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Streszczenie

Inwestorom instytucjonalnym będącym w posiadaniu akcji spółek giełdowych przysługuje 
szereg praw związanych z nadzorem nad tymi podmiotami. Celem badania było przedsta
wienie charakterystyki zaangażowania inwestorów instytucjonalnych w wykonywanie praw 
wynikających z posiadania akcji w spółkach notowanych na warszawskiej Giełdzie Papie
rów Wartościowych (GPW), sposobu podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz znaczenia 
ładu korporacyjnego. Badanie zostało zrealizowane na podstawie pogłębionych wywiadów 
przeprowadzonych z przedstawicielami inwestorów instytucjonalnych. Otrzymane wyniki 
pozwoliły zauważyć, że w procesie podejmowania decyzji o zakupie akcji inwestorzy insty
tucjonalni biorą pod uwagę różnorodne czynniki. Poza najważniejszymi z nich (np. analizą 
fundamentalną) należy wskazać również na ład korporacyjny, który ma wpływ na formę 
późniejszego zaangażowania właściciela akcji w nadzór nad spółką. Na polskim rynku kapi
tałowym jest on najczęściej sprawowany poprzez konstruktywny dialog z zarządem i radą 
nadzorczą oraz udział w Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy (WZA).
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Wstęp

Polski rynek kapitałowy charakteryzuje się wysokim udziałem inwestorów 
instytucjonalnych w kapitalizacji giełdy (ponad 30% na rynku głównym GPW1). 
Nabywając akcje, otrzymują oni prawa wynikające z ich posiadania i jako właści
ciele mogą angażować się w działalność spółek w ramach przyjętych zasad ładu 
korporacyjnego.

Inwestorzy instytucjonalni, kupujący akcje na rynku kapitałowym, stanowią 
zazwyczaj akcjonariat mniejszościowy ze względu na aktywną dywersyfikację 
portfela inwestycyjnego pozwalającą im minimalizować ryzyko. Dzięki działa
jącemu w spółce systemowi co rp ora te g o v e r n a n c e  możliwe staje się sprawowanie 
nadzoru przez te podmioty. Zgodnie z teorią ładu korporacyjnego wszyscy udzia
łowcy powinni być zainteresowani realizacją praw akcjonariuszy, czyli np. głoso
waniem w czasie walnych zgromadzeń oraz sprawowaniem kontroli2. Inwestorom 
instytucjonalnym należy przypisywać zresztą szczególną rolę ze względu na ich 
doświadczenie i profesjonalizm działania na rynkach kapitałowych. To zaangażo
wanie powinno prowadzić do podejmowania lepszych decyzji biznesowych oraz 
finansowych w spółkach i wpływać tym samym pozytywnie na zwiększenie efek
tywności ich pracy oraz wyników finansowych. Za sprawą podejmowanych przez 
nich działań wzrasta bowiem cena akcji, a wartość przedsiębiorstwa rośnie z punktu 
widzenia innych inwestorów.

Niniejsze opracowanie zawiera wyniki badania przeprowadzonego metodą 
pogłębionych wywiadów, którego celem było przedstawienie charakterystyki zaan
gażowania inwestorów instytucjonalnych w wykonywanie prawa wynikającego 
z posiadanych akcji w Polsce, sposobu podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz 
znaczenia ładu korporacyjnego. Rynek polski został potraktowany jako przypadek.

Pierwsza część opracowania (punkt 6.1) zawiera opis metody badania oraz 
pytania badawcze. Scharakteryzowani zostali tu również respondenci. Część druga 
(punkt 6.2) traktuje z kolei o inwestorach instytucjonalnych działających na rynku 
kapitałowym w Polsce. Zawiera ona także ich krótką charakterystykę oraz metody 
podejmowania decyzji inwestycyjnych. W  części trzeciej (punkt 6.3) opisane zostały

1 GPW, Z agregowane wyniki badania dotyczącego udziału inw estorów  w  obrotach instrumentami 
finansow ym i, https://static.gpw.pl/pub/fiIes/PDF/Udzial_inwestorow_I_pol_2016_1.pdf (14.12.2016).

2 C. Mallin, Institu tional and  Other Shareholders, w: Corporate Governance: A Synthesis o f  Theory, 
Research, andPractice, red. H.K. Baker, R. Anderson, Wiley, Hoboken 2010, s. 391-408.

https://static.gpw.pl/pub/fiIes/PDF/Udzial_inwestorow_I_pol_2016_1.pdf
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formy zaangażowania inwestorów instytucjonalnych w Polsce w kontrolę i zarzą
dzanie spółkami, w których posiadają akcje. Część czwarta (punkt 6.4) zawiera 
zaś analizę znaczenia ładu korporacyjnego w procesie angażowania się inwesto
rów w nadzór nad spółkami.

W  podsumowaniu zaprezentowano najważniejsze wnioski wynikające z prze
prowadzonego badania, odpowiedzi na postawione pytania badawcze oraz ogra
niczenia i propozycje dalszych badań w tym obszarze.

