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PKO Globalnej Strategii – fiz 
Fakty 
 

Fundusz inwestycyjny publiczny notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych  

w Warszawie 

 

W pierwszej ofercie publicznej, zakończonej 22.07.2013 r. fundusz pozyskał ponad 

361 mln złotych!  

 

Pierwsze notowanie Certyfikatów Inwestycyjnych PKO Globalnej Strategii - fiz  

w systemie notowań ciągłych (rynek podstawowy GPW) odbyło się 26 sierpnia br.  

 

Oznaczenie funduszu w systemie notowań ciągłych „PKOGS”. 
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PKO Globalnej Strategii – fiz 
Cel funduszu 

Celem Funduszu jest: 

 

Osiąganie zysków na poziomie przekraczającym dostępne obecnie na rynku 

oprocentowanie depozytów poprzez generowanie dodatniej stopy zwrotu bez 

względu na otoczenie rynkowe. 

 

Stabilność i powtarzalność osiąganej stopy zwrotu. 

 

Realizacja przyjętej strategii w sposób ograniczający ryzyko spadku 

wartości inwestycji. 
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PKO Globalnej Strategii – fiz 
Otoczenie rynkowe 

Otoczenie rynkowe w jakim będzie realizowana strategia inwestycyjna 
funduszu: 
 

Oznaki ożywienia gospodarczego w USA. 

Sytuacja w Chinach. 

Stymulowanie wzrostu gospodarczego przez banki centralne. 

Zmiany rentowności obligacji rządowych kluczowych gospodarek. 

Rozbieżności pomiędzy zachowaniami różnych rynków będą okazją do poszukiwania 

atrakcyjnych inwestycji. 
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Inwestorzy indywidualni mają obecnie wiele możliwości inwestowania.  
 
Czy potrafią jednak interpretować informacje napływające ze świata?  
 
Czy posiadają specjalistyczną wiedzę umożliwiającą im podejmowanie właściwych 
decyzji inwestycyjnych? 

PKO Globalnej Strategii  - fiz  
Jak interpretować świat finansowy? 
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Inwestycja w fundusz PKO Globalnej Strategii - fiz zdejmuje z Klientów ciężar decyzji  

„W co i kiedy zainwestować?” 

Selekcja 
PKO Globalnej 

Strategii fiz 

PKO Globalnej Strategii  - fiz  
odpowiedzią na potrzeby Klientów 
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PKO Globalnej Strategii – fiz 
Inwestycje bez granic 
 
PKO Globalnej Strategii  – fundusz inwestycyjny zamknięty może inwestować w szerokie 

spektrum aktywów zróżnicowanych geograficznie oraz w dowolny rodzaj instrumentów 

finansowych umożliwiających zarabianie zarówno na zwyżkach, jak i na spadkach. 
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W co inwestuje PKO Globalnej Strategii? 

Fundusz może lokować do 100%  wartości aktywów w: 

 

akcje,  
 

 

udziały w spółkach z o.o., 

 

inne instrumenty (w tym jednostki uczestnictwa,  

certyfikaty inwestycyjne oraz tytuły uczestnictwa)  

wymienione i szczegółowo opisane w prospekcie  

emisyjnym/statucie funduszu. 
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PKO Globalnej Strategii – fiz 
Polityka inwestycyjna 

Dzięki polityce inwestycyjnej dopuszczającej wykorzystywanie strategii, mechanizmów 

oraz zleceń niedostępnych standardowo w funduszach inwestycyjnych otwartych, 

fundusz może w okresie podwyższonej zmienności rynkowej zarabiać na wzrostach  

jak i na spadkach notowań.  

 

 

 
krótka sprzedaż 

stop loss 

take profit 

dźwignia  
finansowa 

arbitraż 
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PKO Globalnej Strategii – fiz 
Podstawowe cechy funduszu 

Najważniejsze cechy funduszu stanowiące o jego unikalnej konstrukcji: 

 

 

PKO Globalnej Strategii – fiz jest funduszem bez określonego benchmarku. 

