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(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu:
Informacja o zako ńczeniu subskrypcji lub sprzeda ży, związanej z wprowadzeniem papierów warto ściowych emitenta do 
obrotu na rynku oficjalnych notowa ń giełdowych i przydziałem papierów warto ściowych

Podstawa prawna: § 33 ust. 1 rozporz ądzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w  sprawie informacji bie żących i okresowych 
przekazywanych przez emitentów papierów warto ściowych oraz warunków uznawania za równowa żne informacji 
wymaganych przepisami prawa pa ństwa nieb ędącego pa ństwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 25 9)

Data przekazania: 2014-10-07
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KOREKTA RAPORTU:

Korekta dotyczy wskazania informacji o kosztach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii C funduszu PKO Strategi 
Obligajnych - fiz.

Plik Opis

TREŚĆ RAPORTU:

data rozpocz ęcia subskrypcji 2014-09-08

data zako ńczenia subskrypcji 2014-09-19

data przydziału certyfikatów inwestycyjnych 2014-09-24

liczba certyfikatów inwestycyjnych obj ętych subskrypcj ą 10 000 000

liczba certyfikatów inwestycyjnych, na które zło żono zapisy 
w ramach subskrypcji

718 712

liczba certyfikatów inwestycyjnych, które zostały 
przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji

718 712

cena, po jakiej certyfikaty inwestycyjne były obejm owane 101,48

waluta PLN

liczba osób, które zło żyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne 
obj ęte subskrypcj ą

1 477

liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwest ycyjne w 
ramach przeprowadzonej subskrypcji

1 477

warto ść przeprowadzonej subskrypcji 72 934 893,76
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INFORMACJE W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE TRANSZE

okre ślenie transzy stopa redukcji liczba osób, które zło żyły 
zapisy na certyfikaty 
inwestycyjne obj ęte 
subskrypcj ą

liczba osób, którym 
przydzielono certyfikaty 
inwestycyjne w ramach 
przeprowadzonej subskrypcji

INFORMACJE O SUBEMITENTACH, KTÓRZY OBJ ĘLI CERTYFIKATY INWESTYCYJNE W RAMACH WYKONYWANIA UM ÓW O 
SUBEMISJĘ

nazwa (firma) subemitenta liczba certyfikatów 
inwestycyjnych

faktyczna cena certyfikatu 
inwestycyjnego

INFORMACJE O KOSZTACH

łączne okre ślenie wysoko ści kosztów, które zostały 
zaliczone do kosztów emisji

45 358,11

a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty 0,00
b) koszty wynagrodzenia subemitentów 0,00
(nazwa subemitenta)
c) koszty sporz ądzenia prospektu emisyjnego, z 
uwzgl ędnieniem kosztów doradztwa

0,00

d) koszty promocji oferty 45 358,11
(inne typy kosztów)

średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadaj ący na 
certyfikat inwestycyjny obj ęty subskrypcj ą

0,06

metody rozliczenia kosztów w ksi ęgach rachunkowych i 
sposób ich uj ęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta

Koszty pokryte zostaną przez PKO TFI S.A. z wyłączeniem kosztów 
sponsora emisji pokrytych przez emitenta. Koszty te zostaną rozliczone w 
księgach PKO TFI S.A. jako koszty bieżącej działalności, natomiast 
koszty sposora emisji w księgach emitenta.

Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis

2014-10-07 Krzysztof Paprota
Zastępca Dyrektora Departamentu 
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