8.1. Opis badania

8.1.1. Cel badania i pytania badawcze

Badanie wykonane metodą wywiadów pogłębionych miało na celu opisanie 
procesu decyzji inwestycyjnej, znaczenia ładu korporacyjnego oraz określenie form 
zaangażowania inwestorów instytucjonalnych w zarządzanie spółkami, w których 
posiadają oni akcje3. Badanie zostało ograniczone do podmiotów działających 
w Polsce oraz realizujących inwestycje zarówno krajowe, jak i zagraniczne.

Zgodnie z dobrymi praktykami ładu korporacyjnego w  Polsce inwesto
rzy instytucjonalni (finansowi), którzy są inwestorami mniejszościowymi, mają 
wpływ na zarządzanie spółkami, w których posiadają akcje. Aktywne korzystanie 
z tego prawa może przyczyniać się do budowania wartości przedsiębiorstwa. Ma 
to miejsce w Europie Zachodniej, gdzie m.in. w pracach Wiberga4 udowodniono 
na podstawie badań naukowych, że istnieje pozytywny związek między obecno
ścią inwestorów instytucjonalnych w akcjonariacie a wartością spółki giełdowej.

Przyjęto, że osiągnięcie celu niniejszego badania stanie się możliwe poprzez 
uzyskanie odpowiedzi na następujące pytania badawcze:
-  P1. Jakie czynniki są brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji inwesty

cyjnej przez inwestorów instytucjonalnych (finansowych)?
-  P2. Czy inwestorzy instytucjonalni w Polsce korzystają z możliwości uczest

niczenia w zarządzaniu spółką, w której posiadają akcje?
-  P3. Jakie są główne formy zaangażowania inwestorów instytucjonalnych?

3 Inwestorzy instytucjonalni są tu zdefiniowani jako inwestorzy finansowi, czyli wszyscy wymie
nieni wyżej akcjonariusze, z wyłączeniem Skarbu Państwa, samorządów i inwestorów branżowych.

4 D. Wiberg, Institu tional Ownership -  the Anonymous Capital, Jonkoping International Business 
School, Jonkoping 2008.
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-  P4. Czy przestrzeganie zasad dobrych praktyk ładu korporacyjnego przez
spółki ma wpływ na działalność inwestorów instytucjonalnych?

8.1.2. Charaktrystyka badania -  metoda i zagadnienia

Badanie zostało przeprowadzone metodą pogłębionych wywiadów oraz case 
stud y , które umożliwia opisanie zjawiska występującego w określonym kontekście. 
Ograniczona staje się również możliwa generalizacja tych obserwacji. Stworzenie 
uogólnienia na podstawie wywiadów ma na celu konfrontację teorii z praktyką5. 
W  przeprowadzonym badaniu przeanalizowano zaangażowanie inwestorów insty
tucjonalnych w zarządzanie spółkami w kontekście zarówno systemu ładu korpo
racyjnego w Polsce, jak i polskiego rynku kapitałowego.

Rynek polski potraktowano w badaniu jako przypadek, z kolei jego charakte
rystyka została stworzona w oparciu o pogłębione wywiady z przedstawicielami 
różnorodnych inwestorów instytucjonalnych (finansowych). Miały one charak
ter nieustrukturyzowany, mimo że zawierały też elementy konstytuujące pewien 
schemat -  ten sam zestaw pytań został zadany wszystkim respondentom, część 
zagadnień zawierała sugerowane warianty odpowiedzi. Respondenci byli również 
zachęcani do komentowania udzielanych odpowiedzi, dodawania własnych prze
myśleń, sugerowania nowych możliwości spojrzenia na dane zjawisko6. Wywiady 
zostały przeprowadzone osobiście. Taka forma badania wydawała się bowiem naj
bardziej odpowiednia, biorąc pod uwagę trudność w dotarciu do poszczególnych 
respondentów oraz niewielką liczbę osób zajmujących się zarządzaniem portfe
lami akcji w firmach będących inwestorami instytucjonalnymi. Badanie ankietowe 
najprawdopodobniej nie pozwoliłoby uzyskać odpowiedniej próby, która byłaby 
statystycznie istotna. Ponadto wywiady pogłębione pozwalają na zanotowanie swo
bodnych komentarzy rozmówców i zadawanie im pytań pomocniczych.

Wywiady pogłębione zostały przeprowadzone w okresie między sierpniem 
a listopadem 2016 roku.

5 R. Piekkari, C. Welch, E. Paavilainen, The Study as Disciplinary Convention Evidence From Inter
national Business Journals, “Organizational Research Methods” 2009, vol. 12, no. 3.

6 N.K. Denzin, Y.S. Lincoln, M etody badań jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, t. 2, 
Warszawa 2009, s. 90-100.
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8.1.3. Charakterystyka respondentów

W  badaniu wzięło udział czterech respondentów, którzy zawodowo zajmują 
się inwestycjami na rynku kapitałowym w ramach funduszy inwestycyjnych i eme
rytalnych. Pełnią oni rolę zarządzających portfelem (lub nadzorującego zarządza
jących portfelami) i pracują zarówno w małych, jak i w największych podmiotach 
funkcjonujących na polskim rynku. Połowa uczestników badania jest związana 
z funduszami należącymi do polskich, a połowa do zagranicznych grup kapita
łowych. Zdecydowana większość zarządza portfelami aktywnie, co odzwierciedla 
ogólne tendencje na polskim rynku (wartość aktywów funduszy inwestycyjnych 
-  indeksowych -  i ETF-ów zarządzanych pasywnie na polskim rynku wynosi 
około 230 mln PLN7).