  

 

Może inwestować w dowolny rodzaj instrumentów finansowych. 

 

 

Podstawowym kryterium doboru lokat jest maksymalizacja stopy zwrotu  
z uwzględnieniem zasad określonych w Statucie i zachowaniem płynności lokat.  
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Komu dedykowany jest Fundusz  
PKO Globalnej Strategii – fiz?  

Fundusz jest rozwiązaniem dla wszystkich Klientów: 
 

 

 

oczekujących zysków potencjalnie wyższych niż standardowe depozyty bankowe, 

  
  

poszukujących dywersyfikacji swoich oszczędności, 

. 

 

 

nieposiadających specjalistycznej wiedzy umożliwiającej samodzielne inwestowanie 
w wyspecjalizowane instrumenty finansowe. 
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Komu dedykowany jest Fundusz  
PKO Globalnej Strategii – fiz? 

Fundusz jest rozwiązaniem dla wszystkich Klientów: 

 
 

poszukujących możliwości inwestowania na rynkach trudno dostępnych dla 

Klientów chcących inwestować samodzielnie, 
 

  

skłonnych zaakceptować podwyższone ryzyko inwestycyjne,  
 

  

dla których horyzont inwestycyjny wynosi więcej niż 3 lata. 
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Ryzyka związane z inwestycją  
w Fundusz 

Podstawowe ryzyka związane z inwestowaniem w Fundusz: 

 

 stóp procentowych,  

 rynkowe,  

 płynności,  

 makroekonomiczne, 

 kredytowe emitenta. 

 

Szczegółowy opis ryzyk znajduje się w prospekcie emisyjnym PKO Globalnej Strategii – 
fiz dostępnym w wersji elektronicznej na stronie: 

https://www.pkotfi.pl/fundusze-inwestycyjne/fundusze-inwestycyjne-zamkniete/pko-
globalnej-strategii-fiz/#/oprocentowanie-i-oplaty/. 
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Dzięki polityce inwestycyjnej fundusz może zarabiać w okresie podwyższonej 

zmienności rynkowej, na wzrostach jak i na spadkach notowań (bez względu na 

otoczenie rynkowe). 

 

 

Dostęp do rynków globalnych, niestandardowych strategii oraz szerokiego wachlarza 

klas aktywów. 

 

Brak restrykcyjnych założeń, co do składu portfela funduszu. 

 

Osiąganie zysków na poziomie przekraczającym dostępne obecnie na rynku 

oprocentowanie depozytów. 

 
 

 

 

PKO Globalnej Strategii - fiz 
Korzyści dla Klienta 
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Brak opłaty za wykup Certyfikatów Inwestycyjnych. 
 

Istotnie większa płynność niż w przypadku funduszy inwestycyjnych zamkniętych 

niepublicznych, zapewniona dzięki dopuszczeniu certyfikatów inwestycyjnych 

wyemitowanych przez PKO Globalnej Strategii do obrotu na GPW. 
 

Niewygórowany próg wejścia umożliwiający uczynienie inwestycji w fundusz PKO 

Globalnej Strategii uzupełnieniem innych form inwestowania posiadanych do tej 

pory. 
 

Dostęp do sprawdzonej strategii potwierdzonej efektywnością portfela PKO 

Globalnej Makroekonomii – fiz dostępnego dotychczas wyłącznie dla wąskiej grupy 

Klientów Bankowości Osobistej lub korzystających z usług Bankowości Prywatnej. 

 

 
 

PKO Globalnej Strategii - fiz  
Korzyści dla Klienta 
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PKO Globalnej Strategii – fiz 
Jak wykorzystujemy sprawdzoną strategię? 

Analizujemy sytuacje na rynkach światowych. 

Umiejętnie poszukujemy i wykorzystujemy okazje inwestycyjne.  

