Powtarzalne, wyróżniające
nas na tle konkurencji wyniki
powodują, że od lat jesteśmy
w gronie najefektywniejszych
krajowych ﬁrm zarządzających
funduszami.

sukces nie jest
dziełem przypadku
Misją Investors TFI jest efektywne i odpowiedzialne zarządzanie powierzonymi
nam pieniędzmi. Od lat misję tę realizujemy w praktyce.
Dla wielu klientów fundusze inwestycyjne
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Wyróżniające na tle rynku
wyniki inwestycyjne znajdują
odzwierciedlenie w napływie
środków do subfunduszy Investors
– w ciągu ostatnich pięciu lat
klienci powierzyli nam 3,4 mld zł.
Ważną częścią naszej działalności
są pracownicze programy emerytalne
(PPE i PPK) – prowadzimy ich
ponad 200.

wiodąca firma
zarządzająca
funduszami
Dzięki bardzo dobrym wynikom subfunduszy Investors i stale rozwĳanej współpracy
z renomowanymi partnerami, jesteśmy w ścisłej czołówce krajowych Towarzystw
Funduszy Inwestycyjnych.
Od dziewiętnastu lat zarządzamy Pracowniczymi

Ponad 148 tys. indywidualnych

Programami Emerytalnymi, a od 2019 również

i instytucjonalnych klientów powierzyło

Pracowniczymi Planami Kapitałowymi.

nam 8,4 mld zł, z czego 6,5 mld zł

Współpracują z nami zarówno duże przedsiębiorstwa

to aktywa ulokowane w funduszach

i korporacje międzynarodowe, jak i małe i średnie

otwartych, skierowanych do szerokiego

ﬁrmy rodzinne.

kręgu inwestorów.

Aktywa detalicznych funduszy otwartych największych krajowych TFI (mld zł)
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Źródło: Analizy Online, stan na 30 czerwca 2020 r. Aktywa funduszy otwartych, z wyłączeniem funduszy przeznaczonych
jedynie dla wybranych inwestorów.

Subfundusze Investors oferowane są w sieci ponad tysiąca oddziałów renomowanych banków i domów maklerskich.
Wyróżniają nas wyniki inwestycyjne. To właśnie dzięki nim od lat jesteśmy nagradzani jako najlepsza krajowa
ﬁrma zarządzająca funduszami inwestycyjnymi. Potwierdzeniem wysokiej efektywności zespołu zarządzających
Investors są liczne nagrody i wyróżnienia, którymi w ciągu ostatnich lat utytułowane zostały nasze subfundusze.

Subfundusze Investors
mogą być podstawą
dobrze zdywersyﬁkowanego
portfela inwestycyjnego,
w skład którego pośrednio
wchodzą obligacje skarbowe
i korporacyjne, akcje oraz
złoto.

szeroka
gama strategii
inwestycyjnych
Zarządzamy 23 subfunduszami otwartymi o zróżnicowanych
strategiach inwestycyjnych.
W naszej ofercie są zarówno produkty dla osób

Subfundusze Investors to rozwiązania

szukających krótkoterminowej lokaty kapitału,

o zróżnicowanym proﬁlu dochodu i ryzyka.

jak i subfundusze pozwalające zbudować dobrze

Są wśród nich zarówno takie, które

zdywersyﬁkowany długoterminowy portfel inwesty-

przeznaczone są dla konserwatywnych

cyjny. Nasi klienci mają różne potrzeby. Część z nich

inwestorów, jak i produkty umożliwiające

potrzebuje znaleźć sposób na krótkoterminowe

korzystanie z potencjału, jaki dają spółki

zagospodarowanie nadwyżki ﬁnansowej. Inni chcą

nowych technologii.

zainwestować pieniądze przeznaczone na edukację
dzieci lub na emeryturę. Są wreszcie tacy, którzy chcą
znaleźć wiarygodnego partnera, który będzie efektywnie zarządzał funduszami akcyjnymi inwestującymi
na giełdach nie tylko w Polsce, ale również w Europie
Zachodniej, USA, Azji czy Ameryce Południowej.

