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KOREKTA RAPORTU:

Przekazanie niniejszego raportu spowodowane jest koniecznośc ią skorygowania terminu zakońc zenia przyjmowania żądań
wykupu w czwartym kwartale 2020, który w pierwotnym raporcie zawierał błędną datę.

Plik

Opis

TREŚĆRAPORTU:

Czy informacje, o których mowa w § 28 ust. 1 pkt 1 i 2 oie, są przedstawione
w formie harmonogramu wykupu certyfikatów inwestycyjnych, o któym
mowa w § 28 ust. 2 oie?

Tak

Wskazanie okresu, w którym uczestnik może złożyć żądanie wykupu
certyfikatów inwestycyjnych
(pole nie podlega wypełnieniu w przypadku przedstawienia harmonogramu, o
którym mowa w § 28 ust. 2 oie)

zgodnie z harmonogramem

może podlegać redukcji zgodnie z zasadami określonymi w statucie Funduszu.
Warunki redukcji realizacji żądań wykupu certyfikatówWykup
inwestycyjnych
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Termin, w którym nastąpi wypłata z tytułu wykupienia certyfikatów
inwestycyjnych

2020-04-06

Termin, w którym nastąpi wypłata z tytułu wykupienia certyfikatów
inwestycyjnych w 2. kwartale

2020-07-06

Termin, w którym nastąpi wypłata z tytułu wykupienia certyfikatów
inwestycyjnych w 3. kwartale

2020-10-06

Termin, w którym nastąpi wypłata z tytułu wykupienia certyfikatów
inwestycyjnych w 4. kwartale

2021-01-07

Informacja o miejscach, gdzie można złożyć zlecenie
lp.

nazwa podmiotu

miejscowość

adres

Żądania wykupu mogą być składane przez
Szczegółowe informacje Szczegółowe informacje dotyczace
Uczestników Funduszu w domach maklerskich dotyczace lokalizacji
lokalizacji placówek Sposora Emisji
prowadzących rachunek papierów
placówek Sposora
można znaleźć na stronieSposora
wartościowych, na którym zdeponowane zostały Emisji można znaleźć Emisji
przez Uczestnika certyfikaty lub – jeżeli Uczestnikna stronieSposora
(http://www.dm.pkobp.pl/placowki/).
nie złożył dyspozycji deponowania Certyfikatów Emisji
inwestycyjnych – u Sponsora Emisji (Dom
(http://www.dm.pkobp.pl
Maklerski PKO Banku Polskiego).
/placowki/).

Na podstawie § 28 ust. 2 w zw. z § 22 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji
bieżącyc h i okresowyc h przekazywanyc h przez emitentów papierów wartośc iowyc h oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnyc h S.A. (dalej
"PKO TFI") opracowało harmonogram wykupywania certyfikatów inwestycyjnyc h funduszu na rok 2020. W związku z przedstawieniem
harmonogramu, PKO T FI informuje, że niniejszy raport stanowi jedyny raport o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestyc yjnych
funduszu w roku 2020, chyba że wystąpią okolicznośc i, na podstawie któryc h konieczne będzie przekazanie dodatkowego raportu.
W załąc zeniu przekazujemy przedmiotowy harmonogram.

Plik

Opis

Harmonogram wykupów_PKO Globalnej Strategii fiz .pdf

Harmonogram wykupywania certyfikatów inwestyc yjnych funduszu w roku
2020
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