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Wstêp
Instytucja emisji akcji w ramach docelowego podwy¿szenia kapita³u
zosta³a wprowadzona do polskiego porz¹dku prawnego w 2001 r. wraz
z nowym Kodeksem spó³ek handlowych. Czas, jaki up³yn¹³ od tego momentu, jest wystarczaj¹co d³ugi, ¿eby instytucja ta zosta³a zaakceptowana
przez uczestników rynku kapita³owego i rozpowszechni³a siê w spó³kach
publicznych. Zastosowanie kapita³u docelowego powoduje zmiany nie
tylko w sytuacji finansowej spó³ek, ale mo¿e rodziæ tak¿e daleko id¹ce
konsekwencje w sferze w³asnoœci i kontroli. Podstawowym celem artyku³u jest ocena stosowania instytucji emisji akcji w ramach docelowego
podwy¿szenia kapita³u w kontekœcie ³adu korporacyjnego, w szczególnoœci jako mechanizmu wzmocnienia kontroli w³aœcicielskiej. Realizacja
tego celu obejmowa³a identyfikacjê spó³ek, w których dosz³o do podjêcia
uchwa³y o docelowym podwy¿szeniu kapita³u, analizê czêstoœci rzeczywistego podwy¿szenia kapita³u spó³ki w tym trybie oraz poziomu stopnia lewarowania kontroli w³aœcicielskiej w ka¿dym przypadku. Badaniem objête zosta³y spó³ki publiczne domicylowane w Polsce, których
akcje notowane by³y na rynku regulowanym GPW. Analiza dotyczy³a lat
2011–2013.