Skuteczność strategii potwierdzona wynikami modelu inwestycyjnego wykorzystanego  

w działającym od prawie dwóch lat funduszu PKO Globalnej Makroekonomii – fiz. 

 

Zmiana wartości indeksu WIG20 oraz wyceny C.I. PKO Globalnej Makroekonomii w okresie 17.10.2011 – 30.09.2013 
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PKO Globalnej Strategii – fiz 
WYCENA certyfikatów inwestycyjnych 
 

Data wyceny 
Wycena certyfikatów 

inwestycyjnych 
Skumulowana zmiana 

%owa 

2013-06-24 100,00 zł - 

2013-08-02 100,05 zł 0,05% 

2013-09-30 100,94 zł 0,94% 

2013-10-07 101,12 zł 1,12% 

Wycena certyfikatów inwestycyjnych PKO Globalnej Strategii – fiz. 

100,00 zł 
100,05 zł 

100,94 zł 

101,12 zł 

100,00 zł

100,50 zł

101,00 zł

101,50 zł
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PKO Globalnej Strategii - fiz
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PKO Globalnej Strategii – fiz 
Wycena certyfikatów inwestycyjnych 
 
Wycena certyfikatów inwestycyjnych (WANC) jest podawaną przez TFI do publicznej wiadomości 

(w terminach określonych statutem funduszu) wartością aktywów netto funduszu przypadającą na 

jeden certyfikat inwestycyjny. 
 

Wycena odzwierciedla faktyczną wartość certyfikatu, wyliczoną na podstawie wartości 

poszczególnych składowych portfela funduszu na Dzień Wyceny i uwzględniającą pobrane przez 

fundusz wynagrodzenie za zarządzanie. 

 

PKO TFI publikuje wycenę na stronie:  

http://www.pkotfi.pl/wycena-jednostek-fiz/. 

 

Wartość inwestycji jest iloczynem  

liczby posiadanych certyfikatów  

i ich wyceny. 

materiał reklamowy 
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PKO Globalnej Strategii – fiz 
Notowania certyfikatów inwestycyjnych 
 
Notowania certyfikatów publikowane na stronach Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) 

przedstawiają ceny po jakich zawierane są transakcje kupna-sprzedaży certyfikatów na rynku 

wtórnym. Notowania nie są wyceną certyfikatów. 

 

Notowania certyfikatów można znaleźć na stronach GPW lub innych stronach publikujących 

notowania giełdowe (w tym notowania certyfikatów inwestycyjnych) np. na stronach Domu 

Maklerskiego PKO BP, pod symbolem PKOGS. 

materiał reklamowy 



Proces zarządzania aktywami 
w PKO Globalnej Strategii - fiz 
 

Inspektor 

Nadzoru 

Menedżer 

Ryzyka 

nadzór 

• Zarząd PKO TFI 

wytyczne 

• Komitet Inwestycyjny 

strategia 

• Zespół Zarządzających 

selekcja 

• Zarządzający funduszem 

Decyzje Zarządzającego są jednym z kluczowych etapów całościowego procesu 

zarządzania funduszem i podlegają kontroli pod kątem realizacji celu inwestycyjnego 

funduszu oraz przyjętej strategii inwestycyjnej. 
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PKO Globalnej Strategii - fiz 
Szczegółowe informacje o funduszu  

i emisji certyfikatów inwestycyjnych 

materiał reklamowy 



PKO Globalnej Strategii – fiz 
 
 
1. Forma prawna funduszu - fundusz inwestycyjny zamknięty – certyfikaty dopuszczone do obrotu 

publicznego. 

