
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UFK Europa InWarren 

UFK Europa InWarren to Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, 

którego aktywa stanowią Certyfikaty Inwestycyjne InWarren 

Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (dalej: Fundusz). 

Poniżej znajdują się najważniejsze informacje dotyczące InWarren 

Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. 

Firma Zarządzająca: 

SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna 

Nazwa Funduszu Inwestycyjnego: 

InWarren Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 

Opis Funduszu: 

Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości aktywów Funduszu w wyniku 

wzrostu wartości lokat. Fundusz lokuje do 100% aktywów w akcje i inne papiery 

wartościowe emitowane przez spółkę Berkshire Hathaway Inc., papiery wartościowe lub 

udziały spółek, w które pośrednio lub bezpośrednio lokuje aktywa spółka Berkshire 

Hathaway Inc., papiery wartościowe lub udziały spółek, które bezpośrednio lub 

pośrednio lokują lub ulokowały aktywa w papiery wartościowe i prawa majątkowe 
wskazane powyżej, a także wierzytelności wobec powyższych podmiotów,  

z jednoczesnym zabezpieczeniem ryzyka kursowego poprzez wykorzystanie transakcji 

typu forward. 

Ryzyko inwestycyjne Funduszu: 

• bardzo niskie 

• niskie 

• średnie 

• wysokie 

• bardzo wysokie 

Parametry Funduszu: 

Waluta funduszu: 

PLN 

Opłaty Funduszu: 

stała: 1% w skali roku, jednak nie mniej niż 120 000 zł rocznie 
 

Dane SATURN TFI S.A.: 

SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 

ul. Mokotowska 56 

00-534 Warszawa 

http://www.saturn.pl 



 

Polityka inwestycyjna Funduszu: 

 

1. Z zastrzeżeniem  poniższych punktów, Aktywa Funduszu mogą być lokowane w: 

1) papiery wartościowe, 

2) udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, w tym spółkach prawa 

obcego, 

3) Instrumenty Rynku Pieniężnego, 
4) wierzytelności, w tym wierzytelności wobec osób fizycznych, 

5) waluty, 

6) Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, 

- pod warunkiem, że są zbywalne. 

2. Fundusz może lokować Aktywa w depozyty w bankach krajowych, bankach 

zagranicznych lub Instytucjach Kredytowych. 

3. Fundusz może lokować Aktywa w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne  

funduszy inwestycyjnych, w tym zarządzanych przez Towarzystwo, lub w tytuły 

uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania, mające siedzibę za 

granicą. 

4. Aktywa Funduszu będą lokowane głównie w: 

1) akcje i inne papiery wartościowe emitowane przez spółkę Berkshire Hathaway Inc., 

2) papiery wartościowe emitowane przez spółki oraz udziały spółek z ograniczoną 

odpowiedzialnością, w tym prawa obcego, w które pośrednio lub bezpośrednio 

lokuje aktywa spółka Berkshire Hathaway Inc., 

3) papiery wartościowe oraz udziały spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, w tym 

prawa obcego, które bezpośrednio lub pośrednio lokują lub ulokowały aktywa w 

papiery wartościowe i prawa majątkowe wskazane w ppkt 1 i 2, 

4) wierzytelności wobec podmiotów, o których mowa w ppkt 1 - 3. 

5. Podstawowym kryterium doboru do portfela Funduszu i utrzymania w nim papierów 
wartościowych i innych praw majątkowych, o których mowa w pkt 4, jest dążenie do 

osiągnięcia możliwie jak najwyższej oczekiwanej stopy zwrotu, przy możliwie jak 

najwierniejszym odzwierciedleniu modelu inwestycyjnego spółki Berkshire Hathaway 

Inc., w tym inwestycji bezpośrednich lub pośrednich dokonywanych przez spółkę 

Berkshire Hathaway Inc. 