1. Lewarowanie kontroli przez akcjonariuszy spó³ek
publicznych
Akcjonariuszom spó³ki akcyjnej przys³uguj¹ co do zasady dwie grupy uprawnieñ – uprawnienia o charakterze maj¹tkowym i korporacyjnym. O ile te pierwsze uto¿samiane s¹ z prawem do przep³ywów pieniê¿nych generowanych przez spó³kê, o tyle za kwintesencjê tych drugich
przyjmuje siê kontrolê nad spó³k¹. Obecnie na rynkach kapita³owych
obserwuje siê rosn¹c¹ liczbê inwestorów krótkookresowych i stale skracaj¹cy siê horyzont ich inwestycji [Rodrigues, 2011]. Zjawisko to okreœla siê
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mianem zmiany „strategii g³osu” na „strategiê wyjœcia”. Oznacza ona, ¿e
w przypadku spó³ek publicznych wielu inwestorów rezygnuje z wykonywania uprawnieñ korporacyjnych i jeœli uprawnienia maj¹tkowe nie
mog¹ byæ realizowane w sposób ich satysfakcjonuj¹cy – sprzedaj¹ akcje.
Poniewa¿ jednoczeœnie inna czêœæ akcjonariuszy tych spó³ek jest z nimi
silnie zwi¹zana i pragnie mieæ wp³yw na ich funkcjonowanie, staraj¹ siê
oni poprzez ró¿norodne mechanizmy prawne i ekonomiczne zwiêkszyæ
si³ê swojego oddzia³ywania. Przyczyn tworzenia mechanizmów lewarowania kontroli nale¿y zatem upatrywaæ w naturalnej w spó³kach publicznych tendencji do rozpraszania akcjonariatu i ró¿nicowania postaw
akcjonariuszy wobec uczestnictwa w sprawowaniu kontroli nad spó³k¹
(akcjonariusze pasywni i aktywni) [Adamska, 2012, s. 769].
Pojêcie „lewarowanie” kontroli, stosowane powszechnie w literaturze przedmiotu [Barca, Becht, 2001, s. 9; Dyck, Zingales, 2002, passim;
Renneboog, 2007, s. 293], bywa niekiedy zastêpowane innymi terminami,
takimi jak „wzmacnianie kontroli” [Report on the Proportionality..., 2007,
passim] czy te¿ „kontrola przez inwestorów mniejszoœciowych” [Cronqvist, Nilsson, 2003, passim]. Termin „lewarowanie kontroli” oddaje jednak najlepiej charakter tej instytucji: mniejszy udzia³ w kapitale w³asnym
posiadany przez lewaruj¹cych kontrolê ³¹czy siê z wiêkszym udzia³em
w jej sprawowaniu, co sprawia, ¿e w przypadku pozosta³ych akcjonariuszy wiêkszym udzia³om w kapitale odpowiada mniejszy udzia³ w kontroli.
Stosowanie mechanizmów lewarowania kontroli pozwala na redukowanie problemów zwi¹zanych z wertykalnym konfliktem agencji oraz
ograniczanie kosztów transakcyjnych, równoczeœnie jednak stwarza warunki do utrwalenia horyzontalnego konfliktu agencji oraz rodzi pokusê
nadu¿ycia ze strony akcjonariuszy dominuj¹cych [Shleifer, Vishny, 1986,
s. 477]. Mo¿liwoœæ decydowania o tym, jak wykorzystaæ dany zasób, zale¿y bowiem od tego, w jaki sposób sprawowana nad nim kontrola jest podzielona pomiêdzy ró¿nych ludzi, i tego, jak zdecydowanie tê kontrolê
sprawuj¹ [Alchian, 1996, s. 298]. Wœród zalet mechanizmów lewarowania
kontroli znajduje siê zmniejszenie wp³ywu na spó³kê aktywnych inwestorów poszukuj¹cych okazji rynkowych i maj¹cych krótkookresowe cele,
przy jednoczesnym umocnieniu pozycji akcjonariuszy d³ugofalowo zwi¹zanych ze spó³k¹. Wykorzystanie mechanizmów lewarowania kontroli
mo¿e zatem zapewniæ spó³kom wiêksz¹ stabilnoœæ.
Lewarowanie kontroli mo¿e nastêpowaæ zarówno na drodze wzmacniania oddzia³ywania na spó³kê akcjonariuszy j¹ kontroluj¹cych, jak
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i zmniejszania nak³adów na uzyskanie pozycji akcjonariusza kontroluj¹cego kapita³owo dany podmiot. Bior¹c pod uwagê te dwa kryteria, mechanizmy lewarowania kontroli w³aœcicielskiej mo¿na podzieliæ na trzy
grupy [Adamska, 2013, s. 164]:
– zwiêkszaj¹ce koncentracjê g³osów,
– wzmacniaj¹ce relatywn¹ si³ê g³osu,
– poprawiaj¹ce relacjê wielkoœci zaanga¿owanego kapita³u w stosunku
do si³y g³osu.
Mechanizmy z dwóch pierwszych grup oparte s¹ na rozwi¹zaniach
prawnych, polegaj¹cych na umowach zawieranych miêdzy akcjonariuszami oraz modyfikacjach postanowieñ statutowych reguluj¹cych stosunki wewnêtrzne w spó³kach. W trzeciej grupie natomiast znalaz³y siê
mechanizmy maj¹ce charakter ekonomiczny, które pozwalaj¹ na zwiêkszenie efektywnoœci kapita³u zaanga¿owanego w sprawowanie kontroli
poprzez ograniczanie nak³adów na uzyskanie pozycji akcjonariusza kontroluj¹cego kapita³owo dany podmiot. Mechanizmy s³u¿¹ce obni¿eniu
tych nak³adów wystêpuj¹ w dwóch obszarach – wewn¹trz spó³ki,
w zwi¹zku z kszta³towaniem warunków emisji akcji, oraz na zewn¹trz,
³¹cz¹c siê z budowaniem przez akcjonariuszy struktur kontroli poœredniej. W odniesieniu do warunków emisji najwiêksze znaczenie maj¹ cena
emisyjna akcji i sposób pokrycia kapita³u, natomiast w kszta³towaniu
struktur kontroli poœredniej najwa¿niejsz¹ rolê odgrywa wybór typu
struktury holdingowej.
W myœl zasady proporcjonalnoœci przyjmuje siê, ¿e udzia³ akcjonariusza w ogólnej liczbie g³osów wynika z jego udzia³u w kapitale zak³adowym liczonym na bazie nominalnej wartoœci akcji. Inwestorzy najczêœciej nie nabywaj¹ jednak akcji po cenie nominalnej. Z ich punktu
widzenia znaczenie ma rzeczywista cena nabycia akcji, niezale¿nie od trybu, w jakim zosta³o ono dokonane (cena emisyjna w przypadku pierwotnego obejmowania akcji, kurs rynkowy lub cena wezwania w przypadku
