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KOMUNIKAT AKTUALIZACYJNY NR 1  
DO PROSPEKTU EMISYJNEGO  
CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII E I F 
PKO GLOBALNEJ STRATEGII – FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY 
 
Warszawa, 06.10.2015 r. 

 

 

 
PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa (Towarzystwo) na 
podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005  r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych 
do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 1382), informuje o dokonaniu zmian 
prospektu emisyjnego Certyfikatów serii E i E PKO Globalnej Strategii – fundusz inwestycyjny zamknięty. 

 
1. Rozdział VI Zasady składania Zapisów, str. 72, akapit 2 o następującej treści: 

 
„W związku z możliwością składania Zapisów na Certyfikaty za pomocą elektronicznych nośników informacji, w tym 
Internetu, Towarzystwo informuje, iż Prospekt wraz z załącznikami zawiera informacje wymagane przepisami Ustawy o 
ochronie praw konsumentów.  
Ponadto, na podstawie art. 4 ust. 2 w zw. z art. 39 i art. 40 ust 6 pkt 2) Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 
r. (Dz.U. 2014 poz. 827), Towarzystwo informuje, iż:  
- Uczestnikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy uczestnictwa w Funduszu, na warunkach określonych w 
Ustawie o prawach konsumenta;  
- W związku ze składaniem Zapisu za pomocą elektronicznych nośników informacji, w tym internetu, Inwestor może ponieść 
dodatkowe koszty, określone w umowie zawartej z dostawcą danej usługi, przy użyciu której składany jest Zapis;  
- Skargi i reklamacje zgłoszone przez Uczestników lub Inwestorów dotyczące usług świadczonych przez Towarzystwo lub 
związane z uczestnictwem w Funduszu, mogą być zgłaszane przez Uczestników lub Inwestorów, bądź osoby przez nich 
upoważnione:  
a) na wskazane na stronie internetowej www.pkotfi.pl dane teleadresowe Towarzystwa - w formie pisemnej, za pomocą 

faksu lub telefonu, 
b) na wskazany na stronie internetowej www.pkotfi.pl adres poczty elektronicznej, 
c) osobiście w siedzibie Towarzystwa.  
Skargi i reklamacje powinny być zgłaszane niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności budzących 
zastrzeżenia, w celu umożliwienia rzetelnego rozpatrzenia reklamacji. 
- Towarzystwo udziela odpowiedzi na reklamacje w formie pisemnej, bądź w innej formie uzgodnionej z Uczestnikiem lub 
Inwestorem, bezzwłocznie, jednak nie później, niż w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji. Termin, o którym mowa 
powyżej, może ulec przedłużeniu w sprawach szczególnie zawiłych, z zastrzeżeniem, iż termin ten nie może przekroczyć 90 
dni. 
- Towarzystwo podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Ponadto Uczestnik będący konsumentem może zwrócić 
się o pomoc do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów. 
- Skargi i reklamacje zgłoszone przez Uczestników lub Inwestorów dotyczące usług świadczonych przez Oferującego lub 
podmioty wchodzące w skład konsorcjum dystrybucyjnego, o ile takie konsorcjum zostanie utworzone, rozpatrywane są 
przez te podmioty zgodnie z trybem u nich obowiązującym. W uzasadnionych przypadkach Towarzystwo może udzielić 
odpowiedzi na reklamację dotyczącą usług świadczonych przez Oferującego lub podmioty wchodzące w skład konsorcjum 
dystrybucyjnego.” 
 

otrzymuje brzmienie: 

 
„W związku z możliwością składania Zapisów na Certyfikaty za pomocą elektronicznych nośników informacji, w tym 
Internetu, Towarzystwo informuje, iż Prospekt wraz z załącznikami zawiera informacje wymagane przepisami Ustawy o 
ochronie praw konsumentów.  
Ponadto, na podstawie art. 4 ust. 2 w zw. z art. 39 i art. 40 ust 6 pkt 2) Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 
2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 827), Towarzystwo informuje, iż:  
- Uczestnikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy uczestnictwa w Funduszu, na warunkach określonych w 

Ustawie o prawach konsumenta;  
- W związku ze składaniem Zapisu za pomocą elektronicznych nośników informacji, w tym internetu, Inwestor może ponieść 

dodatkowe koszty, określone w umowie zawartej z dostawcą danej usługi, przy użyciu której składany jest Zapis;  
-  Reklamacje zgłoszone przez Uczestników lub Inwestorów dotyczące usług świadczonych przez Towarzystwo lub związane z 

uczestnictwem w Funduszu, mogą być zgłaszane przez Uczestników lub Inwestorów, bądź osoby przez nich upoważnione:  
a) w formie pisemnej – osobiście w placówce Oferującego lub podmiotu wchodzącego w skład konsorcjum 

dystrybucyjnego, o ile takie konsorcjum zostanie utworzone, obsługującej Uczestników lub Inwestorów oraz w 
siedzibie Towarzystwa, albo przesyłką pocztową na adresy: Towarzystwa, Oferującego lub podmiotu wchodzącego w 
skład konsorcjum dystrybucyjnego, 



PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa; tel: 022 358 56 00, fax: 022 358 56 01; www.pkotfi.pl 

Spółka zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejestrowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem 0000019384. Kapitał zakładowy 18.000.000 złotych. NIP 526-17-88-449  

 

 

Strona 

2/3 

 

b) ustnie – telefonicznie na numery Infolinii (22) 358 56 56 lub 801 32 32 80 albo osobiście do protokołu podczas wizyty 
Uczestnika lub Inwestora w placówce Oferującego lub podmiotu wchodzącego w skład konsorcjum dystrybucyjnego 
obsługującej Uczestników lub Inwestorów oraz w siedzibie Towarzystwa, 

c) w formie elektronicznej na adres email: kontakt@pkotfi.pl. 
- Towarzystwo podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Ponadto Uczestnik będący konsumentem może zwrócić 

się o pomoc do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów; 
- Reklamacje zgłoszone przez Uczestników lub Inwestorów dotyczące usług świadczonych przez Oferującego lub podmioty 

wchodzące w skład konsorcjum dystrybucyjnego, o ile takie konsorcjum zostanie utworzone, rozpatrywane są przez te 
podmioty zgodnie z trybem u nich obowiązującym. W uzasadnionych przypadkach Towarzystwo może udzielić odpowiedzi 
na reklamację dotyczącą usług świadczonych przez Oferującego lub podmioty wchodzące w skład konsorcjum 
dystrybucyjnego.”. 

