
NA JLEPSZE FUNDUSZE INWESTYC YJNE | AFERA Z PIRAMIDĄ FLEXWORLD

Polacy, którzy kupili w kraju te „toksyczne papiery” 
mieli spory problem, aby wyciągnąć konsekwencje 
wobec pośredników z banku, którzy je im 
oferowali jako bezpieczne. Doszło do porozumienia 
i choć zdaniem sądu Citi Handlowy nie naruszył 
prawa, to pozostała nieufność wobec możliwości 
inwestowania na amerykańskim rynku.
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POLSKIE PROBLEMY 
Z OBLIGACJAMI LEHMANS 
BROTHERS

FUNDUSZE NIERUCHOMOŚCI 
I HEDGINGOWE

REAKTYWACJA SPÓŁEK 
SPRZED 1939 ROKU

Inwestowanie w nieruchomości za pośrednictwem 
instytucji fi nansowych, takich jak fundusze, daje 
skromne, ale względnie bezpieczne zyski. Fundusze 
hedgingowe, odwrotnie, są dochodowe, ale 
ryzykowne. I to do tego stopnia, że w ich sprawie 
Bruksela chciała wprowadzić mechanizmy kontrolne.

Przedwojenne obligacje i akcje – niegdyś przedmiot 
zainteresowania kolekcjonerów, dziś są coraz 
częściej wykorzystywane do „reaktywacji” spółek 
i do wyłudzania majątku od Skarbu Państwa. 
Pojawiły się projekty, aby ukrócić ten proceder. 

JAK UCIEC PRZEDJAK UCIEC PRZED 
PODATKIEM BELKI?PODATKIEM BELKI?
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JESIENNE 
SMUTKI 
I RADOŚCI 
INWESTORA 

W co bezpiecznie inwestowa ? To pytanie wci  bulwersuje inwestorów. Du a cz  z nich wróci a do TFI. Wy-
niki funduszy t umacz  wszystko: w lipcu 2010 r. ich aktywa przekroczy y sum  105,2 mld z , które tylko w lipcu 
powi kszy y si  o 3,7 mld z , co oznacza najwy szy miesi czny wzrost od dwóch lat. Najwi kszym zainteresowaniem 
ciesz  si  fundusze akcyjne (efekt rosn cych indeksów GPW) oraz fundusze pieni ne. W lipcu br. liderem polskie-
go rynku pod wzgl dem zgromadzonego kapita u pozosta  fundusz Pioneer Pekao TFI (17 289 mld z ), na drugim 
miejscu jest BZ WBK AIB TFI (10 198 mld z ). Co ciekawe na naszym rynku prywatnych inwestorów wida  wyra ny 
odwrót od funduszy surowcowych (-9,3 proc.) oraz ucieczk  od polskich papierów d u nych. Coraz mniej osób 
wierzy, e pa stwowe obligacje s  bezpiecznym sposobem oszcz dzania. To zupe nie nowe zjawisko, które k adzie si
cieniem na stan fi nansów naszego pa stwa w przysz o ci. Jest to problem nie tylko polskiego rz du… Warto nie ba
si  na zapas i pomy le  o najnowszych produktach rynkowych. Jest ich bardzo wiele, ale subiektywnie rzecz bior c, 
zainteresowa em si  ofert  funduszu parasolowego BPH, który w rankingu Open Finance ma pierwsz  lokat , przed 
Aviva Investors. I cho  na naszym rynku dzia aj  a  32 fundusze parasolowe, oferta BPH wyró nia si : stabilnymi 
zyskami oraz obecno ci  a  10 subfunduszy, które zwi kszaj  bezpiecze stwo i pomagaj  ucieka  od podatku Belki. 
Interesuj c  ofert  na naszym rynku s  wci  lokaty w z oto. Ciekaw  ofert  („Wy szy zysk” i „Plus”) ma fundusz 
Amber Gold. Do inwestowania w szlachetny kruszec potrzeba wyda  minimum 1 tys. z  (i maksimum 1 mln z ), które 
lokowane s  na okresy od 3 miesi cy do 2 lat. Fundusz zapewnia, e mo na liczy  na zyski szacowane na 12–15 proc., 
przy rocznej kapitalizacji rz du 10 proc. Dla prawdziwych koneserów spó ka Wealth Bay SA przygotowa a: inwesto-
wanie w staro ytno ! Zabytkowe przedmioty z Egiptu i Chin (fi gurki) oraz Mezopotamii (bi uteria i fi gurki) maj
roczny wzrost warto ci obliczany rednio na 8–10 proc! Ju  za 2 tys. z  mo na kupi fi gurk  z egipskim skarabeuszem. 
I cho  brzmi to do  tajemniczo, spó ka Wealth Bay SA jest ca kiem realnym bytem notowanym na warszawskim New 
Connect. A skoro ju  mówimy o kolekcjonerskich zabytkach, zapraszam do przeczytania w naszym pi mie artyku u
o dziwacznej, prawnej ekwilibrystyce dotycz cej reaktywacji przedwojennych spó ek. Piszemy te  o skandalu z fundu-
szem Flexworld, ugodzie z bankiem polskich nabywców papierów upad ego Lehmans Brothers, funduszach 
nieruchomo ci i hedgingowych. Przedstawiamy konkretne pomys y na ucieczk  od podatku Bel-
ki. Znany na polskim rynku ekspert: Zbigniew Wierzbicki dzieli si  na naszych amach 
swoimi praktycznymi radami, jak skutecznie inwestowa . Zanim wydamy 
nasze ci ko zarobione pieni dze, poznajmy opinie naszych au-
torów, zapraszam do lektury
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PORADNIK INWESTORA 
Inwestowanie w czasach niepewności 
(odsłona trzecia) 4
ZBIGNIEW R. WIERZBICKI 
ABC pomnażania oszczędności

