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Wstêp
Za spraw¹ globalizacji ma miejsce przenikanie rozwi¹zañ i narzêdzi
nadzoru korporacyjnego miêdzy ró¿nymi czêœciami œwiata, charakteryzuj¹cymi siê odmiennymi doœwiadczeniami oraz kultur¹ biznesow¹.
Obecnie mamy do czynienia z zacieraniem siê ró¿nic miêdzy modelem
anglosaskim oraz kontynentalnym nadzoru korporacyjnego. Wydaje siê
jednak, ¿e w du¿ej mierze to w³aœnie rozwi¹zania z modelu anglosaskiego
zostaj¹ zaimplementowane do modelu kontynentalnego [Je¿ak, 2014,
s. 377]. Zdaniem autorki obowi¹zuj¹cy w Wielkiej Brytanii Stewardship
Code jest narzêdziem nadzoru korporacyjnego, który zas³uguje na szersze zastosowanie w krajach Europy kontynentalnej. Dotyczy on szczególnych uczestników rynku kapita³owego, jakimi s¹ inwestorzy instytucjonalni.
Stewardship Code jest narzêdziem pozwalaj¹cym udoskonaliæ proces komunikacji spó³ki z inwestorami. Co wiêcej, Stewardship Code jest
narzêdziem, który mo¿e dyscyplinowaæ zarz¹dzaj¹cych do realizacji
funkcji powierniczej. Za spraw¹ Stewardship Code inwestorzy instytucjonalni s¹ zobowi¹zani do przygotowywania raportów, w których przedstawiane s¹ obszary realizacji funkcji powierniczej.
Celem artyku³u jest popularyzacja wiedzy na temat kodeksu dobrych praktyk inwestorów instytucjonalnych Stewardship Code, który motywuje inwestorów instytucjonalnych do pe³nienia aktywnej roli w monitorowaniu dzia³alnoœci spó³ek bêd¹cych przedmiotem ich inwestycji.
Metod¹ badawcz¹ wykorzystan¹ w artykule by³a analiza polskich
i zagranicznych pozycji literaturowych, brytyjskiego kodeksu dobrych
praktyk Stewardship Code oraz analiza ujawnieñ odnoœnie do stosowania Stewardship Code przez brytyjsk¹ spó³kê Bell Rock Capital Management LLP.
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1. Inwestor instytucjonalny jako szczególny uczestnik rynku
kapita³owego
Inwestor instytucjonalny1 jest szczególnym uczestnikiem rynku kapita³owego, który gromadzi œrodki indywidualnych podmiotów celem
ich efektywnego zarz¹dzania. Podmioty te monitoruj¹ dzia³ania zarz¹dów spó³ek, w które inwestuj¹, aby ryzyko utraty tych œrodków by³o jak
najmniejsze [Malinowska, 2012, s. 564]. Do inwestorów instytucjonalnych
zalicza siê m.in. takie podmioty, jak: fundusze inwestycyjne, otwarte fundusze emerytalne, banki i towarzystwa ubezpieczeniowe.
Nale¿y zwróciæ uwagê, i¿ inwestorzy instytucjonalni reprezentuj¹
interesy swoich klientów, rozporz¹dzaj¹c kapita³em, który nie nale¿y do
nich. Koniecznoœæ okresowego rozliczenia siê inwestorów instytucjonalnych z efektywnoœci dzia³ania determinuje ich strategiê inwestycyjn¹
[Gad, 2011, s. 26].
Zarówno w literaturze polskiej, jak i zagranicznej podkreœlana jest
rola inwestora instytucjonalnego jako podmiotu wp³ywaj¹cego na funkcjonowanie nadzoru korporacyjnego [Aluchna, 2007, s. 82; Mallin, 2007,
s. 80–83]. Jak wskazuje P. Urbanek [2009, s. 338], oczekuje siê, i¿ inwestorzy instytucjonalni bêd¹ pe³niæ rolê dominuj¹cego akcjonariusza, szczególnie zaanga¿owanego w proces nadzoru i reprezentuj¹cego interesy
wszystkich pozosta³ych akcjonariuszy. Aktywnoœæ inwestorów zale¿y
m.in. od: struktury portfela inwestycyjnego, wielkoœci udzia³u w spó³kach
czy lojalnoœci w stosunku do spó³ki [Ko³adkiewicz, 2002, s. 210–211].
W du¿ej mierze aktywnoœæ inwestorów instytucjonalnych zale¿y równie¿
od kosztów oraz korzyœci zwi¹zanych z takim dzia³aniem. Analizuj¹c
funkcjonowanie inwestorów instytucjonalnych, mo¿na dostrzec pewne
problemy, które wynikaj¹ z konfliktu agencji. Wydaje siê, ¿e w przypadku
inwestorów instytucjonalnych, za spraw¹ rozbudowanej struktury zale¿noœci (dawca kapita³u – zarz¹dzaj¹cy – spó³ka portfelowa), konflikty
agencji nabieraj¹ dodatkowych wymiarów. Zagadnienie to zostanie przedstawione w kolejnej czêœci artyku³u.

