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UCHWALA NUMER 22/28/04/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

.w

BZ WBK TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 28 kwietnia 2016 roku
ów
siąt

połączonego sprawozdania

w sprawie zatwierdzenia rocznego

Prestiż Specjalistycznego

funduszu Arka

finansowego

Funduszu Inwestycyjnego

Otwartego z rocznymi sprawozdaniami jednostkowymi jego subfunduszy
za okres od dnia l stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku:
"§ l
nad

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku - o funduszach

ama

inwestycyjnych (Dz. U. 2014, poz. 157, t.j. ze zm.) oraz art. 17 ust. 3 Statutu

1SZU

funduszu inwestycyjnego o nazwie: Arka

jego

Inwestycyjny Otwarty, Zwyczajne Walne Zgromadzenie

~015

WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Prestiż

Specjalistyczny Fundusz

Spółka

spółki

pod

Akcyjna z

firmą:

BZ

siedzibą

w

Poznaniu uchwala, co następuje: --------------------------------------------------------akcji

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Spółka

Funduszy Inwestycyjnych
nych

spółki

pod

firmą:

BZ WEK Towarzystwo

siedzibą

Akcyjna z

w Poznaniu, po

rozpatrzeniu, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie Subfunduszu Arka
Prestiż

Prestiż

Akcji Polskich w funduszu Arka

).000

Funduszu Inwestycyjnym Otwartym - za rok obrotowy

ych i

trzydziestego

pierwszego

(31.12.2015 r.), na które
trzydziestego

dwieście

jeden)

pierwszego

składa się

pierwszego

(31.12.2015 r.) o

grudnia

wartości

grudnia

roku

(słownie:

166.201

roku

dwa

kończący się

tysiące

dniem

piętnastego

zestawienie lokat według stanu na

grudnia

tysięcy złotych,

roku

Specjalistycznym

bilans

dwa

dwa
sto

tysiące

aktywa netto w kwocie 175.007

pięć tysięcy

siedem)

41

piętnastego

sześćdziesiąt sześć tysięcy

sporządzony na dzień

wykazujący

tysięcy złotych,

tysiące

dzień

piętnastego
(słownie :

sto

trzydziestego

(31.12.2015 r.)
siedemdziesiąt

rachunek wyniku z operacji za okres

42

od dnia pierwszego stycznia roku dwa

tysiące piętnastego (01.01.2015 r.)

wykazujący

(słownie:

tysiąc

jeden

grudnia

roku

zło

sześćdziesiąt

jeden)

tysięcy

złotych,

zwiększenie
tysięcy

(01.01.2015 r.) do dnia trzydziestego pierwszego

tysiące

dwa

piętnastego

aktywów netto o kwotę 69.973

dziewięćset

objaśniające i

plę

ujemny wynik z operacji w kwocie 1.861

osiemset

tysiące piętnastego

~

kw

zestawienie zmian w aktywach netto za okres od pierwszego stycznia roku

dwa

,.

tysiące piętnastego

do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa
(31.12.2015 r.)

\ 1'

siedemdziesiąt

3.

Zw
Fur
roz

I

wykazujące

Pre

(słownie: sześćdziesiąt dziewięć

FUIi

(31.12.2015 r.)

tysiące

złotych

oraz noty

trzy

informacja dodatkowa. -------------------------------------------

(31.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie

trzy)

spółki

Spółka

pod

firmą:

siedzibą

trzy

w Poznaniu, po

(31.

rozpatrzeniu, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie Subfunduszu Arka

sześ

Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy w funduszu Arka Prestiż

trzy.

Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym - za rok obrotowy

(31.

kończący się

tysiące

Cz1eI

według

raclh

tysiące

dwa

(słownie: dwadzieścia tysięcy

grud

Funduszy Inwestycyjnych

piętnastego

Akcyjna z

BZ WBK Towarzystwo

dniem trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa
składa się

(31.12.2015 r.), na które

stanu na

dzień

piętnastego

(31.12.2015 r.) o wartości 20.002

trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa

dwa) tysiące złotych, bilans

trzydziestego pierwszego

wym

(31.12.2015 r.) .wykazujący aktywa

tysią

szesnaście)

pierv

rachunek wyniku z operacji za okres od dnia pierwszego

trzyd

netto w kwocie 20.816

stycznia roku dwa
pierwszego

sporządzony na dzień

tysiące piętnastego

grudnia roku dwa

tysięcy złotych,

zestawienie lokat

(słownie: dwadzieścia tysięcy

tysiące piętnastego

grudnia

roku

dwa

osiemset

(01.01.2015 r.) do dnia trzydziestego

tysiące

piętnastego

wykazujący

ujemny wynik z operacji w kwocie 248

czterdzieści

osiem)

tysięcy złotych,

(31.12.2015 r.)

(słownie: dwieście

(sło w

noty

zestawienie zmian w aktywach netto

4. Zwyc

tysiące piętnastego

Fundi

tysiące

rozpa

za okres od dnia pierwszego stycznia roku dwa

(01.01.2015 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa
42

(31.1

r.)

-,

I~

43

piętnastego

(31.12.2015 r. )

wykazujące

zmm ejszeme aktywów netto o

:go

kwotę

1.527

:61

złotych

oraz noty objaśniające i informacja dodatkowa. ---------------------

ch,

(słownie:

jeden

tysiąc pięćset dwadzieścia

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie

spółki

Spółka

pod

firmą:

tysięcy

siedem)

BZ WBK Towarzystwo

siedzibą

,ku

Funduszy Inwestycyjnych

.go

rozpatrzeniu, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie Subfunduszu Arka

~ce

Prestiż

ięć

Funduszu Inwestycyjnym Otwartym - za rok obrotowy

oty

trzydziestego

Akcyjna z

Obligacji Skarbowych w funduszu Arka

grudnia

pierwszego

(31.12.2015 r.), na które
wo

trzydziestego

po

(31.12.2015 r.) o

składa się

Specjalistycznym

kończący się

tysiące

dwa

dniem

piętnastego

zestawienie lokat według stanu na dzień

grudnia

pierwszego
wartości

roku

Prestiż

w Poznaniu, po

440.674

roku

tysiące

dwa

(słownie:

czterysta

piętnastego

czterdzieści tysięcy

:oka

sześćset siedemdziesiąt cztery) tysiące złotych,

bilans

sporządzony na dzień

stiż

trzydziestego

dwa

tysiące

,wy

(31.12.2015 r.)

ące

czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy

Iug

rachunek wyniku z operacji za okres od dnia pierwszego stycznia roku

ące

dwa

ęcy

grudnia roku dwa

ego

wynik z operacji w kwocie 674

lwa

tysiące złotych,

cie)

pierwszego stycznia roku dwa

ego

trzydziestego

pierwszego

ego

(31.12.2015 r.)

wykazujące

; r.)

(słownie:

ście

noty objaśniające i informacja dodatkowa. ------------------------------------

etto

pierwszego
wykazujący

tysiące piętnastego

grudnia

roku

piętnastego

aktywa netto w kwocie 459.088
osiemdziesiąt

(słownie:

osiem) tysięcy złotych,

(01.01.2015 r.) do dnia trzydziestego pierwszego

tysiące piętnastego

(31.12.2015 r.)

wykazujący

ujemny

(słownie: sześćset siedemdziesiąt

cztery)

zestawienie zmian w aktywach netto za okres od dnia

trzysta

tysiące piętnastego

grudnia

roku

(01.01.2015 r.) do dnia

dwa

tysiące

zmniejszenie aktywów netto o

dwanaście tysięcy dwieście

4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie

spółki

pod

siedem)

firmą:

piętnastego

kwotę

312.207

tysięcy złotych

oraz

BZ WBK Towarzystwo

.ego

Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, po

iące

rozpatrzeniu, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie Subfunduszu Arka
43

\1,

44
Prestiż

Obligacji

Korporacyjnych

w

funduszu

Prestiż

Arka

I~

(3]

Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym - za rok obrotowy

tys

kończący się

tysiące

trZ)

według

(31

tysiące

dwi

dwa miliony

tys i

tysięcy złotych,

sty,

trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa

piel

piętnastego

dniem trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa

dzień

stanu na
piętnastego

wartości

(31.12.2015 r.) o

sporządzony

tysiące piętnastego

na

pięćset pięćdziesiąt

trzysta

dzień

trzydzieści

osiem)

aktywa netto w kwocie

dwieście dwadzieścia

dwa miliony

osiem)

(słownie:

2.230.338

wykazujący

(31.12.2015 r.)

(słownie. .

2.227.558

zestawienie lokat

trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa

dwieście trzydzieści tysięcy

bilans

składa się

(31.12.2015 r.), na które

tysięcy złotych,

tysięcy

trzy

rachunek wyniku z operacji za

nett

siedem

piętnastego

(01.

tysiące

pięt

dodatni wynik z operacji w kwocie

57.5

okres od dnia pierwszego stycznia roku dwa

tysiące

(01.01.2015 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa
piętnastego

38.762

(31.12.2015 r.)

wykazujący

(słownie: trzydzieści

tysiące złotych,

tysięcy

osiem

złon

zestawienie zmian w aktywach netto za okres od dnia

6. Zwy

tysiące piętnastego

trzydziestego

pierwszego

(31.12.2015 r.)

wykazujące zwiększenie

grudnia

roku

(01.01.2015 r.) do dnia

dwa

tysiące

kwotę

rozp
mwe

czternaście)

Inw.

oraz noty objaśniające i informacja dodatkowa. ------------

trzy(

sześćdziesiąt

osiem

5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie

spółki

Spółka

aktywów netto o

piętnastego

Fum

368.914

trzysta

tysięcy złotych

siedemset

sześćdziesiąt

dwa)

pierwszego stycznia roku dwa

(słownie:

wyl

tysięcy

pod

dziewięćset

firmą:

siedzibą

(31.1

w Poznaniu, po

spra

rozpatrzeniu, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie Subfunduszu Arka

dziei

Prestiż

(31.]

Funduszy Inwestycyjnych

Akcyjna z

BZ WBK Towarzystwo

Gotówkowy w funduszu Arka

Inwestycyjnym Otwartym trzydziestego

pierwszego

(31.12.2015 r.), na które
trzydziestego

Specjalistycznym Funduszu

za rok obrotowy
grudnia

składa się

pierwszego

Prestiż

roku

dwa

kończący

tysiące

się

dniem

czter:

piętnastego

SpOrL

zestawienie lokat według stanu na

grudnia
44

roku

dwa

tysiące

dzień

piętn

piętnastego

(słow

\ i'

tiż

~

45

(31.12.2015 r.) o wartości 287.230

(słownie: dwieście osiemdziesiąt

wy

tysięcy dwieście trzydzieści) tysięcy złotych,

lce

trzydziestego

rug

(31.12.2015 r.)

