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Wykup Certyfikatów Inwestyc yjnyc h PKO Globalnej Strategii - fundusz inwestyc yjny zamknięty (Fundusz) zostanie przeprowadzony w dniu
wykupu przypadając ym 31 marc a 2015 r.
Żądania wykupu powinny być składane do dnia 25 marc a 2015 r.
Żądanie wykupu Certyfikatów przez Uc zestnika nie może obejmować mniej niż 10 Certyfikatów.
Wykup może podlegać redukc ji zgodnie z zasadami określonymi w statuc ie Funduszu.
Podmiotami pośrednic ząc ymi w wykupywaniu przez Fundusz Certyfikatów inwestyc yjnyc h są podmioty prowadząc e działalność
maklerską.
Żądania wykupu mogą być składane przez Uc zestników Funduszu w domac h maklerskic h prowadząc yc h rac hunek papierów
wartośc iowyc h, na którym zdeponowane zostały przez Uc zestnika c ertyfikaty lub – jeżeli Uc zestnik nie złożył dyspozyc ji deponowania
Certyfikatów inwestyc yjnyc h – u Sponsora Emisji (Dom Maklerski PKO Banku Polskiego).
Żądania wykupu mogą być składane w godzinac h określonyc h w regulaminie wewnętrznym podmiotu uprawnionego do przyjęc ia żądań.
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