1

Istnieje wiele definicji oraz klasyfikacji inwestorów instytucjonalnych. Definicje samego
pojêcia inwestor instytucjonalny s¹ podobne, jednak klasyfikacje bardzo zró¿nicowane
i wynikaj¹ z ró¿nej specyfiki rynków kapita³owych wystêpuj¹cych na œwiecie [Malinowska, Gad, 2012, s. 20–23].
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2. Konflikt agencji – perspektywa inwestorów instytucjonalnych
Teoria agencji jest jedn¹ z teorii wyjaœniaj¹cych zjawisko nadzoru
nad korporacj¹. Za twórców tej teorii uwa¿a siê M. C. Jensena i W. H. Mecklinga, którzy zaprezentowali j¹ po raz pierwszy w 1976 roku [Jensen,
Meckling, 1976, s. 305–360]. Autorzy ci zdefiniowali zale¿noœæ wystêpuj¹c¹ w teorii agencji jako kontrakt, na mocy którego jedna strona (pryncypa³) deleguje obowi¹zki podejmowania decyzji na drug¹ stronê
(agenta) [Jensen, Meckling, 1976, s. 308]. Istot¹ teorii agencji jest zjawisko
oddzielenia w³asnoœci od zarz¹dzania, polegaj¹ce na finansowaniu dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa przez pryncypa³a i zarz¹dzaniu nim przez
agenta. W sytuacji gdy obie strony kontraktu d¹¿¹ do maksymalizacji
w³asnej u¿ytecznoœci, wysoce prawdopodobna staje siê sytuacja, kiedy
dzia³ania agenta nie bêd¹ zgodne z interesami pryncypa³a2 [Urbanek,
2005, s. 49]. W ramach teorii agencji wyró¿nia siê dwa podstawowe problemy [Eisenhardt, 1989, s. 58]:
1. D¹¿enia i cele pryncypa³a oraz agenta pozostaj¹ w konflikcie, a ponadto weryfikacja zachowañ i dzia³alnoœci agenta jest trudna lub kosztowna.
2. Odmienne podejœcie do ryzyka przez pryncypa³a i agenta.
Konflikt agencji dotycz¹cy dzia³alnoœci inwestorów instytucjonalnych jest bardziej z³o¿ony. Mo¿na zidentyfikowaæ tutaj zarówno konflikt
agencyjny o charakterze horyzontalnym, jak i wertykalnym. Wertykalny
konflikt agencji mo¿na zaobserwowaæ miêdzy pryncypa³em i agentem,
podczas gdy horyzontalny konflikt agencji wystêpuje miêdzy pryncypa³em i pryncypa³em3.
Obserwuj¹c funkcjonowanie dzia³alnoœci inwestorów instytucjonalnych, mo¿na zidentyfikowaæ trzy p³aszczyzny konfliktu agencyjnego (rysunek 1):
1. Konflikt horyzontalny miêdzy dawcami kapita³u, którzy powierzyli
swoje œrodki temu samemu inwestorowi instytucjonalnemu.
2. Konflikt wertykalny I pomiêdzy dawc¹ kapita³u i inwestorem instytucjonalnym.
2

W teorii agencji prezentowane jest odmienne podejœcie do relacji w³aœciciel–mened¿er
ni¿ w tzw. teorii s³u¿ebnoœci. W przypadku teorii agencji wyeksponowany jest problem
kontroli, jak¹ sprawuj¹ w³aœciciele nad zarz¹dzaj¹cymi. Z kolei centralnym obszarem teorii s³u¿ebnoœci jest zaanga¿owanie obu stron w proces zarz¹dzania. Teoria s³u¿ebnoœci
przedstawia mened¿era jako zarz¹dcê, którego cele indywidualne s¹ zgodne z celami
pryncypa³a [Gad, 2014, s. 122–125].
3
Szerzej na temat wertykalnego i horyzontalnego konfliktu agencji w: [Campbell, 2011,
s. 35–36; Roe, 2004, s. 2 i nast.; Oplustil, 2010, s. 16–34].
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3. Konflikt wertykalny II pomiêdzy inwestorem instytucjonalnym i jednostk¹ wchodz¹c¹ w sk³ad portfela inwestycyjnego inwestora instytucjonalnego.
Rysunek 1. P³aszczyzny konfliktu agencyjnego – perspektywa inwestora
instytucjonalnego

ród³o: Opracowanie w³asne.