wtórnego nabycia) oraz ewentualne inne koszty transakcyjne. Im ni¿szy
jest dla inwestorów koszt nabycia akcji, tym taniej „kupuj¹” oni swój
udzia³ w g³osach. Oznacza to, ¿e wszelkie mechanizmy pozwalaj¹ce inwestorowi zmniejszyæ wielkoœæ kapita³u zaanga¿owanego w nabycie akcji poprawiaj¹ relacjê tego kapita³u do si³y g³osu. Jednym z instrumentów
mog¹cych u³atwiæ ten sposób lewarowania kontroli jest docelowe podwy¿szenie kapita³u.
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2. Instytucja docelowego podwy¿szenia kapita³u w polskim
porz¹dku prawnym
W przepisach instytucja kapita³u docelowego wystêpuje zarówno na
poziomie prawa Unii Europejskiej (jako ograniczone czasowo upowa¿nienie zarz¹du do decydowania o podwy¿szeniu kapita³u zak³adowego
w art. 25 ust. 2 Drugiej Dyrektywy UE), jak i na poziomie prawa krajowego (szczegó³owe regulacje w Kodeksie spó³ek handlowych wprowadzone w 2001 r.). Docelowe podwy¿szenie kapita³u ró¿ni siê od zwyk³ej
emisji akcji tym, ¿e dokonuje go zarz¹d w ramach upowa¿nienia przyznanego wczeœniej przez walne zgromadzenie akcjonariuszy, dziêki czemu „ten tryb podwy¿szenia kapita³u zak³adowego obni¿a koszty pozyskania kapita³u i u³atwia szybk¹ emisjê akcji w momencie dla spó³ki
odpowiednim” [Kidyba, 2011, s. 843].
Pozostawienie zarz¹dowi swobody w zakresie wyboru momentu
przeprowadzenia emisji akcji, okreœlenia podmiotów, które akcje te obejm¹, oraz ustalenia terminu i formy wp³at za akcje oznacza przyznanie mu
czêœci uprawnieñ walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Mo¿e to rodziæ
pokusê nadu¿yæ i stanowiæ zagro¿enie transferu kontroli nad spó³k¹
w rêce wybranych przez zarz¹d podmiotów. „Najpowa¿niejszym problemem zwi¹zanym z regulacj¹ kapita³u docelowego jest wywa¿enie interesów akcjonariuszy oraz potrzeb spó³ki” [Maci¹g, 2012, s. 14]. Mo¿liwoœæ
dokonywania docelowego podwy¿szenia kapita³u wprowadzana jest
w formie modyfikacji statutu spó³ki, a jej przyznanie obwarowane zosta³o
doœæ rygorystycznymi warunkami, maj¹cymi na celu „zapewnienie adekwatnej ochrony akcjonariuszom w sytuacji wzmocnienia pozycji zarz¹du,
i tym samym naruszenia utrwalonego w spó³ce akcyjnej systemu ochrony
interesów i praw akcjonariuszy” [Radwan, 2004, s. 331]. Jedno z ograniczeñ dotyczy czasu – upowa¿nienie zarz¹du do podwy¿szenia kapita³u
zak³adowego mo¿e byæ udzielone na okres nie d³u¿szy ni¿ 3 lata [Ksh,
art. 444 § 1], chocia¿ istnieje mo¿liwoœæ powtórzenia tego upowa¿nienia
[Ksh, art. 444 § 2]. Kolejne ograniczenie odnosi siê do wzglêdnej wartoœci,
o jak¹ kapita³ mo¿e byæ podwy¿szony – art. 444 § 3 stanowi bowiem, ¿e
wysokoœæ kapita³u docelowego nie mo¿e przekraczaæ 3/4 wartoœci kapita³u zak³adowego na dzieñ udzielenia upowa¿nienia. Wprowadzono
tak¿e ograniczenia dotycz¹ce formy wp³at za akcje emitowane w trybie
kapita³u docelowego – bezwzglêdnie wy³¹czona zosta³a mo¿liwoœæ podwy¿szenia kapita³u ze œrodków w³asnych spó³ki [Kidyba, 2011, s. 847],
natomiast mo¿liwoœæ pokrycia akcji aportami musi wprost wynikaæ
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z upowa¿nienia udzielonego zarz¹dowi przez walne zgromadzenie akcjonariuszy (Ksh, art. 444 § 4]. Wa¿ny, z punktu widzenia potencjalnego
transferu kontroli nad spó³k¹, jest zakaz emisji akcji uprzywilejowanych
oraz nadawania przez zarz¹d uprawnieñ osobistych akcjonariuszom
[Ksh, art. 444 § 6].
Oprócz ograniczeñ dotycz¹cych warunków samej emisji w ramach
kapita³u docelowego ustawodawca wprowadzi³ tak¿e szczególny rygor
w odniesieniu do sposobu udzielania upowa¿nienia zarz¹dowi przez
walne zgromadzenia akcjonariuszy. Obok warunku kwalifikowanej wiêkszoœci niezbêdnej do podjêcia uchwa³y odnoœnie do kapita³u docelowego
wynosz¹cej 3/4 g³osów wprowadzony zosta³ tak¿e wymóg kworum –
uchwa³a taka mo¿e byæ podjêta jedynie w sytuacji, gdy akcjonariusze
obecni na walnym zgromadzeniu reprezentuj¹ co najmniej po³owê kapita³u zak³adowego (w przypadku spó³ki publicznej 1/3 kapita³u) [Ksh,
art. 445 § 1].
Przedstawione ograniczenia swobody decyzyjnej organów spó³ki
w zakresie emisji akcji w ramach docelowego podwy¿szenia kapita³u
maj¹ na celu ochronê akcjonariuszy przed potencjalnymi oportunistycznymi dzia³aniami zarz¹du. W polskich realiach zamkniêtego systemu
kontroli (insiderskiego) [Dzier¿anowski, 2003; Aluchna i inni, 2005; Urbanek, 2011] najwiêkszym zagro¿eniem nie jest jednak wertykalny, lecz horyzontalny problem agencji. W takich warunkach zarz¹d pozostaje pod
nadzorem akcjonariuszy kontroluj¹cych spó³kê i wa¿ne decyzje strategiczne, a do takich nale¿¹ decyzje o emisji akcji w ramach kapita³u docelowego, nie s¹ podejmowane przez zarz¹d samodzielnie. Warto zatem zastanowiæ siê, czy prawne ograniczenia wprowadzone w zwi¹zku z emisj¹
akcji w ramach tego szczególnego trybu emisji spe³niaj¹ swoj¹ rolê w odniesieniu do ochrony akcjonariuszy mniejszoœciowych i czy kapita³ docelowy nie jest wykorzystywany przez akcjonariuszy dominuj¹cych jako
mechanizm lewarowania kontroli.

