SPROSTOWANIE PUBLIKACJI Z DNIA 25 LIPCA 2017 R.
ANEKSU NR 1 Z DNIA 17 LIPCA 2017 R.
DO PROSPEKTU EMISYJNEGO
CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII E - J
PKO GLOBALNEGO DOCHODU
– FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
Warszawa, 31 lipca 2017 r.

W związku z publikacją w dniu 25 lipca 2017 r. Aneksu nr 1 z dnia 17 lipca 2017 r. do Prospektu
emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych serii E – J PKO Globalnego Dochodu – fundusz inwestycyjny
zamknięty bez zamieszczenia informacji, o których mowa w art. 51a 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 2016, poz. 1639 z późn, zm.) („Ustawa o
ofercie”), tj. informacji o możliwości uchylenia się przez Inwestorów od skutków prawnych złożonych
zapisów na certyfikaty serii F PKO Globalnego Dochodu – fundusz inwestycyjny zamknięty w związku
z opublikowanym Aneksem nr 1, Towarzystwo niniejszym dokonuje sprostowania publikacji Aneksu
nr 1 poprzez jego powtórne udostępnienie wraz z informacjami wymaganymi Ustawą o ofercie
zamieszczonymi pod treścią tego aneksu.

ANEKS NR 1 Z DNIA 17 LIPCA 2017 r.
DO PROSPEKTU EMISYJNEGO
CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII E - J
PKO GLOBALNEGO DOCHODU
– FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego
z dnia 21 kwietnia 2017 r.
Warszawa, 25 lipca 2017 r.

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa,
informuje o dokonaniu następujących zmian prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych serii E – J
PKO Globalnego Dochodu – fundusz inwestycyjny zamknięty.

1.

Rozdział VI. DANE O EMISJI, w pkt 9 na końcu, przed akapitem „Inne informacje”, dodaje się informacje
następującej treści:

„Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 z dnia 25

listopada 2015 r. w sprawie przejrzystości transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i
ponownego wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 648/2012 (Dz.Urz. UE L 337/1 z 23.12.2015)
przekazuje się Inwestorom i Uczestnikom następujące informacje:
1.

2.

Dokonując lokat Aktywów, Fundusz:
1)

będzie stosował Transakcje Finansowe z Użyciem Papierów Wartościowych,

2)

nie będzie stosował transakcji typu SWAP Przychodu Całkowitego.

Ogólny opis Transakcji Finansowanych z Użyciem Papierów Wartościowych stosowanych przez Fundusz i
uzasadnienie ich stosowania.
Fundusz może dokonywać następujących TFUPW:
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1)

udzielanie lub zaciąganie pożyczek Papierów Wartościowych,

2)

transakcje buy-sell-back i sell-buy back, których przedmiotem są Papiery Wartościowe lub prawa
gwarantowane do Papierów Wartościowych,

3)

transakcje repo i reverse repo, których przedmiotem są Papiery Wartościowe lub prawa
gwarantowane do Papierów Wartościowych.

