
PKO EKOLOGII 
I ODPOWIEDZIALNOŚCI 
SPOŁECZNEJ GLOBALNY

INWESTUJ W TO, 
CO WAŻNE



Poszukujesz inwestycji, która da Ci szansę na zysk, 
a dodatkowo będzie miała pozytywny wpływ 
na środowisko? 

Jest na to sposób! Subfundusz PKO Ekologii i Odpowiedzial-
ności Społecznej Globalny to nowa propozycja w ofercie 
PKO TFI, stanowiąca doskonałe uzupełnienie Twojego portfela 
inwestycyjnego.

Dlaczego warto zainwestować 
w PKO Ekologii i Odpowiedzialności 
Społecznej Globalny?

inwestujesz na globalnych rynkach kapitałowych, 

wspierasz spółki, które działają z zachowaniem 
zasad zrównoważonego rozwoju, w tym pro-
ekologicznie i dzięki wytwarzanym produktom 
bądź usługom minimalizują bezpośrednio lub 
pośrednio negatywne oddziaływanie człowieka 
na środowisko naturalne,

rozwój funduszy ekologicznych w sąsiedztwie 
naszego kraju będzie sprzyjać ekologicznej 
ewolucji także w Polsce,

korzystasz z wiedzy doświadczonego zespołu 
zarządzających i analityków,
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możesz elastycznie przenosić środki do innych 
subfunduszy wchodzących w skład funduszu 
inwestycyjnego PKO Parasolowy – fi o, a poda-
tek od zysków kapitałowych zapłacić dopiero 
w momencie zakończenia inwestycji, 

swoją inwestycję możesz śledzić online 
za pośrednictwem systemu transakcyjnego 
i-fundusze.pl.

Jak wybieramy spółki do portfela?
Do portfela subfunduszu PKO Ekologii i Odpowiedzialności 
Społecznej Globalny wybieramy fundusze inwestycyjne 
z całego świata, ale tylko te o sprawdzonej historii dokonań, 
a także bezpośrednio spółki z naszego spektrum inwestycyj-
nego, które ratingujemy samodzielnie zarówno pod kątem po-
tencjału inwestycyjnego, jak i pod kątem ESG (Environmental 
– środowisko, Social responsibility – społeczna odpowiedzial-
ność, Governance – ład korporacyjny), czyli odpowiedzialno-
ści społecznej. 

Subfundusz inwestuje głównie w akcje spółek m.in. z takich 
branż, jak:

Energia odnawialna i alternatywna

Recykling i gospodarowanie odpadami

Oczyszczanie wody i ścieków 

Ochrona zdrowia



Technologia

Transport

Edukacja

Dla kogo jest PKO Ekologii 
i Odpowiedzialności Społecznej Globalny?

Dla inwestorów, którzy:

• chcą poprzez inwestowanie w inicjatywy ekologiczne dbać 
o środowisko i przyszłość otoczenia, 

• cenią sobie inicjatywy społecznie odpowiedzialne,

• oczekują potencjalnie wysokich zysków, akceptując jedno-
cześnie znaczne wahania wycen jednostki uczestnictwa,

• szukają rozwiązania uzupełniającego ich dotychczasowe 
inwestycje,

• zakładają odpowiednio długi horyzont inwestycyjny i są 
świadomi wysokiego ryzyka związanego z inwestowaniem 
w subfundusz akcji.

Możesz inwestować już od 100 złotych!

Chcesz wiedzieć więcej?

Wejdź na www.pkotfi .pl lub odwiedź dowolny oddział 
PKO Banku Polskiego.



Infolinia:
801 32 32 80
+ 48 22 358 56 56
opłata zgodna z taryfą operatora

Informacja:
www.pkotfi .pl
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Materiał ma charakter reklamowy, dane w nim podane nie stanowią oferty 
w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego ani usługi doradztwa inwestycyjnego 
oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów fi nansowych 
lub ich emitentów w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami fi nansowymi, 
a także nie są formą świadczenia doradztwa podatkowego ani pomocy 
prawnej. 

Subfundusz PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny nie 
gwarantuje osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania 
określonego wyniku inwestycyjnego. Ze względu na skład portfela oraz 
realizowaną strategię zarządzania wartość jednostki uczestnictwa może 
podlegać dużej zmienności. Należy liczyć się z możliwością utraty części 
wpłaconych środków. 

Szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w jednostki 
uczestnictwa Subfunduszu PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej 
Globalny znajduje się w prospekcie informacyjnym, kluczowych informacjach 
dla inwestorów (KIID) dostępnych u dystrybutorów i na stronie www.pkotfi .pl.

Lista dystrybutorów dostępna jest pod numerem infolinii 801 32 32 80. Przed 
dokonaniem inwestycji należy zapoznać się z treścią prospektu informacyjnego, 
a także KIID Subfunduszu PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej 
Globalny. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się 
w tabeli opłat dostępnej u dystrybutorów i na stronie internetowej www.pkotfi .pl.

Subfundusz może inwestować powyżej 35% wartości swoich aktywów 
w instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczane lub gwarantowane 
przez Narodowy Bank Polski lub Skarb Państwa.

PKO TFI SA działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.