6. Dobór lokat Funduszu, o których mowa w pkt 4 ppkt 1, dokonywany jest przede 

wszystkim w oparciu o następujące kryteria: 

1)  rodzaj i wartość aktywów, jakie emituje spółka, 

2) perspektywy wzrostu wartości spółki i jej aktywów, 
3) bieżące i prognozowane wyniki finansowe spółki, 

4) bezpieczeństwo prawne inwestycji, głównie w kontekście możliwości 

zabezpieczenia ryzyka walutowego związanego z inwestycją poprzez 

wykorzystanie transakcji mających za przedmiot Instrumenty Pochodne, w tym 

Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, głównie typu forward. 

 



 

 

7. Dobór lokat Funduszu, o których mowa w pkt 4 ppkt 2, dokonywany jest przede 

wszystkim w oparciu o następujące kryteria: 

1) rodzaj i wartość aktywów, jakimi dysponuje spółka, w którą pośrednio lub 

bezpośrednio lokuje aktywa spółka Berkshire Hathaway Inc., 

2) rozmiar zaangażowania kapitałowego spółki Berkshire Hathaway Inc. w dany 

podmiot oraz przyjęty poziom, na którym spółka ta dokonuje inwestycji, 
3) perspektywy wzrostu wartości spółki, w którą pośrednio lub bezpośrednio lokuje 

aktywa spółka Berkshire Hathaway Inc., lub jej aktywów, 

4) bieżące i prognozowane wyniki finansowe spółki w którą pośrednio lub 

bezpośrednio lokuje aktywa spółka Berkshire Hathaway Inc., 

5) bezpieczeństwo prawne inwestycji, głównie w kontekście możliwości 

zabezpieczenia ryzyka walutowego związanego z inwestycją poprzez 

wykorzystanie transakcji mających za przedmiot Instrumenty Pochodne, w tym 

Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, głównie typu forward. 

8. Dobór lokat Funduszu, o których mowa w ppkt 4 pkt 3, dokonywany jest przede 

wszystkim w oparciu o następujące kryteria: 
1) ocenę adekwatności struktury inwestycyjnej spółki pod kątem możliwości 

odzwierciedlenia lokat dokonywanych w spółkę Berkshire Hathaway Inc. lub przez 

spółkę Berkshire Hathaway Inc. w inne podmioty, 

2) perspektywy wzrostu wartości spółki, 

3) bieżące i prognozowane wyniki finansowe spółki. 

9. W przypadku lokat, o których mowa w pkt 4 ppkt 4, a także gdy w ramach lokat, o 

których mowa w pkt 4 ppkt 1 - 3, Fundusz będzie nabywał instrumenty dłużne, dobór 

lokat dokonywany jest przede wszystkim w oparciu o następujące kryteria: 

1) bieżąca i prognozowana rentowność, 

2) poziom dochodowości lokaty, 
3) ryzyko walutowe i możliwość jego zabezpieczenia poprzez wykorzystanie 

transakcji mających za przedmiot Instrumenty Pochodne, w tym 

Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, głównie typu forward, 

4) termin wykupu lub zapadalności lokaty, 

5) zaangażowanie kapitałowe Funduszu, w tym w udziałowe papiery wartościowe 

lub udziały podmiotu, którego dłużne papiery wartościowe lub wierzytelności 

mają być przedmiotem lokaty Funduszu, w szczególności wpływ potencjalnej 

lokaty na możliwość zwiększenia wartości udziałowych papierów wartościowych 

lub udziałów spółek posiadanych przez Fundusz, 
6) zabezpieczenie finansowe oferowane przez podmiot, którego dłużne papiery 

wartościowe lub wierzytelności mają być przedmiotem lokaty Funduszu. 

10. Z zastrzeżeniem pkt 11 i 12, podstawowym kryterium uwzględnianym w decyzjach 

inwestycyjnych w odniesieniu do rodzajów lokat innych niż wymienione w pkt 4 jest 

potrzeba zapewnienia odpowiedniej płynności Funduszu. Decyzje inwestycyjne 

dotyczące tej części portfela będą również uwzględniały porównanie dochodowości 

lokat, bieżący i oczekiwany poziom stóp procentowych, obecną i oczekiwaną inflację, 

ryzyko walutowe oraz ryzyko kontrahenta. 

 

 



 

11. Głównym kryterium doboru walut obcych przez Fundusz jest zapewnienie możliwości 

wywiązania się przez Fundusz z zobowiązań wyrażonych w walutach obcych. 