Udzielanie pożyczek Papierów Wartościowych lub zaciąganie pożyczek Papierów Wartościowych oznacza
transakcję, poprzez którą Fundusz przekazuje Papiery Wartościowe, a warunkiem transakcji jest
zobowiązanie pożyczkobiorcy do zwrotu równoważnych Papierów Wartościowych w przyszłym terminie
lub na żądanie strony przekazującej; dla Funduszu przekazującego Papiery Wartościowe transakcja taka
stanowi transakcję udzielenia pożyczki Papierów Wartościowych, natomiast dla Funduszu, któremu
Papiery Wartościowe są przekazywane, stanowi ona transakcję zaciągnięcia pożyczki Papierów
Wartościowych.
Transakcja zwrotna kupno-sprzedaż „buy-sell back” lub transakcja zwrotna sprzedaż-kupno „sell-buy back”
oznacza transakcję, w której Funduszu kupuje lub sprzedaje Papiery Wartościowe lub gwarantowane
prawa do Papierów Wartościowych, zgadzając się, odpowiednio, na sprzedaż lub odkup Papierów
Wartościowych lub takich gwarantowanych praw tego samego rodzaju w określonej cenie i przyszłym
terminie; dla Funduszu kupującego Papiery Wartościowe lub gwarantowane prawa transakcja taka
stanowi transakcję zwrotną kupno-sprzedaż, natomiast dla Funduszu sprzedającego takie papiery lub
prawa stanowi ona transakcję zwrotną sprzedaż-kupno, przy czym taka transakcja zwrotna kupnosprzedaż lub sprzedaż-kupno nie jest regulowana umową transakcji repo, to jest umową z udzielonym
przyrzeczeniem odkupu ani umową transakcji reverse repo, to jest umową z otrzymanym przyrzeczeniem
odkupu.
Transakcja repo (z udzielonym przyrzeczeniem odkupu) oznacza transakcję regulowaną umową, poprzez
którą Fundusz przenosi na drugą stronę Papiery Wartościowe lub gwarantowane prawa do Papierów
Wartościowych, gdy gwarancji takiej udzieliła uznana giełda posiadająca prawo do tych papierów, przy
czym umowa nie zezwala Funduszowi na przeniesienie ani zastaw danego Papieru Wartościowego na rzecz
więcej niż jednego kontrahenta jednocześnie, a warunkiem transakcji jest zobowiązanie do odkupu tych
papierów lub zastępczych Papierów Wartościowych, o tych samych cechach, po określonej cenie w
przyszłym terminie, który został ustalony lub zostanie ustalony przez stronę przenoszącą; dla Funduszu
sprzedającego Papiery Wartościowe transakcja ta stanowi umowę z udzielonym przyrzeczeniem odkupu –
transakcja repo, natomiast dla Funduszu kupującego papiery stanowi ona umowę z otrzymanym
przyrzeczeniem odkupu – transakcja reverse repo.
Celem zawierania Transakcji Finansowanych z Użyciem Papierów Wartościowych jest realizacja celu
inwestycyjnego Funduszu określonego Statucie Funduszu, w szczególności zawieranie TFUPW ma na celu
bardziej efektywne zarządzanie środkami płynnymi Funduszu oraz zwiększenie stopy zwrotu z inwestycji.
3.

Ogólne dane, które należy zgłaszać w odniesieniu do poszczególnych rodzajów TFUPW.
1) Rodzaje aktywów, które mogą być przedmiotem tych transakcji.
Przedmiotem TFUPW mogą być dłużne Papiery Wartościowe lub akcje.
2) Maksymalny odsetek zarządzanych aktywów, które mogą być przedmiotem tych transakcji.
Maksymalny odsetek Aktywów Funduszu, które mogą być przedmiotem TFUPW wynosi 400% wartości
Aktywów Funduszu.
3) Szacowany odsetek zarządzanych aktywów, które będą przedmiotem poszczególnych rodzajów tych
transakcji.
Towarzystwo szacuje, że:

4.

a.

przedmiotem transakcji takich jak udzielanie lub zaciąganie pożyczek papierów wartościowych
może być do 50% wartości Aktywów Netto Funduszu,

b.

przedmiotem transakcji typu buy-sell back i sell-buy back będzie do 400% wartości Aktywów
Netto Funduszu,

c.

przedmiotem transakcji typu repo i reverse repo będzie do 400% wartości Aktywów Netto
Funduszu.

Kryteria wyboru kontrahentów (w tym status prawny, kraj pochodzenia, minimalny rating kredytowy).
Przy dokonywaniu lokat Aktywów Funduszu poprzez zawieranie TFUPW Fundusz bierze pod uwagę kryteria
doboru lokat właściwe dla danego Papieru Wartościowego będącego przedmiotem transakcji, ze
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szczególnym uwzględnieniem analizy płynności, jak i kryteria właściwe dla oceny kredytowej kontrahenta,
w szczególności jego rating nadany przez uznaną międzynarodową agencję ratingową, jak i analizę jego
sytuacji finansowej.
Kontrahentami Funduszu w transakcjach TFUPW będą podmioty z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej,
innym Państwie Członkowskim oraz w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i
Państwo Członkowskie.
5.

