Почитуван инвеститор,
Скопје, 31.12.2014

ВФП Премиум Инвест го затвори јавниот повик на 04.12.2014 и со тоа официјално го добивме
правото активно да ги управуваме и инвестираме средствата на фондот. Со оглед на тоа дека
имавме само три недели до крај на годината, успеавме дел од нашето портфолио да го пласираме во
акции на големи и стабилни компании во Германија, Америка и Австрија и со тоа да профитираме
од нивниот развој во иднина. За тие три недели успеавме да собираме 555.100€ од инвеститорите,
кои преку купување на удели во ВФП Премиум Инвест стана акционерии на следниве компани:
BMW AG - Најголемиот и најпознат германски произвoдител на луксузни автомобили;
После детална Анализа од страна на Аналитичкиот сектор на WVP Invest во Грац, Инвестицискиот
одбор на ВФП Фонд Менаџмент реши дел од средствата да ги инвестираме во ова компанија од која
очекуваме стабилна дивидента од 2,3 % годишно и веруваме дека има голем потенцијaл за раст и
развој во иднина. Развојот на светската економија, слабото евро како и стабилната финансиска
состојба и иновативноста на компанијата се едни од главните причини зошто BMW AG е дел од
нашето портфолио.
Berkshire Hathaway Inc - компанијата на Warren Buffett, најуспешниот инвеститор и еден од

најбогатите луѓе на светот;

Инвестицискиот одбор немаше голема дилема да реши дел од средствата да бидат инвестирани во
компанијата на најдобриот инвеститор на сите времиња. Со тоа направивме диверзификација по
валута и успеавме дел од нашето портфолио да биде инвестиранo во Њујоршка Берза во
Американски Долари. Очекуваниот раст на Американската економија, растот на доларот,
ефикасното корпоративното управување како и миксот на компаниите кој се дел од портфолиото на
Berkshire Hathaway Inc ни дава сигурност дека ќе профитираме од овој развој уште многу години
откако легендарниот инвеститор Warren Buffett нема да биде меѓу живите на оваа планета.
Daimler AG - Германскиот гигант на автоиндустријата, меѓудругото познат по прозиводство на
автомобилската марка Mercedes - Benz;
Аналитичкиот сектор на WVP Invest во Грац ја препорача ова компанија, која е многу повеќе од
производител на Mercedes Benz. Daimler AG е истотака еден од најголемите производители на
камиони, автобуси, има своја банка - Mercedes Bank, компанија за лизинг на камиони - Daimler Truck
Financial како и компанија за лизинг и финансирање на луксузни автомобили - Mercedes Benz
Financial.
Инвестицискиот Одбор на ВФП Фонд Менаџмент ја анализираше финансиската состојба на ова
компанија, ги анализиравме претпоставките за идните приходи и добивики, како и растот на
дивидентата и сите беа позитивни, со што и решивиме дел од средствата на нашите инвеститори да
бидат инвестирани во ова компанија. Со очекувана годишна дивидента од 3,5 %, раст на светската
економија како и слабото евро кое ќе го стимулира експортот, веруваме дека нашите акции во
Daimler AG во следните години ќе вредат многу повеќе.

Raiffeisen Bank International - Најголемата Банкарска Групација во Австрија;
Како една од најголемата Банкарска Групација во Австрија проширана во Источна и Југоисточна
Европа, добар дел од приходите ги реализира од бизнисот во овој регион. Украинската криза како и
падот на Рускиот рубл, придонесоа на голем пад на цената на акцијата на Raiffeisen Bank
International. Познавајќи ја големината и важноста на ова компанија во Авсрија, Инвестицискиот
Одбор реши да се искористи ова ситуација и многу мал дел од портфолиото да купиме акции под
хисториски ниски цени. Веруваме дека откако ќе се решат овие проблеми цената на акциите ќе
вредат многу повеќе. Во исто време активно ќе ги следиме случувањата и ако оцениме дека треба да
се продават акциите, ќе го направиме тоа.
Allianz SE - една од најголемемит Осигурителни и Финансиски компании во светот;
Имајќи ја во предвид нашата долгорочна традиција и искуство во осигурителниот бизнис ни беше
лесно да ја анализираме и да решиме дел од нашите средства да ги инвестираме во најголемата
осигурителна компанија во Германија, која дејствува низ цел свет. Освен во осигурителниот бизнис,
кој многу профитабилно го води, Allianz SE има истотака големи Финансиски компании, меѓудругото
и најголемото друштва за управување со обврзнички инвестициски фондови во светот - PIMCO, која
во моментот има 1,97 трилиони долари под менаџмент. Стабилните приходи, кој се многу важни за
една осигурителна компанија, константиот раст на добивката, ефикасниот менаџмент со германска
етика на работа, како и атрактивната просечна годишна дивидента од 4,8 %, се доволни аргументи
за инвестицискиот одбор да реши дел од средствата да бидат инвестирани во ваква успешна
компанија.
Драги инвеститори, како што можете да приметите, портфолиото на ВФП Премиум Инвест за кратко
време се збогати со успешни компании во различни земји, индустрии и валути.
За 2015 имаме во план нашето портфолио да го инвестираме и во други индустрии како што се
Фармацевската индустрија, Нафтената, ИТ и Прехранбената индустрија. Преку професионална
анализа ќе инвестираме во големи и сигурни компани, лидери во својот сектор коии имаат голем
потенцијал за раст и развој.
Далбоко сме уверени дека како акционери на овие големи и успешни компани од различни
индустри имаме шанса, во среден и долгорочен период, да профитираме од нивниот развој и
развојот на светската економија.

Со почит,
ВФП Фонд Менаџмент
Артон Лена - CEO / CIO

