
 

 

Warszawa, 09 lutego 2016 r. 

 

 

Informacja prasowa  
 

Wzrost aktywów funduszy zarządzanych przez Skarbiec TFI w 

styczniu 2016r. 

 

Na koniec stycznia 2016 r. wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI, jednego z 
największych na polskim rynku Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, wyniosła 14,9 mld zł i 
była wyższa w porównaniu do wartości aktywów na koniec grudnia 2015 roku (14,4 mld zł) 

 

 

Na koniec stycznia 2016r.: 

• aktywa funduszy finansowych i niefinansowych skierowanych do szerokiego grona 
inwestorów zarządzanych przez Skarbiec TFI wyniosły 2 980 mln i spadły o 111 mln 
w porównaniu do końca grudnia 2015r. (spadek o 3,6%), w tym  

• aktywa funduszy akcyjnych, mieszanych i alternatywnych zarządzanych przez 
Skarbiec TFI wyniosły 1 360 mln zł i spadły o 147 mln zł w porównaniu do wartości 
aktywów funduszy akcyjnych na koniec grudnia 2015r. (spadek o 9,8%) 

• aktywa funduszy pieniężnych, obligacji i aktywów niefinansowych zarządzanych 
przez Skarbiec TFI wyniosły 1 619 mln zł i wzrosły o 35 mln zł w porównaniu do 
końca grudnia 2015r. (wzrost o 2,2%) 

 

„Spadek aktywów funduszy finansowych w styczniu był głównie efektem zmiany wartości 
zarządzanych aktywów. Początek roku okazał się dla  światowych giełd trudnym okresem i 
utrzymująca się zwiększona zmienność skłoniła inwestorów do poszukiwania 
alternatywnych form inwestowania.  W naszych oczekiwaniach rynkowych, bardzo realnie 
braliśmy pod uwagę możliwość wystąpienia takiego scenariusza, stąd dołączyliśmy w 
styczniu do oferty nowe strategie.  

Pierwsza z nich to fundusz typu target return Skarbiec na 5 Fundusz Inwestycyjny 
Zamknięty Aktywów Niepublicznych z gwarancją rentowności lokat funduszu na poziomie 
6,75% i kosztach na maksymalnym poziomie 1,75% a druga to fundusz absolutnej stopy 
zwrotu Skarbiec Magna Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, który jest wspólną propozycją 
przygotowaną wraz z naszym partnerem J.P. Morgan Asset Management.  

Dzisiaj z zadowoleniem możemy powiedzieć, że nasze nowe propozycje spotkały się z 
dużym zainteresowaniem ze strony inwestorów. W styczniowych emisjach do naszych 
funduszy zamkniętych Uczestnicy wpłacili ponad 43 mln zł nowych środków.“ 

 

Łukasz Kędzior, Członek Zarządu Skarbiec Holding S.A. 



 

 

 

Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI  

  

dane w mln zł na 31.01.2016 r. 

Fundusze aktywów finansowych i niefinansowych skierowane do 
szerokiego grona inwestorów*  2 980,5    

w tym:   

fundusze akcji, mieszane i alternatywne  1 360,9    

fundusze pieniężne, obligacji i aktywów niefinansowych  1 619,5    

Fundusze dedykowane**  11 868,7    

Portfele instrumentów finansowych  56,6    

Razem  14 905,8    

 

Według stanu na dzień 31 stycznia 2016 r. Skarbiec TFI S.A. zarządzał 37 funduszami i 

subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów (w tym jednym funduszem Skarbiec-

Rynku Nieruchomości FIZ w likwidacji - będącym w stanie likwidacji) oraz 11 funduszami 

dedykowanymi. 
 

 

Źródło: Skarbiec Holding S.A. 

* W skład funduszy skierowanych do szerokiego grona inwestorów wchodzą subfundusze wydzielone w ramach funduszy 

Skarbiec FIO i Skarbiec – JPMorgan Asset Management Funds Polska SFIO, pozostałe specjalistyczne fundusze inwestycyjne 

otwarte oraz fundusze inwestycyjne zamknięte i fundusze inwestycyjne zamknięte aktywów niepublicznych skierowane do 

inwestorów indywidualnych.  

** Fundusze dedykowane definiowane są jako fundusze, których uczestnikiem jest jeden określony inwestor bądź ograniczona 

grupa inwestorów. Charakteryzują się indywidualną polityką inwestycyjną oraz warunkami dystrybucji, opracowanymi w 

porozumieniu z uczestnikami.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 Wyłącznym akcjonariuszem wiodącego na rynku polskim towarzystwa funduszy inwestycyjnych – Skarbiec TFI S.A.jest 
Skarbiec Holding S.A..Przedmiotem działalności Grupy Skarbiec jest zarządzanie funduszami inwestycyjnymi (fundusze 
inwestycyjne otwarte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, fundusze inwestycyjne zamknięte) oraz usługi 
zarządzania portfelami instrumentów finansowych na zlecenie.  

Po przeprowadzeniu pierwszej oferty publicznej akcje spółki Skarbiec Holding S.A. zadebiutowały 18 listopada 2014 roku na 
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do obrotu giełdowego wprowadzonych zostało 6 456 250 akcji serii A spółki 
Skarbiec Holding S.A.  

Akcje spółki Skarbiec Holding S.A. są notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą „SKARBIEC” i oznaczeniem „SKH”. 

Największymi akcjonariuszami spółki Skarbiec Holding S.A. jest Skarbiec Holding Limited, który posiada 74,6%  udziału oraz 
NN OFE z 5% udziałem w kapitale zakładowym i w głosach na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Do menadżerów 
zarządzających spółką Skarbiec należy 5,4% udziału w kapitale zakładowym i w głosach na walnym zgromadzeniu 
akcjonariuszy. 
 
 
 
Dodatkowe informacje: 

Marek Rybiec, Prezes Zarządu Skarbiec Holding S.A., tel.: +48 695 333 320, email: marek.rybiec@skarbiec.com.pl 