Akceptowalne zabezpieczenia: opis akceptowalnych zabezpieczeń w odniesieniu do rodzajów aktywów,
wystawcy, terminu zapadalności, płynności, a także zasad dywersyfikacji i korelacji zabezpieczeń.
Akceptowalnym zabezpieczeniem TFUPW mogą być środki pieniężne, dłużne Papiery Wartościowe, w
szczególności dłużne Papiery Wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub NBP oraz akcje emitentów
z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej, innym Państwie Członkowskim, w państwach należących do OECD
innych niż Rzeczpospolita Polska i Państwo Członkowskie.
Dłużne Papiery Wartościowe przyjmowane jako zabezpieczenie TFUPW będą miały termin zapadalności nie
dłuższy niż 15 lat.
Nie przewiduje się szczegółowych zasad dywersyfikacji zabezpieczeń, poza ogólnymi zasadami
dywersyfikacji lokat oraz ograniczeniami inwestycyjnymi przewidzianymi w Statucie Funduszu.
Korelacja zabezpieczeń może wystąpić wyłącznie w odniesieniu do akcji z uwagi na fakt, iż w praktyce
rynków kapitałowych obserwuje się czasami korelacje zachowań akcji wynikające chociażby z podobnych
zachowań inwestorów w ramach danego rynku, rynków w danym regionie lub nawet w skali globalnej.

6.

Wycena zabezpieczeń: opis stosowanej metody wyceny zabezpieczeń i jej uzasadnienie oraz informacja, czy
stosowana jest codzienna wycena według wartości rynkowej i codzienne zmienne depozyty
zabezpieczające.
Wycena zabezpieczeń ustalana jest w oparciu o postanowienia Statutu Funduszu lub umów z
kontrpartnerami transakcji, jeżeli przewidują one postanowienia szczegółowe.
Fundusz stosuje codzienną aktualizację wyceny wartości zabezpieczeń oraz depozytów zabezpieczających.

7.

Zarządzanie ryzykiem: opis ryzyk związanych z TFUPW, jak również ryzyk związanych z zarządzaniem
zabezpieczeniami, takich jak: ryzyko operacyjne, ryzyko płynności, ryzyko kontrahenta, ryzyko
przechowywania i ryzyka prawne, a także, w stosownych przypadkach, ryzyk wynikających z ponownego
wykorzystania tych zabezpieczeń.
Z TFUPW oraz z zarządzaniem zabezpieczeniami tych transakcji związane są następujące rodzaje ryzyka:
1)

ryzyko operacyjne – ryzyko to dotyczy możliwości poniesienia strat w wyniku nieadekwatnych lub
zawodnych procesów wewnętrznych, błędów ludzkich, błędów systemów lub w wyniku zdarzeń
zewnętrznych. Powyższe zdarzenia mogą skutkować np. błędnym lub opóźnionym rozliczeniem
transakcji, błędnym oznaczeniu zabezpieczenia transakcji lub zawieszeniem systemów
komputerowych uniemożliwiającym przeprowadzenie transakcji; pomiar tego ryzyka następuje
poprzez monitorowanie liczby oraz wielkości zdarzeń związanych z wystąpieniem tego ryzyka w
zakładanym przedziale czasowym,

2)

ryzyko płynności – ryzyko to dotyczy możliwości poniesienia strat w wyniku przyjęcia jako
zabezpieczenie Papieru Wartościowego, który może okazać się instrumentem o ograniczonej
płynności,

3)

ryzyko kontrahenta – w przypadku gdy kontrahent nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań
wynikających z transakcji Fundusz może ponieść straty negatywnie wpływające na Wartość Aktywów
Netto Funduszu, ryzyko to w szczególności odnosi się do wystąpienia sytuacji niewypłacalności
kontrahenta,

4)

ryzyko przechowywania – ryzyko związane z przekazaniem Papierów Wartościowych na
zabezpieczenie transakcji występuje w przypadku, gdy podmiot przyjmujący zabezpieczenie nie
przechowuje zabezpieczenia na odrębnym rachunku wyłączonym z masy upadłościowej instytucji
przechowującej te papiery wartościowe,

5)

ryzyko prawne – ryzyko związane z zawieraniem transakcji z podmiotami działającymi w obcych
jurysdykcjach inaczej określających prawa i obowiązki stron transakcji w zakresie transakcji,

6)

ryzyko wynikające z ponownego wykorzystania zabezpieczeń – ryzyko to istnieje gdy kontrahent
Funduszu ponownie używa Papierów Wartościowych stanowiących zabezpieczenie transakcji i dojdzie
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do sytuacji, w której kontrahent nie odzyska tych Papierów Wartościowych w terminie pozwalającym
mu na wywiązanie się z obowiązków wynikających z transakcji zawartej z Funduszem,

8.

