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Legislacyjna schizofrenia 
na rynku kapitałowym 
Giełda > Według orzecznictwa sądów przejmujący powinni płacić za akcje cenę godziwą, ale według 
ustawy o ofercie wystarczy, żeby nie była ona niższa niż średnia z 6 miesięcy. Będzie zmiana prawa? 

Katarzyna Kucharczyk 
katarzyna.kucharczyk@parkiet.com 

W ciągu ostatniej dekady z 
GPW wycofano 144 firmy. Fala 
delistingów przybrała na sile 
w związku z marazmem w seg
mencie małych i średnich firm 
oraz coraz wyższymi kosztami 
związanymi z utrzymaniem 
statusu spółki publicznej. 

Tymczasem pojawia się co
raz więcej głosów, że interesy 
inwestorów mniej szościowych 
nie są należycie chronione. W 
wielu przypadkach wzywający 
płacą cenę zbliżoną do histo
rycznego minimum (zdarza 
się, że przed ogłoszeniem 
wezwania jeszcze ją obniżają, 
np. przy pomocy agencji PR) . 
Wystarczy, by spełnili warunek 
wynikający z ustawy o ofercie, 
czyli aby cena nie była niższa 
niż średnia z sześciu miesięcy. 
Praktyka pokazuje jednak, że 
niekiedy to poziom znacząco 
poniżej wartości godziwej 
akcji. Mamy do czynienia z ku
riozalną sytuacją, bo to z kolei 
stoi w sprzeczności z orzecz
nictwem niektórych sądów. 

Problem z wezwaniem... 
Tak jest m.in. w Pamapolu. 

Sąd poparł grupę inwestorów 
indywidualnych, ale Komisja 
Nadzoru Finansowego uznała 
racje wzywającego. W stano
wisku, do którego dotarliśmy, 
stwierdziła, że orzecznictwo 
sądu narusza takie wartości, 
jak stabilność, przejrzystość i 
zaufanie do rynku kapitałowe-
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go. W ocenie Stowarzyszenia 
Inwestorów Indywidualnych 
taka interpretacja nie jest 
właściwa. Zwraca ono uwagę, 
że sądy słusznie dopuszczają 
możliwość weryfikacji ceny 
zaoferowanej w wezwaniu, 
stając na stanowisku, że po
winna ona spełniać kryterium 
ceny godziwej. Takiej, żeby 
mniejszościowi akcjonariusze 
nie byli pokrzywdzeni. 

- Ustawa o ofercie ujmuje 
kwestię ceny w wezwaniu 
jednoznacznie i można zro
zumieć, że K N F odczytuje ją 
literalnie. Z drugiej strony rze
czywiście niektóre orzeczenia 
sądów - także w sprawach, w 
których byliśmy pełnomoc
nikiem (zarówno spółek, jak 
i akcjonariuszy) - idą w zgoła 
odmiennym kierunku - mówi 
Radosław Kwaśnicki, partner 
w kancelarii R K K W . Zwraca 
uwagę, że znajdujemy się 
w szczególnym momencie, 
ponieważ wyceny wielu firm 
są obecnie niskie, nierzadko 

poniżej ich wartości „fair". - To 
dobry czas, aby rozpocząć dys
kusję nad ewentualną zmianą 
przepisów dotyczących tego, 
jak powinna być wyznaczana 
cena minimalna, określam ją 
jako cenę „fair". Poszukiwać 
jej można zapewne gdzieś 
między obecnym ustawowym 
minimum a wartością godziwą 
w sensie rachunkowym - mówi. 

K N F nie kryje, że przepisy o 
wezwaniach wymagają rewizji. 
- Urząd postuluje to od dawna, 
proponując kolejne propozycje 
legislacyjne - sygnalizuje Jacek 
Barszczewski, rzecznik K N F . 
Dodaje, że przebudowa tego 
obszaru wymaga rozważnego 
podejścia: trzeba pogodzić in
teresy akcjonariuszy większo
ściowych i mniejszościowych. 