3. Docelowe podwy¿szenie kapita³u w polskich spó³kach
publicznych w latach 2011–2013
Wykorzystanie instytucji emisji akcji w drodze docelowego podwy¿szenia kapita³u przez polskie spó³ki publiczne nie doczeka³o siê dotychczas bardziej szczegó³owych badañ. Badania, których wyniki zosta³y
zaprezentowane w artykule, s¹ (wed³ug najlepszej wiedzy autorki) pierwszymi dotycz¹cymi tej tematyki, maj¹cymi tak szeroki zakres. Analizie
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poddano w nich wszystkie spó³ki podlegaj¹ce polskiemu prawu handlowemu, które by³y notowane w dniu 31.12.2011 r. na rynku regulowanym prowadzonym przez Gie³dê Papierów Wartoœciowych w Warszawie. £¹cznie badaniami objêto 386 spó³ek spe³niaj¹cych te warunki.
W badaniu wykorzystano zbierane rêcznie dane wtórne, pochodz¹ce
z ró¿norodnych Ÿróde³ dostêpnych publicznie. Informacje dotycz¹ce
przyznania zarz¹dom uprawnieñ do przeprowadzenia emisji akcji w ramach kapita³u docelowego stanowi¹ wynik analizy treœci statutów
wszystkich 386 analizowanych spó³ek. Informacje odnosz¹ce siê do realizacji uprawnieñ przez zarz¹dy poszczególnych spó³ek zaczerpniêto
z bie¿¹cych i okresowych raportów spó³ek publikowanych w systemie
ESPI, zamieszczanych przez wirtualne serwisy o charakterze finansowym, przede wszystkim Bankier.pl [http://www.bankier.pl/inwestowanie] i StockWatch [http://www.stockwatch.pl] oraz ze stron internetowych samych spó³ek. Dane finansowe spó³ek, które przeprowadzi³y
emisjê akcji w ramach kapita³u docelowego, pochodz¹ z ich raportów
okresowych zawieraj¹cych kwartalne sprawozdania jednostkowe.
Korzystanie z wielu Ÿróde³ zwi¹zane by³o nie tylko z poszukiwaniem
ró¿nego typu informacji, ale wynika³o równie¿ z koniecznoœci konfrontowania danych. Pog³êbiona analiza danych na ka¿dym etapie ujawnia³a
bowiem nieœcis³oœci, a niekiedy wrêcz sprzecznoœci w informacjach dotycz¹cych poszczególnych podmiotów. Problem pog³êbia³y tak¿e zmiany
nazw spó³ek oraz pojawianie siê spó³ek o nazwach takich samych, jak firmy spó³ek wycofanych wczeœniej z notowañ. Rozwi¹zaniem w tym przypadku okaza³o siê pos³ugiwanie siê numerami ISIN, nadawanymi przez
KDPW dematerializowanym papierom wartoœciowym.
3.1. Charakterystyka spó³ek z uchwalonym kapita³em docelowym
Na rynku regulowanym prowadzonym przez Gie³dê Papierów Wartoœciowych w Warszawie na koniec 2011 r. notowane by³y akcje 386
spó³ek krajowych. Spó³ki te charakteryzowa³o doœæ du¿e zró¿nicowanie
pod wzglêdem takich cech, jak wielkoœæ, d³ugoœæ okresu notowañ akcji
spó³ki, a tak¿e struktura w³asnoœci i kontroli. W 115 spó³kach (co stanowi
oko³o 30% ca³ej populacji) w statutach znalaz³y siê zapisy przyznaj¹ce
zarz¹dom prawo do emisji akcji w ramach kapita³u docelowego. Analiza
powi¹zañ miêdzy wystêpowaniem tego uprawnienia a cechami spó³ek
publicznych pozwoli³a na ustalenie, ¿e w 2011 r. by³o ono najczêœciej
uchwalone w spó³kach niewielkich i takich, w których najwiêkszym akcjonariuszem by³ inwestor indywidualny. Pozosta³e badane czynniki, ta-
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kie jak czas notowañ akcji na rynku regulowanym, stopieñ koncentracji
w³asnoœci i kontroli oraz liczba akcjonariuszy notyfikowanych, nie mia³y
statystycznie istotnego zwi¹zku z decyzj¹ o udzieleniu zarz¹dowi
uprawnieñ w zakresie emisji akcji 1.
3.2. Charakterystyka spó³ek przeprowadzaj¹cych emisjê akcji
w ramach kapita³u docelowego
Przyznawanie zarz¹dowi spó³ki prawa do emisji akcji w ramach kapita³u docelowego stanowi opcjê w tym sensie, ¿e daje mo¿liwoœæ przeprowadzenia takiej emisji, nie stwarza natomiast takiego obowi¹zku. Badanie raportów bie¿¹cych i okresowych wszystkich 115 spó³ek, które na
koniec 2011 r. mia³y w swoich statutach zapisy upowa¿niaj¹ce zarz¹dy do
emisji akcji w ramach kapita³u docelowego, wykaza³o, ¿e tylko w oko³o
10% z nich (w 12 spó³kach) dosz³o do realizacji tego uprawnienia. W czterech spó³kach emisja w ramach kapita³u docelowego obejmowa³a po dwie
serie akcji, jednak w dwóch z nich by³y one przeprowadzane w bliskiej
odleg³oœci czasowej i na takich samych warunkach, dlatego w analizie potraktowano je jako jedn¹ ³¹czn¹ emisjê. Bior¹c pod uwagê niewielk¹ liczbê
zaobserwowanych przypadków, zdecydowano siê na odejœcie od analizy
statystycznej i wykorzystanie metody analizy przypadków z uwzglêdnieniem niektórych miar statystyki opisowej.
Spó³ki, w których wyemitowano akcje w ramach kapita³u docelowego, charakteryzowa³y siê mniejsz¹ wartoœci¹ rynkow¹ i mniejszym jej
zró¿nicowaniem ni¿ ogó³ spó³ek notowanych na GPW. Ich œrednia wartoœæ rynkowa wed³ug stanu na 31.12.2011 r. wynios³a 246,69 mln z³ (mediana 184,24 mln z³), podczas gdy œrednia wartoœæ dla ca³ej badanej populacji by³a równa 1152,31 mln z³ (mediana 89,73 mln z³). Analizowane
spó³ki nie tylko mia³y stosunkowo niewielkie rozmiary, ale by³y te¿ doœæ
m³ode z punktu widzenia sta¿u na gie³dzie. Œredni czas notowañ ich akcji
na koniec 2011 r. wynosi³ nieco ponad 5 lat, przy niemal 8 latach dla ca³ej
zbiorowoœci, a mediana osi¹gnê³a wartoœæ przekraczaj¹c¹ 4 lata (nieco ponad 6 lat dla ca³ej populacji). Znalaz³y siê jednak wœród spó³ek przeprowadzaj¹cych emisjê akcji w ramach kapita³u docelowego tak¿e podmioty
o bardzo krótkim (0,5 roku) i d³ugim (14 lat) sta¿u na GPW.
Pod wzglêdem innych analizowanych cech spó³ki, w których dokonano tego typu emisji akcji, by³y jeszcze bardziej zró¿nicowane. Bior¹c
pod uwagê bran¿ê, w jakiej prowadzona by³a podstawowa dzia³alnoœæ
1