 

2. Czas trwania funduszu – nieograniczony. 

 

3. Termin subskrypcji – 14-31 października 2013 r. 

 

4. Cena emisyjna jednego certyfikatu – 101,12 zł (wycena na dzień 07.10.2013 r.). 

 

5. Minimalny zapis - 100 szt. Certyfikatów Inwestycyjnych. 

 

6. Minimalne żądanie wykupu certyfikatów przez fundusz: 10 szt. (dziesięć) Certyfikatów 
Inwestycyjnych. 
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7. Dzień Wykupu certyfikatów – ostatni dzień giełdowy kwartału kalendarzowego. Fundusz musi 
otrzymać zlecenie żądania wykupu nie później niż 3 dni giełdowe przed planowanym Dniem 
Wykupu. Żądanie wykupu należy złożyć w placówce Domu Maklerskiego lub oddziale banku 
prowadzącego działalność maklerską. 

 

8. Wycena certyfikatów – w ostatnim Dniu Giełdowym w każdym kwartale kalendarzowym. 

 

9. Notowania certyfikatów - rynek podstawowy GPW.  

 

10. Opłata za wykup Certyfikatów Inwestycyjnych – 0,00% zgodnie z tabelą opłat dla Emisji B 
(maksymalna stawka określona statutem – 3,0%). 

 

11. Rekomendowany horyzont inwestycyjny - minimum 3 lata. 

 

 

PKO Globalnej Strategii – fiz 
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PKO Globalnej Strategii – fiz 
 

12. Wynagrodzenie stałe TFI: 3,00% w skali roku (maksymalna stawka określona statutem – 3,5%). 

 

13. Wynagrodzenie zmienne TFI -  tzw. success fee (uzależnione od pozytywnego wyniku funduszu): 
20% od osiągniętego przez fundusz zysku naliczane zgodnie z zasadą „high water mark”.  

 Zasada ta zakłada, że Klient płaci tylko raz za wygenerowany wzrost wartości Certyfikatu. 
Oznacza to, że jeśli wycena  

 Certyfikatu najpierw wzrośnie,  
 następnie spadnie i wzrośnie  
 ponownie, od ostatniego  
 wzrostu opłata „za sukces”  
 zostanie naliczona wyłącznie  
 wówczas, jeśli ostatnia  
 wycena Certyfikatu będzie  
 najwyższa w historii. W tym  
 scenariuszu opłata „za sukces”  
 zostanie naliczona od różnicy  
 pomiędzy aktualnie najwyższą  
 wyceną i poprzednią  
 najwyższą  wyceną Certyfikatu.  

 

. 
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PKO Globalnej Strategii – fiz 
  

Liczba obejmowanych certyfikatów inwestycyjnych 
Wysokość opłaty za wydanie certyfikatów 

inwestycyjnych (liczona od wartości 
nominalnej  certyfikatów) 

100 – 250 certyfikatów 1,50% 

251 – 1000 certyfikatów 1,20% 

 1 001 –  2 000 certyfikatów 0,75% 

2 001 - 10 000 certyfikatów 0,40% 

od 10 001 certyfikatów 0,00% 

PKO Globalnej Strategii – fiz 
Tabela opłat  
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Maksymalna określona statutem opłata za wydanie certyfikatów inwestycyjnych 

wynosi 4%. Poniższa tabela prezentuje opłaty dla Klientów Domu Maklerskiego PKO 

Banku Polskiego oraz PKO Banku Polskiego SA. 



Dziękujemy za uwagę 

materiał reklamowy 



Nota prawna 

• PKO TFI S.A. informuje, że niniejszy materiał ma charakter reklamowy, dane w nim podane nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również usługi 
doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami 
finansowymi, a także nie są formą świadczenia doradztwa podatkowego, ani pomocy prawnej.  

• PKO Globalnej Strategii – FIZ („Fundusz”) nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się  
z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.  