Jedn¹ z p³aszczyzn konfliktu agencyjnego, zwi¹zan¹ z funkcjonowaniem inwestora instytucjonalnego, jest horyzontalny konflikt agencji miêdzy dawcami kapita³u, którzy powierzyli swoje œrodki temu samemu
inwestorowi instytucjonalnemu. Ka¿dy dawca kapita³u jest odrêbn¹ jednostk¹ i mo¿e charakteryzowaæ siê odrêbnymi celami i d¹¿eniami. Co
wiêcej, mo¿e tutaj wyst¹piæ konflikt interesów miêdzy poszczególnymi
jednostkami, który wynika z odmiennego podejœcia do ryzyka, dostêpie
do informacji czy te¿ preferowanego horyzontu czasowego inwestycji.
Kolejn¹ zidentyfikowan¹ p³aszczyzn¹ konfliktu agencyjnego w obszarze funkcjonowania inwestora instytucjonalnego jest wertykalny konflikt
agencji I pomiêdzy dawc¹ kapita³u (pryncypa³) i inwestorem instytucjonalnym (agent). Inwestor instytucjonalny jest podmiotem posiadaj¹cym
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wiedzê i doœwiadczenie w obszarze podejmowania decyzji inwestycyjnych. Tworz¹c portfel inwestycyjny, agent musi w swoich decyzjach
przestrzegaæ prospektów, statutów i innych dokumentów, w których
okreœli³ ogólny zakres i przedmiot inwestycji. Nale¿y jednak pamiêtaæ, i¿
zakres przedmiotu inwestycji ma charakter ogólny i to inwestor instytucjonalny jest decyduj¹cym podmiotem. Konflikt wertykalny na poziomie
I mo¿e wynikaæ z wystêpuj¹cej asymetrii informacji miêdzy tymi dwoma
podmiotami. Zjawisko asymetrii informacji mo¿e mieæ dwojaki charakter: „ukrytych informacji” lub „ukrytych dzia³añ” [Kleine, 1995, s. 31, za:
Bednarczyk, Eichler, 2002, s. 7]. Pryncypa³, posiadaj¹c niepe³ne informacje, nie jest w stanie kontrolowaæ poczynañ agenta. Tymczasem agent
mo¿e podejmowaæ takie decyzje, które umo¿liwi¹ mu pomno¿enie swojego bogactwa kosztem korzyœci dla pryncypa³a. Agentem jest osoba
zarz¹dzaj¹ca portfelem inwestycyjnym inwestora instytucjonalnego i czêsto jego wynagrodzenie zale¿y od bie¿¹cych wyników. W zwi¹zku z tym
osoba taka mo¿e przedk³adaæ swoje dobro w postaci wynagrodzenia prowizyjnego za wyniki bie¿¹ce kosztem d³ugookresowej perspektywy inwestycji i bardziej zyskownych przedsiêwziêæ dla dawcy kapita³u.
Istotn¹ p³aszczyzn¹ konfliktu agencji, któr¹ mo¿na wskazaæ w obszarze dzia³alnoœci inwestora instytucjonalnego, jest konflikt wertykalny II
pomiêdzy inwestorem instytucjonalnym (pryncypa³) i jednostk¹ (agent),
która stanowi przedmiot inwestycji inwestora instytucjonalnego. Konflikt
miêdzy tymi dwoma podmiotami wynika z wystêpuj¹cej asymetrii informacji. Inwestor instytucjonalny jako podmiot dysponuj¹cy œrodkami
indywidualnych podmiotów chcia³by monitorowaæ dzia³ania zarz¹dów
jednostek, które stanowi¹ przedmiot jego inwestycji. Monitoring jest pewnym sposobem na minimalizacjê ryzyka utraty powierzonych im œrodków. Warto jednak zauwa¿yæ, ¿e na skutek rozdzielenia w³asnoœci od
zarz¹dzania inwestorzy instytucjonalni nie maj¹ bezpoœredniego dostêpu
do informacji na temat spó³ki, a co z tym siê wi¹¿e nie maj¹ równie¿
bezpoœredniego wp³ywu na funkcjonowanie swojej spó³ki portfelowej.
Sposobem niwelowania konfliktu agencji miêdzy inwestorem instytucjonalnym i jednostk¹ wchodz¹c¹ w sk³ad jego portfela jest wykorzystanie mechanizmu bezpoœredniego. Inwestorzy instytucjonalni chc¹
dopasowaæ kierunki zarz¹dzania dan¹ jednostk¹, bêd¹c¹ przedmiotem
ich inwestycji do w³asnych celów. Wobec tego uczestnicz¹ w walnym
zgromadzeniu akcjonariuszy (WZA) i bior¹ aktywny udzia³ w g³osowaniu. Dodatkowo inwestorzy instytucjonalni s¹ otwarci na indywidualne spotkania z zarz¹dem spó³ki portfelowej. Takie spotkania „w cztery
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oczy” umo¿liwiaj¹ pog³êbienie wiedzy na temat strategii dzia³alnoœci
spó³ki. Inwestorzy instytucjonalni poprzez mechanizmy bezpoœredniego
oddzia³ywania wp³ywaj¹ na przyjêcie okreœlonego rozwi¹zania odnoœnie
do dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa bêd¹cego przedmiotem ich inwestycji.
Dzia³anie to ma na celu wymuszenie na spó³ce portfelowej dzia³añ, które
s¹ zgodne interesami inwestora instytucjonalnego 4.
W Wielkiej Brytanii powsta³ pierwszy kodeks dobrych praktyk, którego celem by³a poprawa komunikacji miêdzy inwestorem instytucjonalnym a spó³kami portfelowymi. Sformalizowany zbiór zasad dotycz¹cy
zaanga¿owania inwestora instytucjonalnego zosta³ opisany w kolejnej
czêœci artyku³u.