ące

dwieście

my

tysiące złotych,

'ch,

stycznia roku dwa

lwa

pierwszego

>Cle

wykazujący

ęcy

trzysta

i za

netto za okres od dnia pierwszego stycznia roku dwa

.ego

(01.01.2015 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa

iące

piętnastego

ocie

57.515

(słownie: pięćdziesiąt

lwa)

złotych

oraz noty objaśniające i informacja dodatkowa. ---------------------

dnia

grudnia

pierwszego
wykazujący

osiemdziesiąt

dziewięć

tysiące

dwa

pięćset

tysiące piętnastego

grudnia

roku

tysiące

dwa

piętnastego

cztery)

spółki

Spółka

rozpatrzeniu, zatwierdza

.914

inwestycyjnego o nazwie: Arka

ś cie)

Inwestycyjny Otwarty

(31.12.2015 r.), na które

składa

sprawozdania finansowego,

<\rka

dzień

luszu

(31.12.2015 r.) o

lniem

cztery

stego

sporządzony

dzień

piętnastego

.stegc

(słownie:

firmą:

Prestiż

grudnia

pierwszego

czterysta
dzień

tysiące piętnastego
tysiące

BZ WBK Towarzystwo

siedzibą

w Poznaniu, po

się

Specjalistyczny Fundusz

obrotowy
roku

kończący

wprowadzenie do

(słownie:

SIę

tysiące

dwa

połączone zestawienie

3.144.445

tysiące

aktywów netto o kwotę

lokat

trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa
wartości

trzy

sprawozdanie finansowe funduszu

za rok

-

pod

Akcyjna z

połączone

(słownie:

tysięcy pięćset piętnaście) tysięcy

siedem

6. Zwyczajne Walne Zgromadzenie

(31.12.2015 r.)

zestawienie zmian w aktywach

wykazujące zwiększenie

(31.12.2015 r.)

na

(słownie:

(01.01.2015 r.) do dnia trzydziestego

siedemnaście) tysięcy złotych,

tysiące

dzień

piętnastego

osiemdziesiąt

dodatni wynik z operacji w kwocie 3.317

trzydziestego

na

rachunek wyniku z operacji za okres od dnia pierwszego

tego

po

roku

tysięcy

Funduszy Inwestycyjnych

l,

bilans

aktywa netto w kwocie 289.584

dnia

stwo

sporządzony

siedem

dniem

piętnastego
połączonego

według stanu

na

tysiące piętnastego

trzy miliony sto

czterdzieści

czterdzieści pięć) tysięcy złotych, połączony

trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa

bilans
tysiące

(31.12.2015 r.) wykazujący aktywa netto w kwocie 3.172.053

trzy miliony sto siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt trzy)
45

\I~

46

tysiące złotych, połączony rachunek wyniku z operacji za okres od dnia I~·
pierwszego stycznia roku dwa
trzydziestego

pierwszego

(31.12.2015 r.)

wykazujący

tysiące piętnastego

grudnia

roku

(01.01.2015 r.) do dnia

dwa

tysiące

piętnastego

BJ

dodatni wynik z operacji w kwocie 39.296

(słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć)
tysięcy złotych, połączone

zestawienie zmian w aktywach netto za okres

od dnia pierwszego stycznia roku dwa

tysiące piętnastego

do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa
(31.12.2015 r.)
(słownie:

sto

wykazujące zwiększenie

osiemdziesiąt

(01.01.2015 r.)

fundus;

tysiące piętnastego

aktywów netto o

kwotę

182.668

dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt osiem) tysięcy

złotych. -----------------------------------------------------------------------------~---

"Na pod:

§2

inwestyc

. . z dni em po diecia."
ZI w zycie
~ ęcra. ----------------------------------------U chwała we h odzi

inwestyc

Przewodnicząca
uchwałą

w

Walnego Zgromadzenia

sprawie zatwierdzenia rocznego

zarządziła głosowanie
połączonego

nad

Zwyczaj l

sprawozdania

Funduszol

finansowego funduszu Credit Agricole Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z

następuje

rocznymi sprawozdaniami jednostkowymi jego subfunduszy za okres od dnia l

1. Zwy(

głosowania w ·tej

* oddano
stanowiących

*
głosów,

stwierdziła, że

w trakcie

Fund

sprawie: -----------------------------------------------------------------

rozpa

stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku i

ważne głosy

pięciu tysięcy)

akcji

Agrit

100°...10 (sto procent) kapitału zakładowego Spółki, -------------------

Inwe:

łącznie

ze 135.000 (stu trzydziestu

(dwieście siedemdziesiąt tysięcy) ważnych

trzyd:

---------------------------------------------------------------------------------------

(31.1:

* Walne

oddano 270.000

Zgromadzenie

jednomyślnie,

(dwieście siedemdziesiąt tysięcy) głosów

w

głosowaniu

jawnym, 270.000

trzyd;

"za", przy braku głosów przeciwnych i

(31.1~

braku głosów wstrzymujących się, podjęło następującą uchwałę: ------------------

tysięc
dzień

(31.12
trzystr
46
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OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA

Dia Walnego Zgromadzenia BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Opinia o sprawozdaniu finansowym
Przeprowadzilismy badanie zahiczonego pol'!czonego sprawozdania finansowego Arka Prestiz
Specjalistyczny Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z siedzib'! w Poznaniu, przy placu
Wolnosci 16 (,,Fundusz"), na kt6re sklada sit( wprowadzenie do pol'!czonego sprawozdania
finansowego, pol'!czone zestawienie lokat oraz pol'!czony bilans sporz'!dzone na dzien
31 grudnia 2015 r., pol'!czony rachunek wyniku z operacj i oraz pol'!czone zestawienie zmian
w aktywach netto sporz'!dzone za rok obrotowy koncz'!CY sitt tego dnia.

Odpowiedzialnosc Zarzqdu oraz Rady Nadzorczej Towarzystwa
Zarz'!d BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (,,Towarzystwo") jest
odpowiedzialny za prawidlowosc ksi'!g rachunkowych, sporz'!dzenie i rzeteln'! prezentacjy tego
pol'!czonego sprawozdania finansowego zgodnie z ustaw'! z dnia 29 wrzesnia 1994 r.
o rachunkowosci (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z p6iniejszymi zmianami) (,,ustawa
o rachunkowosci"), wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz innymi
obowiµuj'!cymi przepisami prawa. Zarz'!d Towarzystwa jest odpowiedzialny r6wniez za
kontroly wewnytrzn'!, kt6r'! uznaje za niezbttdn'!, aby sporz'!dzane sprawozdania finansowe byly
wolne od nieprawidlowosci powstalych wskutek celowych dzialan lub blttd6w.
Zgodnie z ustaw'! o rachunkowosci, Zarz'!d Towarzystwa oraz czlonkowie Rady Nadzorczej S'!
zobowi'!zani do zapewnienia, aby pol'!czone sprawozdanie finansowe spelnialo wymagania
przewidziane w tej ustawie.

Odpowiedzialnosc Bieglego Rewidenta
Naszym zadaniem jest, w oparciu o przeprowadzone badanie, wyrazenie opinii o tym
pol'!czonym sprawozdaniu finansowym oraz prawidlowosci ksi'!g rachunkowych stanowi'!cych
sporz'!dzenia.
Badanie
pol'!czonego
sprawozdania
finansowego
podstawy jego
przeprowadzilismy stosownie do postanowien rozdzialu 7 ustawy o rachunkowosci oraz
krajowych standard6w rewizji finansowej w brzmieniu Mittdzynarodowych Standard6w
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Badanie polega na przeprowadzeniu procedur majqcych na celu uzyskanie dowod6w badania
dotyczqcych kwot i informacji ujawnionych w polqczonym sprawozdaniu finansowym. Wyb6r
procedur badania zalezy od naszego osqdu, w tym oceny ryzyka wystqpienia istotnej
nieprawidlowosci polqczonego sprawozdania finansowego na skutek celowych dzialan lub
blttd6w. Przeprowadzajqc oceny tego ryzyka bierzemy pod uwagy kontroltt wewnytrznq
zwiqzanq ze sporzqdzeniem oraz rzetelnq prezentacjq polqczonego sprawozdania finansowego
w celu zaplanowania stosownych do okolicznosci procedur badania, nie zas w celu wyrazenia
opinii na temat skutecznosci dzialania kontroli wew1wtrznej w jednostce. Badanie obejmuje
r6wniez ocentt odpowiedniosci stosowanej polityki rachunkowosci, zasadnosci szacunk6w
dokonanych przez Zarzqd Towarzystwa oraz oceny og6lnej prezentacji polqczonego
sprawozdania finansowego.
Wyrazamy przekonanie, ze uzyskane przez nas dowody badania stanowiq wystarczajqcq
i odpowiedniq podstawy do wyrazenia przez nas opinii z badania.

Opinia
Naszym zdaniem, zalqczone polqczone sprawozdanie finansowe Arka Prestiz Specjalistyczny
Funduszu Inwestycyjnego Otwartego przedstawia rzetelnie i jasno sytuacjy majqtkowq
i finansowq Funduszu na dzien 31 grudnia 2015 r. oraz wynik z operacji za rok obrotowy
ko11czqcy sitt tego dnia, zostato sporzqdzone, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z
zasadami rachunkowosci obowiqzujqcymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej okreslonymi
w ustawie o rachunkowosci i wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych, jest
zgodne z wplywajqcymi na tresc polqczonego sprawozdania finansowego przepisami prawa
i postanowieniami statutu Funduszu oraz zostalo sporzqdzone na podstawie prawidlowo
prowadzonych, we wszystkich istotnych aspektach, ksiqg rachunkowych.

Szczeg6Ine objasnienia na temat innych wymog6w prawa i regulacji
Do polqczonego sprawozdania finansowego Funduszu dolqczono List Towarzystwa skierowany
do uczestnik6w Funduszu oraz oswiadczenie Depozytariusza odnoszqce sitt osobno do kazdego
z Subfunduszy objytych polqczonym sprawozdaniem finansowym Funduszu.
W imieniu KPMG Audyt Sp6lka z ograniczonq odpowiedzialnosciq sp.k.
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ul. Inflancka 4A
00-189 Warszawa
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BZ WBK Towarzvstwo Funduszv lnwestvcvinvch S.A.
pl. Wolnosci 16, 61-739 Poznan
telefon: l+481 61 855 73 22
faks: l+48161855 73 21

OSWIADCZENIE ZARZA.DU
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 roku o rachunkowosci (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z p6iniejszymi
zmianami) oraz rozporzq_dzeniem Ministra Finans6w z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczeg61nych zasad rachunkowosci
funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1859) Zarzq_d BZ WBK Towarzystwa Funduszy lnwestycyjnych S.A.
przedstawia polq_czone sprawozdanie finansowe funduszu Arka Prestiz Specjalistycznego Funduszu lnwestycyjnego
Otwartego za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, kt6re obejmuje:
1.

Wprowadzenie do polq_czonego sprawozdania finansowego.

2.

Polq_czone zestawienie lokat wed/ug stanu na dzien 31 grudnia 2015 roku wykazujq_ce sk/adniki lokat funduszu w wysokosci
3 144 445 tys. zl.

3.

Polq_czony bilans funduszu sporzq_dzony na dzien 31 grudnia 2015 roku wykazujq_cy aktywa netto w wysokosci
3 172 053 tys. zl.

4.

Polq_czony rachunek wyniku z operacji za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujq_cy dodatni wynik
z operacji w wysokosci 39 296 tys. zl.

5.

Polq_czone zestawienie zmian w aktywach netto za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujq_ce
wartosci aktyw6w netto funduszu w wysokosci 182 668 tys. zl.

zwi~kszenie

W imieniu BZ WBK Towarzystwa Funduszy lnwestycyjnych S.A.

