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Informacja prasowa

Złoty Portfel dla zarządzającej
Arką BZ WBK Akcji Tureckich
Katarzyna Dąbrowska zarządzająca subfunduszem Arka BZ WBK Akcji Tureckich
otrzymała Złoty Portfel za osiągnięcie najlepszego wyniku wśród funduszy
inwestycyjnych w 2012 roku (49,5% w PLN). Złote Portfele to prestiżowe wyróżnienia
przyznawane co roku przez Gazetę Giełdy Parkiet zarządzającym funduszami
w poszczególnych kategoriach. Do Katarzyny Dąbrowskiej trafił najważniejszy
z portfeli, ponieważ Arka BZ WBK Akcji Tureckich osiągnęła najwyższą stopę zwrotu
spośród wszystkich funduszy, bez względu na kategorię.
Wynik Arki BZ WBK Akcji Tureckich bez wątpienia w 2012 roku wspierała świetna
koniunktura na giełdzie w Stambule. Turcja udowodniła inwestorom, że reformy
przeprowadzone w ciągu ostatniego dziesięciolecia pozwoliły ustabilizować turecką
gospodarkę i zwiększyć jej odporność na zewnętrzne zawirowania. Dobrze uregulowany
system bankowy i spadające zadłużenie kraju dały podstawę agencji Fitch do podniesienia
w listopadzie ubiegłego roku wiarygodności kredytowej do poziomu inwestycyjnego. Jednak
ponadprzeciętny wynik subfunduszu to nie tylko efekt dobrej koniunktury na tureckim
parkiecie, ale także trafnych decyzji zarządzającej dotyczących wyboru spółek do portfela
subfunduszu.
Katarzyna Dąbrowska zapytana przez Gazetę Giełdy Parkiet o źródła sukcesu Arki BZ
WBK Akcji Tureckich odpowiada: „Dzięki regularnym spotkaniom ze spółkami widziałam, że
pesymistyczne wizje wielu ekonomistów pod koniec 2011 roku były mocno przesadzone
i nie było dużego ryzyka kryzysu. Dostrzegając perspektywy poprawy wyników spółek cały
czas utrzymywałam wysoką alokację w akcje, wybierając cykliczne spółki - z sektora dóbr
konsumpcyjnych i banki”.
Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich otrzymał również tytuł Funduszu Roku
przyznawany przez dziennik Puls Biznesu za wynik inwestycyjny osiągnięty w 2012 roku.
Subfundusz działa od 2007 roku (do maja 2011 roku działał jako Arka BZ WBK
Rozwoju Nowej Europy FIO). Aktywa subfunduszu na koniec lutego 2013 roku liczyły 182 mln
zł.
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BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA jest jednym z największych i
najbardziej doświadczonych podmiotów na polskim rynku funduszy inwestycyjnych. Utworzone w 1998

roku obecnie zarządza aktywami o wartości 10 mld zł. (28.02.2013)
W ofercie towarzystwa znajduje się wachlarz funduszy zróżnicowanych pod kątem
oczekiwanego zysku i poziomu ryzyka inwestujących na rynku akcji, obligacji i nieruchomości m.in.
fundusz parasolowy Arka BZ WBK FIO oraz Arka Prestiż SFIO dla zamożnych klientów. Zarządzający
BZ WBK TFI SA specjalizują się w inwestycjach w jednym z najciekawszych regionów inwestycyjnych Europie Środkowo-Wschodniej. Zespół inwestycyjny BZ WBK TFI SA zarządza także na zlecenie
funduszem parasolowym Credit Agricole FIO.
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