3. Stewardship Code – brytyjska regulacja œrodowiskowa
determinuj¹ca zakres ujawnieñ przygotowanych przez
inwestorów instytucjonalnych
UK Stewardship Code (tzw. brytyjski kodeks dotycz¹cy nadzoru)
jest to kodeks dobrych praktyk, który powsta³ w lipcu 2010 roku. Podmiotem odpowiedzialnym za stworzenie tego dokumentu jest Financial
Reporting Council (FRC). Pierwsza opublikowana wersja dokumentu
z 2010 roku zosta³a zaktualizowana we wrzeœniu 2012 roku [The UK Stewardship Code, 2012, s. 1].
Powy¿sza regulacja œrodowiskowa odgrywa istotn¹ rolê w brytyjskim systemie nadzoru korporacyjnego. Adresowana jest do inwestorów
instytucjonalnych, tj. funduszy emerytalnych, firm ubezpieczeniowych,
funduszy inwestycyjnych oraz innych podmiotów zbiorowego inwestowania.
Dokument ten powsta³, aby poprawiæ jakoœæ wspó³pracy (zaanga¿owania) pomiêdzy inwestorami instytucjonalnymi i spó³kami portfelowymi, a przez to zwiêkszyæ d³ugoterminow¹ stopê zwrotu dla akcjonariuszy oraz usprawniæ efektywne wykonywanie zadañ (obowi¹zków)
wynikaj¹cych z nadzoru korporacyjnego [Butler, Wong, 2011, s. 82].
UK Stewardship Code zawiera listê zaleceñ przygotowanych specjalnie dla inwestorów instytucjonalnych, które maj¹ m.in. pomóc im w lepszym zarz¹dzaniu portfelem inwestycyjnym. Zgodnie z kodeksem inwestorzy instytucjonalni powinni kontrolowaæ stosowanie zasad corporate
governance przez spó³ki, których s¹ akcjonariuszami, a zarazem zasady
kodeksu powinny zachêcaæ inwestorów instytucjonalnych do wiêkszej
interakcji ze spó³k¹ [Konferencja Corporate Governance, 2014, s. 4].
4

Szerzej na temat aktywnoœci inwestorów instytucjonalnych w: [Solomon, 2007, s. 119].
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Brytyjski kodeks dobrych praktyk sk³ada siê z siedmiu zasad, zgodnie z którymi inwestorzy instytucjonalni powinni [The UK Stewardship
Code, 2012, s. 5]:
1) podawaæ do informacji publicznej informacje na temat polityki dotycz¹cej realizacji obowi¹zków wynikaj¹cych z powiernictwa (stewardship),
2) ustanowiæ i podawaæ do informacji publicznej d³ugoterminow¹ politykê dotycz¹c¹ zarz¹dzania konfliktami interesów w odniesieniu do
powiernictwa,
3) monitorowaæ spó³ki portfelowe, bêd¹ce ich przedmiotem inwestycji,
4) skonstruowaæ przejrzyste wytyczne, które pozwol¹ ustaliæ, kiedy
i w jaki sposób bêd¹ wzmacniane dzia³ania na rzecz powiernictwa,
5) byæ gotowi do wspólnego dzia³ania z innymi inwestorami instytucjonalnymi w razie potrzeby,
6) posiadaæ przejrzyst¹ politykê g³osowania i ujawniaæ informacje dotycz¹ce procesu g³osowania,
7) przygotowywaæ okresowe raporty dotycz¹ce powiernictwa i procesu
g³osowania.
Inwestorzy instytucjonalni, w oparciu o zasadê comply or explain („zastosuj albo wyjaœnij”), zobowi¹zani s¹ do publicznego ustosunkowania
siê do tych siedmiu zasad. Maj¹ zatem mo¿liwoœæ stosowania okreœlonych zasad kodeksu dobrych praktyk, b¹dŸ te¿ obowi¹zek poinformowania o odst¹pieniu od danej regu³y i wyjaœnieniu przyczyn zaistnia³ej
sytuacji.
Zgodnie z pierwsz¹ zasad¹ UK Stewardship Code inwestorzy instytucjonalni powinni monitorowaæ dzia³alnoœæ spó³ek, w które zainwestowali, a tak¿e szerzej anga¿owaæ siê w ich dzia³alnoœæ. Dla inwestorów stewardship to nie tylko g³osowanie podczas WZA. Dzia³ania inwestorów
powinny obejmowaæ monitorowanie i anga¿owanie siê w sprawy spó³ki
w takich kwestiach, jak: strategia przedsiêbiorstwa, ryzyko, struktura kapita³u, nadzór korporacyjny (w tym kultura i wynagrodzenia). Zaanga¿owanie to powinno polegaæ na dialogu ze spó³kami bêd¹cymi przedmiotem ich inwestycji. Inwestor instytucjonalny powinien ujawniaæ, w jaki
sposób bêdzie realizowa³ politykê, która ma prowadziæ do wzrostu wartoœci dla beneficjenta (klienta), który powierzy³ im swój kapita³ [The UK
Stewardship Code, 2012, s. 6]. Przyk³adowe ujawnienia na temat zasady
pierwszej przedstawiono w tablicy 1.
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Tablica 1. Ustosunkowanie siê Bell Rock Capital Management LLP 5
do pierwszej zasady UK Stewardship Code
Bell Rock zobowi¹zuje siê do szczegó³owych badañ i analiz spó³ek zanim
w nie zainwestuje. Nasz¹ nadrzêdn¹ zasad¹ jest ochrona kapita³u swoich
klientów. Wysoki poziom nadzoru korporacyjnego jest jednym z g³ównych
kryteriów stosowanych do oceny spó³ki, która ma stanowiæ przedmiot
inwestycji.
Bell Rock dostrzega znaczenie prawa g³osu celem ochrony interesów swoich
klientów i zawsze bêdzie g³osowaæ, maj¹c na uwadze najlepszy interes
ekonomiczny dla swoich klientów.
ród³o: [UK Stewardship Code Statement, 2014, s. 1].