Pierwszy respondent (R1) to inwestor zarządzający funduszami akcji (głównie 
z sektora budowlanego) w jednym z największych funduszy emerytalnych w Pol
sce (wartość aktywów powyżej 30 mld PLN), który należy do zagranicznej grupy 
kapitałowej. Całość portfela jest zarządzana aktywnie, a wartość przypadająca 
na zarządzającego wynosi około 4 mld PLN.

Drugi respondent (R2) kieruje jednym z największych funduszy emerytalnych 
w Polsce (wartość aktywów powyżej 30 mld PLN). Akcjonariusz większościowy 
tego funduszu ma siedzibę za granicą.

Trzecia osoba (R3) zarządza portfelem akcji (głównie z sektorów nowych tech
nologii i telekomunikacji) w dużym funduszu inwestycyjnym (aktywa o warto
ści prawie 20 mld PLN), który stanowi część polskiej grupy kapitałowej. Wartość 
zarządzanego przez niego portfela wynosi niemal 1,5 mld PLN.

Czwarty respondent (R4) pracuje jako inwestor zarządzający akcjami w nie
wielkim funduszu inwestycyjnym, którego aktywa nie przekraczają 3 mld PLN, 
podczas gdy sam zarządza portfelem o wartości poniżej 1 mld PLN, a znacząca 
większość portfela jest zarządzana aktywnie. Fundusz ma polskich właścicieli.

7 www.fispoland.com (6.12.2016).

http://www.fispoland.com
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8.2. Inwestorzy instytucjonalni (finansowi) w Polsce 
i ich decyzje inwestycyjne

8.2.1. Charakterystyka inwestorów instytucjonalnych w Polsce

Inwestorzy to wszystkie podmioty, które nabywają papiery wartościowe lub kon
trakty pochodne na rynku finansowym8. Muszą oni zatem dysponować środkami 
pieniężnymi, których podaż wyznaczana jest głównie na podstawie oszczędności 
podmiotów indywidualnych. Inwestycje mogą być podejmowane indywidualnie lub 
poprzez powierzenie środków pośrednikom finansowym, czyli instytucjom, które 
specjalizują się w inwestowaniu w papiery wartościowe. Firmy, które profesjonal
nie lokują powierzone im środki finansowe na rynku kapitałowym, to inwestorzy 
instytucjonalni. Są to podmioty zbiorowego inwestowania, zajmujące się pozyski
waniem środków pieniężnych od osób fizycznych i prawnych oraz inwestowaniem 
ich w prawnie dostępnych i wskazanych kierunkach w celu pomnażania aktywów9. 

Do inwestorów instytucjonalnych zalicza się:
-  fundusze inwestycyjne,
-  fundusze emerytalne,
-  firmy zarządzające aktywami na zlecenie,
-  animatorów rynku,
-  animatorów emitenta,
-  banki,
-  spółki publiczne,
-  Skarb Państwa,
-  samorządy,
-  biura maklerskie lokujące własne środki.

W  przeprowadzonym badaniu grono inwestorów instytucjonalnych zostało 
zawężone do inwestorów finansowych, czyli funduszy emerytalnych oraz inwesty
cyjnych10. Wszyscy respondenci są przedstawicielami funduszy, które mają orien
tację portfelową -  są zainteresowani głównie właściwą dywersyfikacją portfela

8 J. Czekaj, Rynki, instrumenty i instytucje finan sow e, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2008, s. 47.

9 U. Banaszczak-Soroka, Instytucje i uczestnicy rynku kapitałowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2008, s. 50-52.

10 Przedstawicielami tego typu instytucji są wszyscy respondenci biorący udział w badaniu.
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aktywów i osiąganiem jak najwyższych stóp zwrotu. Tzw. własność instytucjonalna 
charakteryzuje się tradycyjnie pasywnością w zakresie nadzoru korporacyjnego, 
chociaż obecnie fundusze wykazują więcej aktywności, zwłaszcza w rozproszo
nym akcjonariacie11.

8.2.2. Podejmowanie decyzji inwestycyjnej

Na polskim rynku kapitałowym dominują fundusze inwestycyjne i emerytalne 
zarządzane aktywnie. W  przeprowadzonym badaniu wyłącznie jeden z respon
dentów stwierdził, że niewielki procent jego portfela stanowią fundusze pasywne. 
W  niniejszym opracowaniu zostanie zatem przeanalizowany proces podejmowa
nia decyzji inwestycyjnej w funduszach aktywnych.

Rysunek 8.1. Czynniki wpływające na proces podejmowania decyzji inwestycyjnej

Źródło: opracowanie własne.