BANKI 
Nie wiedzieli, czy nie chcieli wiedzieć? 5
MACIEJ KUSZNIEREWICZ 

Za pośrednictwem Citi Handlowego w strukturyzowane 
obligacje Lehman Brothers zainwestowało w Polsce 229 
osób, które wykupiły papiery za 15 mln dolarów. Wartość 
pojedynczego portfela wahała się między 100 a 400 tys. zł. 
Po ogłoszeniu decyzji o upadku amerykańskiego giganta 
kilkunastu wierzycieli poczuło się oszukanych, ponieważ 
– ich zdaniem – Citi Handlowy zapewniał o bezpieczeń-
stwie produktu, małym ryzyku, czyli wprowadził inwesto-
rów w błąd. O wynikach tej bezprecedensowej sprawy 
przeczytacie Państwo tylko w naszym piśmie. Dla innych 
gazet to temat tabu. 

INWESTYCJE
Obrona przed podatkiem Belki 7
PIOTR DIDENKOW

Nic tak nie boli jak podatek od zysków kapitałowych 
zabierany przez państwo. To z jego powodu lokaty ban-
kowe są tak mało opłacalne. Ale my podpowiadamy, jak 
go nie płacić z wykorzystaniem funduszy parasolowych, 
„luksemburskich” oraz przez wykupywanie lokat z polisa 
i polis inwestycyjnych.

Gdy lekarstwo zaczyna szkodzić 10
JAROSŁAW JEZIERSKI 

Fundusze hedgingowe (z ang. hedge founds) powstały 
pod koniec lat 40. ub. wieku. Inwestor mógł się zabezpie-
czyć przed spadkami na giełdzie – zarabiać w trakcie bes-
sy. Jest to możliwe dzięki krótkiej sprzedaży akcji pożycza-
nych od instytucji fi nansowych i późniejszym ich zwrocie, 
po wykupieniu ich na rynku już po spadkach, a więc po 
niższej cenie. Inwestor gra w tym przypadku na zniżkę 
kursów. Strategia taka daje inwestorom często pokaźne 
zyski, niestety obarczona jest większym ryzykiem. Widać 
to szczególnie w czasach kryzysu i tak ten instrument fi -
nansowy oceniają niektóre rządy najbogatszych państw 
skupionych w G-20.

Inwestować z głową 12
MARCIN SZYPSZAK 

Obserwując średnie stopy zwrotu funduszy inwesty-
cyjnych w ostatnich sześciu miesiącach, można mówić 
o wyraźnym rozrzucie. Najlepsze (dłużne dolarowe) wy-
pracowały ponad 20-procentowy zysk, najgorsze prawie 
10-procentową stratę (z rynku akcji amerykańskich). Klu-
czowy wpływ na wyniki funduszy dłużnych dolarowych 
miał osłabiający się złoty. Od stycznia 2010 r. złoty stracił 
prawie 19 proc. w stosunku do dolara. Już czerwiec 
br. zamknął się rezultatem minus 2,3 proc. (PLN/USD). 
Zmiany wartości poszczególnych składników funduszy 
były prawie niezauważalne. Czy mimo to warto się nimi 
interesować?

NIETYPOWE INWESTYCJE
Drugie życie przedwojennych spółek 14 
BOGDAN SADECKI 
Nierozwiązany do dziś problem reprywatyzacji wywołuje 
zaskakujące zdarzenia. Na przykład bezczelne wpisy-
wanie do KRS-u „reaktywowanych” spółek na podstawie 
zabytkowych akcji sprzed 1945 r. Z powodu zaskakującej 
postawy części środowiska prawniczego widzimy wręcz 

bezczelne wymuszanie od Skarbu Państwa odszkodowa-
nia za utracone mienie. Piszemy o samym zjawisku spółek 
„pogrobowców” w naszym dziurawym systemie praw-
nym i pomysłach resortu sprawiedliwości na powstrzy-
manie fali roszczeń z tego tytułu.

OKIEM TEMIDY 
Piramidalny przekręt 
na międzynarodową skalę 17 
MACIEJ KUSZNIEREWICZ

Historia działań fi rmy Flexworld w Polsce, jest równie 
skomplikowana jak struktura każdej piramidy fi nansowej. 

Flexworld zainaugurował działalność na początku 2008 r., 
reklamując się jako partner renomowanej amerykańskiej 
spółki Flexworld Inc. o kapitale zakładowym w wysokości 
300 mln USD. Dzisiaj tą fi nansową „wydmuszką” interesują 
się organy ścigania dwóch krajów. Ale wcześniej zdążyła 
oszukać kilka tysięcy osób w Polsce i Niemczech na przy-
najmniej kilkanaście milionów euro.

NIERUCHOMOŚCI
Nieruchomości z zyskiem 20 
MARCIN SZYPSZAK 
Na polskim rynku produktów fi nansowych fundusze 
nieruchomości debiutowały sześć lat temu. W 2008 r. 
przyszło im się zmierzyć ze światowym kryzysem go-
spodarczym. Przetrwały. Dziś szykują nowe otwarcie… 
I próbują przekonać potencjalnych inwestorów, że są 
nadal w stanie wypracować wysokie zyski. I mimo spad-
ku cen, pamiętajmy o starej maksymie: „ludzie przybywa, 
ziemi już nie”.
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