...i wykupem akcji 
Problematyczne są nie tylko 

przepisy dotyczące wezwań. 
Kolejnym przykładem jest 
przymusowy wykup akcji. 
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Stowarzyszenie Inwestorów 
Indywidualnych zaapelowało 
do Ministerstwa Finansów o 
zmianę regulacji. Postuluje, 
by wykup był możliwy po 
spełnieniu kilku kluczowych 
warunków. Chodzi m.in. o 
podjęcie przez walne zgroma
dzenie odpowiedniej uchwały, 

WEZWANIA P0O LUPĄ 
Przejmujący muszą oferować 
w-wezwanlach atrakcyjną cenę, aby 
przekonać inwestorów. 
„Premia względem ceny minimalnej 
kluczem do powodzenia wezwania" 
13 grudnia 2018 r. 
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zagwarantowanie możliwości 
sądowej kontroli celowości 
przymusowego „wyciśnięcia" 
akcjonariuszy mniejszościo
wych oraz o ustalenie ceny 
na podstawie określonych 

parametrów. Co na to resort? 
- Regulacje prawne dotyczące 
przymusowego wykupu akcji 
spółek publicznych wystar
czająco i należycie zabezpie
czają interesy akcjonariuszy 
mniejszościowych tych spółek 
- poinformowało nas biuro 
prasowe resortu. 

Przedstawiciele rynku są 
jednak innego zdania. 

- Przepisy, jakich wciąż 
brakuje, to takie, które naka
zywałyby, aby cena godziwa 
akcji w wypadku wykupu 
przymusowego nie była np. 
niższa od wartości księgowej 
i aby równocześnie wycena 
spółki nie była niższa np. od 
dziesięciokrotności średnie
go rocznego zysku za okres 
ostatnich dwóch lat - mówi 
Piotr Żólkiewicz, zarządzający 
funduszem Zolkiewicz & Part-
ners Inwestycji wWartość FIZ. 
Dodaje, że mnożnik ten można 
by jeszcze korygować o tempo 
wzrostu tych zysków. 

- Obecna sytuacja, w której 
wiele zarządów realizuje sce
nariusz, w którym najpierw 
zaprzestąj ą spotkań z rynkiem, 
później zwiększają inwestycje 
i pogarszają wyniki spółek, a 
następnie odbierają akcje inwe
storom mniejszościowym, jest 
patologiczna - podsumowuje 
Zolkiewicz. Zaznacza przy tym, 
że kluczową kwestią jest jakość 
ładu korporacyjnego: jeśli 
główny akcjonariusz traktuje 
mniejszościowych udziałow
ców nie jako partnerów, ale 
jako uciążliwych lokatorów, to 
żadne dodatkowe regulacje nie 
pomogą. ©® 

DataWalk > 

Potężny 
entuzjazm 
inwestorów 

Technologiczna spółka 
była w środę liderem zwyżek 
na warszawskim parkiecie. 
Po południu jej kurs rósł 
o 23 proc, do 23,9 zł. Była 
to reakcja na informację o 
tym, że zależny DataWalk 
Inc. zawarł memorandum 
z Research Innovation - l i 
derem konsorcjum na rzecz 
Departamentu Sprawiedli
wości USA. Okazało się, że 
Departament wybrał właśnie 
to konsorcjum do współpra
cy w zakresie dostarczania 
rozwiązań analitycznych w 
okresie najbliższych pięciu 
lat. 

Entuzjazm inwestorów 
wynikał w dużej mierze z 
kwoty, jaka pojawiła się w 
raporcie bieżącym. Chodzi o 
500 min USD. To właśnie na 
tyle Departament Sprawie
dliwości oszacował wartość 
wieloletniego budżetu. Jaka 
część tej kwoty przypadnie 
na DataWalk? Zapytaliśmy 
o to spółkę, ale do czasu 
zamknięcia tego wydania 
gazety nie udało nam się 
uzyskać odpowiedzi. 

Budżet wskazany przez 
amerykańską instytucję 
obejmuje całe konsorcjum. 
W jego skład - oprócz Data 
Walk i Research Innovation 
- wchodzą też Accenture 
Federal, IMTAS, Axiologie 
Solutions, ManTech, Bre-
akForth Solutions, Raptics, 
SAP National Security 
Services, Digital Reasoning, 
Text IQ, Ernst & Young i The 
Ryan Group. 

DataWalk w lutym tego 
roku przeniosło się na GPW 
z NewConnect. Oferuje 
autorskie rozwiązania do 
analizy danych. Mogą być 
stosowanie do wykrywania 
wyłudzeń czy przeciw
działania praniu brudnych 
pieniędzy. ©® KMK 
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Ogólne zasady PPK 

Kwestie prawne i podatkowe 

Kwestie HR-owe i księgowe 

Zarządzanie PPK 
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Zarejestruj się na 
konferencje.rp.pl 
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