LWJacek Marcinowski
I
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~~~gorz Borowski
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Aleksandra Ju#zyk
Czlonek Zarzq_du

Dyrektor Dzia/u
Wycen i Sprawozdawczosci
(osoba odpowiedzialna za
prowadzenie ksiqg rachunkowych)
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SPRAWOZDANIE
FINANSOWE

Arka Prestiz
Specjalistyczny Fundusz lnwestycyjny Otwarty

za okras
od 1stycznia2015 roku do 31grudnia2015 roku

Zalqcznikami do niniejszego sprawozdania finansowego funduszu Arka Prestiz Specjalistycznego
Funduszu lnwestycyjnego Otwartego sq sprawozdania jednostkowe subfunduszy:
- Arka Prestii Obligacji Skarbowych,
-Arka Prestiz Akcji Polskich,
-Arka Prestii: Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy,
- Arka Prestiz Obligacji Korporacyjnych,
-Arka Prestii: Got6wkowy.
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Wprowadzenie
I.

lnformacje o Funduszu
Nazwa Funduszu
Arka Prestiz Specjalistyczny Fundusz lnwestycyjny Otwarty (Arka Prestiz SFIO).
Fundusz jest specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami w rozumieniu przepis6w Ustawy z dnia 27 maja 2004 roku
o funduszach inwestycyjnych.
Rejestracja w Rejestrze Funduszy lnwestycyjnych
Siedziba S<tdu:

S<td Okrwowy w Warszawie
VII Wydzial Cywilny i Rejestrowy
Rejestr Funduszy lnwestycyjnych

Data:

5 listopada 2010 r.

Numer rejestru:

RFi 578

Utworzenie Funduszu
Arka Prestiz Specjalistyczny Fundusz lnwestycyjny Otwarty rozpocZ'll dzialalnosc w dniu 5 listopada 2010 roku.
Dnia 5 listopada 2010 roku zostaly utworzone trzy subfundusze funduszu Arka Prestiz SFIO, a mianowicie Subfundusz Arka Prestiz Obligacji (obecnie Arka
Prestiz Obligacji Skarbowych), Arka Prestiz Akcji Polskich oraz Arka Prestiz Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy.
W dniu 27 maja 2011 roku zostaly utworzone czwarty i pi<tty subfundusz Funduszu Arka Prestiz SFIO, a mianowicie Subfundusz Arka Prestiz Globalnego
Rynku Akcji (do dnia 3 wrzesnia 2015 r. Arka Prestiz Akcji Rosyjskich) oraz Arka Prestiz Akcji Europejskich (obecnie Arka Prestiz Obligacji Korporacyjnych).
W dniu 22 listopada 2013 roku zostal utworzony sz6sty subfundusz Funduszu Arka Prestiz SFIO, a mianowicie Subfundusz Arka Prestiz Got6wkowy.
W dniu 28 maja 2011 roku, w drodze zmiany statutu Funduszu, nast<tPila zmiana nazw oraz polityki inwestycyjnej nasti~puj<tcych subfunduszy:
- subfundusz Arka Prestiz Obligacji zmienR nazwfil na subfundusz Arka Prestiz Obligacji Skarbowych,
- subfundusz Arka Prestii: Globalnego Rynku Akcji zmieni! naZWfil na subfundusz Arka Prestii: Akcji Rosyjskich,
- subfundusz Arka Prestii: Akcji Europejskich zmienil nazwfil na subfundusz Arka Prestii: Obligacji Korporacyjnych.
W zwi<tzku z wyrai:on'l w dniu 26 czerwca 2015 roku (sygn. decyzji DFl/1/4033172/19/14/15/U/KS) na wniosek Towarzystwa zgod<t Komisji Nadzoru
Finansowego na poJctczenie subfunduszu Arka Prestiz Akcji Rosyjskich z subfunduszem Arka Prestii: Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy, w dniu 4 wrzesnia
2015 roku Towarzystwo przydzielilo Uczestnikom subfunduszu Arka Prestii: Akcji Rosyjskich jednostki uczestnictwa subfunduszu Arka Prestii: Akcji Srodkowej
i Wschodniej Europy. Szczeg6/owe informacje na temat poJctczenia subfunduszy zostaly zaprezentowane w lnformacji dodatkowej pkt. G sprawozdania
jednostkowego Subfunduszu Arka Prestiz Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy.
PoJctczenie nasf'lpilo poprzez wpisanie do rejestru Uczestnik6w subfunduszu Arka Prestii: Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy Uczestnik6w subfunduszu
Arka Prestiz Akcji Rosyjskich oraz liczby przydzielonych im jednostek uczestnictwa w tym subfunduszu. Wpis ten wywolal skutek prawny z dniem przydzialu. Z
tym dniem takie subfundusz Arka Prestiz Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy wsf'lpil w prawa i obowi<tzki subfunduszu Arka Prestiz Akcji Rosyjskich.
W dniu 10 wrzesnia 2015 roku decyzj<t S<tdu Okrwowego w Warszawie subfundusz Arka Prestiz Akcji Rosyjskich zostal wykreslony z Rejestru Funduszy
lnwestycyjnych nr 578.
W dniu 30 grudnia 2015 roku wraz z aktualizacj<t Prospektu lnformacyjnego, weszly w iycie zmiany statutu Funduszu Arka Prestiz SFIO ogloszone przez
Towarzystwo na stronie www.arka.pl w dniu 29 wrzesnia 2015 roku obejmuj<tce w szczeg61nosci zmianfi! polityki inwestycyjnej stosowanej przez poszczeg61ne
subfundusze, polegaj<tcej na zasf'lpieniu zasad i ograniczeri okreslonych dla funduszy inwestycyjnych zamknifi!lych zasadami i ograniczeniami okreslonymi dla
funduszy inwestycyjnych otwartych ..
W dniu 19 lutego 2016 roku zostaly utworzone kolejne dwa subfundusze Funduszu Arka Prestiz SFIO, a mianowicie Subfundusz Arka Prestiz Akcji
Europejskich oraz Arka Prestiz Europejskich Sp6/ek Dywidendowych.
Szczeg6lowy opis polityki inwestycyjnej subfunduszy znajduje sifil w punkcie II. lnformacje o Subfunduszach Funduszu Arka Prestiz SFIO.
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Fundusz Arka Prestiz SFIO zostal utworzony na czas nieokreslony.

II.

lnformacje o Subfunduszach Funduszu Arka Prestiz SFIO
Na dzieri podpisania sprawozdania finansowego w rarnach funduszu Arka Prestiz SFIO wyodr!i!bnionych bylo siedern Subfunduszy:
-Arka Prestiz Obligacji Skarbowych,
-Arka Prestiz Akcji Polskich,
-Arka Prestiz Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy,
-Arka Prestiz Obligacji Korporacyjnych,
-Arka Prestiz Got6wkowy,
- Arka Prestiz Akcji Europejskich,
- Arka Prestii: Europejskich Sp6iek Dywidendowych.

Arka Prestiz Obligacji Skarbowych Subfundusz w Arka Prestiz SFIO zostal utworzony na czas nieokreslony dnia 5 listopada 2010 roku.
Arka Prestiz Akcji Polskich Subfundusz w Arka Prestiz SFIO zostal utworzony na czas nieokreslony dnia 5 listopada 2010 roku.
Arka Prestii: Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy Subfundusz w Arka Prestii SFIO zostal utworzony na czas nieokreslony dnia 5 listopada 2010 roku.
Arka Prestiz Obligacji Korporacyjnych Subfundusz w Arka Prestii: SFIO zostal utworzony na czas nieokreslony dnia 27 rnaja 2011 roku.
Arka Preslii Got6wkowy Subfundusz w Arka Prestii: SFIO zostal utworzony na czas nieokreslony dnia 22 listopada 2013 roku.
Arka Prestii Akcji Europejskich Subfundusz w Arka Prestii: SFIO zostal utworzony na czas nieokreslony dnia 19 lutego 2016 roku.
Arka Prestii: Europejskich Sp61ek Dywidendowych Subfundusz w Arka Prestii: SFIO zostal utworzony na czas nieokreslony dnia 19 lutego 2016 roku.
Subfundusze nie posiadajq osobowosci prawnej.
Opis celu inwestycyjnego, specjalizacji Arka Prestiz Obligacji Skarbowych
1.

Celern inwestycyjnyrn Subfunduszu jest osiqganie przychod6w z lokat netto Subfunduszu. Fundusz nie gwarantuje osiqgni!ilcia celu inwestycyjnego.

2.

Doch6d osiqgni!ilty przez Subfundusz w wyniku dokonanych inwestycji powi!ilksza wartosc Aktyw6w Subfunduszu i odpowiednio, wartosc Jednostki

3.

Subfundusz przy dokonywaniu lokat Aktyw6w stosuje zasady inwestycyjne okreslone w Ustawie dla funduszu inwestycyjnego otwartego.

4.

Subfundusz jest funduszern dlui:nyrn skarbowyrn zorientowanyrn na inwestycje w dlui:ne papiery wartosciowe ernitowane, por!ilczane lub gwarantowane

Uczestnictwa, a jego wyplata nie jest rnoiliwa bez odkupienia Jednostek Uczestnictwa.

przez: Narodowy Bank Polski lub paristwa czlonkowskie Unii Europejskiej. Udzial lokat innych nii: wskazane w zdaniu poprzednirn nie rnoi:e przekraczac 20%
(dwudziestu procent) Aktyw6w Subfunduszu.
Opis celu inwestycyjnego, specjalizacji Arka Prestiz Akcji Polskich
1.

Celern inwestycyjnyrn Subfunduszu jest wzrost wartosci Aktyw6w Subfunduszu w wyniku wzrostu wartosci lokat. Fundusz nie gwarantuje osiqgni!ilcia celu
inwestycyjnego.

2.

Doch6d osiqgni!ilty przez Subfundusz w wyniku dokonanych inwestycji powi!ilksza wartosc Aktyw6w Subfunduszu i odpowiednio, wartosc Jednostki
Uczestnictwa, a jego wyplata nie jest rnoi:liwa bez odkupienia Jednostek Uczestnictwa.

3.

Subfundusz przy dokonywaniu lokat Aktyw6w stosuje zasady inwestycyjne okreslone w Ustawie dla funduszu inwestycyjnego otwartego.

4.

Subfundusz jest Subfunduszern akcji i co najrnniej 66% (szescdziesictt szesc procent) wartosci Aktyw6w Subfunduszu jest lokowane w akcje oraz instrurnenty

5.

Subfundusz jest funduszern rynku krajowego i lokuje co najrnniej 66% (szescdziesictt szesc procent) swoich Aktyw6w w aktywa krajowe, przy czyrn za aktywa

o podobnyrn charakterze. Wyb6r akcji do portfela Subfunduszu nast!ilpuje na podstawie analizy fundarnentalnej.
krajowe uznaje si!il: instrurnenty finansowe wyernitowane przez podrnioty z siedzibct na terytoriurn Rzeczypospolitej Polskiej, nalei:nosci wyrai:one w walucie
polskiej oraz srodki pieni~i:ne na rachunkach prowadzonych w walucie polskiej.
Opis celu inwestycyjnego, specjalizacji Arka Prestiz Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy
1.

Celern inwestycyjnyrn Subfunduszu jest wzrost wartosci Aktyw6w Subfunduszu w wyniku wzrostu wartosci lokat. Fundusz nie gwarantuje

osiqgni~cia

celu

inwestycyjnego.
2.

Doch6d

osiqgni~ty

przez Subfundusz w wyniku dokonanych inwestycji

powi~ksza

wartosc Aktyw6w Subfunduszu i odpowiednio, wartosc Jednostki

Uczestnictwa, a jego wyplata nie jest rnozliwa bez odkupienia Jednostek Uczestnictwa.
3.

Subfundusz przy dokonywaniu lokat Aktyw6w stosuje zasady inwestycyjne okreslone w Ustawie dla funduszu inwestycyjnego otwartego.

4.

Subfundusz jest Subfunduszern akcji i co najrnniej 66% (szesCdziesictt szesc procent) wartosci Aktyw6w Subfunduszu jest lokowane w akcje oraz instrurnenty
o podobnyrn charakterze. Wyb6r akcji i instrurnent6w o podobnyrn charakterze do portfela Subfunduszu nast!ilpuje na podstawie analizy fundarnentalnej.
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5.

