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Planowana data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych 2016-09-30
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Wykup Certyfikatów Inwestycyjnych PKO Bezpieczna Lokata 1 - fundusz inwestycyjny zamknięty (Fundusz) zostanie przeprowadzony w 
dniu wykupu przypadającym 30 września 2016 r. 

Żądania wykupu powinny być składane do dnia 26 września 2016 r.  

Żądanie wykupu Certyfikatów przez Uczestnika nie może obejmować mniej niż 10 Certyfikatów.   
Wykup może podlegać redukcji zgodnie z zasadami określonymi w statuc ie Funduszu.  

Żądania wykupu mogą być składane przez Uczestników Funduszu w domach maklerskich prowadzących rachunek papierów 
wartościowych, na którym zdeponowane zostały przez Uczestnika certyfikaty lub – jeżeli  Uczestnik nie złożył dyspozycj i deponowania 
Certyfikatów inwestycyjnych – u Sponsora Emisji  (Dom Maklerski  PKO Banku Polskiego) oraz w wyznaczonych placówkach PKO Banku 
Polskiego S.A.    

Żądania wykupu mogą być składane w godzinach określonych w regulaminie wewnętrznym podmiotu uprawnionego do przyjęc ia żądań.                      
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