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Wyniki na dzień 31.12.2018
Stopa zwrotu od 21.05.2007

Aktywa: 7,12 mln zł

Wartość certyfikatu: 469,58 zł

Stopa zwrotu za pełne lata kalendarzowe (%)

Stopa zwrotu

PLN

1 miesiąc

0,36%

3 miesiące

-5,17%

6 miesięcy

-6,11%

od początku roku

-10,03%

1 rok

-10,03%

3 lata

14,39%

5 lat
od pierwszej wyceny

-5,80%
-53,04%

Opis Funduszu
Podstawowe dane
Początek działalności
Opłata stała
Opłata zmienna od zysku
Zarządzający
Notowania i obrót

Polityka inwestycyjna
19.06.2007
max. 3,00 %
20% zysku*
Łukasz Hejak
Giełda Papierów Wartościowych w
Warszawie

*pobierana tylko gdy zysk przekracza 15% w skali roku

Podstawę portfela stanowią akcje spółek notowanych na giełdzie, które prowadzą działalność w Bułgarii,
Rumunii, Polsce, Turcji, Grecji, Chorwacji, Serbii, Słowenii, Czechach, Rosji, na Węgrzech, Słowacji lub
Ukrainie. Fundusz ma możliwość lokowania również w inne instrumenty ﬁnansowe, które mogą być
uzupełnieniem portfela. Skład portfela jest zmienny, a proporcje instrumentów ﬁnansowych zależą od
bieżącej i przewidywanej koniunktury rynkowej.
Przy doborze akcji i innych instrumentów ﬁnansowych zarządzający kierują się analizami
makroekonomicznymi takimi jak tempo rozwoju gospodarczego, obecny i prognozowany poziom
rynkowych stóp procentowych i inﬂacji, dynamika zysków spółek giełdowych, wskaźniki rynkowe spółek i
wpływ tych czynników na sytuacje w krajach rejonu objętego inwestycjami. Zarządzający dokonują
selekcji spółek głównie poprzez analizę fundamentalną oraz ocenę trendów rynkowych. Fundusz
poszukuje akcji spółek, które rokują średnio lub długoterminowy wzrost wartości, jednocześnie są
niedoceniane przez innych inwestorów. W ocenie istotne znaczenie mają analizy historycznych i
prognozowanych sprawozdań ﬁnansowych z uwzględnieniem potencjału wzrostu wartości ﬁrmy lub
posiadanych przez ﬁrmę aktywów. Wśród elementów analizy istotne są oceny produktu oferowanego przez
daną spółkę, jej kadry zarządzającej, pozycji rynkowej, sieci dystrybucji, ogólnych perspektyw rozwoju,
możliwości przejęcia lub restrukturyzacji.
Certyﬁkaty Inwestycyjne są wyceniane na koniec każdego miesiąca i będą mogły zostać wykupione raz na
kwartał, na koniec każdego kwartału przez Fundusz. Zlecenie wykupienia powinno zostać złożone nie
później niż na miesiąc przed Dniem Wykupu, w którym ma nastąpić wykupienie certyﬁkatów.
Szczegółowe warunki wykupywania certyﬁkatów określa Statut Funduszu.

Dane kontaktowe i ważne informacje prawne
Fundusz jest przeznaczony dla inwestorów chcących podjąć większe ryzyko inwestycyjne w oczekiwaniu wyższej stopy zwrotu. Przedstawione materiały dotyczące Funduszu mają
wyłącznie charakter promocyjny / informacyjny i nie stanowią gwarancji realizacji celu inwestycyjnego, ani osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Podane wyniki nie
uwzględniają opłaty manipulacyjnej i podatków. Ze względu na stosowaną politykę inwestycyjną wartość certyﬁkatów może cechować się dużą zmiennością, a uczestnik Funduszu
musi się liczyć z możliwością poniesienia straty. Szczegółowe informacje dotyczące emisji funduszu znajdują się na stronie www.investors.pl.
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