Subfundusz jest regionalnym subfunduszem akcji rynku europejskiego i lokuje co najmniej 66% (szescdziesiqt szesc procent) swoich Akfyw6w w akfywa
kraj6w regionu Srodkowej i Wschodniej Europy (z wyjqtkiem Rzeczypospolilej Polskiej}, przy czym za aktywa kraj6w regionu Srodkowej i Wschodniej Europy
uznaje si~:
a)

instrumenty finansowe wyemitowane przez podmioty z siedzibq na terytorium: Republiki Czeskiej, Republiki Slowackiej, Republiki Kazachstanu,
Macedonii, WfiQier, Rumunii, Republiki Bulgarii, Republiki Slowenii, Republiki lotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Estoriskiej, Republiki Tureckiej,
Republiki Chorwacji, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy, Republiki Serbii, Republiki Czamog6ry, Bosni i Hercegowiny, a taki:e Republiki Austrii,

b}

nalei:nosci wyrai:one w walutach kraj6w wskazanych w pkt a),

c)

srodki pieni~i:ne na rachunkach prowadzonych w walutach kraj6w wskazanych w pkt a).

Opis celu inwestycyjnego, specjalizacji Arka Prestiz Obligacji Korporacyjnych
1.

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest osiqganie przychod6w z lokat netto Subfunduszu oraz wzrost wartosci akfyw6w Subfunduszu w wyniku wzrostu
wartosci lokat. Fundusz nie gwarantuje osiqgni~cia celu inwestycyjnego.

2.

Doch6d

osiqgni~ty

przez Subfundusz w wyniku dokonanych inwestycji

powi~ksza

wartosc Akfyw6w Subfunduszu i odpowiednio, wartosc Jednostki

Uczestnictwa, a jego wyplata nie jest moi:liwa bez odkupienia Jednostek Uczestnictwa.
3.

Subfundusz przy dokonywaniu lokat Aktyw6w stosuje zasady inwestycyjne okreslone w Ustawie dla funduszu inwestycyjnego otwartego.

4.

Subfundusz jest Subfunduszem d/ui:nym inwestujqcym w d/ui:ne papiery wartosciowe oraz instrumenty rynku

pieni~i:nego

denominowane w walucie polskiej.

Udzial lokat innych nii: wskazane w zdaniu poprzednim nie maze przekraczac 20% (dwudziestu procent) Aktyw6w Subfunduszu.
Opis celu inwestycyjnego, specjalizacji Arka Prestiz Got6wkowy
1.
2.

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest ochrona realnej wartosci Akfyw6w Subfunduszu. Fundusz nie gwarantuje osiqgni~cia celu inwestycyjnego.
Doch6d

osiqgni~ty

przez Subfundusz w wyniku dokonanych inwestycji

powi~ksza

wartosc Aktyw6w Subfunduszu i, odpowiednio, wartosc Jednostki

Uczestnictwa, a jego wyplata nie jest moi:liwa bez odkupienia Jednostek Uczestnictwa.
3.

Subfundusz przy dokonywaniu lokat Aktyw6w stosuje zasady inwestycyjne okreslone w Ustawie dla funduszu inwestycyjnego otwartego.

4.

Subfundusz jest Subfunduszem got6wkowym zorientowanym na inwestycje w d/ui:ne papiery wartosciowe emitowane, po1ficzane lub gwarantowane przez:
Narodowy Bank Polski, Skarb Paristwa lub Paristwa Czlonkowskie. Udzial lokat innych, nii: wskazane w zdaniu poprzednim, nie moi:e przekraczac 20%
(dwudziestu procent) Aktyw6w Subfunduszu.

Opis stosowanych ograniczeri inwestycyjnych Arka Prestiz Obligacji Skarbowych
1.

lnwestycje Subtunduszu w d/ui:ne papiery wartosciowe oraz instrumenty rynku
wi~cej

2.

pieni~i:nego

denominowane w walucie innej nii: polska mogq stanowi6 nie

nii: 20% (dwadziescia procent) Akfyw6w Subfunduszu.

Subfundusz maze lokowac nie

wi~cej

nii: 10%

(dziesi~c

procent) wartosci swoich Akfyw6w w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne jednego

funduszu inwestycyjnego lub w ty1uly uczestnictwa emitowane przez jednq insty1ucj~ wsp61nego inwestowania majqcq siedzib~ za granicq.
3.

Subfundusz nie inwestuje w akcje.

4.

Papiery wartosciowe lub instrumenty rynku
nie mogq stanowic lqcznie
emitowanych,

po~zonych

wi~ej

nii: 5%

pieni~inego
(pi~c

wyemitowane przez jeden podmiot, wierzytelnosci wobec tego podmiotu i udzialy w tym podmiocie

procent) wartosci Akfyw6w Subfunduszu. Ograniczeri tych nie stosuje

si~

do papier6w wartosciowych

lub gwarantowanych przez Skarb Paristwa, Narodowy Bank Polski, paristwa nalei:qce do OECD alba

mi~zynarodowe

insty1ucje

finansowe, kt6rych czlonkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno z paristw nalei:qcych do OECD.
5.

Listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny nie mogq stanowi6 w~cej nii: 25% (dwadziescia

6.

Depozyty w jednym banku krajowym, banku zagranicznym lub insty1ucji kredytowej, w rozumieniu Ustawy, nie mogq stanowic wi~cej nii: 20% (dwadziescia

p~c

7.

Subfundusz moze zawierac umowy majqce za przedmiot instrumenty pochodne zgodnie z warunkami okreslonymi w Statucie.

8.

Fundusz na rachunek Subfunduszu maze zaciqgac, wylqcznie w bankach krajowych, insty1ucjach kredytowych lub bankach zagranicznych, w rozumieniu

procent) wartosci Aktyw6w Subfunduszu.

procent) wartosci Aktyw6w Subfunduszu.

Ustawy, poiyczki i kredyty o lqcznej wysokosci nieprzekraczajqcej 10%

(dziesi~c

procent) Wartosci Aktyw6w Netto Subfunduszu, w chwili zawarcia umowy

poiyczki lub kredytu.
9.

Subfundusz przy dokonywaniu lokat Aktyw6w stosuje ograniczenia inwestycyjne okreslone w Ustawie dla funduszu inwestycyjnego otwartego.
Peine i szczeg61owe informacje o ograniczeniach inwestycyjnych, kt6rym podlegajq lokaty Funduszu, oraz zasady polityki inwestycyjnej i zasady lokowania dla
Arka Prestiz Obligacji Skarbowych subtundusz w Arka Prestii: SFIO zawarte zostaly w rozdziale 16 Statutu. Ponadto Fundusz stosuje ograniczenia
inwestycyjne zgodnie z Ustawq z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz.U.2014.157 z p6i:n. zm.), zwanej dalej Ustawq.

Opis stosowanych ograniczeri inwestycyjnych Arka Prestiz Akcji Polskich
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1.

lnwestycje Subfunduszu w dlui:ne papiery wartosciowe i instrumenty rynku pieniQi:nego mogq stanowic nie wiQcej niz 34% (lrzydziesci cztery procent)
Aktyw6w Subfunduszu.

2.

Fundusz moze udzielac innym podmiotom poiyczek z Aktyw6w Subfunduszu, kt6rych przedmiotem sq zdematerializowane papiery wartosciowe, na
warunkach i zasadach wskazanych w Ustawie.

3.

Subfundusz moi:e lokowac nie wiQcej nii: 10% (dziesiQc procent) wartosci swoich Aklyw6w w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne jednego
funduszu inwestycyjnego lub w tytuly uczestnictwa emitowane przez jednq instytucjQ wsp61nego inwestowania majqcq siedzibQ za granicq.

4.

Papiery wartosciowe lub instrumenty rynku pieniQi:nego wyemitowane przez jeden podmiot, wierzy1elnosci wobec !ego podmiotu i udzialy w tym podmiocie
nie mogq stanowic lqcznie wiQcej nii: 5% (piQc procent) wartosci Aktyw6w Subfunduszu. Ograniczeri tych nie stosuje siQ do papier6w wartosciowych
emitowanych,

po~czonych

lub gwarantowanych przez Skarb Paristwa, Narodowy Bank Polski, paristwa naleiqce do OECD alba mi~zynarodowe instytucje

finansowe, kt6rych cz!onkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno z paristw nalei:qcych do OECD.
5.

Listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny nie mogq stanowic wiQcej nii: 25% (dwadziescia p~c procent) wartosci Aktyw6w Subfunduszu.

6.

Depozyty w jednym banku krajowym, banku zagranicznym lub instytucji kredytowej, w rozumieniu Ustawy, nie mogq stanowic wiQcej niz 20% (dwadziescia
procent) wartosci Aktyw6w Subfunduszu.

7.

Subfundusz moi:e zawierac umowy majqce za przedmiot instrumenty pochodne zgodnie z warunkami okreslonymi w Statucie.

8.

Fundusz na rachunek Subfunduszu maze zaciqgac wylqcznie w bankach krajowych, instytucjach kredytowych lub bankach zagranicznych, w rozumieniu
Ustawy, poiyczki i kredyty o lqcznej wysokosci nieprzekraczajqcej 10% (dziesiQciu procent) Wartosci Aktyw6w Netto Subfunduszu, w chwili zawarcia umowy
poiyczki lub kredytu.

9.

Subfundusz przy dokonywaniu lokat Aklyw6w stosuje ograniczenia inwestycyjne okreslone w Ustawie dla funduszu inwestycyjnego otwartego.
Peine i szczeg6!owe informacje o ograniczeniach inwestycyjnych, kt6rym podlegajq lokaty Funduszu, oraz zasady polityki inwestycyjnej i zasady lokowania
dla Arka Prestii: Akcji Polskich subfundusz w Arka Prestii: SFIO zawarte zostaly w rozdziale 12 Statutu. Ponadto Fundusz stosuje ograniczenia inwestycyjne
zgodnie z Ustawq z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz.U.2014.157 z p6i:n. zm.), zwanej dalej Ustawq.

Opis stosowanych ograniczeri inwestycyjnych Arka Prestiz Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy
1.

lnwestycje Subfunduszu w dluzne papiery wartosciowe i instrumenty rynku pieniQi:nego mogq stanowic nie wiQcej niz 34% (trzydziesci cztery procent)
Aktyw6w Subfunduszu.

2.

Subfundusz moi:e lokowac nie wiQcej nii: 10% (dziesiQc procent) wartosci swoich Aktyw6w w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne jednego
funduszu inwestycyjnego lub w tytuly uczestnictwa emitowane przez jednq instytucjQ wsp61nego inwestowania, majqcq siedzibQ za granicq.

3.

Papiery wartosciowe lub instrumenty rynku pieniQi:nego wyemitowane przez jeden podmiot, wierzytelnosci wobec tego podmiotu i udzialy w tym podmiocie
nie mogq stanowic lqcznie wiQcej nii: 5% (piQc procent) wartosci Aklyw6w Subfunduszu. Ograniczeri tych nie stosuje siQ do papier6w wartosciowych
emitowanych, porQczonych lub gwarantowanych przez Skarb Paristwa, Narodowy Bank Polski, paristwa naleiqce do OECD alba mi~zynarodowe instytucje
finansowe, kt6rych czlonkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno z paristw naleiqcych do OECD.
p~c procent)

4.

Listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny nie mogq stanowic wiQcej niz 25% (dwadziescia

wartosci Aklyw6w Subfunduszu.

5.

Depozyty w jednym banku krajowym, banku zagranicznym lub instytucji kredytowej, w rozumieniu Ustawy, nie mogq stanowic wiQcej nii: 20% (dwadziescia
procent) warto5ci Aklyw6w Subfunduszu.

6.

Subfundusz moi:e zawierac umowy majqce za przedmiot instrumenty pochodne zgodnie z warunkami okreslonymi w Statucie.