Wiêcej na ten temat zob. [Adamska, 2015].
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przedsiêbiorstwa, mo¿na je podzieliæ na trzy grupy: piêæ spó³ek nale¿a³o
do sektora przemys³owego, trzy do finansowego a cztery do sektora
us³ug. W ró¿ny sposób kszta³towa³y siê te¿ stosunki w³asnoœciowe w tych
spó³kach. W szeœciu przypadkach akcjonariuszem o najwiêkszym udziale
w kapitale spó³ki by³o przedsiêbiorstwo, w czterech inwestor indywidualny, a w dwóch instytucja finansowa. Równie¿ udzia³ tego akcjonariusza w g³osach kszta³towa³ siê na bardzo ró¿nym poziomie – od 15,54%
do 74,63% przed emisj¹ akcji w ramach kapita³u docelowego.
W sytuacji przedstawionej heterogenicznoœci spó³ek rodzi siê pytanie – czy przeprowadzona przez nie emisja akcji w ramach kapita³u docelowego nosi³a znamiona lewarowania kontroli i czy by³o tak we wszystkich przypadkach, czy tylko w niektórych?
3.3. Charakterystyka emisji akcji w ramach kapita³u docelowego
Zgodnie z istniej¹cym stanem prawnym emisja akcji w ramach kapita³u docelowego, podobnie jak inne rodzaje emisji akcji, mo¿e odbywaæ
siê w drodze oferty zamkniêtej, otwartej i prywatnej. We wszystkich
zidentyfikowanych przypadkach emisji akcji w ramach kapita³u docelowego emisje mia³y charakter ofert kierowanych do wybranych grup
inwestorów. W odniesieniu do niektórych spó³ek mimo zachowania najwy¿szej starannoœci nie mo¿na by³o na podstawie publikowanych informacji ustaliæ, kim byli ci inwestorzy. W sytuacji bowiem, gdy objêcie
akcji nie powodowa³o powstania obowi¹zków notyfikacyjnych u nabywców tych walorów, informacja ze spó³ki najczêœciej ogranicza³a siê do komunikatu o skierowaniu emisji „do wybranych inwestorów”. W pozosta³ych przypadkach stwierdzono, ¿e emisja kierowana by³a do cz³onków
zarz¹du, rady nadzorczej b¹dŸ akcjonariusza dominuj¹cego, zdarzy³y siê
tak¿e emisje kierowane do zarz¹dów podmiotów powi¹zanych kapita³owo.
Skala emisji akcji w ramach kapita³u docelowego by³a niewielka –
tylko w trzech przypadkach przyrost liczby akcji przekroczy³ 10%, a tylko
w jednym z nich zbli¿y³ siê do maksymalnego ustawowego poziomu 75%.
W piêciu spó³kach pozyskany w ten sposób kapita³ nie stanowi³ nawet 1%
kapita³u w³asnego, a w dwóch dalszych by³ ni¿szy ni¿ 2%. Nale¿y jednak
odnotowaæ, ¿e w piêciu spó³kach ta forma emisji przyczyni³a siê do znacznego wzrostu wartoœci ksiêgowej spó³ki, z czego w jednej o prawie 50%,
a w drugiej nawet o ponad 83%. Szczegó³owe dane dotycz¹ce warunków
emisji w ramach kapita³u docelowego zawiera tablica 1.
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Tablica 1. Warunki emisji akcji przeprowadzanych w ramach kapita³u
docelowego w latach 2011–2013