12. Z wyłączeniem lokat w Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane 

Instrumenty Pochodne, lokaty inne niż określone w pkt 4:  

1) będą miały na celu zwiększenie rentowności Funduszu, przy zachowaniu 

bezpieczeństwa lokaty i jej płynności oraz  

2) w okresie nie dłuższym niż 36 miesięcy od dnia zarejestrowania Funduszu w 
rejestrze funduszy inwestycyjnych - będą dokonywane wyłącznie w zakresie i do 

czasu, kiedy Fundusz nie będzie mógł inwestować w lokaty określone w pkt 4, 

3) w okresie innym niż wskazany w ppkt 2 - będą stanowić od 0 do 20 % wartości 

Aktywów Funduszu.  

13. W przypadku podjęcia zamiaru dokonania lokaty, o której mowa w pkt 4, Towarzystwo 

przed podjęciem decyzji inwestycyjnej może zlecić wykonanie analizy ekonomiczno-

prawnej przedmiotu inwestycji (due diligence), w tym także wyceny aktywów 

stanowiących potencjalny przedmiot lokaty, podmiotowi wyspecjalizowanemu w tym 

zakresie. 

 



 

Zasady dywersyfikacji lokat Funduszu: 

1. Z zastrzeżeniem pkt 2, papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego 

wyemitowane przez jeden podmiot, wierzytelności wobec tego podmiotu i udziały w 

tym podmiocie, nie mogą stanowić łącznie więcej niż 20% wartości Aktywów Funduszu. 
2. Ograniczenie, o którym mowa w pkt 1, nie stosuje się do papierów wartościowych 

emitowanych, gwarantowanych lub poręczanych przez Skarb Państwa, Narodowy Bank 

Polski, państwa należące do OECD albo międzynarodowe instytucje finansowe, których 

członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno z państw należących do 

OECD. 

3. Depozyty w jednym banku krajowym, banku zagranicznym lub Instytucji Kredytowej nie 

mogą stanowić więcej niż 20% wartości Aktywów Funduszu. 

4. Waluta obca jednego państwa ani euro nie może stanowić więcej niż 20% wartości 

Aktywów Funduszu. 

5. Fundusz może zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych, bankach zagranicznych lub 
Instytucjach Kredytowych, pożyczki i kredyty o łącznej wysokości nieprzekraczającej 

75% Wartości Aktywów Netto Funduszu w chwili zawarcia umowy pożyczki lub kredytu. 

6. Fundusz może udzielać pożyczek pieniężnych do wysokości 50% (pięćdziesięciu procent) 

wartości Aktywów Funduszu, przy czym wysokość pożyczki udzielonej jednemu 

podmiotowi nie może przekroczyć 20% (dwudziestu procent) wartości Aktywów 

Funduszu. 

7. Fundusz udziela pożyczek pieniężnych na następujących zasadach: 

1) pożyczkobiorcą może być spółka, której papiery wartościowe lub udziały stanowią 

składnik Aktywów Funduszu lub w przypadku gdy nabycie lub objęcie papierów 

wartościowych spółki jest przez Fundusz planowane a udzielenie pożyczki wynika 
ze struktury transakcji, w której uczestniczy Fundusz; 

2) Fundusz dokona badania zdolności pożyczkobiorcy w zakresie zdolności do obsługi 

i spłaty zobowiązań i uzna je za wystarczające; 

3) pożyczkobiorca będzie zobowiązany do wykorzystania pożyczki wyłącznie na 

określony w umowie pożyczki cel; 

4) pożyczkobiorca ustanowi na rzecz Funduszu co najmniej jedno z wymienionych 

poniżej zabezpieczeń: 

a) hipoteka na nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego 

nieruchomości, 
b) zastaw lub zastaw rejestrowy, 

c) zabezpieczenie finansowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 kwietnia 

2004 roku o niektórych zabezpieczeniach finansowych, 

d) cesja wierzytelności, w tym wierzytelności przyszłych, 

e) przewłaszczenie na zabezpieczenie praw majątkowych, 

f) gwarancja lub poręczenie osoby trzeciej, 

g) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową z wystawienia 

pożyczkobiorcy, 

h) blokada papierów wartościowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5) Minimalna  wartość zabezpieczeń ustanowionych przez potencjalnych 
pożyczkobiorców nie będzie niższa niż 25% (dwadzieścia pięć procent) wartości 

pożyczki. 

