O Santander TFI
yy Jedna z czołowych firm w obszarze zarządzania aktywami na polskim rynku
yy Ponad 20 lat doświadczenia na rynku polskim
yy Zaufanie ponad 150 tysięcy Klientów
yy Zarządzanie aktywami o wartości niemal 17 mld zł (stan na 30.12.2020 r.)
yy Elastyczna oferta pod kątem zakresu strategii inwestycyjnych, raportowania oraz
wsparcia informacyjnego
yy Indywidualnie negocjowane warunki
yy Długoletnie doświadczenie w zarządzaniu planami emerytalnymi: PPE, PPK

Nasz cel

W co i gdzie inwestujemy?

1.

Efektywne inwestowanie powierzonych środków
przy jednoczesnej kontroli ryzyka inwestycyjnego.

2.

Staranny dobór inwestycji, które mogą przynieść
dobre wyniki w przyszłości.

1.

W obligacje skarbowe i korporacyjne.

2.

W akcje polskie i zagraniczne.

3.

W Polsce i na całym świecie.

Fundusze zarządzane przez Santander TFI doceniane na rynku
Jakość potwierdzona poprzez liczne wyróżnienia w konkursie Alfa oraz nagrody Złoty Portfel „Parkietu” czy też Orły Wprost.

Alfa 2019

Złoty Portfel

Orły Wprost

4 wyróżnienia

II miejsce w kategorii Najlepszy
Fundusz Akcji Zagranicznych 2019

Nagroda w kategorii
Lider Biznesu 2020

Co oferujemy?
yy
yy
yy
yy
yy

Zarządzanie specjalistycznym, indywidualnym portfelem instrumentów finansowych.
Fundusze inwestycyjne otwarte oraz specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte.
Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK).
Pracownicze Programy Emerytalne (PPE).
Zarządzanie funduszami pod marką klienta („White Label”).

Obszar inwestycyjny w Santander TFI
Za dokonywanie inwestycji odpowiada jeden z najlepszych w Polsce zespołów specjalistów od rynków finansowych. W jego skład wchodzą:
dyrektor inwestycyjny, 7 zarządzających, 6 analityków oraz 4 dealerów.
Na dzień 30.12.2020 r. zespół liczył 9 doradców inwestycyjnych i 10 osób, które uzyskały prestiżowy certyfikat CFA (Chartered Financial Analyst).

Dostęp do wszystkich subfunduszy
Fundusze Santander to szeroki wybór subfunduszy reprezentujących zróżnicowane strategie inwestycyjne dostępne w ramach dwóch
funduszy parasolowych.

SANTANDER PRESTIŻ SFIO
Sprawdzona filozofia inwestycyjna połączona z najwyższą jakością usług.
Fundusz Santander Prestiż SFIO to:

yy
yy
yy

16 subfunduszy,
sprawdzona filozofia inwestycyjna połączona z najwyższą jakością usług,
szerokie i atrakcyjne spektrum portfeli – od dłużnych (opartych na obligacjach skarbowych), poprzez strategie mieszane (łączące
subfundusze akcji i obligacji), aż po bardziej ryzykowne portfele akcyjne.

SANTANDER FIO
Możliwość dopasowania inwestycji do akceptowanego poziomu ryzyka i oczekiwanych zysków.
Fundusz Santander FIO to:

yy
yy
yy

13 subfunduszy,
możliwość dopasowania inwestycji do akceptowanego poziomu ryzyka i oczekiwanych zysków,
aktywne zarządzanie inwestycją, dzięki szerokiej gamie subfunduszy.

Lista subfunduszy
O Subfunduszu

DŁUŻNE

MIESZANE

ABSOLUTNEJ
STOPY ZWROTU

AKCYJNE

Sugerowany minimalny
czas inwestycji

6 miesięcy – 3 lata

3 – 4 lata

3 – 5 lat

5 lat

Potencjalny zysk*
Poziom ryzyka*
W jakie aktywa inwestują
subfundusze?
•
akcyjne
•

dłużne

•

akcyjne lub dłużne

*Charakterystyka subfunduszu
(wg Kluczowych Informacji
dla Inwestorów)

niskie
niski

RYZYKO
ZYSK

wysokie
wysoki

Nasze wsparcie
yy
yy

Dedykowany opiekun na każdym etapie współpracy.
Dostęp do materiałów:

yy
yy

yy
yy
yy

yy
yy
yy
yy

bieżące notowania funduszy inwestycyjnych dostępne online – możliwość bieżącego monitorowania i porównywania
osiąganych wyników posiadanych funduszy inwestycyjnych w wybranym horyzoncie czasu,
komentarze rynkowe przygotowywane przez zarządzających funduszami Santander – komentarze tygodniowe publikowane
w każdy poniedziałek, komentarze miesięczne oraz komentarze specjalne – dostępne na stronie Santander.pl/TFI,
prospekty informacyjne,
dokumenty KIID,
sprawozdania finansowe,
karty subfunduszy.

Możliwość inwestowania zarówno w oddziałach, jak i przez internet.
Dostęp do infolinii pod numerem: 801 123 801 (czynna od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00-17.00).
Możliwość kontaktu mailowego – tfi@santander.pl

Tel. (+48) 22 431 52 25

Infolinia 801 123 801

Santander.pl/TFI
tfi@santander.pl

Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i mają wyłącznie charakter informacyjny.
Wartość aktywów netto niektórych subfunduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niektóre subfundusze mogą
inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP, jednostkę samorządu
terytorialnego, państwo członkowskie, jednostkę samorządu terytorialnego państwa członkowskiego, państwo należące do OECD lub międzynarodową
instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie.
Dane finansowe funduszy Santander FIO, Santander Prestiż SFIO oraz Santander PPK SFIO, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych
z uczestnictwem w funduszach znajdują się w kluczowych informacjach dla inwestorów, prospektach informacyjnych oraz tabeli opłat dostępnych w języku
polskim na Santander.pl/TFI i u dystrybutorów funduszy.
Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej
Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z danym funduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się
z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.
Santander TFI S.A. z siedzibą w Poznaniu, pl. Władysława Andersa 5, 61-894 Poznań, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000001132, NIP 778 13 14 701, kapitał zakładowy 13.500.000,00 PLN (wpłacony
w całości).
Materiały zamieszczone w niniejszej prezentacji są chronione prawem autorskim na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, 1293, 1669, 2245, 2339). Wszelkie prawa autorskie do materiałów zamieszczonych w niniejszym materiale
przysługują wyłącznie Santander TFI S.A. Santander TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego i podlega jej nadzorowi.
Stan na 3.02.2021 r.
2021 © Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwa Santander i logo ,,płomień” są zarejestrowanymi znakami towarowymi.

