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Informacja prasowa
Arka PrestiŜ Obligacji Korporacyjnych
nagrodzony Alfą 2013 przez Analizy Online

Arka PrestiŜ Obligacji Korporacyjnych jest najlepszym polskim funduszem
obligacji korporacyjnych według niezaleŜnego ośrodka badawczego Analizy Online.
Zarządzający funduszem Witold Garstka, otrzymał nagrodę Alfa 2013*, która została
przyznana przez Analizy Online dla najlepszych funduszy oraz najlepszego TFI po raz
pierwszy.
NajwaŜniejszym kryterium oceny była efektywność mierzona wskaźnikiem Information
Ratio w 2013 roku, obrazującym relację zysku do ryzyka. Dodatkowym elementem oceny była
takŜe powtarzalność wyników inwestycyjnych, mierzona pozycją na tle funduszy
konkurencyjnych oraz wysokość kosztów funkcjonowania funduszu.
W ocenie Analiz Online Arka PrestiŜ Obligacji Korporacyjnych „na tle konkurencji
wyróŜnia się stabilnością i profesjonalizmem zarządzania. Z aktywami znacznie
przekraczającymi barierę 1 mld zł poruszanie się na niepłynnym polskim rynku papierów
komercyjnych to trudne zadanie, z którym zarządzający dobrze sobie radzi”.
Nominację do nagrody otrzymały równieŜ subfundusze Arka BZ WBK Akcji Środkowej i
Wschodniej Europy w kategorii fundusze akcji Nowej Europy oraz Credit Agricole Dynamiczny
Polski (zarządzany przez BZ WBK TFI SA) w grupie funduszy zrównowaŜonych. Samo BZ
WBK TFI SA było takŜe nominowane do Alfy 2013 dla najlepszego TFI. *Nagrody Alfa mogły
dostać jedynie te fundusze, które spełniają jednocześnie następujące warunki:
•
•
•
•

działają od co najmniej 2 lat,
mają charakter otwarty (FIO lub SFIO),
są dostępne dla szerokiego grona klientów (fundusze detaliczne),
zarządzają aktywami o odpowiedniej wielkości (średni ich poziom w czwartym kwartale
analizowanego roku przekracza 50 mln zł i mieści się w 66% największych funduszy w
grupie),
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•

w drugiej połowie analizowanego roku nie zaszły istotne zmiany w zespole
zarządzających.

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 11,3 mld zł. (28.02.2014)
W ofercie towarzystwa znajduje się wachlarz 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 dla zamoŜnych 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 takŜe
na zlecenie funduszem parasolowym Credit Agricole FIO.
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