6) Spłata pożyczek, o których mowa w pkt 6 powyżej będzie następowała w ratach. 

Umowa pożyczki określi każdorazowo wysokość oprocentowania i warunki spłaty 

pożyczki, w szczególności: 

a) termin spłaty lub harmonogram spłat; 

b) wysokość rat lub sposób ich obliczenia; 

c) okres karencji w spłacie rat pożyczki; 

d) możliwość okresowego zawieszenia spłat; 

e) zasady przedterminowej spłaty. 
8. Fundusz będzie lokował nie mniej niż 80% wartości Aktywów Funduszu w aktywa inne 

niż: 

1) papiery wartościowe będące przedmiotem publicznej oferty chyba że papiery 

wartościowe stały się przedmiotem publicznej oferty po ich nabyciu przez Fundusz; 

2) papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, chyba że 

papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym po ich 

nabyciu przez Fundusz; 

3) instrumenty rynku pieniężnego, chyba że zostały wyemitowane przez spółki 

niepubliczne, których akcje lub udziały wchodzą w skład portfela inwestycyjnego 

Funduszu. 
9. Fundusz zobowiązany jest dostosować strukturę portfela inwestycyjnego do wymagań 

określonych w Ustawie oraz Statucie w terminie 36 miesięcy od dnia rejestracji 

Funduszu. 

Ryzyka związane z inwestycją w Fundusz: 

Do głównych czynników ryzyka należą: 
A. Ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Fundusz prowadzi działalność: 

• ryzyko makroekonomiczne, 

• ryzyko zmian otoczenia prawnego Funduszu, 

• ryzyko branżowe, 

• ryzyko specyficznej spółki, 

• ryzyko instrumentu bazowego dla inwestycji w instrumenty pochodne, 

• ryzyko stopy procentowej, 

• ryzyko zaburzeń w działalności instytucji finansowych. 

B.     Ryzyka związane z działalnością Funduszu: 

• Ryzyka związane z przyjętą polityką inwestycyjną: 

ryzyko rynkowe, ryzyko płynności instrumentów finansowych stanowiących przedmiot lokat 
Funduszu, ryzyko kontrahenta, ryzyko koncentracji aktywów, ryzyko stopy procentowej, 

ryzyko wyceny, ryzyko walutowe, ryzyko dźwigni kapitałowej, ryzyko selekcji instrumentów 

finansowych. 

• Ryzyka związane z działalnością operacyjną Funduszu: 

ryzyko związane z trudnościami w pozyskaniu i utrzymaniu wykwalifikowanej kadry i 

zakłóceniami w ciągłości biznesowej Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, ryzyko 

operacyjne. 

            



 

• Ryzyka związane z uczestnictwem w Funduszu: 
ryzyko ograniczonego wpływu Uczestników na funkcjonowanie Funduszu, ryzyko zmiany 

Statutu Funduszu, ryzyko płynności Certyfikatów Inwestycyjnych, ryzyko wyceny Wartości 

Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny, ryzyko związane z możliwością przeprowadzenia 

kolejnych Emisji Certyfikatów Inwestycyjnych, ryzyko niedojścia do skutku emisji 

Certyfikatów Inwestycyjnych, ryzyko nieprzydzielenia Certyfikatów Inwestycyjnych, ryzyko 

przedłużenia subskrypcji Certyfikatów Inwestycyjnych, ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanej 

stopy zwrotu z inwestycji w Certyfikaty Inwestycyjne, ryzyko wyboru Funduszu niezgodnego 

z profilem inwestora, ryzyko związane z ograniczeniami zbywalności Certyfikatów 

Inwestycyjnych. 