7.

Fundusz na rachunek Subfunduszu moi:e zaciqgac, wy/qcznie w bankach krajowych, instytucjach kredytowych lub bankach zagranicznych, w rozumieniu
Ustawy, poiyczki i kredyty o lqcznej wysokosci nieprzekraczajqcej 10% (dziesiQciu procent) Wartosci Aktyw6w Netto Subfunduszu, w chwili zawarcia umowy
poiyczki lub kredytu.

8.

Subfundusz przy dokonywaniu lokat Aktyw6w stosuje ograniczenia inwestycyjne okreslone w Ustawie dla funduszu inwestycyjnego otwartego.
Peine i szczeg61owe informacje o ograniczeniach inwestycyjnych, kt6rym podlegajq lokaty Funduszu, oraz zasady polityki inwestycyjnej i zasady lokowania
dla Arka Prestii: Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy subfundusz w Arka Prestii: SFIO zawarte zostaly w rozdziale 14 Statutu. Ponadto Fundusz stosuje
ograniczenia inwestycyjne zgodnie z Ustawq z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz.U.2014.157 z p6i:n. zm.), zwanej dalej Ustawq.

Opis stosowanych ograniczeli inwestycyjnych Arka Prestiz Obligacji Korporacyjnych
1.

Subfundusz jest Subfunduszem dlui:nym inwestujqcym w dluzne papiery wartosciowe oraz instrumenty rynku pieniQinego denominowane w walucie polskiej.

2.

Subfundusz moi:e inwestowac w obligacje zamienne na akcje, w zwiqzku z czym moi:liwe jest, ii: przejsciowo wsr6d lokat Subfunduszu bQdq znajdowac siQ

Udzial lokat innych nii: wskazane powyzej nie moi:e przekraczac 20% (dwudziestu procent) Aktyw6w Subfunduszu.
akcje i prawa wynikajqce z akcji. Udzial akcji i praw wynikajqcych z akcji nie moi:e przekraczac 10% (dziesiQciu procent) Aktyw6w Subfunduszu.
3.

Papiery wartosciowe lub instrumenty rynku pieniQi:nego wyemitowane przez jeden podmiot, wierzytelnosci wobec tego podmiotu i udzialy w tym podmiocie
nie mogq stanowic lqcznie wiQcej nii: 5% (piQC procent) wartosci Aktyw6w Subfunduszu. Ograniczeri tych nie stosuje siQ do papier6w wartosciowych
emitowanych, porQczonych lub gwarantowanych przez Skarb Panstwa, Narodowy Bank Polski, paristwa naleiqce do OECD alba miQdzynarodowe instytucje
finansowe, kt6rych cz/onkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno z paristw nalei:qcych do OECD.
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4.
5.

Listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny nie moga. stanowic w~cej niz 25% (dwadziescia piQ!: procent) wartosci Aktyw6w Subfunduszu.
Depozyty w jednym banku krajowym, banku zagranicznym lub instytucji kredytowej, w rozumieniu Ustawy, nie moga. stanowic wiQcej niz 20% (dwadziescia
procent) wartosci Aktyw6w Subfunduszu.

6.

Subfundusz moze zawierac umowy maja.ce za przedmiot instrumenty pochodne zgodnie z warunkami okreslonymi w Statucie.

7.

Fundusz na rachunek Subfunduszu maze zaciqgac, wytqcznie w bankach krajowych, instytucjach kredytowych lub bankach zagranicznych, w rozumieniu
Ustawy, pofyczki i kredyty o lqcznej wysokosci nieprzekraczaja.cej 10% (dziesiQciu procent) Wartosci Aktyw6w Netto Subfunduszu, w chwili zawarcia umowy
pofyczki lub kredytu.

8.

Subfundusz przy dokonywaniu lokat Aktyw6w stosuje ograniczenia inwestycyjne okreslone w Ustawie dla funduszu inwestycyjnego otwartego.
Peine i szczeg61owe informacje o ograniczeniach inwestycyjnych, kt6rym podlegaja. lokaty Funduszu, oraz zasady polityki inwestycyjnej i zasady lokowania
dla Arka Prestiz Obligacji Korporacyjnych subfundusz w Arka Prestiz SFIO zawarte zostaly w rozdziale 13 Statutu. Ponadto Fundusz stosuje ograniczenia
inwestycyjne zgodnie z Ustawa.z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz.U.2014.157 z p6zn. zm.), zwanej dalej Ustawa..

Opis stosowanych ograniczeri inwestycyjnych Arka Prestiz Got6wkowy
1.

Subfundusz jest Subfunduszem got6wkowym zorientowanym na inwestycje w dluzne papiery wartosciowe emitowane, porQczane lub gwarantowane przez:
Narodowy Bank Polski, Skarb Paristwa lub Panstwa Czlonkowskie. Udzial lokat innych, niz wskazane w zdaniu poprzednim, nie maze przekraczac 20%
(dwudziestu procent) Aktyw6w Subfunduszu.

2.

Maksymalny, wazony wartosciq lokat, sredni termin do wykupu lokat wchodzqcych w sklad portfela inwestycyjnego Subfunduszu, nie maze bye dluZ5zy niz

3.

Lokaty denominowane w walucie innej niz polska moga. stanowic nie wiQcej niz 5% (piQ!: procent) Aktyw6w Subfunduszu.

4.

Subfundusz nie inwestuje w akcje.

5.

Papiery wartosciowe lub instrumenty rynku pieniQznego wyemitowane przez jeden podmiot, wierzytelnosci wobec tego podmiotu i udzialy w tym podmiocie,

rok. W przypadku instrument6w finansowych o zmiennym oprocentowaniu, termin do wykupu jest r6wny terminowi do wykupu najbliZ5zego kuponu.

nie moga. stanowic lqcznie

w~cej

niz 5% (piQ!: procent) wartosci Aktyw6w Subfunduszu. Ograniczeri tych nie stosuje siQ do papier6w wartosciowych

emitowanych, pof'Qczonych lub gwarantowanych przez Skarb Panstwa, Narodowy Bank Polski, palistwa nale:lqce do OECD alba miQdzynarodowe instytucje
finansowe, kt6rych czlonkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno z panstw naleza.cych do OECD.
6.

Listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny nie moga. stanowic wiQcej niz 25% (dwadziescia piQ!: procent) wartosci Aktyw6w Subfunduszu.

7.

Depozyty w jednym banku krajowym, banku zagranicznym lub instytucji kredytowej, w rozumieniu Ustawy, nie moga. stanowic wiQcej niz 20% (dwadziescia

8.

Subfundusz maze zawierac umowy maja.ce za przedmiot instrumenty pochodne zgodnie z warunkami okreslonymi w Statucie.

9.

Fundusz na rachunek Subfunduszu maze zaciqgac, wyla.cznie w bankach krajowych, instytucjach kredytowych lub bankach zagranicznych - w rozumieniu

procent) wartosci Aktyw6w Subfunduszu.

Ustawy, pozyczki i kredyty o lqcznej wysokosci nieprzekraczaja.cej 10% (dziesiQ!: procent) Wartosci Aktyw6w Netto Subfunduszu, w chwili zawarcia umowy
pofyczki lub kredytu.
10. Subfundusz przy dokonywaniu lokat Aktyw6w stosuje ograniczenia inwestycyjne okreslone w Ustawie dla funduszu inwestycyjnego otwartego.
Peine i szczeg61owe informacje o ograniczeniach inwestycyjnych, kt6rym podlegaja. lokaty Funduszu oraz zasady polityki inwestycyjnej i zasady lokowania dla
Arka Prestiz Got6wkowy subfundusz w Arka Prestiz SFIO zawarte zostaly w rozdziale 18 Statutu. Ponadto Fundusz stosuje ograniczenia inwestycyjne
zgodnie z Ustawa. z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz.U.2014.157 z p6zn. zm.), zwanej dalej Ustawq.

Ill. Towarzystwo Funduszy lnwestycyjnych
Firma Towarzystwa Funduszy lnwestycyjnych
BZ WBK Towarzystwo Funduszy lnwestycyjnych S.A.

Siedziba i adres Towarzystwa Funduszy lnwestycyjnych
61-739 Poznan, plac Wolnosci 16

Dane rejestrowe
Sp61ka wpisana do rejestru przedsiQbiorc6w prowadzonego przez Sqd Rejonowy Poznan Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydzial VIII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sqdowego, nr KRS 0000001132.

IV. Okres sprawozdawczy i dzien bilansowy
Prezentowane roczne sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. Sprawozdanie finansowe zostalo
sporzqdzone na dzieli 31 grudnia 2015 roku. Dane por6wnawcze obejmuja. okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
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V.

Kontynuowanie dziatalnosci przez Fundusz oraz okolicznosci wskazujctce na zagrozenie
kontynuowania dziatalnosci Funduszu
Sprawozdanie finansowe zostalo sporzqdzone przy zaloi:eniu kontynuowania dzialalnosci przez Fundusz oraz jego Subfundusze w dajqcej

si~

przewidziec

przyszlosci. Nie istniejq okolicznosci wskazujqce na zagroi:enie kontynuowania dzialalnosci Funduszu i jego Subfunduszy.

VI. Wskazanie zakresu zmian dotyczctcych liczby posiadanych przez Fundusz Subfunduszy w okresie
sprawozdawczym
W okresie sprawozdawczym liczba posiadanych przez Fundusz Arka Prestii: SFIO Subfunduszy ulegla zmianie.
W dniu 4 wrzesnia 2015 roku nastqpilo wewn~trzne polqczenie subfunduszu Arka Prestii: Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy (Subfundusz przejmujqcy) z
subfunduszem Arka Prestii: Akcji Rosyjskich (Subfundusz przejmowany).

VII. Dane identyfikujctce biegtego rewidenta
KPMG Audyt Sp6lka z ograniczonq odpowiedzialnosciq sp6/ka komandytowa
ul. lnflancka 4A
00-189 Warszawa
KPMG Audyt Sp6lka z ograniczonq odpowiedzialnosciq sp6lka komandytowa jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdari finansowych wpisanym
na list~ pod numerem 3546.

VIII. Wskazanie kategorii jednostek uczestnictwa i cech je r6znicujctcych
Nie dotyczy.

IX. Metodologia przygotowania potctczonego sprawozdania finansowego
Polqczone sprawozdanie finansowe Arka Prestii: SFIO sporzqdzone zostalo poprzez zsumowanie odpowiednich pozycji sprawozdan jednostkowych
Subfunduszy Arka Prestii: Obligacji Skarbowych, Arka Prestii: Akcji Polskich, Arka Prestii: Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy, Arka Prestii: Obligacji
Korporacyjnych oraz Arka Prestii: Got6wkowy, zgodnie z § 36 ust. 1 Rozporzqdzenia Ministra Finans6w z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczeg61nych
zasad rachunkowosci funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1859).
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Pohlczone zestawienie lokat
1) Tabela gt6wna
31 grudnia 2015 r.

Sk/adniki lokat
Wartosc
wed lug
ceny
nabycia
(wtys. zl)
Akcje

Wartosc
wedlug wyceny
na dzien
bilansowy
(wtys. zl)

31 grudnia 2014 r.

