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Plany gruntownego rozsze
rzenia oferty ma Go TFI. Pi
saliśmy o nich w polowie ub.r., 
kiedy akcjonariusze spółki 
zdecydowali o podwyższeniu 
kapitału zakładowego. Wów
czas na naszych łamach Beata 
Kielan, prezes Go TFI, zapo
wiadała, że prowadzona przez 
nią firma zamierza uruchomić 
m.in. fundusze otwarte. 

Fundusze otwarte od Go 
- Trudno powiedzieć, kiedy 

to ostatecznie nastąpi, bo nasze 
nowe fundusze - FIZ publiczne 
oraz FIO - oczekują teraz na 
zielone światło Komisji Nad
zoru Finansowego - zdradza 
dzisiaj Kielan. - Uchwalone 
przez WZ podwyższenie ka
pitału, do 800 tys. zł, przez 
emisję nowych akcji zaczniemy 
realizować wkrótce. Więcej 
szczegółów na razie nie mogę 
zdradzić - mówi prezes Go TFI. 

Ewentualna emisja akcji tra
fiłaby teraz na podatny grunt. 
Wzrost kursu Go TFI - o ponad 
26 proc., do 16,50 zł - rozpala 
wyobraźnie inwestorów rów
nież na forum „Parkietu" mimo 
niewielkiej płynności walorów 
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- w wolnym obrocie znajduje 
się jedynie 5 proc. kapitału 
zakładowego spółki. 

Akcje globalne od Caspara 
Dyskusji o akcjach innej 

spółki zarządzającej aktywami 
notowanej na NG na naszej 
stronie internetowej nie ma. 
Mimo to Caspar Asset Mana
gement - grupa, w której skład 
wchodzi Caspar TFI i firma 
dystrybucyjna F-Trust - rów
nież dynamicznie się rozwija. 
- Jeżeli chodzi o usługi 

zarządzania aktywami, to w 
styczniu, jeszcze przed ogło
szeniem decyzji EBC o skupie 
obligacji, uruchomiliśmy nowy 
portfel inwestujący połowę 
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aktywów w spółki niemiec
kie, a drugą połowę w firmy 
notowane na giełdach Europy 
Środkowo-Wschodniej. Cho
dzi w większości o duże, płynne 
podmioty. Na razie strategia 
ma niewielu klientów i skrom
ne aktywa, jednak to dopiero 
początek - mówi „Parkietowi" 
Leszek Kasperski, prezes Ca
spara. 

Sporo się dzieje również w 
samym Caspar TFI. W zeszłym 
tygodniu do KNF trafił wniosek 
o nowy subfundusz Caspar Pa
rasolowego FIO. - To fundusz 
akcji globalnych, na razie nie 
chciałbym zdradzać więcej -
zastrzega Kasperski. 

Więcej mówi o planach 
F-Trust. - W lutym uruchomi

liśmy pierwszą placówkę sta
cjonarną w Lesznie. Chcemy 
w niej testować stacjonarną 
sprzedaż, szczególnie pod ką
tem inwestycji emerytalnych. 
Jeżeli ten projekt wypali, będą 
kolejne tradycyjne oddziały. 
Jeżeli zaś chodzi o zdalny 
dostęp do naszych usług, to 
również niedawno umożliwili
śmy klientom bieżący podgląd 
posiadanego portfelafunduszy 
inwestycyjnych przez internet 
- wymienia Kasperski. 

Rok temu łączne aktywa 
Grupy Caspar wynosiły 650 
mln zł, teraz przekraczają 
700 mln zł. Aktywami na po
dobnym poziomie - 697 mln 
zł na koniec ub.r. - zarządza 
Go TFI. 

Niespodzianka od Invest
ment Fund Managers 
Do ciekawych wniosków 

można dojść na podstawie 
lektury raportu za 2014 r. 
jeszcze innej spółki zarządza
jącej aktywami - Investment 
Fund Managers (aktywami 
zarządza zależny od niej dom 
maklerski IFM Global Asset 
Management). 

„Celem strategicznym 
spółek grupy kapitałowej 
Investment Fund Managers 
jest zrealizowanie projektu 
funduszy IFM, który stworzy 
spółce zależnej możliwość 
zarządzania portfelami fundu
szy i da szanse na dynamiczny 
wzrost aktywów w zarządza
niu. Termin uruchomienia 
tego projektu został ustalony 
na II półrocze 2015 r.". 

Projekt rzeczywiście jest 
zaawansowany. W innym miej
scu spółka informuje bowiem, 
że w IV kw. ub.r. opracowała 
strukturę prawną, koncepcję 
produktową oraz zamysł sieci 
dystrybucji tych funduszy. 

Zresztą pierwsze doświad
czenia z funduszami inwesty
cyjnymi już ma. W czerwcu 
2014 r. wspólnie z AgioFunds 
TFI uruchomiła IFM Global
nych Szans FIZ. Jego aktywa na 
koniec stycznia przekroczyły 
22 mln zł. ©© 
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