W drugiej zasadzie UK Stewardship Code zasugerowano, aby inwestor instytucjonalny nie tylko ustanowi³, ale równie¿ ujawni³ swoj¹ d³ugoterminow¹ politykê zarz¹dzania konfliktami interesów w odniesieniu do
powiernictwa. Kodeks podkreœla, i¿ obowi¹zkiem inwestora instytucjonalnego jest dzia³anie w interesie swoich beneficjentów, jednak nie jest
mo¿liwe unikniêcie konfliktu interesów podczas wykonywania funkcji
powierniczej. Polityka zarz¹dzania konfliktami interesów powinna byæ
wdro¿ona i upubliczniona w taki sposób, aby interesy beneficjenta (klienta) by³y na pierwszym miejscu. Dodatkowo polityka ta powinna wyjaœniaæ, jakie stanowisko zajmie inwestor instytucjonalny w sytuacji, gdy
wyst¹pi¹ ró¿nice w interesach ró¿nych klientów, którzy powierzyli im
w³asne œrodki celem ich dalszego zarz¹dzania [The UK Stewardship
Code, 2012, s. 6]. W tablicy 2 znajduje siê przyk³ad z praktyki gospodarczej, który przedstawia oœwiadczenie wybranego inwestora instytucjonalnego dotycz¹ce drugiej zasady UK Stewardship Code.
Tablica 2. Ustosunkowanie siê Bell Rock Capital Management LLP do
drugiej zasady UK Stewardship Code
Cz³onkowie Bell Rock s¹ zobowi¹zani do ujawniania informacji na temat
wystêpowania potencjalnych konfliktów interesów, których s¹ œwiadomi
(w odniesieniu do g³osowania w ramach pe³nomocnictwa).
Inspektor do spraw zgodnoœci przeanalizuje wszystkie wystêpuj¹ce
potencjalne konflikty interesów, a jeœli taki konflikt wyst¹pi, to Bell Rock
zapewnia, ¿e odpowiedzialnoœæ powiernicza wobec swoich klientów ma
pierwszeñstwo wzglêdem innych czynników.
ród³o: [UK Stewardship Code Statement, 2014, s. 1].
5

Jednostka podlegaj¹ca badaniu zosta³a wybrana w sposób losowy. Bell Rock Capital
Management LLP jest to fundusz hedgingowy specjalizuj¹cy siê w rynku akcji.
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W trzeciej zasadzie kodeksu podkreœlono, ¿e skuteczny monitoring
jest istotnym elementem zarz¹dzania i w zwi¹zku z tym inwestorzy instytucjonalni powinni regularnie monitorowaæ dzia³alnoœæ spó³ek, w które zainwestowali. Inwestorzy instytucjonalni powinni:
– œledziæ na bie¿¹co wyniki spó³ki,
– œledziæ na bie¿¹co rozwój spó³ki, zarówno zewnêtrzny, jak i wewnêtrzny, który skutkuje wzrostem wartoœci przedsiêbiorstwa, ale
i generuje zagro¿enia,
– upewniæ siê, ¿e mened¿erowie spó³ki podejmuj¹ decyzje skutecznie
(dzia³aj¹ skutecznie),
– upewniæ siê, ¿e komitety spó³ki i rada dyrektorów stosuj¹ siê do zapisów UK Corporate Governance Code, w tym tak¿e poprzez spotkania
z przewodnicz¹cym rady dyrektorów i pozosta³ymi cz³onkami rady
dyrektorów,
– braæ pod uwagê jakoœæ sprawozdañ finansowych spó³ki,
– braæ udzia³ w WZA w tych spó³kach, w których inwestor instytucjonalny posiada znacz¹cy pakiet akcji.
Dodatkowo inwestorzy instytucjonalni powinni d¹¿yæ do zidentyfikowania problemów spó³ki we wczesnym etapie, co powinno pomóc
zminimalizowaæ utratê wartoœci dla swoich akcjonariuszy [The UK Stewardship Code, 2012, s. 7]. Przyk³ad oœwiadczenia spó³ki dotycz¹cego zasady trzeciej kodeksu znajduje siê w tablicy 3.
Tablica 3. Ustosunkowanie siê Bell Rock Capital Management LLP do
trzeciej zasady UK Stewardship Code
Wszystkie spó³ki, w które inwestuje Bell Rock, s¹ monitorowane na bie¿¹co
przez osobê odpowiedzialn¹ za zarz¹dzanie danym portfelem
inwestycyjnym.
Monitoring obejmuje: analizê rocznych raportów, w tym sprawozdañ
finansowych, za poœrednictwem podmiotu zewnêtrznego, spotkania
z kierownictwem spó³ki, które stanowi¹ przedmiot inwestycji, uczestnictwo
w spotkaniach z przedstawicielami spó³ki portfelowej.
ród³o: [UK Stewardship Code Statement, 2014, s. 1].