Procentowy
udzialw
aktywach
og61em

Wartosc
wedlug
ceny
nabycia
(wtys.zl)

177 526

185 954

5,83

110 492

102151

102 699

3,22

2 572575

2 691 300

84,35

10090

0,32

266

249

147 629

3000147

Wartosc
wedlug wyceny
na dzien
bilansowy
(wtys.zl)

Procentowy
udzialw
aktywach
og61em

118 743

3,91

2157

1 840

0,06

44602

45112

1,48

2 548175

2 682 653

88,23

0,01

265

290

0,01

154153

4,83

126118

133 772

4,40

3144445

98,55

2 831 809

2 982410

98,09

Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dluzne papiery wartosciowe
lnstrumenty pochodne
Udzialy w sp6!kach z ograniczona.
odpowiedzialnoscia.
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuly uczestnictwa emitowane
przez instytucje wsp61nego
inwestowania maja.ce siedzibf,l za
granicq
Wierzytelnosci
Weksle
Depozyty
Waluty
Nieruchomosci
Statki morskie
lnne
Suma
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Pohtczony bilans
(w tysiqcach zlotych)
31 grudnia
2015 roku

31 grudnia
2014 roku

3190 701

3 040 531

1. Srodki pienif(line i ich ekwiwalenty

10932

16023

2. Naleznosci

16599

387

3. Transakcje przy zobowiqzaniu sif(l drugiej strony do odkupu

18 725

41711

2 527 354

2 317 984

2238711

2196 990

617 091

664 426

452 589

485 663

l.Aktywa

4. Skladniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:
- dluzne papiery wartosciowe
5. Skladniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:
- dluzne papiery wartosciowe

18648

49256

Ill. Aktywa netto (1·11)

3172053

2991275

IV. Kapitat Funduszu

2832748

2693293

II. Zobowi<1.zania

9 063 756

7 354 225

(6 231 008)

(4 660 932)

V. Dochody zatrzymane

252963

227263

1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto

218 433

159 766

34530

67 497

1. Kapital wplacony
2. Kapital wyplacony (wielkosc ujemna)

2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat

VI. Wzrost (spadek) wartosci lokat w odniesieniu do ceny nabycia

86342

70719

VII. Kapital Funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)

3172053

2991275

Polqczony bilans naleiy analizowac lqcznie z wprowadzeniem i sprawozdaniami jednostkowymi Subfunduszy, kt6re stanowiq integralnq CZfilSC sprawozdania
finansowego.
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Roczne sprawozdanie finansowe Arka Prestii Specjafistyczny Fundusz lnwestycyjny Otwarty

Polctczony rachunek wyniku z operacji
(w tysia.cach zlotych)

1.01.2015 r.31.122015 r.
I. Przychody z lokat
1. Dywidendy i inne udzialy w zyskach
2. Przychody odsetkowe
3. Dodatnie saldo r6i:nic kursowych
4. Pozostale
II. Koszty Funduszu
1. Wynagrodzenie dla Towarzystwa
2. Oplaty dla Depozytariusza
3. Oplaty zwia.zane z prowadzeniem rejestru aktyw6w funduszu
4. Oplaty za zezwolenia oraz rejestracyjne
5. Koszty odsetkowe
6. Ujemne saldo r6inic kursowych
7. Pozostale
Ill. Koszty pokrywane przez Towarzystwo
IV. Koszty Funduszu netto
V. Przychody z lokat netto
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:
- z tytulu r6inic kursowych
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:
- z tytu/u r6inic kursowych
VII. Wynik z operacji (V+VI)

1.01.2014 r.31.12.2014 r.

112 901

123 814

4339
96 376
11778
408

3982
86190
33 362
280

54468

44058

53426
251
63
0
373
0
355

42 343
271
58
0
959
1
426

7
54461
58440
(19144)

4
44054
79760
31643

(34 420)
18640
15276
20 780

(18 875)
(1 098)
50 518
46021

39296

111 403

Po/qczony rachunek wyniku z operacji naleiy analizowac la.cznie z wprowadzeniem i sprawozdaniami jednostkowymi Subfunduszy, kt6re stanowia. integralna.
CZ\JSC sprawozdania finansowego.
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Roczne sprawozdanie finansowe Arka Prestii Specja/istyczny Fundusz lnwestycyjny Otwarty

Pofct.czone zestawienie zmian w aktywach netto
(w tysia.cach zlotych)

1.01.2015 r.·
31.12.2015 r.

1.01.2014 r.·
31.12.2014 r.

I. Zmiana wartosci aktyw6w netto
1. Wartosc aktyw6w netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego*
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:
a) przychody z lokat netto
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat
3. Zmiana w aktywach netto z tytulu wyniku z operacji
4. Dystrybucja dochod6w (przychod6w) Funduszu (razem), w tym:
a) z przychod6w z lokat netto
b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat
c) z przychod6w ze zbycia lokat
5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:
a) zmiana kapitalu wplaconego (powifi!kszenie kapitalu z tytulu zbytych jednostek uczestnictwa)
b) zmiana kapitalu wyplaconego (zmniejszenie kapitalu z tytulu odkupionych jednostek uczestnictwa)
6. lqczna zmiana aktyw6w netto w okresie sprawozdawczym
7. Wartosc aktyw6w netto na koniec okresu sprawozdawczego
8. Srednia wartosc aktyw6w netto w okresie sprawozdawczym

2 989 385
39296
58440
(34 420)
15 276
39296

2 153 336
111403
79 760
(18 875)
50518
111 403

143 372
1746350
1 601 088
182 668
3172 053
3 225186

726 536
2 088 227
1 361 691
837 939
2 991 275
2 653131

* Wartosc aktyw6w netto na dzieri 31.12.2014 roku uwzgl~dnia aktywa netto Subfunduszu Arka Prestiz Akcji Rosyjskich (Subfundusz przejmowany) w wysokosci
1 890 tys. zl, polqczonego w dniu 4 wrzesnia 2015 roku z Subfunduszem Arka Prestiz Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy (Subfundusz przejmuja.cy).
W zwia.zku z pola.czeniem aktywa netto Subfunduszu Arka Prestii: Akcji Rosyjskich (Subfunduszu przejmowanego) zaprezentowane zostaly jako zmiana w kapitale
wplaconym Arka Prestii: SFIO w okresie sprawozdawczym w kwocie 1 890 tys. zl i jednoczesnie o t~ kwolfi! zostala zmniejszona wartosc aktyw6w netto na dzieri
1.01.2015 roku.

Polqczone zestawienie zmian w aktywach netto nalei:y analizowac ta.cznie z wprowadzeniem i sprawozdaniami jednostkowymi Subfunduszy, kt6re stanowia.
integralna. CZfi!SC sprawozdania finansowego.
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Cl
Warszawa, dnia 29 marca 2016 roku

handlowy

OSWIADCZENIE DEPOZYT ARIUSZA

Bank Handlowy w Warszawie S.A., pelniqcy obowiqzki depozytariusza dla Arka Prestiz
Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego

Otwartego

( ,,Fundusz") zarzqdzanego przez

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. i prowadzqcego dzialalnosc jako fundusz
z wydzielonymi subfunduszami:
- Arka Prestiz Obligacji Skarbowych,
- Arka Prestiz Akcji Polskich,
- Arka Prestiz Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy,
- Arka Prestiz Obligacji Korporacyjnych,
- Arka Prestiz Got6wkowy,

dzialajqc w zwiqzku z § 37 ust. I pkt 2 Rozporzqdzenia Ministra Finans6w z dnia 24 grudnia 2007
roku w sprawie szczeg61nych zasad rachunkowosci funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r.
Nr 249, poz. 1859), oswiadcza, ze:

dane dotyczqce stan6w aktyw6w Funduszu w szczeg6lnosci aktyw6w zapisanych na rachunkach
pienitrznych i rachunkach papier6w wartosciowych oraz poZytk6w z tych aktyw6w, przedstawione
w polqczonym sprawozdaniu finansowym Funduszu za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia
2015 roku Sq zgodne ze stanem faktycznym.

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Cl

Warszawa, dnia 29 marca 2016 roku

handlowy

OSWIADCZENIE DEPOZYT ARIUSZA

Bank Handlowy w Warszawie S.A., pelniqcy obowiqzki depozytariusza dla Arka Prestiz
Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego

Otwartego

( ,,Fundusz" ) zarzqdzanego przez

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. i prowadzqcego dzialalnosc jako fundusz
z wydzielonymi subfunduszami:
- Arka Prestiz Obligacji Skarbowych,
- Arka Prestiz Akcji Polskich,
- Arka Prestiz Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy,
- Arka Prestiz Obligacji Korporacyjnych,
- Arka Prestiz Got6wkowy,

dzialajqc w zwiqzku z § 37 ust. 1 pkt 2 Rozporzqdzenia Ministra Finans6w z dnia 24 grudnia 2007
roku w sprawie szczeg6lnych zasad rachunkowosci funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r.
Nr 249, poz. 1859), oswiadcza, ze:

dane dotyczqce stan6w aktyw6w subfunduszu Arka Prestiz Akcji Polskich, w szczeg6lnosci aktyw6w
zapisanych na rachunkach

pieni~:Znych

i rachunkach papier6w wartosciowych oraz pozytk6w z tych

aktyw6w, przedstawione w jednostkowym sprawozdaniu finansowym subfunduszu Arka Prestiz Akcji
Polskich za okres od I stycznia 2015 roku do 31grudnia2015 roku sq zgodne ze stanem faktycznym.

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Cl

Warszawa, dnia 29 marca 2016 roku

handlowy

OSWJADCZENIE DEPOZYT ARIUSZA

Bank Handlowy w Warszawie S.A., pelniqcy obowiqzki depozytariusza dla Arka Prestiz
Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego

Otwartego

( ,,Fundusz") zarzqdzanego przez

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. i prowadzqcego dzialalnosc jako fundusz
z wydzielonymi subfunduszami:
- Arka Prestiz Obligacji Skarbowych,
- Arka Prestiz Akcji Polskich,
- Arka Prestiz Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy,
- Arka Prestiz Obligacji Korporacyjnych,
- Arka Prestiz Got6wkowy,

dzialajqc w zwiqzku z § 37 ust. I pkt 2 Rozporzqdzenia Ministra Finans6w z dnia 24 grudnia 2007
roku w sprawie szczeg61nych zasad rachunkowosci funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r.
Nr 249, poz. 1859), oswiadcza, ze:

<lane dotyczqce stan6w aktyw6w subfunduszu Arka Prestiz Obligacji Skarbowych, w szczeg6lnosci
aktyw6w zapisanych na rachunkach pieniirznych i rachunkach papier6w wartosciowych oraz
po:Zytk6w z tych aktyw6w, przedstawione w jednostkowym sprawozdaniu finansowym subfunduszu
Arka Prestiz Obligacji Skarbowych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku Sq
zgodne ze stanem faktycznym.

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Cl

Warszawa, dnia 29 marca 2016 roku

handlowy

OSWIADCZENIE DEPOZYT ARIUSZA

Bank Handlowy w Warszawie S.A., pemiqcy obowiqzki depozytariusza dla Arka Prestiz
Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego

Otwartego

( ,,Fundusz" ) zarzqdzanego przez

BZ WBK Towarzystwo Funduszy lnwestycyjnych S.A. i prowadzqcego dzialalnosc jako fundusz
z wydzielonymi subfunduszami:
- Arka Prestiz Obligacji Skarbowych,
- Arka Prestiz Akcji Polskich,
- Arka Prestiz Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy,
- Arka Prestiz Obligacji Korporacyjnych,
- Arka Prestiz Got6wkowy,

dzialajqc w zwiqzku z § 37 ust. 1 pkt 2 Rozporzqdzenia Ministra Finans6w z dnia 24 grudnia 2007
roku w sprawie szczeg6lnych zasad rachunkowosci funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r.
Nr 249, poz. 1859), oswiadcza, ze:

dane

dotyczqce

w szczeg6lnosci

stan6w
aktyw6w

aktyw6w
zapisanych

subfunduszu

Arka

na rachunkach

Prestiz

Obligacji

pieniy:lnych

Korporacyjnych,

i rachunkach

papier6w

wartosciowych oraz pozytk6w z tych aktyw6w, przedstawione w jednostkowym sprawozdaniu
finansowym subfunduszu Arka Prestiz Obligacji Korporacyjnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do
31 grudnia 2015 roku Sq zgodne ze stanem faktycznym.