Ryzyka związane z lokatami w Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane 

Instrumenty Pochodne: 

1) ryzyko kontrahenta – stanowiące wartość ustalonego przez Fundusz niezrealizowanego 

zysku na transakcjach, których przedmiotem są Instrumenty Pochodne, bez 

uwzględniania opłat i świadczeń ponoszonych przez Fundusz przy zawarciu transakcji, w 

szczególności premii zapłaconej przy zakupie opcji, przy czym wartość ryzyka 

kontrahenta stanowi wartość ustalonego przez Fundusz niezrealizowanego zysku na 

transakcjach z tym kontrahentem, których przedmiotem są Niewystandaryzowane 

Instrumenty Pochodne, 

2) ryzyko rynkowe – oznaczające ryzyko poniesienia przez Fundusz straty wynikającej z 

wahań wartości rynkowych pozycji wchodzących w skład Aktywów Funduszu na skutek 
fluktuacji zmiennych rynkowych, takich jak stopy procentowe, kursy walutowe, ceny 

akcji lub zdolność kredytowa emitenta, przy czym w celu pomiaru tego ryzyka Fundusz 

oblicza sumę wartości wszystkich kwot zaangażowania w Instrumenty Pochodne, po 

uwzględnieniu technik redukcji całkowitej ekspozycji w sposób określony w przepisach 

wydanych na podstawie art. 48a pkt 1 Ustawy o funduszach inwestycyjnych, o ile 

Towarzystwo dopuszcza stosowanie takich technik, 

3) ryzyko płynności – stanowiące ryzyko braku możliwości – w odpowiednio krótkim 

okresie czasu – sprzedaży, likwidacji lub zamknięcia pozycji na Instrumentach 

Pochodnych bez znaczącego negatywnego wpływu na Wartość Aktywów Netto 
Funduszu, przy czym w celu pomiaru tego ryzyka Fundusz w odniesieniu do 

Instrumentów Pochodnych dokonuje pomiaru stosunku wielkości pozycji w danym 

Instrumencie Pochodnym do średnich dziennych obrotów rynkowych na tym 

Instrumencie, a w przypadku Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych 

ryzyko płynności będzie mierzone poprzez analizę umów w zakresie możliwości 

realizacji transakcji zamykającej przed terminem realizacji transakcji wskazanym w 

umowie dotyczącej Niewystandaryzowanego Instrumentu Pochodnego;  

4) ryzyko błędnej wyceny i ryzyko modelu – jako ryzyka związane z wystąpieniem różnicy 

pomiędzy wyceną rynkową a wyceną teoretyczną opartą na prawidłowo 
skonstruowanym modelu, przy czym w celu pomiaru tego ryzyka Fundusz będzie 

monitorował różnice wyceny według modelu do rzeczywistej ceny zamknięcia. 

- które są mierzone przez Fundusz nie rzadziej niż w dniu transakcji mającej za przedmiot 

Instrument Pochodny, w tym Niewystandaryzowany Instrument Pochodny, oraz w Dniu 

Wyceny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Niniejszy dokument opracowany przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. z siedzibą we  

Wrocławiu ma charakter wyłącznie poglądowy, nie stanowiący oferty w rozumieniu ustawy z dnia  

23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j.: Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.). Dokument w 

szczególności nie stanowi oferty certyfikatów inwestycyjnych Funduszu ani nie został sporządzony 

celem promocji Funduszu. 

Niniejszy dokument oraz zawarte w nim prognozy oparto na informacjach pozyskanych z uznanych za 

wiarygodne źródeł, dokładając należytej staranności, aby informacje zamieszczone w niniejszym 

dokumencie były rzetelne, niemniej jednak stanowią one wyłącznie wyraz poglądów jego autora  

i oparte zostały na stanie wiedzy aktualnym na dzień jego sporządzenia i nie można zagwarantować 
ich poprawności, kompletności i aktualności. Niniejszy dokument nie zawiera pełnych informacji 

niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestowaniem w certyfikaty inwestycyjne emitowane 

przez SATURN TFI S.A. Pomimo dołożenia należytej staranności przy sporządzaniu niniejszego 

dokumentu Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. nie może zapewnić, że prezentowane 

opinie okażą się trafne, a sytuacja na rynku nie ulegnie zmianie. Fundusz nie gwarantuje realizacji 

założonego celu inwestycyjnego. 


