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Informacja prasowa
Znaczące zmiany w ofercie Arki – aż 9 nowych subfunduszy

W pierwszym kwartale 2018 roku BZ WBK TFI S.A. wprowadzi aż 9 nowych subfunduszy - to znaczące
uzupełnienie oferty. Dotychczas klienci mogli wybierać spośród 20 produktów w ramach funduszy
Arka BZ WBK FIO i Arka Prestiż SFIO. Pojawią się nowe klasy aktywów i nowe geografie inwestycji.
Co ciekawe – część nowej oferty, obejmująca w szczególności rynki zagraniczne,

jest objęta

zabezpieczeniem ekspozycji walutowej.
„Kiedy w listopadzie 2017 wprowadzaliśmy, w ramach parasola Arka BZ WBK FIO, subfundusz Arka
BZ WBK Akcji Małych i Średnich Spółek informowaliśmy, że jest to pierwszy krok w planowanym
dynamicznym rozwoju naszej oferty. Jej ostatni etap to wdrożenie zaplanowane do 12 lutego 2018
dziewięciu nowych subfunduszy w ramach funduszu Arka Prestiż SFIO.” – informuje Jacek Marcinowski,
Prezes Zarządu BZ WBK TFI S.A.
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Cztery nowe produkty w ofercie, to gotowe strategie inwestycyjne zbudowane w oparciu
o subfundusze Arka BZ WBK FIO. Portfel Arka Strategia Konserwatywna, Arka Strategia Stabilna, Arka
Strategia Dynamiczna i Arka Strategia Akcyjna w co najmniej 70% składają się z subfunduszy Arka BZ
WBK FIO, dobranych w taki sposób, aby spełnić wymagania inwestorów o różnych potrzebach ze
względu na planowany horyzont inwestycyjny i akceptowalny poziom zmienności wyników
subfunduszu. Jest to rozwiązanie dla osób, które w mniejszym stopniu planują samodzielnie zarządzać
inwestycją i wolą - przy określonym poziomie ryzyka i horyzoncie inwestycyjnym – powierzyć
zarządzanie swoimi pieniędzmi fachowcom.
„Dla osób aktywnie zarządzających swoją inwestycją wprowadzamy pięć nowych subfunduszy
w ramach funduszu Arka Prestiż SFIO. W tych rozwiązaniach zarządzający BZ WBK TFI inwestować będą
w akcje czy obligacje, ale także w starannie wyselekcjonowane fundusze dostarczane przez globalnych
zarządzających. Uczestnicy znajdą tu takie nowości, jak na przykład subfundusz rynku amerykańskiego,
subfundusz technologii i innowacji, ale także – dla osób bardziej wrażliwych na ryzyko – subfundusz
stosujący politykę tzw. „market neutral”, czyli Arka Prestiż Alfa. Natomiast dla osób, które są
zainteresowane przede wszystkim jednym produktem odpowiadającym ich skłonności do ryzyka
i horyzontowi inwestycji, proponujemy cztery strategie inwestycyjne - subfundusze: Arka Strategia
Konserwatywna, Arka Strategia Stabilna, Arka Strategia Dynamiczna i Arka Strategia Akcyjna,
w których zarządzający BZ WBK TFI inwestować będą w inne, zróżnicowane, subfundusze Arka BZ WBK
FIO” – podsumowuje Jacek Marcinowski, Prezes Zarządu BZ WBK TFI SA
Nowe produkty będą znacząco rozszerzały dotychczasowy wachlarz możliwości inwestycyjnych
w funduszach Arka – zarówno pod kątem klas aktywów, jak i geografii.
Począwszy od inwestycji w akcje rynków rozwijających, które umożliwi Arka Prestiż Akcji Rynków
Wschodzących, poprzez akcje amerykańskich spółek, w które będzie można inwestować w ramach
Arka Prestiż Akcji Amerykańskich, BZ WBK TFI S.A. udostępni też dla Uczestników inwestycje w spółki
sektora nowych technologii w postaci subfunduszu Arka Prestiż Technologii i Innowacji. Ponadto w
ofercie pojawi się Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny, który będzie subfunduszem
otwierającym możliwość inwestowania w światowe fundusze obligacji korporacyjnych.
„Liczymy, że nowy subfundusz obligacji korporacyjnych powtórzy sukces subfunduszy, które już
posiadamy w ofercie. Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych i Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych
należały w ubiegłych latach do najchętniej kupowanych subfunduszy na polskim rynku, a ich aktywa na
koniec 2017 roku osiągnęły łącznie wartość 7,4 mld zł.” - dodaje Marlena Janota, Członek Zarządu BZ
WBK TFI S.A. odpowiedzialna za sprzedaż i marketing.
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„Trzy nowe produkty: Arka Prestiż Akcji Rynków Wschodzących, Arka Prestiż Akcji Amerykańskich, i
Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny będą wykorzystywać zalety związane z konstrukcją
fund of funds, dając szeroki dostęp do najlepszych, wybranych przez zarządzających BZ WBK TFI,
produktów z całego świata, przy jednoczesnym zwiększeniu kontroli portfela i zwiększonej płynności.
Wszystkie one będą również ograniczać ryzyko związane z inwestowaniem na światowych rynkach
zabezpieczając ekspozycję walutową. Na nieco odmiennej zasadzie będzie opierała się polityka
inwestycyjna Arka Prestiż Alfa. Zadaniem tego subfunduszu będzie osiąganie zysków dzięki właściwej
selekcji spółek, niezależnie od koniunktury giełdowej – działając na zasadzie tzw. „market neutral”.
Dodatkowym atutem tego subfunduszu będzie ograniczona zmienność, dzięki inwestycjom w
instrumenty dłużne.” – wyjaśnia Anna Rybka, Członek Zarządu BZ WBK TFI S.A. odpowiedzialna za
rozwój oferty produktowej.
„Dostęp do szerokiej gamy produktów z całego świata, często niedostępnych dla indywidualnych
inwestorów w Polsce, przy jednoczesnej dywersyfikacji geograficznej, sektorowej i walutowej to
bardzo istotne kwestie dla uczestników funduszy. Uzupełniając naszą ofertę staraliśmy się dostarczyć
rozwiązania, które - odpowiednio dobrane przez naszych Klientów - będą te w pełni oczekiwania
spełniały.” – podsumowuje Prezes Zarządu BZ WBK TFI S.A. Jacek Marcinowski.

Katarzyna Golińska
Dyrektor Zespołu Marketingu i PR
BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
tel. (+48) 22 155 58 29
tel.kom. (+48) 695 220 717

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Poznaniu, Pl. Władysława Andersa 5, 61-894 Poznań, zarejestrowane w
Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000001132, NIP
778 13 14 701, kapitał zakładowy 13.500.000,00 PLN (wpłacony w całości).