Spó³ka
(nazwa
skrócona)
/seria akcji

Cena
Cena
NabyPrzyrost
emisyjna emisyjna wany
Przyrost wartoœci
akcji
akcji
udzia³
liczby spó³ki na
/wartoœæ /wartoœæ
we
akcji
skutek
nomiksiêgo- w³asnoemisji
nalna
wa
œci

Wnoszony
wk³ad
kapita³owy

Wspó³czynnik
lewarowania
ekonomicznego

Celtic /D

0,2221%

0,0020%

1,0

0,01

0,2216%

0,0020%

108,71

Celtic /F

0,5795%

0,0056%

1,0

0,01

0,5762%

0,0056%

102,94

TOYA /F

0,2510%

0,0174%

1,0

0,07

0,2504%

0,0174%

14,39

TOYA /E

0,2510%

0,0214%

1,0

0,09

0,2504%

0,0214%

11,69

DOMDEV

0,4486%

0,1967%

14,9

0,44

0,4466%

0,1963%

2,28

29,6297% 13,0273%

2,3

0,44 22,8572% 11,5258%

1,98

06MAGNA
ERBUD

0,2886%

0,1706%

110,0

0,59

0,2878%

0,1703%

1,69

BIOTON

1,8588%

1,5720%

1,0

0,85

1,8249%

1,5477%

1,18

FON

0,5208%

0,5003%

1,8

0,96

0,5181%

0,4979%

1,04

74,7711% 83,8346%

8,6

1,12 42,7823% 45,6033%

0,94

GKI / I i J
FERRO

1,0736%

1,3245%

8,5

1,23

1,0622%

1,3072%

0,81

KREC / H i J

7,5579% 12,1626%

48,0

1,61

7,0268% 10,9127%

0,64

Impel

5,8735% 12,8931%

5,0

2,20

5,5477% 11,4206%

0,49

PCC

14,8004% 49,9506%

4,4

3,37 12,8923% 33,3114%

0,39

ród³o: Opracowanie w³asne.

Z punktu widzenia sposobu realizacji uprawnieñ zarz¹du do emisji
akcji w ramach kapita³u docelowego wa¿nym elementem jest cena emisyjna. W pasywach bilansu wykazywana jest ona w dwóch czêœciach.
Wartoœæ nominalna akcji kszta³tuje kapita³ zak³adowy, natomiast ewentualna nadwy¿ka ceny emisyjnej nad wartoœci¹ nominaln¹ wp³ywa na kapita³ zapasowy, przy czym oba te rodzaje kapita³u stanowi¹ czêœci sk³adowe kapita³u w³asnego spó³ki. Kodeks spó³ek handlowych stanowi, ¿e
cena emisyjna nie mo¿e byæ ni¿sza od wartoœci nominalnej, nie wyznacza
jednak ¿adnego górnego pu³apu tej ceny. Przepisy dotycz¹ce ceny emisyjnej nie odnosz¹ siê natomiast do wartoœci ksiêgowej akcji, co jest
zwi¹zane z tym, ¿e z mocy prawa funkcjê ochrony wierzycieli przypisuje
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siê kapita³owi zak³adowemu, a nie ca³emu kapita³owi w³asnemu2. Udzia³
akcjonariusza w kapitale w³asnym obliczany jest na bazie kapita³u zak³adowego, na który sk³ada siê suma wartoœci nominalnych wszystkich
wyemitowanych przez spó³kê akcji [Ksh, art. 360 § 1], niezale¿nie od ceny
emisyjnej, jaka zosta³a przez niego zap³acona. Kszta³towanie poziomu
ceny emisyjnej akcji mo¿e byæ zatem elementem œwiadomego wp³ywania
na docelow¹ strukturê kontroli w spó³ce, w tym sensie, ¿e umo¿liwia
sprzedawanie akcji (a zatem i praw g³osu w nich inkorporowanych) po
ró¿nych cenach, w zale¿noœci od tego, kim jest nabywca.
Porównanie wielkoœci wskaŸników relacji ceny emisyjnej do wartoœci nominalnej i ceny emisyjnej do wartoœci ksiêgowej w analizowanych
przypadkach wskazuje, ¿e emisje przeprowadzane przez zarz¹dy w wyniku realizacji uprawnieñ do emisji akcji w ramach kapita³u docelowego
i kierowane do wybranych inwestorów, charakteryzowa³ zazwyczaj preferencyjny poziom cen akcji. O ile bowiem ta pierwsza relacja tylko
w trzech spó³kach osi¹gnê³a ustawowe minimum (1,0), a w pozosta³ych
przypadkach by³a na poziomie kilku, kilkunastu, kilkudziesiêciu, a nawet
ponad stu, to ta druga ju¿ tylko w piêciu przypadkach nie by³a ni¿sza od
1,0. Oznacza to, ¿e tylko w tych piêciu przypadkach nie nastêpowa³o
przejêcie czêœci zakumulowanego kapita³u dotychczasowych akcjonariuszy przez tych, którzy objêli akcje nowej emisji 3.
O sile lewarowania kontroli w przypadku emisji akcji œwiadczy jednak nie sama relacja ceny emisyjnej pojedynczej akcji do jej wartoœci nominalnej czy ksiêgowej, lecz wielkoœæ nabywanego udzia³u we w³asnoœci
spó³ki w stosunku do wnoszonego wk³adu kapita³owego. Relacjê tê mo¿na okreœliæ mianem wskaŸnika ekonomicznego lewarowania kontroli.
W sytuacji gdy nowa emisja akcji ani nie powoduje faworyzowania nabywców nowych akcji kosztem dotychczasowych akcjonariuszy, ani ich
nie defaworyzuje, wskaŸnik ten powinien wynosiæ 1 (w praktyce rzadko
bêdzie on dok³adnie równy tej wartoœci ze wzglêdu na wystêpowanie innych zmiennych wp³ywaj¹cych na jego kszta³towanie). Im wiêksza jest
wartoœæ wskaŸnika ekonomicznego lewarowania kontroli, tym wiêksze
korzyœci odnosz¹ nabywcy akcji nowej emisji, i odwrotnie – czym mniejsza od jednoœci jest wartoœæ tego wskaŸnika, tym nabywcy tych akcji
2