Zgodnie z czwart¹ zasad¹ UK Stewardship Code inwestorzy instytucjonalni powinni okreœliæ okolicznoœci, w których bêd¹ interweniowaæ
w dzia³alnoœæ spó³ki, w któr¹ zainwestowali. Interwencja inwestorów
mo¿e byæ podejmowana wówczas, gdy istniej¹ pewne obawy, co do strategii, zarz¹dzania, podejœcia do ryzyka czy te¿ wynagrodzeñ w spó³ce, ale
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równie¿ mo¿e wynikaæ z kwestii spo³ecznych i œrodowiskowych. Wstêpne rozmowy odnoœnie do obaw co do powy¿szych kwestii powinny byæ
poufne. Gdyby jednak takie rozmowy nie przynosi³y skutków, to inwestorzy instytucjonalni mog¹ rozszerzaæ swoj¹ dzia³alnoœæ poprzez [The UK
Stewardship Code, 2012, s. 8]:
– spotkania z kierownictwem celem omówienia problemów,
– przekazanie obaw doradcom spó³ki,
– spotkania z przewodnicz¹cym rady dyrektorów lub innym cz³onkiem
rady dyrektorów,
– wspólne interwencje z innymi instytucjami odnoœnie do poszczególnych kwestii,
– z³o¿enie wniosku o zwo³anie WZA,
– przedk³adanie uchwa³ i propozycji na WZA,
– ¿¹danie zmian cz³onków zarz¹du podczas WZA.
W tablicy 4 zamieszczono oœwiadczenie Bell Rock Capital Management LLP, w którym odniesiono siê do czwartej zasady brytyjskiego kodeksu.
Tablica 4. Ustosunkowanie siê Bell Rock Capital Management LLP do
czwartej zasady UK Stewardship Code
Bell Rock bêdzie zwiêkszaæ swoje zaanga¿owanie w spó³ki bêd¹ce ich
przedmiotem inwestycji w razie zaistnienia takiej potrzeby. Niestety
stosunkowo niewielki udzia³ Bell Rock w portfelu takiej spó³ki bêdzie
ogranicza³ zdolnoœæ wp³ywania na funkcjonowanie i zarz¹dzanie spó³k¹.
Bell Rock oœwiadcza, ¿e w sytuacji, gdy spó³ka, która jest przedmiotem
inwestycji, jest nieprawid³owo zarz¹dzana i ma to wp³yw na wartoœæ dla
akcjonariuszy, bêdzie podejmowaæ strategiê wyjœcia (sprzeda¿y niniejszej
spó³ki) przy najbli¿szej okazji.
ród³o: [UK Stewardship Code Statement, 2014, s. 1–2].

W pi¹tej zasadzie brytyjskiego kodeksu zaleca siê, aby inwestorzy instytucjonalni byli otwarci na wspó³pracê z innymi inwestorami w okreœlonych przypadkach. Zbiorowe zaanga¿owanie mo¿e przynieœæ korzyœci
dla wszystkich inwestorów. Aby osi¹gn¹æ swoje cele, wspó³praca mo¿e
byæ realizowana zarówno za pomoc¹ grup formalnych, jak i nieformalnych. Inwestorzy instytucjonalni powinni okreœliæ rodzaje zdarzeñ (okolicznoœci), podczas których s¹ otwarci na wspólne z innymi inwestorami
dzia³anie [The UK Stewardship Code, 2012, s. 8–9]. Tablica 5 przedstawia
stanowisko inwestora instytucjonalnego wobec pi¹tej zasady UK Stewardship Code.
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Tablica 5. Ustosunkowanie siê Bell Rock Capital Management LLP do pi¹tej
zasady UK Stewardship Code
Bell Rock jest gotów, w razie potrzeby, wspó³pracowaæ z innymi inwestorami
i jest gotów rozwa¿yæ podjêcie okreœlonych dzia³añ, analizuj¹c indywidualnie
ka¿d¹ z zaistnia³ych sytuacji.
Jak stwierdzono w zasadzie 4, udzia³y Bell Rock w poszczególnych spó³kach
s¹ stosunkowo niewielkie. Bell Rock ostro¿nie bêdzie podchodziæ do
podejmowania zbiorowych dzia³añ, maj¹c zawsze na wzglêdzie najlepszy
interes swoich klientów.
ród³o: [UK Stewardship Code Statement, 2014, s. 2].