Pierwszy etap decyzji inwestycyjnej to przeprowadzenie wyceny fundamen
talnej (analiza dotychczasowych oraz projekcja przyszłych wyników i wskaźników 
finansowych), która dla wszystkich respondentów stanowi podstawę do dalszych 
analiz. Wśród elementów tego procesu wymieniono w szczególności (R3):

11 M. Bojańczyk, Rola funduszy inwestycyjnych w  warunkach globalizacji, Oficyna Wydawnicza 
SGH, Warszawa 2007, s. 52.
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1) analizę finansową,
2) jakość oferowanych produktów i towarzyszącą im perspektywę podboju rynku,
3) wypracowaną przewagę konkurencyjną,
4) strategię na najbliższe lata.

Przedstawiciele inwestorów instytucjonalnych inwestują najczęściej śred
nio- i długoterminowo, w związku z czym perspektywa rozwoju firmy na rynku 
i sprawne zarządzanie finansami stają się kluczowymi czynnikami decydującymi 
o przyszłych stopach zwrotu.

W  drugiej kolejności oceniane są kompetencje zarządu (R1: „Ważne jest nie 
tylko formalne wykształcenie i doświadczenie, ale głównie uczciwość w prowadzeniu 
firmy. Trzeba taką osobę darzyć zaufaniem”). Poza zarządem respondenci wspomi
nali również o kompetencjach niezależnych członków rad nadzorczych (głównie 
duże fundusze) oraz dyrektorów najważniejszych linii biznesowych. Wysoki pro
fesjonalizm kadry zarządzającej sprzyja podejmowaniu lepszych decyzji w przed
siębiorstwie, co powinno przekładać się na wyższą wycenę akcji w przyszłości.

Kolejnym czynnikiem branym pod uwagę był stopień implementacji dobrych 
praktyk ładu korporacyjnego. Według respondentów ich przestrzeganie sprzyja 
stabilności i przewidywalności wyników przedsiębiorstwa.

Inne czynniki analizowane w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnej 
to m.in. brak akcji uprzywilejowanych, które zapewniają ich właścicielom niestan
dardowe prawa (większą liczbę głosów, wyższe dywidendy lub uprzywilejowaną 
pozycję w czasie likwidacji spółki).

Jeden z respondentów przyznał również, że śledzi kroki podejmowane przez 
konkurencję. Dotyczy to w szczególności OFE, które rozliczane są na podstawie 
benchmarku rynkowego. Wyniki te podlegają publikacji, co sprawia, że część fun
duszy (w szczególności mniejszych) analizuje decyzje inwestycyjne konkurentów 
(najczęściej największych funduszy) i rozważa je.

Następny czynnik brany pod uwagę to dywidendy -  wypłacanie ich sprawia, 
że fundusze mają dopływ dodatkowych płynnych środków pieniężnych. Jasna 
polityka dywidendy danej spółki zapewnia większą przewidywalność inwestorowi 
instytucjonalnemu.

Przedstawiciel jednego z największych funduszy emerytalnych wskazał, że 
istotna jest dla niego możliwość zgłaszania niezależnych członków rady nadzor
czej. Zarekomendowana i wybrana w ten sposób osoba ma bezpośredni kontakt 
z przedsiębiorstwem i może wpływać na decyzje w spółce. Zaufanie do profesjo
nalizmu takiej jednostki sprawia, że inwestor instytucjonalny może efektywniej
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wykonywać funkcję kontrolną/nadzorczą. Dotyczy to jedynie dużych funduszy 
inwestycyjnych i emerytalnych, które są w stanie nabyć znaczący pakiet akcji i mieć 
realną możliwość umieszczenia swojego kandydata w radzie nadzorczej.

Ostatni z wymienionych czynników to analiza techniczna. Tylko jeden z respon
dentów potwierdził, że jest ona wykonywana i analizowana przed podjęciem decy
zji (R2: „Analiza techniczna? Patrzymy na nią, ale byłaby na ostatnim miejscu, jeśli 
mam uszeregować wszystkie czynniki”).

Podsumowując, niewątpliwie najważniejszą rolę w procesie podejmowania 
decyzji inwestycyjnej pełni analiza fundamentalna -  przedstawiciele wszystkich 
funduszy byli co do tego zgodni. Drugim istotnym czynnikiem okazały się kom
petencje osób zatrudnionych w zarządzie oraz uczciwość i przestrzeganie dobrych 
praktyk ładu korporacyjnego.

8.3. Charakterystyka form zaangażowania

Po podjęciu decyzji i nabyciu papierów wartościowych (akcji) inwestorzy insty
tucjonalni mogą zaangażować się w zarządzanie i nadzór nad spółką.

Sprawowanie kontroli nad spółką, w której inwestor posiada akcje, staje się 
możliwe dzięki prawom wynikającym z własności: do podstawowych praw należą 
prawa majątkowe i korporacyjne, wśród dodatkowych wymienia się zaś prawa 
„publiczne”. Prawa majątkowe dotyczą rozporządzania akcjami oraz uzyskiwa
nia z nich korzyści materialnych. Z kolei prawa korporacyjne pozwalają wpływać 
na bieżącą działalność posiadanej spółki. Prawa „publiczne” odnoszą się natomiast 
do obowiązków informacyjnych spółki.