O tym, ¿e jest to zasada powoduj¹ca liczne patologie, mo¿na przeczytaæ m.in. w: [Postrach, 2014].
3
Mechanizm przejmowania wartoœci przez „starych” akcjonariuszy kosztem „nowych”
zosta³ przedstawiony w odniesieniu do IPO w: [Dudycz, 2013, s. 91–123].
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wnosz¹ wiêkszy wk³ad kapita³owy w stosunku do uzyskiwanego stopnia
partycypacji we wspó³w³asnoœci spó³ki.
Obliczenie wskaŸnika ekonomicznego lewarowania kontroli w przypadku ka¿dej analizowanej emisji przeprowadzonej w ramach kapita³u
docelowego wymaga³o wczeœniejszego wyznaczenia wartoœci poszczególnych sk³adowych tego wskaŸnika. Nabywany udzia³ we w³asnoœci zosta³ obliczony wed³ug wzoru: liczba akcji nowej emisji/³¹czna liczba akcji
po emisji; a wartoœæ wk³adu kapita³owego wed³ug wzoru: wartoœæ wp³ywów brutto z emisji/ksiêgowa wartoœæ spó³ki po rejestracji podwy¿szenia
kapita³u. Uzyskane wyniki wskazuj¹, ¿e w 2/3 przeprowadzonych emisji
(czyli w 9 przypadkach na 14) emisja kapita³u docelowego przynios³a
nabywcom korzyœci w postaci nieproporcjonalnego wzrostu udzia³u we
w³asnoœci w stosunku do wniesionego wk³adu kapita³owego. Si³a osi¹gniêtego w ten sposób lewarowania kontroli by³a ró¿na: od niewiele przekraczaj¹cego 1 do ponad 100. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e cztery najwy¿sze
wartoœci wskaŸnika ekonomicznego lewarowania kontroli wyst¹pi³y
w przypadku stosunkowo niewielkich pakietów akcji – by³y to po dwie
emisje przeprowadzane w dwóch spó³kach. W pierwszej z nich (wartoœæ
wskaŸnika lewarowania dla ka¿dej z emisji przekroczy³a 100) nabywcy
³¹cznie objêli niespe³na 1% akcji spó³ki, w drugiej zaœ (wartoœæ wskaŸnika
lewarowania przy ka¿dej emisji przekroczy³a 10) ³¹czny udzia³ nabywców by³ jeszcze mniejszy i wyniós³ oko³o 0,5%. Na tle tych skrajnych
przypadków jednocyfrowe wartoœci wskaŸnika odnotowane w innych
spó³kach wydaj¹ siê niewielkie, jednak nadal znamionuj¹ istotne faworyzowanie nabywców akcji emitowanych w ramach kapita³u docelowego.
Dzieje siê tak np. w sytuacji gdy akcjonariusze obejmuj¹cy prawie 23% akcji wnosz¹ dwukrotnie mniejszy wk³ad kapita³owy (oko³o 11,5%).
Emisje akcji przeprowadzane przez zarz¹d w ramach kapita³u docelowego nie zawsze faworyzuj¹ nabywców nowej emisji – w piêciu przypadkach beneficjentami lewarowania kontroli byli w³aœciciele akcji
wczeœniejszych emisji. W tej grupie tylko jeden przypadek dotyczy³ niewielkiego pakietu akcji (ok. 1%). W pozosta³ych spó³kach nabywcy obejmowali udzia³y w wielkoœci od 5,5% do 42%, wnosz¹c nieproporcjonalnie
wiêksze wk³ady kapita³owe – nawet trzykrotnie. Emisje te mia³y zatem na
celu dofinansowanie spó³ek przy jednoczesnym przekazaniu jak najmniejszego udzia³u we w³asnoœci.
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Zakoñczenie
Przyznanie zarz¹dowi uprawnieñ do emisji akcji, w tym do okreœlenia istotnych parametrów tych emisji, poszerza zakres w³adzy zarz¹du
poza tradycyjnie zarezerwowane dla niego prawo kierowania sprawami
spó³ki. Ustawodawca wprowadzi³ wiêc szereg ograniczeñ, maj¹cych na
celu przede wszystkim ochronê akcjonariuszy bêd¹cych uczestnikami
spó³ki w momencie przeprowadzenia emisji. Ich istnienie jest istotne
w sytuacji wertykalnego konfliktu agencji, jednak jak dowodz¹ wyniki
przeprowadzonych badañ nie zapewniaj¹ one nale¿ytej ochrony akcjonariuszy mniejszoœciowych w sytuacji horyzontalnego konfliktu agencji.
Analiza przeprowadzonych emisji akcji w ramach kapita³u docelowego
wykaza³a bowiem, ¿e w wiêkszoœci przypadków odbiega³y one w istotny
sposób od za³o¿eñ zasady proporcjonalnoœci. Zazwyczaj beneficjentami
lewarowania kontroli byli nabywcy nowych emisji akcji, wnosz¹cy
wk³ady kapita³owe nieproporcjonalnie ma³e w stosunku do nabywanych