Wed³ug szóstej zasady UK Stewardship Code inwestorzy instytucjonalni powinni posiadaæ przejrzyst¹ politykê g³osowania. Powinni równie¿ upubliczniaæ wyniki swoich g³osowañ. Dodatkowo kodeks dopuszcza korzystanie z us³ug pe³nomocnictwa podczas g³osowania (tzw.
proxy voting) oraz podmiotów oferuj¹cych us³ugi doradcze w zakresie
g³osowania. Inwestorzy instytucjonalni musz¹ jednak okreœliæ zakres,
w jakim korzystaj¹ z us³ug tych poœredników i us³ugodawców, a dodatkowo musz¹ ujawniæ informacje na temat tego, kim s¹ powy¿ej wymienione podmioty, okreœliæ, w jakim stopniu bêd¹ sugerowaæ siê sugestiami
i rekomendacjami tych specjalistów [The UK Stewardship Code, 2012,
s. 9]. Przyk³ad ustosunkowania siê do szóstej zasady kodeksu zamieszczono w tablicy 6.
Tablica 6. Ustosunkowanie siê Bell Rock Capital Management LLP do szóstej
zasady UK Stewardship Code
Bell Rock korzysta z us³ug pe³nomocnictwa podczas g³osowana wówczas,
gdy uwa¿a, ¿e jest to w interesie naszych klientów.
Bell Rock nie upublicznia wyników swoich g³osowañ, gdy¿ uwa¿a takie
informacje za poufne. Wyniki g³osowañ s¹ jednak dostêpne dla naszych
klientów na ¿yczenie.
ród³o: [UK Stewardship Code Statement, 2014, s. 2].

W siódmej zasadzie kodeksu zaleca siê przygotowywanie okresowych
raportów dotycz¹cych powiernictwa i procesu g³osowania dla swoich
akcjonariuszy. Sprawozdania powinny zawieraæ nie tylko dane iloœciowe,
ale równie¿ jakoœciowe. Szczegó³owoœæ przygotowanych raportów powinna byæ ustalona pomiêdzy agentem (inwestorem instytucjonalnym)
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i pryncypa³em (beneficjentem/akcjonariuszem). Inwestorzy instytucjonalni powinni minimum raz w roku przygotowywaæ raport odnoœnie do
polityki powiernictwa i jej realizacji [The UK Stewardship Code, 2012,
s. 9–10]. W tablicy 7 znajduje siê komentarz wybranego inwestora instytucjonalnego do opisywanej powy¿ej zasady brytyjskiego kodeksu.
Tablica 7. Ustosunkowanie siê Bell Rock Capital Management LLP do
siódmej zasady UK Stewardship Code
Bell Rock bêdzie sporz¹dza³ sprawozdania z g³osowañ, które bêd¹ dostêpne
na ¿¹danie dla wszystkich swoich klientów.
ród³o: [UK Stewardship Code Statement, 2014, s. 2].

W ramach badania autorka dokona³a wstêpnej analizy wybranych
losowo oœwiadczeñ spó³ek6 dzia³aj¹cych w Wielkiej Brytanii dotycz¹cych
stosowania zasad UK Stewardship Code. Ka¿de oœwiadczenie inwestora
instytucjonalnego dotycz¹ce UK Stewardship Code jest dostêpne na stronie internetowej Financial Reporting Council [UK Stewardship Code statements]. Na podstawie analizy mo¿na wysnuæ kilka ogólnych wniosków. Oœwiadczenia inwestorów instytucjonalnych s¹ mniej lub bardziej
szczegó³owe – mog¹ zawieraæ jedn¹, dwie, trzy, a czasami nawet osiem
stron. D³ugoœæ dokumentu i szczegó³owoœæ zale¿y od danej spó³ki, która
upublicznia taki dokument. Ka¿dy inwestor instytucjonalny, przygotowuj¹c takie oœwiadczenie, odnosi siê do konkretnego punktu z kodeksu
i wyjaœnia, czy stosuje dan¹ zasadê czy te¿ nie, jeœli nie to wyjaœnia powody takiego zachowania. Ponadto w oœwiadczeniach znajduj¹ siê ujawnienia zawieraj¹ce informacje na temat dzia³alnoœci spó³ki odnosz¹ce siê
konkretnie do punktów z kodeksu. Mo¿na mieæ pewne w¹tpliwoœci, czy
jednostronicowe oœwiadczenie spe³nia swoje zadanie. Poza tym, jak trafnie zauwa¿a I. Ko³adkiewicz, nie zawsze deklaracje ze strony spó³ek s¹
adekwatne do rzeczywistoœci. Spó³ki deklaruj¹ stosowanie zasad dobrych
praktyk, jednak „najwiêkszym wyzwaniem wci¹¿ pozostaje przekonanie
spó³ek do aktywnego ich stosowania” [Ko³adkiewicz, 2014, s. 209].
Jak twierdzi B. R. Cheffins, wprowadzenie Stewardship Code nie
mia³o wiêkszego wp³ywu na zmianê podejœcia do pe³nieni aktywnej roli
w nadzorze nad spó³kami portfelowymi. Jako powód takiego stanu rze6

Spó³ki podlegaj¹ce analizie: Aviva UK, Big Local Trust, British Airways Pensions, Cadbury Pension Funds, NFU Mutual, Pension Protection Funds, The Wellcome Trust, Apax
Partners, MN oraz NAPF Trustee Limited.