7)

ryzyko rynkowe - ryzyko zmiany ceny Papieru Wartościowego stanowiącego zabezpieczenie
transakcji,

8)

ryzyko stosowania dźwigni finansowej – ponowne wykorzystanie Papierów Wartościowych przyjętych
jako zabezpieczenie transakcji powoduje zwiększenie Dźwigni Finansowej AFI, mechanizm Dźwigni
Finansowej AFI powoduje zwielokrotnienie zysków albo strat z transakcji.

Opis sposobu przechowywania aktywów podlegających TFUPW oraz otrzymanych zabezpieczeń (np. u
depozytariusza Funduszu).
Aktywa podlegające TFUPW przechowywane są na rachunkach Funduszu prowadzonych przez
Depozytariusza.

9.

Opis wszelkich ograniczeń (regulacyjnych lub dobrowolnych) dotyczących ponownego wykorzystania
zabezpieczeń.
Z zastrzeżeniem postanowień Rozporządzenia SFTR nie istnieją prawne ograniczenia dotyczące ponownego
wykorzystania zabezpieczeń. Umowy, których stroną jest Fundusz, nie zawierają postanowień, które
ograniczałyby ponowne wykorzystanie zabezpieczeń.

10. Zasady dotyczące podziału zysków z TFUPW: opis tego, jaki odsetek dochodów generowanych przez
Transakcje Finansowane z Użyciem Papierów Wartościowych jest przekazywany do Funduszu, a także opis
kosztów i opłat przypisanych Towarzystwu lub stronom trzecim (np. tzw. „agent lender”), wraz ze
wskazaniem czy są to jednostki powiązane z Towarzystwem.
Całość dochodów generowanych z TFUPW jest przekazywana do Funduszu.
Fundusz może zawierać TFUPW również z podmiotami powiązanymi z Towarzystwem, z zastrzeżeniem
ograniczeń wynikających z przepisów prawa.
Koszty lub opłaty związane z TFUPW, w szczególności prowizje i opłaty bankowe oraz prowizje i opłaty
transakcyjne, są pokrywane przez Fundusz bezpośrednio lub będą niezwłocznie zwracane Towarzystwu, o
ile zostały poniesione przez Towarzystwo.
Niektóre z kosztów lub opłat wymienionych w zdaniu poprzedzającym mogą być ponoszone na rzecz
podmiotów powiązanych z Towarzystwem, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa.”.

2.

W załączniku „Definicje i skróty” dodaje się następujące definicje:
„Rozporządzenie SFTR - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 z dnia 25
listopada 2015 r. w sprawie przejrzystości transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i
ponownego wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 648/2012 (Dz.Urz. UE L 337/1 z
23.12.2015).

SWAP Przychodu Całkowitego – transakcje, o których mowa art. 3 pkt 18 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przejrzystości transakcji
finansowanych z użyciem papierów wartościowych i ponownego wykorzystania oraz zmiany
rozporządzenia (UE) nr 648/2012 (Dz.Urz. UE L 337/1 z 23.12.2015).

Transakcje Finansowe z Użyciem Papierów Wartościowych, TFUPW – transakcje, o których mowa w art.
3 pkt 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r. w
sprawie przejrzystości transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i ponownego
wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 648/2012 (Dz.Urz. UE L 337/1 z 23.12.2015).”.

INFORMACJA O PRAWIE DO UCHYLENIA SIĘ OD SKUTKÓW PRAWNYCH ZŁOŻONYCH ZAPISÓW

Zgodnie z art. 51a 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 2016, poz. 1639 z późn, zm.), w związku z udostępnieniem
niniejszego Aneksu nr 1 do prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych serii E, F, G, H, I i J PKO Globalnego Dochodu – fundusz
inwestycyjny zamknięty osoby, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne serii F Funduszu przed udostępnieniem tego aneksu, mogą
uchylić się od skutków prawnych złożonych zapisów. Uchylenie się od skutków prawnych złożonych zapisów następuje przez oświadczenie
złożone na piśmie w terminie dwóch dni roboczych od dnia udostępnienia niniejszego aneksu, tj. do dnia 2 sierpnia 2017 r.

4