Zaangażowanie i możliwość sprawowania kontroli nad spółką wynika z praw 
korporacyjnych, na które składa się:
-  prawo do udziału, głosowania, zaskarżania uchwał, żądania umieszczenia 

określonych wniosków w porządku obrad -  w czasie Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy,

-  prawo żądania udzielenia informacji o spółce przez zarząd,
-  prawo do żądania zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariuszy,
-  prawo do żądania wyboru rady nadzorczej poprzez głosowanie oddzielnymi 

grupami,
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-  obowiązek do powstrzymania się od wszelkiej działalności, która może szko
dzić interesowi spółki12 13.
Korzystając z praw wynikających z posiadania akcji, inwestorzy mają wpływ 

na kontrolę i zarządzanie w spółce giełdowej.
Polscy inwestorzy instytucjonalni w znakomitej większości zarządzają port

felami aktywnie, w związku z czym nie wskazywali oni zależności między typem 
funduszu (aktywny/pasywny) a aktywnością. Przedstawiciel funduszu, w przypadku 
którego część aktywów jest zarządzana pasywnie, stwierdził, że „bardziej skupia 
się na spółkach z portfela zarządzanego aktywnie” (R4).

Z przeprowadzonych wywiadów wynika również, że polscy inwestorzy instytu
cjonalni bardziej interesują się spółkami z siedzibami w Polsce. Uzasadniają to m. 
in. wyższym udziałem w akcjonariacie i dzięki temu potencjalnie większymi moż
liwościami wpływu na decyzje podejmowane w spółce (R1: „20% udziału w akcjo
nariacie pozwala na kontrolę nad spółką, co przejawia się np. poprzez możliwość 
blokowania uchwał na Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy. Udział powyżej 
5% w akcjonariacie sprawia, że jesteśmy liczącym się akcjonariuszem”). Respon
denci podkreślali, że w przypadku spółek zagranicznych rzadko są w stanie uzy
skać pakiet, który pozwoliłby im na wpływ na spółkę w zadowalającym stopniu. 
Barierę stanowi również konieczność podróżowania lub dodatkowe formalności 
związane np. z p rox y  v o t i n g 1’.

Ze względu na to, że inwestorzy instytucjonalni dysponują znacznym kapitałem 
oraz posiadają doświadczenie, ich możliwości inwestycyjne są wyraźnie większe, 
niż ma to miejsce w przypadku inwestorów indywidualnych. Dzięki dużej skali 
działalności mają możliwość dywersyfikacji ryzyka oraz dostęp do szerokiej gamy 
produktów i rynków. Ich oferta jest zatem atrakcyjna dla różnorodnych podmio
tów -  drobnych inwestorów indywidualnych, H igh  N et Worth I n d iv id u a ls  oraz 
przedsiębiorstw.

Kumulując środki pojedynczych inwestorów i dysponując znacznymi pakie
tami akcji, inwestorzy instytucjonalni nabywają prawo głosu w posiadanych spół
kach, a także prawo do monitorowania i kontrolowania działań menedżerów. Część 
instytucji (szczególnie w Stanach Zjednoczonych) korzysta aktywnie z możliwo
ści, jakie daje im system ładu korporacyjnego w spółkach. Do form zaangażowa
nia inwestorów w działalność spółki należą:

12 A. Adamska, Własność i kontrola, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013, s. 37-40.
13 Proxy vo tin g  umożliwia wykonywanie prawa głosu przez instytucję pośredniczącą.
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-  konstruktywny dialog z zarządem -  wnioskowanie o informacje dotyczące bie
żącej działalności spółki oraz zgłaszanie wątpliwości i dyskusja nad kluczo
wymi decyzjami, zarówno w czasie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, 
jak i spotkań indywidualnych (dotyczy to szczególnie krajów anglosaskich);

-  głosowanie -  wykonywanie prawa głosu na walnych zgromadzeniach akcjo
nariuszy; staje się to coraz łatwiejsze dzięki m.in. głosowaniom elektronicz
nym, gdyż wymaganie fizycznej obecności przedstawiciela inwestora utrudnia 
wykonanie prawa głosu, zwłaszcza w przypadku inwestycji zagranicznych;

-  wnioski akcjonariuszy -  zgłaszane zazwyczaj przez akcjonariuszy posiada
jących w sumie ponad 5% udziałów i głosowane podczas walnego zebrania 
akcjonariuszy;

-  lista spółek obserwowanych -  część inwestorów instytucjonalnych tworzy listy 
spółek osiągających wyniki niższe od średniej rynkowej, a następnie negocjuje 
z zarządem wprowadzenie zmian strukturalnych (również personalnych), mają
cych na celu zwiększenie efektywności zarządzania, co ostatecznie prowadzi 
często do poprawy wyników finansowych spółki14.

