Materiał informacyjny
Bilans sprzedaży funduszy FIO i SFIO zarządzaych przez PKO TFI (dane aktualne na dzień 31.08.2022 r.)

Nazwa Funduszu/Subfunduszu
ALFA SFIO
GAMMA
mFundusz Konserwatywny - sfio

Identyfikator IZFiA
KBC009
KBC011
KBC010

Miesiąc
31.08.2022
31.08.2022
31.08.2022

AKTYWA [PLN]
Saldo netto [PLN]
793 345 684,72
0,00
436 944 384,07
-5 240 572,85
459 684 169,89
-4 466 421,88

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, dane w nim podane nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, jak
również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu
ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie są formą świadczenia doradztwa podatkowego, ani pomocy prawnej.
PKO TFI S.A. publikuje wartość aktywów netto oraz saldo nabyć i umorzeń jednostek uczestnictwa zarządzanych przez siebie funduszy w związku z
projektem „Dobre Praktyki Informacyjne” prowadzonym przez Analizy Online we współpracy z Izbą Zarządzających Funduszami i Aktywami.
Publikując saldo nabyć i umorzeń jednostek uczestnictwa PKO TFI uwzględnia wartości wynikające z przeniesień oraz konwersji jednostek
uczestnictwa.
Inwestowanie w fundusze wiąże się z nabyciem jednostek uczestnictwa. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani
uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Szczegółowy opis
czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w Fundusz znajduje się w prospekcie informacyjnym dostępnym u dystrybutorów i na stronie
internetowej www.gammafundusze.pl, pod linkiem: www.gammafundusze.pl/pliki_do_pobrania/prospekty oraz w Kluczowych Informacjach dla
Inwestorów (KIID) dostępnych u dystrybutorów i na stronie www.gammafundusze.pl, pod linkiem:
www.gammafundusze.pl/pliki_do_pobrania/kluczowe_informacje_dla_inwestorow oraz, w zakresie funduszu będącego alternatywnym funduszem
inwestycyjnym, w informacji dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego (IDK) dostępnych u dystrybutorów i na stronie internetowej
www.gammafundusze.pl, pod linkiem: www.gammafundusze.pl/pl/pliki_do_pobrania/inne. Zarówno prospekt informacyjny, KIID, jak i IDK
dostępne są wyłącznie w języku polskim. Streszczenie praw inwestorów funduszu inwestycyjnego zostało zawarte w odpowiednich
postanowieniach prospektu informacyjnego w rozdziale III Prawa Uczestników Funduszu, dostępnym na stronie internetowej
www.gammafundusze.pl, pod linkiem: www.gammafundusze.pl/pliki_do_pobrania/prospekty. Streszczenie praw inwestorów dostępne jest w języku
polskim. Lista dystrybutorów dostępna jest pod numerem infolinii 801 32 32 80. Przed dokonaniem inwestycji, należy zapoznać się z treścią
prospektu informacyjnego i KIID Funduszu oraz, w zakresie funduszu będącego alternatywnym funduszem inwestycyjnym, z IDK. Informacje o
pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat dostępnej u dystrybutorów i na stronie internetowej
www.gammafundusze.pl/pliki_do_pobrania/tabele_oplat.
Fundusze mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów funduszu/subfunduszu w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa,
Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie Unii Europejskiej, jednostkę samorządu terytorialnego
państwa członkowskiego, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub
co najmniej jedno państwo członkowskie.
W zależności od przyjętej przez fundusz inwestycyjny polityki inwestycyjnej fundusze mogą lokować większość aktywów w inne kategorie lokat niż
papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego. Ponadto ze względu na skład portfela oraz realizowaną strategię zarządzania, wartość
jednostki uczestnictwa może podlegać umiarkowanej, dużej lub bardzo dużej zmienności.
PKO TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Spółka zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000019384. Kapitał zakładowy
18 460 400 złotych. NIP 526-17-88-449. Wszelkie dodatkowe informacje są przekazywane na indywidualne żądanie.

