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PKO Akcji Dywidendowych Globalny to najnowsza 
propozycja inwestycyjna w ofercie PKO TFI.

Subfundusz lokuje aktywa w wyselekcjonowanych funduszach 
zagranicznych, w tym w funduszach typu ETF inwestujących 
w akcje spółek giełdowych niemal z całego świata, które 
regularnie wypłacają dywidendę. Subfundusz może również 
bezpośrednio inwestować w akcje spółek tego typu. 

Dochody z otrzymywanych dywidend będą reinwestowane, 
a tym samym zwiększą wartość aktywów subfunduszu.

Inwestując w subfundusz PKO Akcji Dywidendowych 
Globalny, możesz:

• wzbogacić swój portfel inwestycyjny o nowe rozwiązanie, 
które umożliwia uzyskanie potencjalnie wysokiej stopy 
zwrotu przy zmienności niższej niż standardowych funduszy 
akcyjnych

• inwestować na globalnych rynkach kapitałowych

• korzystać z wiedzy doświadczonego zespołu 
zarządzających i analityków

• elastycznie przenosić środki do innych subfunduszy wcho-
dzących w skład funduszu PKO Parasolowy – fi o, a podatek 
od zysków kapitałowych zapłacić dopiero w momencie 
odkupienia jednostek uczestnictwa lub przy ich konwersji 
do funduszu innego niż PKO Parasolowy – fi o

• rozpocząć inwestowanie w subfundusz już od 100 zł
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Dla klientów, którzy:

• chcą czerpać zyski zarówno ze wzrostu wartości akcji 
globalnych spółek dywidendowych, jak i płaconej 
przez nie dywidendy

• szukają rozwiązania uzupełniającego ich dotychczasowe 
inwestycje

• zakładają odpowiednio długi horyzont inwestycyjny 
i są świadomi wysokiego ryzyka związanego 
z inwestowaniem w subfundusz akcji

Wejdź na www.pkotfi .pl lub odwiedź oddział PKO Banku 
Polskiego.

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 Akcji Dywidendowych Globalny nie gwarantuje osiągnięcia 
założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwesty-
cyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty części wpłaconych środków.
Szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w jednostki 
uczestnictwa subfunduszu PKO Akcji Dywidendowych Globalny znajduje się 
w prospekcie informacyjnym oraz w kluczowych informacjach dla inwestorów 
(KIID) dostępnych u dystrybutorów i na stronie www.pkotfi .pl. Lista dystrybu-
torów jest dostępna pod numerem infolinii 801 32 32 80. Przed dokonaniem 
inwestycji należy zapoznać się z treścią prospektu informacyjnego oraz KIID 
subfunduszu PKO Akcji Dywidendowych Globalny. Informacje o pobieranych 
opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat dostępnej u dystrybu-
torów i na stronie www.pkotfi .pl. Ze względu na skład portfela i realizowaną 
strategię zarządzania wartość jednostki uczestnictwa może podlegać dużej 
zmienności.
PKO TFI SA działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.



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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