8.3.1. Konstruktywny dialog z zarządem

Konstruktywny dialog z zarządem jest formą współpracy między akcjona
riuszami, czyli właścicielami spółki a menedżerami. Akcjonariusze, mając prawo 
wynikające z nabytych akcji, sprawują kontrolę nad zarządem spółki. W  praktyce 
kontrola jest sprawowana poprzez radę nadzorczą (Europa kontynentalna -  sys
tem niemiecki) lub niezależnych członków zarządu (kraje anglosaskie oraz nie
które kraje Europy kontynentalnej, np. Francja, Włochy). Zarząd jest tu rozumiany 
jako rada dyrektorów. Niezależni członkowie to osoby, które nie były zatrudnione 
w firmie wcześniej, nie posiadają obecnie w niej funkcji poza zasiadaniem w zarzą- 
dzie/radzie, nie mają relacji rodzinnych z menedżerami zarządzającymi oraz nie 
posiadają relacji biznesowych ze spółką ani z jej dominującym akcjonariuszem. 
Wyłączeni z tej definicji są również członkowie, którzy zasiadają w radzie od wielu 
lat15. Wprowadzenie niezależnych członków zarządu było postulowane przez ame
rykańskie fundusze emerytalne już w latach 80. XX wieku.

14 C. Mallin, op.cit., s. 391-408.
15 I. Koładkiewicz, Rady nadzorcze: dobre praktyki ładu korporacyjnego. Doświadczenia polskie i zagra

niczne, Poltext, Warszawa 2013, s. 159-160.
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Poza pośrednim wpływem poprzez niezależnych członków rady nadzorczej lub 
zarządu inwestorzy instytucjonalni jako właściciele kontaktują się z menedżerami 
i zarządem spółek, w których mają udziały. Dotyczy to funduszy zarządzanych 
zarówno pasywnie, jak i aktywnie. Przedstawiciele obu typów funduszy wskazują 
tę formę zaangażowania jako najbardziej efektywną. Może mieć ona charakter 
zarówno prywatny, jak i publiczny.

Wszyscy respondenci stwierdzili, że rozmowy prowadzone z zarządem oraz 
z niezależnymi członkami rady nadzorczej stanowią najchętniej wybieraną i naj
skuteczniejszą formę zaangażowania się w zarządzanie spółką.

Zarządzający portfelami największych funduszy inwestycyjnych i emerytalnych 
spotykają się z niezależnymi członkami rad nadzorczych średnio raz na pół roku. 
Mniejsze fundusze odbywają takie spotkania rzadko lub wcale. Wśród korzyści 
wynikających z tego typu spotkań wymieniono długookresową orientację i cele oraz 
dysponowanie dużo szerszą wiedzą o spółce. Niezależni członkowie rady nadzor
czej są zatem naturalnymi partnerami w rozmowach z inwestorami instytucjonal
nymi, którzy uwzględniają również długi horyzont czasowy oraz pragną zdobyć 
więcej informacji na temat obecnej i przyszłej działalności spółki oraz ewentual
nie wpłynąć na jej kierunek.

Spotkania z członkami zarządu spółek odbywają się dużo częściej. Respon
denci wskazywali dyrektora finansowego spółki jako osobę, z którą najchętniej się 
kontaktują. W  mniejszych spółkach spotkania odbywają się z prezesem zarządu, 
w przypadku dużych spółek alternatywę stanowi natomiast dyrektor ds. operacyj
nych. Spotkania z członkami zarządu odbywają się średnio raz na pół roku (śred
nia dla wszystkich respondentów) (R1: „Spotykam się z przedstawicielem zarządu 
średnio raz na pół roku. Częstotliwość spotkań zależy od wielkości spółki i warto
ści pakietu, który posiadamy. Jeżeli jest to duża spółka, to spotkania są co kwartał. 
Jeżeli natomiast przedsiębiorstwo jest niewielkie, to wystarczy mi rozmowa raz 
w roku”). Ponadto zarządzający funduszami często kontaktują się z działem relacji 
inwestorskich w sprawach organizacyjno-administracyjnych.

Tematyka rozmów z przedstawicielami zarządu (i rady nadzorczej) koncen
truje się głównie wokół obszarów związanych z:
1) działalnością operacyjną,
2) strategią spółki,
3) sprawami personalnymi,
4) kwestiami finansowymi,
5) otoczeniem konkurencyjnym.
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Głównym tematem rozmów jest działalność operacyjna spółki, czyli realizacja 
celów biznesowych w ostatnim okresie oraz plany na najbliższy czas (około 1 roku). 
Zamierzenia opracowywane w dłuższym horyzoncie czasowym są elementem stra
tegii przedsiębiorstwa -  inwestorzy instytucjonalni interesują się planami ekspansji 
na nowe rynki, możliwymi przejęciami innych spółek, zbywaniem części biznesów, 
rozwojem nowych produktów i usług oraz planami marketingowymi. W  tym kon
tekście analizowane są poczynania konkurencji i wyniki spółki na tym tle.

Kluczową kwestią z punktu widzenia inwestorów instytucjonalnych są osią
gnięte przez spółkę w ostatnim okresie wyniki finansowe. Prowadząc na bieżąco 
analizę fundamentalną spółek, których akcje posiadają w swoich portfelach, two
rzą oni modele prognozujące przyszłe zyski i oczekiwaną wartość akcji. Ewentu
alne wątpliwości i odchylenia od prognoz analitycznych są wyjaśniane w czasie 
spotkań z członkami zarządów (w szczególności ds. finansowych). Dyskutuje się 
również zamierzenia i prognozy spółki na najbliższe okresy, co pozwala zarządza
jącym lepiej przewidywać kształtowanie się wartości akcji i portfela oraz plano
wać dywersyfikację.