udzia³ów we w³asnoœci. Zdarzy³y siê tak¿e sytuacje przeciwne, w których
dofinansowanie spó³ki przebiega³o w sposób powoduj¹cy przekazanie
najmniejszego udzia³u we w³asnoœci przez dotychczasowych akcjonariuszy. W ka¿dym z tych przypadków emisja akcji w ramach kapita³u docelowego wi¹¿e siê z lewarowaniem kontroli. W pierwszym nastêpuje
ono na rzecz nabywców akcji, w drugim zaœ jego beneficjentami s¹ akcjonariusze dotychczasowi.
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Streszczenie
Instytucja kapita³u docelowego jest w polskiej praktyce rynkowej stosunkowo nowa. Pozostawienie zarz¹dowi swobody w zakresie wyboru momentu
przeprowadzenia emisji akcji, okreœlenia podmiotów, które akcje te obejm¹, oraz
ustalenia terminu i formy wp³at za akcje, oznacza przyznanie mu czêœci uprawnieñ walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Mo¿e to rodziæ pokusê nadu¿ycia
i groziæ transferem kontroli nad spó³k¹ w rêce wybranych przez zarz¹d podmiotów. Przewiduj¹c takie zagro¿enie, ustawodawca zawar³ w Kodeksie spó³ek
handlowych szereg ograniczeñ swobody decyzyjnej zarz¹du w tym zakresie.
Ograniczenia te nie zmniejszaj¹ jednak w ¿aden sposób mo¿liwoœci wykorzystania kapita³u docelowego jako instrumentu lewarowania kontroli przez akcjonariuszy wiêkszoœciowych.
W artykule przedstawiono wyniki badania przeprowadzonego na zbiorowoœci polskich spó³ek publicznych notowanych na Gie³dzie Papierów Wartoœciowych w Warszawie, które mia³y dostarczyæ odpowiedzi na pytanie o czêstotliwoœæ i sposób korzystania z instytucji prawnej, jak¹ jest emisja akcji w ramach
kapita³u docelowego. Badanie obejmowa³o trzy etapy. W pierwszym na podstawie analizy statutów zidentyfikowano spó³ki, w których uprawnienie to zosta³o przyznane zarz¹dowi. W drugim etapie wyselekcjonowano spó³ki, w których zosta³o ono przez zarz¹d zrealizowane. A w trzecim dokonano analizy
parametrów emisji, z wykorzystaniem autorskiego wskaŸnika stopnia lewarowania kontroli.
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Authorised capital as an instrument for the leveraging of control over
company (Summary)
The institution of authorised capital is relatively new on the Polish market
Giving the management board the discretionary power to choose a date for the
share issue, and to determine both the entities that will acquire shares and the
timing and a form of payment for the shares, means that the board gains some of
the competence of the general meeting of shareholders This may give rise to moral hazard and pose a risk of transferring control over the company into the hands
of the entities selected by the management board. Anticipating such a threat, the
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legislature has into the Commercial Companies Code a number of restrictions on
decision-making freedom of the management board in this area. However, these
restrictions do not reduce, in any way, the possibility of using authorised capital
as a tool to leverage control by majority shareholders.
The paper presents the results of a study on the population of Polish public
companies listed on the Warsaw Stock Exchange, which provided answers to the
questions about frequency and the way of using authorized capital. The study
consisted of three stages. In the first one, companies in which this prerogative was
granted to the board., were identified, based on the analysis of the articles of association. In the second one, companies in which this right had been executed by the
management were selected. Then the issue parameters were analyzed with the
help of the author’s indicator of the degree of leverage control.

Keywords
agency conflict, capital market, public company, proportionality principle