 
2. Rozdział VII.  ZAŁĄCZNIKI, pkt 1 Statut, STATUT PKO Globalnej Strategii – fundusz inwestycyjny zamknięty, w związku z 

ogłoszeniem zmian statutu Funduszu art. 31 statutu o następującej treści: 
 

„Artykuł 31. Reklamacje 

1. Skargi i reklamacje zgłoszone przez Uczestników lub Inwestorów dotyczące usług świadczonych przez Towarzystwo lub 
związane z uczestnictwem w Funduszu, mogą być zgłaszane przez Uczestników lub Inwestorów, bądź osoby przez nich 
upoważnione:  

a) na wskazane na stronie internetowej www.pkotfi.pl dane teleadresowe Towarzystwa - w formie pisemnej, za pomocą 
faksu lub telefonu, 

b) na wskazany na stronie internetowej www.pkotfi.pl adres poczty elektronicznej, 

c) osobiście w siedzibie Towarzystwa.  

2. Skargi i reklamacje powinny być zgłaszane niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności budzących 
zastrzeżenia, w celu umożliwienia rzetelnego rozpatrzenia reklamacji. 

3. Towarzystwo udziela odpowiedzi na reklamacje w formie pisemnej, bądź w innej formie uzgodnionej z Uczestnikiem lub 
Inwestorem, bezzwłocznie, jednak nie później, niż w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji. Termin, o którym mowa 
powyżej, może ulec przedłużeniu w sprawach szczególnie zawiłych, z zastrzeżeniem, iż termin ten nie może przekroczyć 90 
dni. 

4. Towarzystwo podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Ponadto Uczestnik będący konsumentem może zwrócić 
się o pomoc do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów. 

5. Skargi i reklamacje zgłoszone przez Uczestników lub Inwestorów dotyczące usług świadczonych przez Oferującego lub 
podmioty wchodzące w skład konsorcjum dystrybucyjnego, o ile takie konsorcjum zostanie utworzone, rozpatrywane są 
przez te podmioty zgodnie z trybem u nich obowiązującym. W uzasadnionych przypadkach Towarzystwo może udzielić 
odpowiedzi na reklamację dotyczącą usług świadczonych przez Oferującego lub podmioty wchodzące w skład 
konsorcjum dystrybucyjnego.” 

otrzymuje brzmienie: 
 
 „Artykuł 31. Reklamacje  

1. Reklamacje zgłoszone przez Uczestników lub Inwestorów dotyczące usług świadczonych przez Towarzystwo lub związane z 
uczestnictwem w Funduszu, mogą być zgłaszane przez Uczestników lub Inwestorów, bądź osoby przez nich upoważnione:  

a) w formie pisemnej – osobiście w placówce Oferującego lub podmiotu wchodzącego w skład konsorcjum 
dystrybucyjnego, o ile takie konsorcjum zostanie utworzone, obsługującej Uczestników lub Inwestorów oraz w 
siedzibie Towarzystwa, albo przesyłką pocztową na adresy: Towarzystwa, Oferującego lub podmiotu wchodzącego w 
skład konsorcjum dystrybucyjnego, 

b) ustnie – telefonicznie na numery Infolinii (22) 358 56 56 lub 801 32 32 80 albo osobiście do protokołu podczas wizyty 
Uczestnika lub Inwestora w placówce Oferującego lub podmiotu wchodzącego w skład konsorcjum dystrybucyjnego 
obsługującej Uczestników lub Inwestorów oraz w siedzibie Towarzystwa,  

c) w formie elektronicznej na adres email: kontakt@pkotfi.pl. 

2. Reklamacje powinny być zgłaszane niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia, 
w celu umożliwienia rzetelnego rozpatrzenia reklamacji. 

3. Odpowiedzi na reklamacje udzielane są w formie pisemnej bądź pocztą elektroniczną (wyłącznie na wniosek Uczestnika lub 
Inwestora) bezzwłocznie, jednak nie później, niż w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji. Termin, o którym mowa 
powyżej, może ulec przedłużeniu w sprawach szczególnie skomplikowanych, z zastrzeżeniem iż termin ten nie może 
przekroczyć 60 dni. 

4. Towarzystwo podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Ponadto Uczestnik będący konsumentem może zwrócić się 
o pomoc do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów. 

5. Reklamacje zgłoszone przez Uczestników lub Inwestorów dotyczące usług świadczonych przez Oferującego lub podmioty 

http://www.pkotfi.pl/
http://www.pkotfi.pl/
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wchodzące w skład konsorcjum dystrybucyjnego, o ile takie konsorcjum zostanie utworzone, rozpatrywane są przez te 
podmioty zgodnie z trybem u nich obowiązującym. W uzasadnionych przypadkach Towarzystwo może udzielić odpowiedzi 
na reklamację dotyczącą usług świadczonych przez Oferującego lub podmioty wchodzące w skład konsorcjum 
dystrybucyjnego.”. 

 


