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Informacja prasowa

Arka 50% taniej przez Internet
Od dzisiaj tj. 18 maja BZ WBK AIB TFI obniŜy o 50% stawkę opłaty dystrybucyjnej
dla wszystkich akcyjnych i mieszanych funduszy Arka. Z promocji skorzystają klienci,
którzy złoŜą zlecenie nabycia jednostek przez Arkę Online – usługę zapewniającą dostęp do
funduszy Arka przez Internet. Promocja będzie trwać do odwołania.
Jedną z przyczyn wprowadzenia promocji w Internecie jest sukcesywnie wzrastające
znaczenie tego kanału w nabyciach funduszy. Od dwóch lat udział Internetu w sprzedaŜy
funduszy inwestycyjnych wzrósł kilkakrotnie. „Wprowadzając tę promocję chcemy wesprzeć
klientów, którzy jak pokazują dane, coraz częściej wybierają ten sposób nabywania funduszy. To
bardzo wygodna moŜliwość zakupu funduszy i zaleŜy nam na jej promowaniu” – mówi prezes BZ
WBK AIB TFI S.A. Krzysztof Samotij.
Na redukcję stawki opłaty dystrybucyjnej wpłynęło równieŜ przekonanie zarządzających
funduszami Arka o dobrym czasie do rozpoczęcia inwestycji oraz obserwowana od ponad dwóch
miesięcy poprawa nastrojów inwestorów. „W ostatnich tygodniach zainteresowanie funduszami z
udziałem akcji zaczęło wzrastać, co nas bardzo cieszy. Bessa przeceniła akcje wielu spółek i
mimo ostatnich wzrostów ich ceny są nadal atrakcyjne. Warto wykorzystać ten czas mając wolne
środki i odpowiedni horyzont inwestycyjny. Mamy nadzieję, Ŝe promocja pomoŜe inwestorom w
podjęciu dobrych dla nich decyzji”– mówi prezes Krzysztof Samotij.
To juŜ kolejne działania poznańskiego TFI mające zachęcić klientów do inwestycji przez
Internet. Podobne promocje BZ WBK AIB TFI przeprowadza we współpracy z innymi
dystrybutorami. Do końca czerwca br. obowiązuje promocja w opłacie dystrybucyjnej przy zakupie
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funduszy Arka przez platformę internetową Detsche Banku - db easyNET. W planach są
następne.

50% redukcja w opłacie dystrybucyjnej dotyczy następujących funduszy zakupionych przez Arkę
Online:
Arka BZ WBK Akcji FIO
Arka BZ WBK ZrównowaŜony FIO
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu FIO
Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIO
Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy FIO
Arka BZ WBK Energii FIO
Promocja nie obejmuje funduszy rynku pienięŜnego i dłuŜnych, poniewaŜ fundusze te są
całkowicie zwolnione z opłaty dystrybucyjnej.

BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. to jeden z największych
i najbardziej doświadczonych podmiotów na polskim rynku funduszy inwestycyjnych.
Specjaliści towarzystwa zarządzają obecnie 13 otwartymi i zamkniętymi funduszami
inwestycyjnymi ARKA oraz funduszem parasolowym LUKAS FIO.
Fundusze inwestycyjne zarządzane przez BZ WBK AIB TFI S.A. cechują ponadprzeciętne
długoterminowe wyniki zarządzania, będące efektem strategii inwestycyjnej polegającej na
inwestowaniu w spółki o niedoszacowanych aktywach lub perspektywach wzrostu.
Ponadprzeciętnym wynikom sprzyja takŜe stabilność zespołu doradców inwestycyjnych,
którzy od wielu lat konsekwentnie działają według tej samej filozofii inwestycyjnej.
BZ WBK AIB TFI S.A. było wielokrotnie wyróŜniane za całokształt działalności spółki oraz
wyniki inwestycyjne funduszy. Tylko w minionym roku towarzystwo otrzymało tytuł
najlepszego polskiego TFI od dziennika Rzeczpospolita, tytuł Grand Prix w kategorii
Fundusze Inwestycyjne Godne Zaufania w ogólnopolskim badaniu Laur Klienta 2008 oraz
tytuł Marki Wysokiej Reputacji w rankingu Premium Brand.
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