BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
pl. Wolności 16, 61-739 Poznań
telefon: (+48) 61 855 73 22
fax: (+48) 61 855 73 21

Poznań, 18.02.2011

Informacja prasowa

Dot. zmiany częstotliwości wyceny aktywów funduszu Arka BZ WBK Akcji Środkowej i
Wschodniej Europy FIZ

Pierwszy w Polsce fundusz inwestycyjny zamknięty (FIZ)
z codzienną wyceną aktywów
Począwszy od 2 marca 2011 roku BZ WBK AIB TFI znacząco zwiększy częstotliwość wyceny
aktywów oraz wartości aktywów netto przypadającej na certyfikat funduszu Arka BZ WBK Akcji
Środkowej i Wschodniej Europy FIZ. Dotychczas, wycena ta była dokonywana raz na kwartał, a od 2
marca 2011 roku będzie dokonywana i publikowana w kaŜdym dniu, w którym odbywa się sesja na GPW
SA.
Dzięki zwiększeniu częstotliwości wycen aktywów Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej
Europy FIZ stanie się pierwszym polskim funduszem zamkniętym, który będzie publikował w kaŜdy dzień
roboczy aktualną wartość certyfikatu inwestycyjnego.
Celem powyŜszej zmiany jest poprawienie dostępu do informacji o bieŜącej wartości aktywów dla
inwestorów tak, aby inwestorzy ci mogli podejmować decyzje inwestycyjne w oparciu o moŜliwie aktualną
wycenę aktywów funduszu. Powinno to zwiększyć zakres podmiotów inwestujących w certyfikaty oraz
umoŜliwić nabywanie certyfikatów przez podmioty, dla których codzienna wycena aktywów jest
warunkiem dokonania inwestycji.
O Arce BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ
Fundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ istnieje od maja 2008 roku.
Podczas subskrypcji trwającej od 31 marca do 25 kwietnia 2008 roku inwestorzy nabyli certyfikaty o
łącznej wartości 169,5 mln zł, a bieŜące aktywa funduszu wynoszą 201,3 mln zł (na 31.01.2011). Wartość
certyfikatu funduszu wzrosła z 92,8 zł na koniec czerwca 2008 roku do 116,4 zł na koniec grudnia 2010,
co daje stopę zwrotu na poziomie 25%.
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ jest akcyjnym funduszem rynków
zagranicznych, który inwestuje swoje aktywa w regionie Europy Środkowo Wschodniej, głównie w Turcji,
Polsce i Austrii, które według zarządzających BZ WBK AIB TFI charakteryzują się najwyŜszym
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potencjałem rozwoju. Większe moŜliwości inwestycyjne funduszu wynikają równieŜ z formuły funduszu
zamkniętego, który pozwala na wyŜszą koncentrację aktywów w pojedynczych spółkach (do 20%), co
zdecydowanie pozytywnie wpływa na potencjał zysków.
Fundusz został utworzony do dnia 28 grudnia 2017 roku, z moŜliwością skrócenia tego terminu o
maksymalnie 2 lata lub wydłuŜenia o maksymalnie 3,5 roku.
O BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest jednym z najstarszych i największych
podmiotów na polskim rynku funduszy inwestycyjnych. Utworzone w 1998 roku obecnie zarządza aktywami o
wartości 10 374 mln zł, z którymi poznańskie TFI plasuje się na trzecim miejscu pod względem zgromadzonych
środków (dane na 31.01.2011)
W ofercie towarzystwa znajduje się kilkanaście funduszy zróŜnicowanych pod kątem oczekiwanego
zysku i poziomu ryzyka inwestujących na rynku akcji, obligacji i nieruchomości m.in. fundusz parasolowy Arka BZ
WBK FIO oraz Arka PrestiŜ SFIO. Zarządzający BZ WBK AIB specjalizują się w inwestycjach w jednym z
najciekawszych regionów inwestycyjnych - Europie Środkowo Wschodniej, szczególnie w rynku tureckim,
austriackim i polskim. Tylko w Turcji zarządzający funduszami Arka ulokowali 1,2 mld zł, a w całym regionie 2,4
mld zł, co daje im niekwestionowaną pozycję lidera na tym rynku. (dane na 31.12.2011)
Dzięki silnemu zespołowi inwestycyjnemu, skutecznej filozofii inwestycyjnej, solidnemu i nowoczesnemu
zapleczu BZ WBK AIB TFI cechuje wysoka jakość zarządzania aktywami. Potwierdzeniem tej jakości są liczne
nagrody i wyróŜnienia przyznawane praktycznie co rok przez ekspertów rynku za całokształt działalności spółki
oraz wyniki inwestycyjne funduszy.
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