Czwartek 20.05.2015r.

NAPŁYW NETTO ŚRODKÓW
DO SUBFUNDUSZY INVESTORS
Październik 2021 r.
Subfundusz
Investor Zrównoważony
Investor Obligacji
Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu
Investor Akcji

Napływ netto (w zł)
13 933 028,79 zł
-70 770 615,96 zł
2 425 806,64 zł
-11 425 495,70 zł

Investor Oszczędnościowy

-143 323 894,21 zł

Investor Zabezpieczenia Emerytalnego
Investor Top Małych i Średnich Spółek
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek
Investor BRIC
Investor Nieruchomości i Budownictwa
Investor Nowych Technologii
Investor Dochodowy
Investor Gold Otwarty
Investor Niemcy
Investor Rosja
Investor Turcja
Investor Indie i Chiny
Investor Quality
Investor Akumulacji Kapitału
Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus
Investor Akcji Spółek Wzrostowych
Investor Bezpiecznego Wzrostu
Investor Akcji Rynków Wschodzących
Investor PPK 2025
Investor PPK 2030
Investor PPK 2035
Investor PPK 2040
Investor PPK 2045
Investor PPK 2050
Investor PPK 2055
Investor PPK 2060
Investor PPK 2065

-102 927 084,15 zł
4 193 498,25 zł
84 561,33 zł
-261 395,72 zł
-73 977,26 zł
-20 137 646,52 zł
-5 265 438,69 zł
6 017 794,68 zł
-606 895,08 zł
29 318 828,64 zł
1 425 600,75 zł
1 459 579,50 zł
5 581 556,35 zł
-1 706 354,94 zł
-830 775,36 zł
-345 313,48 zł
-19 631 053,96 zł
-91 341,68 zł
1 208 538,52 zł
1 676 003,16 zł
2 140 141,18 zł
2 091 342,07 zł
1 666 828,22 zł
1 123 309,05 zł
667 158,66 zł
166 717,20 zł
8 874,86 zł

Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest podmiotem prowadzącym działalność na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego udzielonego decyzją nr DFI/W/4034-30/1N-1-3432/05 z dnia
12 lipca 2005 r. w zakresie tworzenia funduszy inwestycyjnych i zarządzania nimi oraz zarządzaniu zbiorczym portfelem papierów wartościowych.
Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter reklamowy. Opracowany został przez Investors TFI S.A. w związku z zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi. Przy sporządzeniu materiału oparto się na informacjach
pozyskanych z powszechnie dostępnych i uznanych za wiarygodne źródeł, dokładając należytej staranności, aby informacje zamieszczone w niniejszym materiale były miarodajne i rzetelne, niemniej jednak
nie można zagwarantować ich poprawności, kompletności i aktualności. Wnioski wyciągnięte na podstawie przedstawionych informacji nie powinny stanowić samodzielnej podstawy jakichkolwiek decyzji
inwestycyjnych. Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w jednostki uczestnictwa funduszy. Decyzje inwestycyjne co do inwestowania w
fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane w oparciu o informacje obejmujące w szczególności: opis czynników ryzyka, zasady sprzedaży jednostek uczestnictwa, tabelę opłat manipulacyjnych oraz
szczegółowe informacje podatkowe zawarte w Prospekcie Informacyjnym funduszu dostępnym w punktach dystrybucji funduszu, w siedzibie Investors TFI S.A. oraz na stronie investors.pl.
Dotychczasowe wyniki funduszy inwestycyjnych są wynikami osiągniętymi w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Investors TFI S.A. ani
zarządzane przez nie fundusze nie gwarantują osiągnięcia założonych celów inwestycyjnych funduszy. Przedstawiony wynik funduszu nie jest tożsamy z wynikiem inwestycyjnym uczestnika funduszu, gdyż nie
uwzględnia pobieranej opłaty manipulacyjnej i podatków. Przy nabyciu jednostek uczestnictwa funduszy pobierana jest opłata manipulacyjna na zasadach i w wysokości określonej w Prospekcie Informacyjnym
funduszu. Zyski osiągnięte z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszy obciążone są podatkiem od dochodów kapitałowych, na podstawie Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (t.j.: Dz.U. z 2012361 z późn. zm.). Ze względu na skład portfela inwestycyjnego funduszu lub ze względu na stosowane techniki zarządzania tym portfelem wartość aktywów netto Investor Akcji
Spółek Wzrostowych może cechować się dużą zmiennością, w związku z czym uczestnik funduszu powinien liczyć się z możliwością utraty części wpłaconego kapitału.