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Cl

Warszawa, dnia 29 marca 2016 roku

handlowy

OSWIADCZENIE DEPOZYT ARIUSZA

Bank Handlowy w Warszawie S.A., pelniqcy obowiqzki depozytariusza dla Arka Prestiz
Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego

Otwartego

( ,,Fundusz" ) zarzqdzanego przez

BZ WBK Towarzystwo Funduszy lnwestycyjnych S.A. i prowadzqcego dzialalnosc jako fundusz
z wydzielonymi subfunduszami:
- Arka Prestiz Obligacji Skarbowych,
- Arka Prestiz Akcji Polskich,
- Arka Prestiz Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy,
- Arka Prestiz Obligacji Korporacyjnych,
- Arka Prestiz Got6wkowy,

dzialajqc w zwiqzku z § 37 ust. l pkt 2 Rozporzqdzenia Ministra Finans6w z dnia 24 grudnia 2007
roku w sprawie szczeg6lnych zasad rachunkowosci funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r.
Nr 249, poz. 1859), oswiadcza, ze:

<lane dotyczqce stan6w aktyw6w subfunduszu Arka Prestiz Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy,
w szczeg61nosci

aktyw6w

zapisanych

na

rachunkach

pienittznych

i rachunkach

papier6w

wartosciowych oraz pofytk6w z tych aktyw6w, przedstawione w jednostkowym sprawozdaniu
finansowym subfunduszu Arka Prestiz Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy za okres od 1 stycznia
2015 roku do 31 grudnia 2015 roku Sif zgodne ze stanem faktycznym.

Bank Handlowy w Warszawie S.A.
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Warszawa, dnia29 marca2016 roku

handlowy

OSWIADCZENIE DEPOZYT ARIUSZA

Bank Handlowy w Warszawie S.A., pelniqcy obowiqzki depozytariusza dla Arka Prestiz
Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego

Otwartego

( ,,Fundusz" ) zarzqdzanego przez

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. i prowadzqcego dzialalnosc jako fundusz
z wydzielonymi subfunduszami:
- Arka Prestiz Obligacji Skarbowych,
- Arka Prestiz Akcji Polskich,
- Arka Prestiz Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy,
- Arka Prestiz Obligacji Korporacyjnych,
- Arka Prestiz Got6wkowy,

dzialajqc w zwiqzku z § 37 ust. 1 pkt 2 Rozporzqdzenia Ministra Finans6w z dnia 24 grudnia 2007
roku w sprawie szczeg6lnych zasad rachunkowosci funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r.
Nr 249, poz. 1859), oswiadcza, ze:

dane dotyczqce stan6w aktyw6w subfunduszu Arka Prestiz Got6wkowy, w szczeg6lnosci aktyw6w
zapisanych na rachunkach pieniyi:nych i rachunkach papier6w wartosciowych oraz poi:ytk6w z tych
aktyw6w, przedstawione w jednostkowym sprawozdaniu finansowym subfunduszu Arka Prestiz
Got6wkowy za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku Sq zgodne ze stanem
faktycznym.

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Bl WBK Towarzvstwo Funduszv lnwestvcvinvch S.A.
pl. Wolnosci 16, 61-139 Poznan
teleton: 801123 801 lub c+481 61 8851919

Szanowni Panstwo!
Oddajemy w Paristwa n~ce sprawozdanie finansowe funduszu Arka Prestiz Specjalistycznego Funduszu lnwestycyjnego
Otwartego (dalej: .Fundusz") wraz ze sprawozdaniami jednostkowymi jego subfunduszy za rok 2015.
Zach~camy

do jego lektury, gdyz zawiera ono kompleksowe informacje dotyczctce funduszu Arka Prestiz SFIO i jego
subfunduszy, m.in. bilans, rachunek wyniku oraz sk/ad portfela na koniec 2015 roku. Przedstawiamy r6wniez kr6tkie
podsumowanie roku 2015 dla kazdego subfunduszu.
W tabeli ponizej prezentujemy wyniki inwestycyjne subfunduszy Funduszu, a nast~pnie kr6tko komentujemy wyniki kazdego
z nich. W dalszej cz~sci listu pozwolilismy sobie jeszcze przyblizy6 Paristwu najwazniejsze zmiany w naszej ofercie w ostatnim
roku.
Stopy zwrotu
Stopy zwrotu
Subfundusze funduszu Arka Prestiz SFIO
wokresie
w okresie
Oednostki uczestnictwa wyrazone w PLN)
31.12.2014 r.·
31.12.2010 r.·
31.12.2015 r.
31.12.2015 r.
Arka Prestiz Got6wkowy
1,30%
Arka Prestiz Obligacji Skarbowych
0,11%
31,42%
Arka Prestiz Obligacji Korporacyjnych
2,01%
4,18%
Arka Prestiz Akcii Polskich
12,82%
Arka Prestiz Akcji Srodkowei i Wschodniej Europy
-2,46%
-9,71%

Podane wyniki sq stopami zwrotu jednostki uczestnictwa subfunduszy w podanych okresach, oparte Sq na danych
historycznych i nie uwzgl~dniajq podatku od dochod6w kapitalowych ani oplat zwiqzanych ze zbyciem i odkupieniem
jednostek uczestnictwa, zgodnie z Tabelq Oplat dost~pnq na stronie www.prestiz.arka.pl. Fundusz nie gwarantuje osiqgni~cia
podobnych wynik6w w przyszlosci. Stopy zwrotu sq wyliczone na podstawie wyceny sprawozdawczej jednostek uczestnictwa
sporzqdzonej na dziefl 31 grudnia 2015 roku. Subfundusz Arka Prestii Akcji Rosyjskich, z dniem 4 wrzesnia 2015 roku zostal
polqczony z subfunduszem Arka Prestii Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy.

Rynki finansowe w 2015 roku
Miniony rok up/ynql pod znakiem wzmozonej zmiennosci zar6wno na rynku akcji, jak i obligacji. Wi~kszct rol~ niz dane
makroekonomiczne odegraly decyzje (lub spodziewane decyzje) bank6w centralnych oraz wydarzenia polityczne, zar6wno
w Polsce, jak i za granicct.
Rvnki Akcii
Tradycyjnie cz~s6 rynk6w zachowa/a si~ lepiej, cz~sc gorzej, warto jednak przyjrze6 si~ przebiegowi wydarzeri w Polsce.
lndeks gie/dy warszawskiej (WIG) odnotowal spadek o 9,6%, przy czym indeks najwi~kszych sp6/ek - WIG20- stracil 19,7%,
a indeks sWIG80, skupiajqcy male i srednie sp6/ki warszawskiej gie/dy, wzr6sl o 9, 1%. Gl6wnct przyczynq duzo s/abszego
zachowania najwi~kszych sp6/ek by/y wydarzenia polityczne dotyczctce sektor6w: energetycznego i bankowego, kt6re
stanowict istotnct cz~s6 indeksu WIG20. Jednak z uwagi na fakt, ze to wlasnie male i srednie sp6/ki przewaialy w portfelu
subfunduszu Arka Prestiz Akcji Polskich, tym samym pozytywnie wp/ywajqc na jego wyniki w roku 2015 (roczna stopa zwrotu
na poziomie +4,18%), subfundusz ten w po/owie roku zostal uznany za jeden z funduszy o najwyzszej stopie zwrotu
i najwyzszej efektywnosci zarzctdzania wed/ug niezaleznego instytutu badawczego Analizy Online. Jest to efekt naszego

www.arka.pl
BZ WBK TF! SA z s1edzibq w Poznaniu, zarejestrowana przez Sqd ReJonowy Poznan- Nowe Miasto 1Wilda w Poznan1u, Wydz1al VHI
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego, KRS 0000001132, NIP 778 13 14 701 Kap1tal zakladowy 13 202 000,00 PLN (wplacony w ca!0Sc1)

zarzq_dzania tym subfunduszem zgodnie z filozofiq_ analizy fundamentalnej i spodziewamy Si!i!, i:e dobra selekcja spolek
w wykonaniu naszych zarzq_dzajq_cych przyniesie efekty w kolejnych latach.
Najwai:niejsze globalne indeksy akcji zamkn!i!ly rok ze znacznie lepszymi wynikami, nii: warszawski parkiet: niemiecki DAX
+9,6%, francuski CAC 40 +8,53%, a amerykar\ski S&P 500-0,7%. QE (czyli luzowanie polityki pieni!i!i:nej), zjakim mielismy do
czynienia w Europie, bylo dyskontowane przez rynki jui: na poczq_tku 2015 roku, tym niemniej wypowiedzi Mario Draghiego Prezesa Europejskiego Banku Centralnego - niewq_tpliwie wplywaly na rynki w kolejnych kwartalach roku. W zalei:nosci od ich
wydi:wi!i!ku - przy potwierdzeniu kontynuacji luzowania - pozytywnie, przy wq_tpliwosciach co do kierunku QE - negatywnie.
R6wnie dui:y wplyw na rynki mialy wypowiedzi czlonkow amerykar\skiego Federalnego Komitetu do spraw Operacji Otwartego
Rynku (FOMC) i dlugo oczekiwana decyzja o podniesieniu stop procentowych w USA podj!i!ta w grudniu - oceniana jako
najwai:niejsza decyzja ekonomiczna roku. Warto zauwai:yc, i:e w ubieglym roku mielismy taki:e do czynienia z dwoma
kryzysami - w Grecji i w Chinach, ktore silnie odbily si!i! na rynkach akcji. Niemale zawirowania obserwowalismy taki:e
w Turcji. Jednak w ogolnym rozrachunku glowne swiatowe gieldy zakor\czyly rok 2015 z wynikiem lepszym nii: rynek polski.
Rvnki Obliqacii
Polski rynek obligacji w 2015 roku odzwierciedlal ruchy obserwowane w strefie euro. Glownq_ przyczynq_ wahar\ kursow byly
zmiany oczekiwar\ co do polityki pieni!i!i:nej prowadzonej przez najwi!i!ksze banki centralne: Europejski Bank Centralny
i Amerykar\ski System Rezerwy Federalnej (FED). Przy bardzo dui:ej zmiennosci w ciqgu roku, rentownosc polskich obligacji
skarbowych 5-letnich wzrosla z 2, 14% do 2,23%. Oznacza to, i:e ich ceny w ostatnim roku spadly. W ubieglym roku lepiej nii:
obligacje skarbowe radzily sobie obligacje korporacyjne. Zmiennosc kursow jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
opartych o t!i! klas!i! aktywow wynikala gl6wnie z ruchow obserwowanych na globalnych rynkach, jednak fundusze te
zakor\czyly rok z dobrymi rezultatami.
Arka Prestiz SFIO w 2015 roku
•

Subfundusze got6wkowe i pieniezne
o

Arka Prestiz Got6wkowy

Wydarzeniem, ktore mialo dui:y wplyw na stopy zwrotu funduszy gotowkowych byla kolejna obnii:ka stop procentowych przez
Radii! Polityki Pieni!i!i:nej. W slad za decyzjq_ RPP spadaly taki:e stawki WISOR, a tym samym oprocentowanie obligacji
zmiennokuponowych, co negatywnie odbilo si!i! na wynikach funduszy. Efekt ten zostal CZ!i!Sciowo zr6wnowai:ony w kor\c6wce
roku przez wzrost cen papierow o krotszych terminach zapadalnosci oraz o zmiennym oprocentowaniu (spowodowany
informacjq_ o zwolnieniu z podatku bankowego obligacji skarbowych).

