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ANEKS NR 2 

DO PROSPEKTU EMISYJNEGO 

CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII E i F 

PKO GLOBALNEJ STRATEGII 

– FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY 

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego 
z dnia 22 września 2015 r.  
 

            Warszawa, 9 lutego 2016 r. 

 

 
 
 
 
PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa, 
informuje o dokonaniu następujących zmian prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych serii E i F PKO 
Globalnej Strategii – fundusz inwestycyjny zamknięty. 
 
 
1. Rozdział I.  PODSUMOWANIE, B – Emitent i gwarant, na końcu pkt B.7., dodaje się akapit następującej 

treści:  
„Historyczne informacje finansowe Funduszu za okres od 1 października 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. zostały 
włączone do Prospektu przez odesłanie do raportu kwartalnego Funduszu za okres od 1 października 2015 r. do 
31 grudnia 2015 r., który został udostępniony w dniu 5 lutego 2016 r. na stronie internetowej Towarzystwa 
www.pkotfi.pl.”. 
 

2. Rozdział I.  PODSUMOWANIE, B – Emitent i gwarant, w pkt B. 33., po Tabeli „ZESTAWIENIE LOKAT” i po 
akapicie: 
„Historyczne informacje finansowe Funduszu za okres od 1 lipca 2015 r. do 30 września 2015 r. zostały 
włączone do Prospektu przez odesłanie do raportu kwartalnego Funduszu za okres od 1 lipca 2015 r. do 30 
września 2015 r., który został udostępniony w dniu 3 listopada 2015 r. na stronie internetowej Towarzystwa 
www.pkotfi.pl.”. 

  
dodaje się dodatkowy akapit następującej treści:  
„Historyczne informacje finansowe Funduszu za okres od 1 października 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. zostały 
włączone do Prospektu przez odesłanie do raportu kwartalnego Funduszu za okres od 1 października 2015 r. do 
31 grudnia 2015 r., który został udostępniony w dniu 5 lutego 2016 r. na stronie internetowej Towarzystwa 
www.pkotfi.pl.”. 
 

3. Rozdział I.  PODSUMOWANIE, B – Emitent i gwarant, w pkt B.44., po Tabeli „ZESTAWIENIE LOKAT” i po 
akapicie: 
„Historyczne informacje finansowe Funduszu za okres od 1 lipca 2015 r. do 30 września 2015 r. zostały 
włączone do Prospektu przez odesłanie do raportu kwartalnego Funduszu za okres od 1 lipca 2015 r. do 30 
września 2015 r., który został udostępniony w dniu 3 listopada 2015 r. na stronie internetowej Towarzystwa 
www.pkotfi.pl.”. 

  
dodaje się dodatkowy akapit następującej treści:  
„Historyczne informacje finansowe Funduszu za okres od 1 października 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. zostały 
włączone do Prospektu przez odesłanie do raportu kwartalnego Funduszu za okres od 1 października 2015 r. do 
31 grudnia 2015 r., który został udostępniony w dniu 5 lutego 2016 r. na stronie internetowej Towarzystwa 
www.pkotfi.pl.”. 
 

4. Rozdział I.  PODSUMOWANIE, B – Emitent i gwarant, na końcu pkt B.45., dodaje się akapit następującej 
treści:  

„Historyczne informacje finansowe Funduszu za okres od 1 października 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. zostały 
włączone do Prospektu przez odesłanie do raportu kwartalnego Funduszu za okres od 1 października 2015 r. do 
31 grudnia 2015 r., który został udostępniony w dniu 5 lutego 2016 r. na stronie internetowej Towarzystwa 
www.pkotfi.pl.”. 
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5. Rozdział IV.  DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI, na końcu pkt 2.2. dodaje się akapit następującej 
treści:  

„Historyczne informacje finansowe Funduszu za okres od 1 października 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. zostały 
włączone do Prospektu przez odesłanie do raportu kwartalnego Funduszu za okres od 1 października 2015 r. do 
31 grudnia 2015 r., który został udostępniony w dniu 5 lutego 2016 r. na stronie internetowej Towarzystwa 
www.pkotfi.pl.”. 
 

6. Rozdział IV.  DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI, na końcu pkt 2.3. dodaje się akapit następującej 
treści:  

„Historyczne informacje finansowe Funduszu za okres od 1 października 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. zostały 
włączone do Prospektu przez odesłanie do raportu kwartalnego Funduszu za okres od 1 października 2015 r. do 
31 grudnia 2015 r., który został udostępniony w dniu 5 lutego 2016 r. na stronie internetowej Towarzystwa 
www.pkotfi.pl.”. 

 
7. Rozdział IV.  DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI, na końcu pkt 2.5. dodaje się akapit następującej 

treści: 
„Historyczne informacje finansowe Funduszu za okres od 1 października 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. zostały 
włączone do Prospektu przez odesłanie do raportu kwartalnego Funduszu za okres od 1 października 2015 r. do 
31 grudnia 2015 r., który został udostępniony w dniu 5 lutego 2016 r. na stronie internetowej Towarzystwa 
www.pkotfi.pl.”. 

 
8. Rozdział VII.  ZAŁĄCZNIKI, na końcu pkt 3 Wykaz informacji włączonych przez odesłanie, dodaje się pkt 5 

następującej treści: 
 „5. Raport kwartalny Funduszu za okres od dnia 1 października 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.”. 
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