu ustawy z 

dnia 27 lipca 2002 roku Prawo dewizowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 826 z późn. zm.). Certyfikaty będące 
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przedmiotem oferty publicznej na podstawie Prospektu nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z 

amerykańską ustawą o papierach wartościowych (Securities Act z 1933 r.) lub innymi przepisami prawa 

obowiązującymi w jakimkolwiek innym państwie niż Rzeczypospolita Polska i nie mogą być oferowane lub 

sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz w innych państwach gdzie taka rejestracja jest 

wymagana i nie została dokonana, ani też oferowane lub sprzedawane jakiejkolwiek osobie/podmiotom 

zdefiniowanym jako „US Person” w Regulacji S wydanej w Stanach Zjednoczonych Ameryki przez Securities and 

Exchange Commission, z wyjątkiem kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych (zgodnie z definicją zawartą 

w Przepisie 144 A) na mocy wyłączenia z obowiązków rejestracyjnych przewidzianego w Przepisie 144 A oraz 

poza granicami Stanów Zjednoczonych Ameryki na mocy Regulacji S. Informuje się potencjalnych nabywców 

Certyfikatów, że wprowadzający może polegać na wyłączeniu z artykułu 5 amerykańskiej ustawy o papierach 

wartościowych przewidzianym w Przepisie 144 A.”. 