W  szczególności sprawy personalne są podejmowane w rozmowach z nieza
leżnymi członkami rady nadzorczej (R1: „Kwestie kadrowe omawiam zazwyczaj 
na spotkaniach z kimś z rady nadzorczej”; R3: „Szczególnie, gdy odchodzi ktoś 
ważny w spółce, staram się omówić plany i dalsze kroki, mające na celu zapew
nienie stabilności w spółce”). Dotyczy to zarówno zarządu, jak i najważniejszych 
menedżerów w liniach biznesowych.

Inwestorzy instytucjonalni działający w Polsce rzadko są w stanie porozumieć 
się między sobą w sprawie jednolitych rekomendacji dla danej spółki (R1: „Dużą 
barierę stanowi trudność porozumienia się z innymi inwestorami. Moglibyśmy 
osiągnąć dużo więcej, gdyby grupa inwestorów instytucjonalnych była bardziej 
zgrana”). Działanie we wspólnie obranym kierunku byłoby korzystne zarówno 
dla spółki, która otrzymywałaby jednolity komunikat od rynku, jak i dla inwesto
rów, których głos byłby wysłuchiwany, a rekomendacje wdrażane. Barierę stanowi 
w tym przypadku obawa inwestorów przed posądzeniem o zmowę.

Inwestorzy instytucjonalni (finansowi) stanowią grono doradców cenionych 
przez spółki, gdyż zajmują się profesjonalną oceną działalności przedsiębiorstw, 
znają rynek i otoczenie konkurencyjne przedsiębiorstwa, a także zależy im na budo
waniu wartości spółki.

Podsumowując, zarządzający funduszami emerytalnymi i inwestycyjnymi w Pol
sce są przekonani o wysokiej skuteczności bezpośrednich rozmów z zarządem i radą
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nadzorczą. Spotkania pozwalają im zarówno na zdobycie informacji o działalności 
i planach spółki, jak i przekazanie swoich uwag oraz rekomendacji na przyszłość.

8.3.2. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Głosowanie na W ZA jest prawem każdego akcjonariusza. Inwestorzy insty
tucjonalni w imieniu osób fizycznych oraz instytucji wykonują prawo wynikające 
z posiadanych akcji w spółkach, m.in. poprzez udział i głosowanie na WZA. Uchwały 
podejmowane przez W ZA dotyczą obszarów strukturalnych spółki i akcjonariu
szy, spraw autoryzacyjnych (pozwolenie dla zarządu na wykonanie określonych 
kroków) oraz personalnych (wybór organów spółki)16.

Głosowanie na W ZA jest uważane za skuteczną formę zaangażowania się 
w zarządzanie spółkami, w których inwestorzy instytucjonalni posiadają akcje. 
Wszyscy respondenci zgodnie twierdzili, że uczestniczą w WZA.

W  zależności od wielkości funduszu zarządzający albo sami zajmują się orga
nizacją uczestnictwa w WZA, albo wspiera ich w tym przypadku wydzielony dział 
w firmie. Jedynie przedstawiciel największego funduszu zadeklarował, że w struk
turach znajduje się jednostka (dwuosobowa) o profilu prawnym, która zajmuje się 
przetwarzaniem dokumentów związanych z WZA. Inwestor zarządzający portfe
lem, specjalizujący się w danej branży, otrzymuje informacje o planowanych naj
ważniejszych postanowieniach W ZA i opiniuje je od strony biznesowej. Z kolei 
w przypadku pozostałych podmiotów zarządzający są bezpośrednio zaangażowani 
w organizację uczestnictwa w WZA.

Przedstawiciele inwestorów instytucjonalnych biorą udział w W ZA. Poziom 
zaangażowania jest jednak zależny od wielkości udziałów, które posiadają w spół
kach. Pakiet 10% w strukturze własności osiągają jedynie największe podmioty 
na rynku. Daje on realny wpływ na decyzje podejmowane podczas obrad WZA, co 
oznacza, że taki inwestor instytucjonalny zawsze bierze w nim udział (R1: „Zawsze 
bierzemy udział w Walnym, jeżeli mamy pakiet powyżej 10%, to nasz obowiązek 
jako akcjonariusza”; R4: „Jesteśmy małym funduszem, więc niezbyt często wybie
ramy się na WZA, ale gdy mamy powyżej 7%, to się pojawiamy”).

Na podstawie przeprowadzonych wywiadów można wskazać na następującą 
zależność: wyższa suma aktywów inwestora instytucjonalnego sprzyja większemu

16 K. Opustil, In strum en ty nadzoru korporacyjnego (Corporate G overnance) w  spółce akcyjnej, 
C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 521.
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zainteresowaniu uczestniczeniem w W ZA. Przedstawiciele największych fundu
szy uczestniczą w ponad stu spotkaniach W ZA rocznie, w przypadku średniego 
funduszu jest to kilkadziesiąt razy, a przedstawiciel najmniejszego funduszu zade
klarował, że brał udział jedynie raz w obradach W ZA w ostatnim roku (co stanowi 
jedynie 2% spółek z jego portfela).

