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Wyzwania i zalety dystrybucji 
niepublicznego funduszu  

inwestycyjnego zamkniętego 

W ostatnich latach obserwujemy niezwykle dynamiczny rozwój segmentu funduszy inwestycyjnych zamkniętych. 

Zainteresowanie emitowanymi przez nie certyfikatami inwestycyjnymi rośnie z roku na rok z uwagi na elastyczność strategii 

inwestycyjnej takich funduszy, wysokie stopy zwrotu i transparentną działalność. Ponadto, w przeciwieństwie do funduszy 

inwestycyjnych otwartych, wskazane instrumenty finansowe mogą być przedmiotem obrotu prawnego na rynku wtórnym.

Towarzystwa funduszy inwestycyjnych prześcigają się w wymyśla-

niu coraz bardziej alternatywnych strategii inwestycyjnych, w któ-

rych inwestycje obejmują aktywa dotąd niekojarzone z rynkiem 

kapitałowym. Powstały fundusze oparte o tak nietypowe aktywa 

jak zielona energia, lasy, kamienice, a nawet filmy. Coraz większa 

świadomość inwestycyjna potencjalnych uczestników sprawia, że 

dystrybucja certyfikatów inwestycyjnych musi opierać się wła-

śnie o taką różnorodność oraz długofalowe utrzymywanie relacji 

z klientem, który z obserwatora staje się świadomym uczestnikiem 

procesu inwestycyjnego. W zakresie pozostającym poza tajemnicą 

zawodową towarzystwa na bieżąco informują inwestorów o po-

czynionych czynnościach, nakładach oraz ich wpływie na stopę 

zwrotu z funduszu.

Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne 

zamknięte możemy podzielić na publiczne i niepubliczne. Obrót 

certyfikatami niepublicznymi najczęściej odbywa się poprzez 

transakcje organizowane przez firmy inwestycyjne, jednak ten 

rynek pozostaje nadal niedostępny dla większości inwestorów. 

Niemniej jednak stale się rozwija z uwagi na fakt, że wiele funduszy 

inwestycyjnych zamkniętych nie jest stawianych w stan likwidacji 

po okresie inwestycyjnym, lecz reinwestuje środki swoich klientów. 

Ci zaś mogą umorzyć swoje instrumenty lub (bez konieczności ge-

nerowania dodatkowego cash flow w funduszu) zbyć je na rzecz 

innego uczestnika lub nowej osoby. Kojarzenie takich zleceń coraz 

częściej staje się częścią oferty domów maklerskich, współpracują-

cych z zarządzającymi funduszami inwestycyjnymi.

Zbycie zaś publicznych certyfikatów inwestycyjnych może nastąpić 

w drodze sprzedaży certyfikatów inwestycyjnych na rynku publicz-

nym według aktualnej ceny rynkowej, po jakiej są one notowane 

(certyfikaty inwestycyjne są poddawane stałej wycenie rynku i no-

towane na rynku regulowanym), lub poza rynkiem regulowanym 

na podstawie indywidualnej umowy sprzedaży za pośrednictwem 

lub bez pośrednictwa domu maklerskiego. Aktywna dystrybucja 

certyfikatów inwestycyjnych wymaga jednak dość szczególnych 

przygotowań w zakresie struktury prawnej funduszu oraz samego 

procesu sprzedaży. O ile w funduszach, w których ilość uczestni-

ków jest niezmienna, płynność aktywów może być niska, a rola 

Zgromadzenia Inwestorów istotna, o tyle w funduszach, w których 

dochodzi do dużej zmienności w składzie inwestorów – ochrona ich 

interesu implikuje określone rozwiązania prawne. W szczególności 

niezbędne jest zapewnienie możliwości umorzenia certyfikatu in-

westycyjnego w określonej perspektywie. Daty wykupu muszą być 

zbieżne ze strategią inwestycyjną, profilem ryzyka funduszu oraz 

oczekiwaniami inwestorów. Także w procesie sprzedaży lub ma-

teriałach marketingowych inwestor powinien otrzymać transpa-

rentną informację o terminach możliwego wyjścia z funduszu oraz 



ograniczeniach z tym związanych. Niejednokrotnie do statutów 

funduszy wprowadzane są ograniczenia wykupu, polegające na 

stopniowej redukcji umarzanych certyfikatów, jeśli łączna wartość 

certyfikatów przedstawionych do wykupu w danym dniu naruszy-

łaby płynność i nie pozwoliła na realizację polityki inwestycyjnej. 