• Przed dokonaniem inwestycji w certyfikaty inwestycyjne Funduszu („Certyfikaty”) należy szczegółowo zapoznać się z treścią prospektu emisyjnego Certyfikatów serii A-D. 
Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej Funduszu, w tym czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w Certyfikaty Funduszu, znajduje się w prospekcie emisyjnym 
Certyfikatów serii A-D Funduszu, który jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem. Prospekt emisyjny Certyfikatów Funduszu, informacje dotyczące opłaty za wydanie 
Certyfikatów oraz lista Punktów Obsługi Klientów, w których będą przyjmowane zapisy i wpłaty w związku z ofertą publiczną Certyfikatów serii B Funduszu, są dostępne  
w siedzibie Towarzystwa (Warszawa, ul. Puławska 15), Oferującego - Dom Maklerski PKO BP S.A. (Warszawa, ul. Puławska 15) oraz w siedzibach podmiotów wchodzących  
w skład konsorcjum dystrybucyjnego: Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. (Warszawa, ul. Wspólna 47/49) i Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. (Warszawa, ul. Senatorska 
16), a także na stronach internetowych www.pkotfi.pl, Oferującego www.dm.pkobp.pl oraz na stronach internetowych podmiotów wchodzących w skład konsorcjum 
dystrybucyjnego.: www.dibre.pl oraz www.dmdh.pl. 

• Fundusz publikuje sprawozdania finansowe zgodnie z przepisami prawa oraz na stronie internetowej www.pkotfi.pl. 

• Przedstawione w niniejszym materiale wyniki nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat. Jeżeli w treści niniejszego 
materiału nie wskazano inaczej, źródłem danych są obliczenia własne PKO TFI S.A. Szczegółowe informacje na temat rodzaju i wysokości opłat zawiera Prospekt Emisyjny 
Certyfikatów serii A-D Funduszu dostępny w miejscach wskazanych powyżej.   

• Przedstawione w niniejszym materiale informacje odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości przez PKO Globalnej Makroekonomii - fiz i nie stanowią gwarancji 
osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości w związku z nabyciem Certyfikatów Funduszu. Porównanie Funduszu do funduszu PKO 
Globalnej Makroekonomii – fiz, w szczególności poprzez przekazanie informacji na temat wyników inwestycyjnych PKO Globalnej Makroekonomii – fiz, opiera się na założeniu 
tożsamości: określonej statutami polityki inwestycyjnej tych funduszy oraz realizowanej przez tego samego zarządzającego strategii inwestycyjnej przy takich samych 
wartościach wskaźników dźwigni finansowej i prawdopodobieństwa przekroczenia tych wskaźników. Przedstawione w niniejszym materiale wyniki nie uwzględniają 
ewentualnego opodatkowania uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat. Jeżeli w treści niniejszego materiału nie wskazano inaczej, źródłem danych są obliczenia własne 
PKO TFI S.A. Szczegółowe informacje na temat rodzaju i wysokości opłat zawiera Prospekt Emisyjny Certyfikatów serii A-D Funduszu dostępny  
w miejscach wskazanych powyżej.   

• Opodatkowanie związane z inwestycją w Certyfikaty Funduszu zależy od indywidualnej sytuacji klienta i może ulec zmianie w przyszłości. W celu ustalenia obowiązków 
podatkowych wskazane jest zasięgnięcie porady doradcy podatkowego lub porady prawnej. 

• Prawa autorskie wynikające z niniejszego materiału przysługują PKO TFI S.A. Żadna z części tego dokumentu nie może być kopiowana ani rozpowszechniana bez pisemnej 
zgody PKO TFI S.A. Materiał ten nie może być odtwarzany lub przechowywany w jakimkolwiek systemie odtwórczym, elektronicznym, magnetycznym, optycznym lub innym, 
który nie chroni w sposób należyty jego treści przed dostępem osób nieupoważnionych. Wykorzystywanie tego dokumentu przez osoby nieupoważnione lub działające  
z naruszeniem powyższych zasad bez zgody PKO TFI S.A., wyrażonej w formie pisemnej, może być powodem wystąpienia z odpowiednimi roszczeniami. 

• PKO TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. 

• PKO TFI S.A.  - spółka zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000019384, kapitał zakładowy (opłacony w całości) w wysokości 18.000.000 złotych. NIP 526-17-88-449. 
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