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PKO Medycyny i Demografi i Globalny to subfundusz 
inwestujący głównie w akcje spółek, których zyski zależą 
od zmian demografi cznych na świecie. Rosnąca długość 
życia w krajach rozwiniętych i bogacące się społeczeństwa 
na rynkach wschodzących to okazja dla wielu fi rm 
z sektorów ochrony zdrowia, dóbr i usług konsumenckich, 
fi nansowego czy nowoczesnych technologii. Rola zarządzającego 
subfunduszem PKO Medycyny i Demografi i Globalny polega 
na dokładnej analizie sytuacji spółek i czynników, które mogą 
stanowić o sukcesie rynkowym danej fi rmy, oraz o wyborze 
podmiotów z perspektywą ponadprzeciętnego wzrostu.

Potencjał inwestycji

PKO Medycyny i Demografi i Globalny to: 
• unikalny produkt w ofercie krajowych TFI – przewaga nad 

konkurencją w nowatorskich rozwiązaniach inwestycyjnych

• inwestycja w dynamicznie rozwijające się spółki będące 
benefi cjentami zmian demografi cznych

• dokładna analiza i selekcja spółek, głównie z USA 
i Europy Zachodniej

• szansa osiągnięcia ponadprzeciętnych stóp zwrotu 
w średnim i długim terminie

• sprawdzony i doświadczony zespół zarządzających 
i analityków

• produkt dostępny już od 100 zł w szerokiej sieci dystrybucji 
oraz Internecie
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Materiał ma charakter reklamowy, dane w nim zawarte nie stanowią oferty 
w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, usługi doradztwa inwestycyjnego 
ani udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów fi nansowych lub 
ich emitentów w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami fi nansowymi, 
a także nie są formą świadczenia doradztwa podatkowego ani pomocy prawnej. 

Subfundusz PKO Medycyny i Demografi i Globalny nie gwarantuje osiągnięcia 
założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku 
inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty części wpłaconych 
środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z inwestowaniem 
w jednostki uczestnictwa subfunduszu PKO Medycyny i Demografi i Globalny 
znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz w kluczowych informacjach 
dla inwestorów (KIID) dostępnych u dystrybutorów i na stronie www.pkotfi .pl. 
Lista dystrybutorów jest dostępna pod numerem infolinii 801 32 32 80. 
Przed dokonaniem inwestycji należy zapoznać się z treścią prospektu 
informacyjnego oraz KIID subfunduszu PKO Medycyny i Demografi i Globalny. 
Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli 
opłat dostępnej u dystrybutorów i na stronie www.pkotfi .pl. 

Ze względu na skład portfela i realizowaną strategię zarządzania wartość 
jednostki uczestnictwa może podlegać dużej zmienności.

Subfundusz może inwestować powyżej 35% wartości swoich aktywów 
w instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczane lub gwarantowane 
przez Narodowy Bank Polski lub Skarb Państwa.

PKO TFI SA działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

Dla klientów, którzy:
• oczekują wysokich zysków, zakładając odpowiednio 

długi horyzont inwestycyjny 

• nie posiadają możliwości samodzielnego inwestowania 
w akcje spółek – benefi cjentów zmian demografi cznych

• szukają rozwiązania uzupełniającego ich dotychczasowe 
inwestycje

• są świadomi wysokiego ryzyka związanego 
z inwestowaniem w subfundusz akcji

Swoboda inwestowania

PKO Medycyny i Demografi i Globalny jest jednym 
z subfunduszy funkcjonujących w ramach funduszu 
inwestycyjnego PKO Parasolowy – fi o. Oznacza to, że zamiana 
jednostek uczestnictwa między subfunduszami w ramach 
PKO Parasolowego – fi o nie jest objęta podatkiem od zysków 
kapitałowych. Podatek jest naliczany dopiero w momencie 
odkupienia jednostek uczestnictwa zgromadzonych 
w subfunduszu lub przy ich konwersji do innego funduszu.

Dowiedz się więcej: Wejdź na www.pkotfi .pl lub zgłoś się 
do oddziału PKO Banku Polskiego.



Infolinia:
801 32 32 80
+ 48 22 358 56 56
opłata zgodna z taryfą operatora

Informacja:
www.pkotfi.pl

pieczęć oddziału PKO Banku Polskiego
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