Niemniej jednak, obowiązkiem towarzystwa funduszy inwestycyj-

nych jest zwrócenie zainwestowanych środków swoim klientom 

i nieprawidłowe zarzadzanie płynnością, w świetle oczekiwanych 

lub potencjalnych umorzeń, może doprowadzić do niezadowolenia 

klientów i w konsekwencji kryzysu reputacyjnego funduszu.

Dość istotnymi ograniczeniami, związanymi z dystrybucją certy-

fikatów inwestycyjnych, są ograniczenia w ilości możliwych do 

przekazania informacji potencjalnym inwestorom oraz sama liczba 

inwestorów, do których w ramach danej emisji można przekazać 

stosowne propozycje nabycia. Zdecydowana większość funduszy 

inwestycyjnych zamkniętych jest oferowana niepublicznie, co 

oznacza, że informacja o emisji i jej parametrach dociera do niewiel-

kiej grupy, starannie wyselekcjonowanych inwestorów – stąd też 

alternatywne fundusze inwestycyjne są często uważane za luksu-

sowe, wręcz niedostępne dla zwyczajnych inwestorów. W ramach 

emisji pierwotnej należy zidentyfikować również ograniczenie kwo-

towe (40.000,00 euro) co do wartości minimalnej inwestycji, które 

to ograniczenie nie jest stosowane w obrocie na rynku wtórnym. 

Z jednej strony ułatwia to organizację rynku wtórnego, z drugiej zaś 

prowadzi niejednokrotnie do znacznego rozdrobnienia w składzie 

uczestników funduszu i kłopotach towarzystw funduszy inwesty-

cyjnych w płynnej obsłudze swoich inwestorów.

W zakresie ograniczeń w przekazywaniu informacji – warunki 

emisji certyfikatów inwestycyjnych są dokumentem sformalizo-

wanym, którego treść wyznaczają przepisy ustawy i rozporzą-

dzenia. Po przydzieleniu certyfikatów inwestycyjnych, uczestnik 

ma również ograniczony dostęp m.in. do składu portfela funduszu 

oraz dokonanych przezeń transakcjach, chyba że fundusz emituje 

publiczne instrumenty finansowe. Tego typu ograniczenia utrud-

niają utrzymywanie relacji z klientem oraz bieżące zapewnienie go 

o prawidłowości poczynań zarządzającego. Wielu klientów bowiem, 

nawiązując do ekskluzywności takich funduszy, chce trzymać 

rękę na pulsie swojej inwestycji, podczas gdy oprócz oficjalnych 

wycen funduszu oraz sprawozdań finansowych, praktycznie nie 

mogą oni mieć dostępu do tajemnicy zawodowej zarządzającego.

Aktywna dystrybucja certyfikatów inwestycyjnych jest więc  

świetnym sposobem na szybkie zwiększenie wartości akty-

wów funduszu, ale i niesie za sobą ryzyka. Są one związane z ko-

niecznością zarządzania funduszem z uwzględnieniem nie tylko 

interesu uczestników, ale i ich oczekiwań co do stopy zwrotu, 

płynności lub transparentności. Fundusze inwestycyjne zamknię-

te, dzięki swojej elastycznej polityce inwestycyjnej idealnie wręcz 

wpasowują się w niszę rynkową i są odpowiedzią na znużenie tra-

dycyjnymi formami inwestowania. I będą nadal się rozwijać, o ile 

zarządzający z zimną głową i najwyższą starannością będą dbali 

nie tylko o realizację swoich celów, ale i sprostanie oczekiwaniom 

inwestorów, które wyartykułowali oni podczas procesu nabywa-

nia instrumentów finansowych na skutek działań dystrybutorów.
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