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WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

 

1. Dane Funduszu 

Nazwa Funduszu: PKO Globalnej Strategii – fundusz inwestycyjny zamknięty  

PKO Globalnej Strategii  – fundusz inwestycyjny zamknięty jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym, 
działającym na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego na podstawie i zgodnie z przepisami 
ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi z dnia 
27 maja 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 157 z późniejszymi zmianami), która weszła w 
życie dnia 1 lipca 2004 r. oraz Statutu Funduszu.  

Zezwolenie na utworzenie Funduszu udzieliła Komisja nadzoru Finansowego decyzją z dnia 14 czerwca 
2013 r. (sygn. DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG). 

PKO Globalnej Strategii – fundusz inwestycyjny zamknięty posiada osobowość prawną. Został wpisany 
do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział 
Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 881 w dniu 29 lipca 2013 roku. 

Fundusz został utworzony na czas nieokreślony. 

2. Opis celu inwestycyjnego, specjalizacji i stosowanych ograniczeń inwestycyjnych Funduszu 

Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości 
lokat Funduszu oraz osiąganie przychodów z lokat netto Funduszu.  

Fundusz stosuje politykę inwestycyjną aktywnej alokacji w ramach przewidzianych w Statucie klas 
aktywów. Inwestycje dokonywane przez Fundusz charakteryzują się wysokim poziomem ryzyka, 
związanym również z koncentracją w ramach danej klasy aktywów, co oznacza, iż wartość aktywów 
netto Funduszu na certyfikat może podlegać istotnym wahaniom. 

Fundusz, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w Statucie oraz ustawie o funduszach 
inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, może lokować swoje 
aktywa wyłącznie w:  
a) papiery wartościowe;  
b) udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością;  
c) instrumenty rynku pieniężnego;  
d) jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych mających siedzibę 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez 
Towarzystwo, oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania 
mające siedzibę za granicą;  

e) wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności wobec osób fizycznych;  
f) waluty obce;  
g) instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne;  
h) towarowe instrumenty pochodne; 
i) depozyty w bankach krajowych, bankach zagranicznych lub instytucjach kredytowych. 

 
Lokaty, o których mowa w wyżej w art. 16 ust. 1 lit. a)-c) i e)-h) statutu Funduszu, oraz certyfikaty 
inwestycyjne, o których mowa w art. 16 ust. 1 lit. d), mogą być przez Fundusz nabywane pod 
warunkiem, że są one zbywalne. 
Fundusz może lokować swoje aktywa na rynkach międzynarodowych mając na uwadze cel 
inwestycyjny Funduszu oraz osiągnięcie geograficznej dywersyfikacji lokat Funduszu. Polityka 
inwestycyjna Funduszu obejmuje w szczególności rynki Stanów Zjednoczonych Ameryki, rynki krajów 
wchodzących w skład Unii Europejskiej, rynki Szwajcarii oraz Turcji. 
 



Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe PKO Globalnej Strategii - fundusz inwestycyjny zamknięty 
 za okres od dnia 1 kwietnia 2016 roku do dnia 30 czerwca 2016 roku 
 

 

 

 Strona 2  

Szczegóły stosowanych przez Fundusz ograniczeń inwestycyjnych określone są w ustawie  
o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz Statucie 
Funduszu. 
 
3. Dane Towarzystwa będącego organem Funduszu 

Nazwa, siedziba Towarzystwa:  
PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.  
ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa  

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) zostało wpisane do Rejestru 
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000019384.  

4. Okres sprawozdawczy i dzień bilansowy 

Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe PKO Globalnej Strategii – fundusz inwestycyjny 
zamknięty obejmuje okres od dnia 1 kwietnia 2016 roku do dnia 30 czerwca 2016 roku („okres 
sprawozdawczy”). 

Dniem bilansowym jest dzień 30 czerwca 2016 roku. 

5. Kontynuacja działalności Funduszu 

Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe PKO Globalnej Strategii – fundusz inwestycyjny 
zamknięty sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundusz w dającej się 
przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności 
Funduszu. 

6. Wskazanie rynku, na którym notowane są certyfikaty inwestycyjne Funduszu 

Certyfikaty inwestycyjne PKO Globalnej Strategii – fundusz inwestycyjny zamknięty notowane są na 
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod skróconą nazwą PKOGS. 

7. Wskazanie serii oraz emisji certyfikatów inwestycyjnych Funduszu i cech je różnicujących 

Do dnia 30 czerwca 2016 roku PKO Globalnej Strategii – fundusz inwestycyjny zamknięty wyemitował 
certyfikaty inwestycyjne serii A, B, E, F oraz G reprezentujące jednakowe prawa majątkowe 
Uczestników Funduszu. 

Seria 
Certyfikatów 

Cena emisyjna 

A 100,00 

B 101,12 

E 104,13 

F 106,37 

G 106,84 

 