Stewardship Code jako narzêdzie niwelowania konfliktu agencyjnego

147

czy wskazuje du¿e rozdrobnienie w³asnoœci spó³ek portfelowych w Wielkiej Brytanii [Cheffins, 2010, s. 1004, 1006, 1113].

Zakoñczenie
W artykule zosta³ przedstawiony brytyjski kodeks dobrych praktyk
inwestorów instytucjonalnych UK Stewardship Code. Jednym z za³o¿eñ
tego kodeksu jest udoskonalenie procesu komunikacji inwestorów instytucjonalnych z dawcami kapita³u. Zgodnie z kodeksem inwestorzy instytucjonalni s¹ zobowi¹zani do wydania oœwiadczenia odnoœnie do siedmiu
zasad kodeksu. W praktyce spó³ek brytyjskich wystêpuj¹ dwa rozwi¹zania. Czêœæ spó³ek ujawnia szczegó³owe informacje dotycz¹ce stosowania
poszczególnych zasad kodeksu, inne z kolei ujawniaj¹ tylko ogólne informacje (szczegó³owe informacje przekazywane s¹ dawcom kapita³u na
ich indywidualn¹ proœbê).
Informacje zawarte w oœwiadczeniu Stewardship Code – z punktu
widzenia podmiotów powierzaj¹cych œrodki inwestorom instytucjonalnym – mog¹ byæ przydatne i maj¹ na celu niwelowanie wertykalnego
konfliktu agencji I wystêpuj¹cego pomiêdzy inwestorem instytucjonalnym i dawc¹ kapita³u. W zwi¹zku z dodatkowymi ujawnieniami prezentowanymi przez inwestora instytucjonalnego odnosz¹cymi siê do zasad
kodeksu maleje zjawisko asymetrii informacji miêdzy tymi podmiotami.
Stewardship Code nie jest bez znaczenia równie¿ z punktu widzenia
wertykalnego konfliktu agencji II wystêpuj¹cego pomiêdzy inwestorem
instytucjonalnym a spó³k¹ portfelow¹ bêd¹c¹ przedmiotem jego inwestycji. Kodeks dobrych praktyk stanowi pewnego rodzaju zachêtê dla
inwestorów instytucjonalnych do aktywnych dzia³añ i monitorowania
spó³ek portfelowych. Nale¿y jednak zaznaczyæ, ¿e je¿eli spó³ka portfelowa nie jest spó³k¹ publiczn¹, to monitorowanie jej dzia³añ z wykorzystaniem chocia¿by raportowania okresowego jest utrudnione.
Nie bez znaczenia jest równie¿ Stewardship Code w przypadku
horyzontalnego konfliktu agencji wystêpuj¹cego pomiêdzy dawcami kapita³u. Dawcy kapita³u dysponuj¹ dziêki ujawnieniom wynikaj¹cym
z tego kodeksu wiêkszym zakresem informacji na temat dzia³alnoœci
inwestorów instytucjonalnych.
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Streszczenie
UK Stewardship Code jest to brytyjski kodeks dobrych praktyk, który odgrywa istotn¹ rolê w nadzorze korporacyjnym. Celem g³ównym artyku³u jest popularyzacja wiedzy na temat kodeksu dobrych praktyk inwestorów instytucjonalnych Stewardship Code, który motywuje inwestorów instytucjonalnych do
pe³nienia aktywnej roli w monitorowaniu dzia³alnoœci spó³ek bêd¹cych przedmiotem ich inwestycji.
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Metod¹ badawcz¹ wykorzystan¹ w artykule by³a analiza polskich i zagranicznych pozycji literaturowych, brytyjskiego kodeksu dobrych praktyk Stewardship Code oraz analiza ujawnieñ odnoœnie do stosowania Stewardship
Code przez brytyjsk¹ spó³kê Bell Rock Capital Management LLP.
Artyku³ sk³ada siê z trzech czêœci. Pierwsza czêœæ przedstawia inwestora instytucjonalnego jako szczególnego uczestnika rynku kapita³owego. W drugiej
czêœci artyku³u zosta³ przedstawiony problem agencji z perspektywy inwestora
instytucjonalnego. Trzecia czêœæ opisuje kodeks dobrych praktyk UK Stewardship Code. Wnioski koñcowe przedstawiono w zakoñczeniu.
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Stewardship Code as a tool for eliminating agency conflict (Summary)
UK Stewardship Code is a British code of good practice, which plays an important role in corporate governance. The main aim of this paper is to popularize
the knowledge about the UK Stewardship Code, the code of good practice for institutional investors, which motivates institutional investors to play an active role
in monitoring the activities of the portfolio companies.
The research method used in the article was the analysis of Polish and foreign literature, the UK Stewardship Code (the British code of good practice) and
analysis the disclosures regarding the use of Stewardship Code by the British
company Bell Rock Capital Management LLP.
The article consists of three parts. The first part presents the institutional investor as a special participant in the capital market. In the second part of the article the agency conflict from the perspective of the institutional investors is presented. The third part describes the UK Stewardship Code. Final conclusions are
presented in the end of this paper.
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