Warszawa, 2014-01-28

Komunikat Zarządu Copernicus Capital TFI SA dotyczący Copernicus FIO Subfunduszu Dłużnych
Papierów Korporacyjnych

Zarząd Copernicus Capital TFI S.A. (Copernicus TFI) informuje, że w dniu 28 stycznia 2014 r., po
uzgodnieniu wartości lokat z audytorem oraz bankiem depozytariuszem, nastąpiło
przeszacowanie wartości aktywów Copernicus FIO Subfunduszu Dłużnych Papierów
Korporacyjnych (Subfundusz DPK), w wyniku czego cena jednostki uczestnictwa na dzień wyceny
27 stycznia 2014 r. została ustalona na poziomie 100,98 PLN.
Intencją Zarządu było maksymalnie konserwatywne podejście do wyceny portfela, przy założeniu
ewentualnej konieczności jego całkowitego upłynnienia w ustawowym terminie 6 miesięcy i
uniknięcia jego dalszego przeszacowania.
W dniu 22 stycznia 2014 r. Copernicus TFI złożył w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o
wydanie zgody na dokonanie wypłat uczestnikom Subfunduszu DPK w ratach, w taki sposób, iż
uczestnicy otrzymają należne kwoty w 2 ratach w okresie 6 miesięcy, liczonym od dnia 12 lutego
2014. Po najbliższym posiedzeniu KNF, planowanym na 4 lutego 2014 r., Copernicus TFI
spodziewa się oficjalnej decyzji w tym zakresie. Trwający obecnie termin zawieszenia
odkupywania jednostek uczestnictwa Subfundfuszu DPK upływa 11 lutego 2014 r.
„Jestem przekonany, że podjęte przez nas działania doprowadzą do odzyskania płynności
funduszu i kontynuacji jego działalności.” – powiedział Marcin Billewicz, Prezes Zarządu
Copernicus Capital TFI S.A.
Subfundusz DPK dokonywał większości inwestycji w okresie, kiedy Copernicus TFI było kierowane,
a fundusze zarządzane, przez osoby, które nie pełnią już żadnych funkcji w Copernicus TFI.
Całkowita zmiana zespołu zarządzającego w 2012 roku pozwoliła na osiągnięcie
ponadprzeciętnych wyników przez 4 pozostałe subfundusze, które zajęły czołowe miejsca w
swoich kategoriach w 2012 i 2013 roku – w tym Copernicus FIO Subfundusz Akcji
Dywidendowych, który zajął pierwsze miejsce po raz drugi z rzędu.
„Dokładamy wszelkich starań, aby zaangażowanie naszego zespołu i przeprowadzona
restrukturyzacja pomogły Subfunduszowi DPK wrócić do grona liderów w swojej kategorii.” –
dodaje Marcin Billewicz.
Sytuacja w Grupie Copernicus jest stabilna, a perspektywy pozytywne. Szacunkowe przychody
Grupy za 2013 r. wyniosły 69 mln zł, przy osiągnięciu zysku z działalności gospodarczej na
poziomie ponad 7 mln zł.
„Obecnie akcje Copernicus Securities S.A. są notowane ze znacznym dyskontem do wartości
księgowej, przy istotnej ich płynności. Widząc niedoszacowanie wartości papierów, osoby
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powiązane skupują akcje spółki. Prowadzone są również intensywne prace nad prospektem
emisyjnym, w celu przeniesienia notowań na rynek regulowany. Wczoraj, 27 stycznia 2014,
zostało również zwołane NWZA Copernicus Securities S.A., które będzie głosowało nad skupem
akcji własnych.” – powiedział Marek Witkowski, Prezes Zarządu Copernicus Securities S.A.
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