Fundusze

Investor Parasol FIO

Investor Parasol SFIO

Surowcowe

Investor Gold Otwarty

Nieruchomości

Investor Nieruchomości i Budownictwa

Akcji

Investor Akcji
Investor Akcji Spółek Dywidendowych
Investor Top 25 Małych Spółek
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek

Zrównoważone

Investor Zrównoważony

Stabilnego wzrostu

Investor Zabezpieczenia Emerytalnego

Obligacji

Investor Obligacji

Ochrony kapitału
Oszczędnościowe

Investor Akcji Rynków Wschodzących
Investor Akcji Spółek Wzrostowych
Investor BRIC
Investor Ameryka Łacińska
Investor Indie i Chiny
Investor Rosja
Investor Turcja
Investor Niemcy
Investor Nowych Technologii

Investor Obligacji Korporacyjnych
Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus
Investor Bezpiecznego Wzrostu

Investor Oszczędnościowy

Investor Dochodowy

Zdajemy sobie sprawę,
że za sukcesem każdej ﬁrmy
stoją pracujący w niej ludzie.
Zatrudniamy jeden z najlepszych
zespołów zarządzających w kraju.

stabilny zespół
zarządzający
Subfunduszami Investors zarządza zespół wysokiej klasy specjalistów,
z których większość od lat związana jest z naszą ﬁrmą. Ich wiedza i wieloletnie
doświadczenie rynkowe powodują, że nasze subfundusze od lat są nagradzane
za osiągane wyniki inwestycyjne.
Strategia większości subfunduszy Investors bazuje na selekcji, czyli wyszukiwaniu do portfeli najlepszych inwestycji,
bez względu na udział danej spółki w indeksach giełdowych, czy też jej rozpoznawalność. Od wielu lat uzupełniamy
portfele inwestycyjne o papiery wartościowe ﬁrm notowanych na giełdach zagranicznych. Dzięki temu możemy
między innymi inwestować w branże i sektory, które nie są reprezentowane na warszawskiej giełdzie.
Takie podejście wymaga dużej wiedzy i doświadczenia wszystkich członków zespołu zarządzającego oraz doskonałej
współpracy między nimi. To właśnie te czynniki decydują o ponadprzeciętnych wynikach subfunduszy Investors.

Pięcioletnie stopy zwrotu subfunduszy Investors na tle konkurencji
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Źródło: Źródło: Analizy Online. Dane na dzień 30.06.2020 r.
* Grupy porównawcze zgodne z deﬁnicją Analiz Online: fundusze dłużne uniwersalne (Investor Oszczędnościowy),
fundusze dłużne papierów skarbowych długoterminowe (Investor Obligacji), fundusze mieszane stabilnego wzrostu
(Investor Zabezpieczania Emerytalnego), fundusze mieszane zrównoważone (Investor Zrównoważony),
fundusze akcji polskich uniwersalne (Investor Akcji, Investor Akcji Spółek Dywidendowych)

Doświadczenie jest jednym
z kluczowych elementów
wpływających na długoterminową
efektywność zarządzania.
Nasze najpopularniejsze
subfundusze inwestycyjne
należą do najdłużej działających
tego typu podmiotów na rynku.

ponad 20 lat
doświadczenia
Nasze najstarsze subfundusze są obecne na rynku już od ponad 20 lat.
Mamy również osiemnastoletnie doświadczenie w zarządzaniu Pracowniczymi
Programami Emerytalnymi. Zdobyte doświadczenie przekłada się na nasze wyniki.
2019 r.

2016 r.

• Investor Akcji Spółek Dywidendowych:
Nagroda Alfa 2019. Najlepszy fundusz akcji
polskich uniwersalnych – Analizy Online
• Investor Akcji:
Nagroda Złoty Portfel 2019. Najlepszy fundusz akcji
polskich – Gazeta Giełdy i Inwestorów Parkiet
• Investor Nowych Technologii:
Nagroda Złoty Portfel 2019. Najlepszy fundusz akcji
zagranicznych – Gazeta Giełdy i Inwestorów Parkiet
• Investor Zrównoważony:
Nagroda Alfa 2019. Najlepszy fundusz zrównoważony
– Analizy Online
• Investor Zabezpieczenia Emerytalnego:
Nagroda Alfa 2019. Najlepszy fundusz stabilnego wzrostu
– Analizy Online

