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Informacja prasowa

BZ WBK AIB TFI jednym z najlepszych TFI w Polsce
Po raz trzeci z rzędu BZ WBK AIB TFI S.A., zarządzające Funduszami Arka, znalazło się na
podium w rankingu TFI przygotowywanym co roku przez dziennik Rzeczpospolita i niezaleŜną
firmę badawczą Analizy Online. Ocenie ekspertów podlegały nie tylko wyniki inwestycyjne i
ryzyko funduszy, ale takŜe stabilność zespołu zarządzającego oraz polityka informacyjna TFI. BZ
WBK AIB TFI zajęło 3 miejsce na 17 ocenianych Towarzystw.
Ranking Dziennika Rzeczpospolita i Analiz Online wśród licznych rankingów przygotowywanych
przez media jest jedynym, który w tak kompleksowy sposób ocenia towarzystwa funduszy
inwestycyjnych. De facto jest to ocena jakości pracy towarzystwa w obszarach, które są najwaŜniejsze z
punktu widzenia klienta. Autorzy przyglądają się wynikom inwestycyjnym funduszy oraz ryzyku
podejmowanemu przez zarządzających, ale takŜe rotacji kadry zarządzającej i polityce informacyjnej.
Oceniając wyniki inwestycyjne, ranking uwzględnia pięć najpopularniejszych grup funduszy, w których
jest zgromadzonych najwięcej pieniędzy. Są to fundusze akcji, zrównowaŜone, stabilnego wzrostu,
obligacji i pienięŜne.
Warto zwrócić uwagę na fakt, Ŝe w odróŜnieniu od wielu innych rankingów, w rankingu
Rzeczpospolitej i Analiz Online fundusze są oceniane w horyzoncie 5-letnim, a więc w horyzoncie, który
w duŜej mierze eliminuje przypadkowe wahania. Tym bardziej miło nam poinformować, Ŝe Fundusze
Arka we wszystkich grupach funduszy osiągają ponadprzeciętne wyniki. Docenili to równieŜ autorzy
rankingu, pisząc: „(…)BZ WBK AIB TFI S.A. w kaŜdej klasie aktywów posiada fundusze plasujące się w
czołówce”.
Czemu BZ WBK AIB TFI zawdzięcza sukces?
Kluczem do sukcesu są przede wszystkim dobre długoterminowe wyniki inwestycyjne, za
którymi stoi codzienna praca zarządzających wspieranych przez zespół analityków i dealerów.
Niebagatelne znacznie w wypracowywaniu wyróŜniających wyników ma takŜe odpowiednio
zorganizowany proces inwestycyjny, skuteczna filozofia inwestycyjna oraz wieloletnie
doświadczenie i specjalizacja w najbardziej atrakcyjnych regionach m. in. w regionie Europy
Środkowo-Wschodniej – mówi Krzysztof Samotij, prezes Towarzystwa.
Źródło: Ranking funduszy inwestycyjnych, Rzeczpospolita, dodatek Moje pieniądze, 21.10.2010.
BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. powstało w 1997 roku i jest jednym z
najstarszych i największych podmiotów na rynku funduszy inwestycyjnych. BZ WBK AIB TFI zarządza
funduszami Arka oraz funduszem parasolowym Lukas FIO. Łączna wartość aktywów zarządzanych przez
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towarzystwo wynosi 10 437 mln zł, z którymi BZ WBK AIB TFI plasuje się na drugim miejscu pod względem
zgromadzonych środków (na 30.09.2010).
W ofercie towarzystwa znajduje się 13 funduszy zróŜnicowanych pod względem poziomu ryzyka i
moŜliwości osiągnięcia zysku, które inwestują na rynku pienięŜnym, obligacji, akcji i nieruchomości.
Towarzystwo specjalizuje się w inwestycjach w regionie Europy Środkowo Wschodniej. 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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