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KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bie żący nr 20 / 2014
(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: 2014-06-05

PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZA MKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)

PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

02-515 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość )

PUŁAWSKA 15
(ulica) ( numer)

(22) 358-56-00 (22) 358-56-01 poczta@pkotfi.pl
(telefon) (fax) (e-mail)

www.pkotfi.pl
(NIP) (REGON) (WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

data rozpocz ęcia subskrypcji 2014-05-12

data zako ńczenia subskrypcji 2014-05-23

data przydziału certyfikatów inwestycyjnych 2014-05-28

liczba certyfikatów inwestycyjnych obj ętych subskrypcj ą 10 000 000

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

1 441 590

liczba certyfikatów inwestycyjnych, które zostały 
przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji

1 441 590

cena, po jakiej certyfikaty inwestycyjne były obejm owane 100,70

waluta PLN

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

2 726

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

2 726

warto ść przeprowadzonej subskrypcji 145 168 113,00

INFORMACJE W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE TRANSZE
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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

(nazwa subemitenta)
(inne typy kosztów)

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

Koszty emisji zostaną podane do publicznej wiadomości w terminie 14 
dni od dnia przekazania niniejszego raportu. Koszty pokryte zostaną 
przez PKO TFI S.A. z wyłączeniem kosztów sponsora emisj i  pokrytych 
przez emitenta. Koszty te zostaną rozliczone w księgach PKO TFI S.A. 
jako koszty bieżącej działalnośc i, natomiast koszty sposora emisji w 
księgach emitenta.

Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis

2014-06-05 Marc in Otto Inspektor Nadzoru
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