• Investor Zrównoważony:
Nagroda Złoty Portfel 2016. Najlepszy fundusz
zrównoważony – Gazeta Giełdy i Inwestorów Parkiet
• Investor Zabezpieczenia Emerytalnego:
Nagroda Alfa 2016. Najlepszy fundusz stabilnego wzrostu
– Analizy Online
• Investor Oszczędnościowy:
Nagroda Alfa 2016. Najlepiej sprzedający się fundusz 2016
– Analizy Online

2018 r.
• Investor Zrównoważony:
Nagroda Alfa 2018. Najlepszy fundusz zrównoważony
– Analizy Online
• Investor Obligacji:
Nagroda Alfa 2018. Najlepszy fundusz polskich papierów
dłużnych – Analizy Online
• Investor Oszczędnościowy: Wyróżnienie w kategorii Najlepszy
fundusz gotówkowy i pieniężny 2018 – Analizy Online
• Investor Akcji Spółek Dywidendowych:
Nagroda Złoty Portfel 2018. Najlepszy fundusz akcji polskich
– Gazeta Giełdy i Inwestorów Parkiet
• Investor Top 25 Małych Spółek: Wyróżnienie w kategorii
Najlepszy fundusz akcji polskich małych i średnich spółek 2018
– Analizy Online

2017 r.
• Investor Zabezpieczenia Emerytalnego:

•

•
•
•

Nagroda Alfa 2017. Najlepszy fundusz stabilnego wzrostu
– Analizy Online
Investor Obligacji:
Nagroda Alfa 2017. Najlepszy fundusz polskich papierów
dłużnych – Analizy Online
Investor Oszczędnościowy: Wyróżnienie w kategorii Najlepszy
fundusz gotówkowy i pieniężny 2017 – Analizy Online
Investor Oszczędnościowy: Wyróżnienie w kategorii Najlepiej
sprzedający się fundusz 2017 – Analizy Online
Investor Top 25 Małych Spółek: Wyróżnienie w kategorii
Najlepszy fundusz akcji polskich małych i średnich spółek
– Analizy Online

2015 r.
• Investor Zabezpieczenia Emerytalnego: Wyróżnienie
w kategorii Najlepszy fundusz stabilnego wzrostu 2015
– Analizy Online
• Investor Zrównoważony: Wyróżnienie w kategorii
Najlepszy fundusz zrównoważony 2015 – Analizy Online

2014 r.
• Investor Zabezpieczenia Emerytalnego:
Nagroda Alfa 2014. Najlepszy fundusz stabilnego wzrostu
– Analizy Online
• Investor Zrównoważony:
Nagroda Alfa 2014. Najlepszy fundusz zrównoważony
– Analizy Online
• Investor Akcji:
Nagroda Alfa 2014. Najlepszy fundusz akcji polskich
– Analizy Online

2013 r.
• Investor Zabezpieczenia Emerytalnego:
Nagroda Alfa 2013. Najlepszy fundusz stabilnego wzrostu
– Analizy Online
• Investor Zrównoważony:
Nagroda Alfa 2013. Najlepszy fundusz zrównoważony
– Analizy Online
• Investor Zrównoważony:
Nagroda Złoty Portfel 2013. Najlepszy fundusz
zrównoważony – Gazeta Giełdy i Inwestorów Parkiet
• Investor Akcji: Wyróżnienie w kategorii
Najlepszy fundusz akcji 2013 – Analizy Online
• Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek:
Wyróżnienie w kategorii Najlepszy fundusz akcji
Nowej Europy 2013 – Analizy Online

2010 r.
• Investor Gold FIZ:
Nagroda Złoty Porfel. Najwyższa stopa zwrotu
– Gazeta Giełdy i Inwestorów Parkiet

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.). Wartość jednostek uczestnictwa może cechować się dużą zmiennością, w związku z czym uczestnik funduszu powinien
liczyć się z możliwością utraty części wpłaconego kapitału.
Tytuł (Najlepsze TFI 2013, 2016, 2017, 2018, 2019) oraz Nagrody (Złoty Portfel 2013, 2015, 2016, 2018 i Alfa 2013, 2014, 2017, 2018,2019) zostały
przyznane zgodnie z przyjętymi głównymi faktami i założeniami, w tym przynależnością do grup porównawczych oraz źródłami informacji wykorzystanymi
do porównania przez Gazetę Giełdy Parkiet, dziennik Rzeczpospolita oraz Analizy Online. Data sporządzenia materiału – 30.06.2020 r.