•

Subfundusze dtuzne polskie papierv skarbowe
o

Arka Prestiz Obligacji Skarbowych

Rok 2015 byl rokiem niskich stop zwrotu i wysokiej zmiennosci na rynku polskich obligacji skarbowych. W Polsce utrzymywala
Si!i! deftacja, co sklonilo Radii! Polityki Pieni!i!i:nej do obnii:enia stop procentowych. Nast!i!pnie zasygnalizowano zakor\czenie
cyklu obnii:ek stop procentowych. Europejski Bank Centralny prowadzil ekspansywnq_ polityk!i! monetamq, a w I kwartale
zwi!i!kszyl jej skal!i! rozpoczynajq_c program skupu obligacji krajow strefy euro. Mimo sprzyjajq_cego otoczenia
makroekonomicznego, na slabsze stopy zwrotu z obligacji polskich wplyn!i!ly zmiany polityczne
w Polsce - za wi!i!kszq_ niepewnosc w zakresie polityki gospodarczej, a przede wszystkim skutkow budi:etowych realizacji
obietnic wyborczych, inwestorzy zai:q_dali dodatkowego wynagrodzenia, co przeloi:ylo si!i! na wzrosty rentownosci polskich
obligacji skarbowych, szczegolnie tych o dlui:szych terminach wykupu.
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•

Subfundusze dtu:Zne polskie korporacyjne
a

Arka Prestiz Obligacji Korporacyjnych

Problemy gospodarek kraj6w wschodzq_cych sprawily, ie przez niemal caly rok na rynkach utrzymywala si~
wysoka awersja do ryzyka. Tym samym doszlo do wzrostu mari kredytowych i spadk6w cen euroobligacji korporacyjnych.
Z kolei na rynku obligacji zlot6wkowych, gdzie dominujq_ papiery o zmiennym oprocentowaniu, stopy zwrotu byly dodatnie.
Jednak ze wzgl~du na spadek st6p WISOR - nizsze niz we wczesniejszych latach. Osiqgni~ta stopa zwrotu jest
odzwierciedleniem otrzymywanego oprocentowania od posiadanych obligacji oraz spadk6w kurs6w niekt6rych z zakupionych
przez subfundusz obligacji. W ciqgu minionego roku nie wystqpily zdarzenia, kt6re spowodowalyby koniecznosc
przeszacowania posiadanych instrument6w z uwagi na podwyiszone ryzyko bankructwa emitenta.
•

Subfundusze akcii polskich i innych europejskich rvnk6w wschodzacych

Rok 2015 nie nalezal do udanych dla polskiego rynku akcji. lndeks WIG zanotowal spadek o 9,6%,
na co wplyw mialo slabe zachowanie si~ duzych sp6tek, w szczeg61nosci bank6w oraz sektora energetycznego. Spadki cen
akcji sp6tek z powyiszych grup wynikaly z obaw inwestor6w co do ryzyka zmian regulacyjnych, jakie moglyby nastqpic m.in.
w nast~pstwie zmian politycznych w Polsce. lndeksy malych i srednich sp6tek zachowywaly si~ znaczqco lepiej od WIG 20.
Miniony rok nie by! r6wniez udany dla rynk6w rozwijajq_cych si~. co mialo tez swoje przelozenie na gorsze stopy zwrotu na
parkietach Europy Srodkowo-Wschodniej. Wyjq_tkiem by! rynek w~gierski, kt6ry wzr6sl w walucie lokalnej w 2015 roku o prawie
44%. To efekt zmiany polityki regulacyjnej dla sektora bankowego na W~grzech. Rok 2015 by! bardzo burzliwym rokiem
w Turcji. Dosyc stabilnie zachowywal si~ rynek austriacki, kt6ry skoriczyl rok na podobnym poziomie jak rok temu, g/6wnie
dzi~ki dobremu zachowaniu si~ kursu akcji banku Erste.
a

Arka Prestiz Akcji Polskich

Pomimo slabego zachowania si~ warszawskiej gieldy, subfundusz osiqgnaj dodatniq_ stop~ zwrotu,
i zyska/ ponad 4%, co w tych warunkach rynkowych bylo bardzo dobrym wynikiem. Efektem dobrego zarzq_dzania bylo
wyr6znienie przyznane przez firm~ Analizy Online w kategorii najlepszych funduszy akcyjnych za 2015 rok.
Kluczem do dobrych wynik6w byla analiza fundamentalna i aktywna selekcja sp6tek. Dzi~ki takiemu podejsciu do portfela
subfunduszu wybralismy sp6tki, kt6rych wyceny wzros/y w 2015 roku nawet o kilkadziesiq_t procent, jednoczesnie unikajq_c
duzego zaangazowania w problematyczne sektory tj. bankowy czy energetyczny.
o

Arka Prestiz Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy

Pozytywnie na wyniki wplyn~o zaangazowanie na rynku w~gierskim oraz austriackim, negatywnie na rynku tureckim. W Turcji
w ubieg/ym roku dwukrotnie wybierano parlament, a dodatkowo negatywnie na ten rynek wplynaj wzrost napi~ia na Bliskim
Wschodzie i pogorszenie relacji z Rosjq_.
BZ WBK TFI S.A. w 2015 roku
lq_czna wartosc aktyw6w netto funduszy zarzq_dzanych przez BZ WBK TFI S.A. wyniosla na koniec grudnia 2015 roku
12,5 mid zl.
Nagrody i wyr6tnienia
Z przyjemnosciq_ informujemy, ze po raz kolejny fundusze zarzq_dzanie przez BZ WBK TFI S.A. zostaly wysoko ocenione przez
niezalezny instytut analityczny Analizy Online. Doceniono dobre i stabilne wyniki inwestycyjne na tle konkurencji w 2015 roku.
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W dniu 29 lutego 2016 roku Analizy Online oglosily list~ funduszy i Towarzystw Funduszy lnwestycyjnych wyr6znionych
i nagrodzonych Alfami. Alfa to nagroda przyznawana przez Analizy Online dla najlepszego funduszu inwestycyjnego
w minionym roku kalendarzowym w jednej z 10 najpopularniejszych grup funduszy.
BZ WBK TFI S.A. zostalo uhonorowane 4 wyr6znieniami i 2 Alfami.
Wyr6inienia otrzymalismy w nast~pujq_cych kategoriach:
1. Najlepsze Towarzystwo Funduszy lnwestycyjnych -wyr6inienie.
2. Najlepszy Fundusz Akcji Polskich - Arka Prestiz Akcji Polskich (Arka Prestiz SFIO); zarzq_dzajq_cy: Szymon Borawski-Reks.
3. Najlepszy Fundusz Zr6wnowaiony - Arka BZ WBK Zr6wnowaiony (Arka BZ WBK FIO); zarzq_dzajq_cy: Szymon BorawskiReks.
4. Najlepszy Fundusz Polskich Papier6w Skarbowych - Arka Prestiz Obligacji Skarbowych (Arka Prestiz SFIO);
zarzq_dzajq_cy: Witold Garstka.
Nagrody Alfa zostaly przyznane dw6m funduszom zarzq_dzanym przez BZ WBK TFI S.A. oferowanym pod markq_ Credit
Agricole:
1. Najlepszy fundusz Akcji Polskich - Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO); zarzq_dzajq_cy: Szymon Borawski-Reks.
2. Najlepszy Fundusz Stabilnego Wzrostu - Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO); zarzq_dzajq_cy: Szymon
Borawski-Reks, Jakub Plotka, Michal Holda.
Nagrody te to docenienie wynik6w inwestycyjnych i ich stabilnosci, ale takie zasluga jakosci proces6w
kt6rych przykladamy ogromnq_ wag~, by finalnie dostarczac naszym Klientom produkty najwyzszej jakosci.

wewn~trznych,

do

Zmianv w ofercie

W roku 2015 wprowadzilismy modyfikacje produktowe w funduszu Arka Prestiz SFIO, aby dopasowac naszq_ ofert~ do zmian
zachodzq_cych na rynkach, a takze udost~pnic szerszej grupie Klient6w tego rodzaju fundusze. Poczq_wszy od 30 grudnia 2015
roku moina nabywac subfundusze z parasola Arka Prestiz SFIO wplacajq_c juz od 20 tys. zl, a minimalna kwota kolejnej wplaty
wynosi obecnie 1 tys. zl.
W dniu 4 wrzesnia 2015 roku nastqpilo polq_czenie subfunduszy Arka Prestiz Akcji Rosyjskich (subfundusz przejmowany) oraz
Arka Prestiz Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy (subfundusz przejmujq_cy). Polq_czenie subfunduszy dokonane zostalo na
podstawie przepis6w ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (tekstjednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 157 ze
zm.) oraz zgody Komisji Nadzoru Finansowego, udzielonej decyzjq_ z dnia 26 czerwca 2015 roku o sygn.
DFl/1/4033/72/19/14/15/U/KS.
Poniewai uwaiamy, ze akcje sp61ek europejskich b~dq_ w 2016 roku wspierane poprzez pozytywne otoczenie gospodarcze
oraz polityk~ Europejskiego Banku Centralnego, w lutym 2016 roku oferta Arka Prestiz SFIO zostala rozszerzona o dwa nowe
subfundusze akcji europejskich: subfundusz Arl<a Prestiz Akcji Europejskich oraz subfundusz Arka Prestiz Europejskich
Sp6lek Dywidendowych. Mamy nadziej~. ze dzi~ki wzbogaceniu oferty nasi Klienci b~dq_ mogli jeszcze lepiej dywersyfikowac
sw6j portfel inwestycyjny w ramach funduszy oferowanych przez BZ WBK TFI S.A.
Pozostate fundusze w ofercie Towarzystwa
Fundusze otwarte

BZ WBK TFI S.A. zarzq_dza takze funduszami parasolowymi: Arka BZ WBK FIO oraz Credit Agricole FIO. Szczeg61owe
informacje dotyczq_ce m.in. wynik6w inwestycyjnych i skladu portfela wyiej wymienionych funduszy, wedlug stanu na
31 grudnia 2015 roku, znajdujq_ si~ w sprawozdaniach finansowych tych funduszy.
~
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Fundusze zamkniete
Opr6cz wyiej wymienionych funduszy Towarzystwo w 2015 roku zarzq_dza/o r6wniez dwoma funduszami zamkni~tymi: Arka
BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomosci 2 FIZ w likwidacji oraz Arka BZ WBK Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy FIZ.
Z dniem 29 grudnia 2015 roku rozpocz~a si~ likwidacja Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomosci 2 FIZ w likwidacji,
kt6rej celem by/a sprzedai wszystkich sk/adnik6w majq_tku funduszu, uregulowanie jego zobowiq_zari, sciqgni~cie naleznosci
i nast~pnie wyplata pozostalego majq_tku jego Uczestnikom (posiadaczom certyfikat6w inwestycyjnych funduszu). W dniu
8 marca 2016 roku za posrednictwem Krajowego Depozytu Papier6w Wartosciowych S.A. zosta/a dokonana wyplata
Uczestnikom srodk6w z tytu/u uczestnictwa w funduszu Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomosci 2 FIZ w likwidacji
po/q_czona z umorzeniem wszystkich pozosta/ych certyfikat6w inwestycyjnych tego funduszu.
Podsumowujq_c ten kr6tki przeglq_d roku 2015 w Arka Prestiz SFIO mozemy powiedziec, ze rok 2015 charakteryzowal si~ duzq_
zmiennosciq_. Niestety nie mozemy jej wykluczyc w biezq_cym roku. Antidotum wydaje si~ odpowiednia dywersyfikacja portfela
inwestycyjnego uwzgl~dniajq_ca r6zne obszary geograficzne, r6zne waluty, ale i r6zne klasy aktyw6w.
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