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Przedstawiony materiał ma charakter informacyjny, nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego i nie należy go traktować jako rekomendacji 

inwestowania w jakiekolwiek instrumenty fi nansowe. PKO TFI SA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem 

opinii i informacji w nim zawartych. Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej PKO Globalnej Strategii – funduszu inwestycyjnego zamkniętego („Fundusz”), 

w tym czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w certyfi katy inwestycyjne Funduszu („Certyfi katy”), znajduje się w prospekcie emisyjnym 

Funduszu, który jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem. Prospekt emisyjny Funduszu oraz informacje dotyczące opłaty za wydanie Certyfi katów 

są dostępne w siedzibie PKO TFI SA oraz w siedzibie PKO Banku Polskiego SA, placówkach Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego SA, a także 

na stronach internetowych www.pkotfi .pl oraz www.dm.pkobp.pl. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania 

określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Przed dokonaniem 

inwestycji w Certyfi katy należy szczegółowo zapoznać się z treścią prospektu emisyjnego Funduszu. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu 

art. 66 Kodeksu cywilnego.
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INWESTYCJE BEZ GRANIC
PKO GLOBALNEJ STRATEGII – FIZ
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Inwestuj lokalnie, 
myśl globalnie

Fundusz wykorzystuje szerokie możliwości 
inwestycyjne na rynkach akcji, obligacji, walut, 
a także – pośrednio – towarów i surowców. 
Działa na giełdach o największym potencjale 
zysku zarówno w krajach rozwijających się, 
jaki i rozwiniętych. 

Trzy fi lary zarządzania

Zarządzanie funduszem opiera się na trzech 
podstawowych fi larach:
• stałej kontroli ryzyka
•  zabezpieczaniu płynności
•  powtarzalności wyników

Siła odpowiednio 
skomponowanej strategii

Strategia funduszu sięga jednocześnie po kilka 
sprawdzonych rozwiązań inwestycyjnych, 
dzięki którym można:
• zarabiać na wzrostach i spadkach oraz w czasie 

stagnacji giełdowej
• wykorzystywać okazje inwestycyjne na rynkach 

całego świata
• utrzymywać stałą kontrolę ryzyka i płynności

Certyfi katy funduszu można zbyć w każdym dniu 
giełdowym na Giełdzie Papierów Wartościowych 
w Warszawie. Dodatkowo raz na kwartał fundusz 
dokonuje wykupu certyfi katów.

PKO GLOBALNEJ 
STRATEGII – FIZ

PKO Globalnej Strategii – fi z jest funduszem 

typu absolutnej stopy zwrotu. Jego celem 

inwestycyjnym jest systematyczne 

osiąganie dodatniej stopy zwrotu 

niezależnie od koniunktury rynkowej.
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