Podsumowując, inwestorzy instytucjonalni (finansowi) w Polsce są zaintere
sowani udziałem w W ZA, pozostają jednak również świadomi ograniczeń i nie
wielkiej roli, jaką odgrywają w głosowaniach jako akcjonariusze mniejszościowi. 
Większy udział w strukturze własności sprawia, że chętniej angażują się w przy
gotowanie i udział w WZA.

8.3.3. Składanie wniosków na Walnym Zgromadzeniu 
Akcjonariuszy

Akcjonariusze, będąc właścicielami spółki, mają prawo składania wniosków 
w czasie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Przedstawiane wnioski są następ
nie poddawane pod głosowanie.

Respondenci uznali wnioski składane na W ZA za umiarkowanie skuteczną 
formę wpływu na zarządzanie spółką, której akcjami dysponują. W  szczególno
ści przedstawiciele funduszy zarządzających większymi aktywami wymieniają 
tę formę spośród umiarkowanie skutecznych rozwiązań. Mniejszy fundusz nie 
wskazuje na nią wcale.

Największe fundusze składają po kilkanaście wniosków rocznie. Mniejsze robią 
to rzadko lub w ogóle.

Tematyka składanych wniosków dotyczy m.in. obszarów takich jak:
1) podział zysku / dywidenda,
2) kandydatura niezależnych członków rady nadzorczej,
3) wynagrodzenia i programy motywacyjne,
4) zbywanie części spółki.

Inwestorzy instytucjonalni składają wnioski, jeżeli uważają, że dany temat oka
zuje się ważny dla nich (np. dywidenda) lub z perspektywy budowania wartości 
spółki (np. programy motywacyjne dla menedżerów).

Składanie wniosków jest uzasadnione w przypadku dużych inwestorów instytu
cjonalnych ze względu na znaczne pakiety akcji, które przekładają się na siłę głosu 
na Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy. Dzięki temu wysiłek wkładany w przy
gotowanie wniosku staje się opłacalny (R1: „Często przygotowujemy wnioski, ale
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zwykle tylko wtedy, jak mamy szansę na powodzenie -  bardzo trudno jest prze
widzieć zachowanie innych inwestorów, nikt nie chce być posądzony o tworze
nie koalicji”). Mniejsze fundusze skupiają się na opiniowaniu wniosków i uchwał 
przygotowanych przez innych akcjonariuszy i spółkę (R3: „Zwykle mamy mały 
pakiet, więc rzadko przygotowuję wnioski, skupiam się na opiniowaniu dokumen
tów, które są przesyłane przed Walnym”).

Podsumowując, jedynie największe podmioty na rynku kapitałowym, dysponu
jące znacznymi pakietami akcji, przygotowują wnioski na WZA. Fundusze zarzą
dzające mniejszymi portfelami nie wykazują aktywności w tym obszarze.

8.3.4. Inne formy zaangażowania

Pozostałe możliwe formy zaangażowania, które zostały wymienione przez 
respondentów w czasie pogłębionych wywiadów, to:
1) wypowiedzi w prasie / listy otwarte,
2) przemówienia na WZA,
3) listy spółek obserwowanych.

Wszystkie wskazane formy aktywności zostały uznane za mało skuteczne.
Przemówienia wygłaszane na W ZA nie spotkały się w Polsce z uznaniem 

(w przeciwieństwie do krajów Europy Zachodniej). Przedstawiciele inwestorów 
instytucjonalnych nie dostrzegają potencjalnych korzyści w publicznym ocenianiu 
spółki i zwracaniu uwagi na istotne kwestie (np. biznesowe, finansowe) w czasie 
obrad WZA.

Wypowiedzi w prasie również należą do rzadkości. Jedynie w kontekście wezwań 
na akcje uchodzą za istotne i mające wpływ na działalność spółki (R2: „W cza
sie wezwania na akcje -  w szczególności jeżeli mamy znaczny ich pakiet w swoim 
portfelu -  mamy możliwość poprzez publikacje w prasie wpłynąć na innych akcjo
nariuszy. Jeżeli cena wezwania jest za niska, głośno o tym mówimy, żeby przestrzec 
innych i wymusić na wzywającym podniesienie je j”).

Listy spółek obserwowanych17, które w literaturze amerykańskiej uważane są za 
istotną formę zaangażowania inwestorów instytucjonalnych, w Polsce okazują się 
nierozpoznawalne wśród ich przedstawicieli. Każdy respondent wyraził zdziwie
nie, gdy został zapytany o tę formę aktywności.

17 Lista spółek, których działalność jest negatywnie oceniana przez zarządzającego i w przypadku 
których rekomendowane są działania naprawcze.
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8.3.5. Uwagi końcowe

Główną formą zaangażowania inwestorów instytucjonalnych (finansowych) 
w zarządzanie spółkami jest konstruktywny dialog z zarządem. Respondenci 
deklarowali również udział (i ewentualne składanie wniosków) w WZA. Pozostałe 
formy aktywności są sporadyczne lub w ogóle nie stosowane.

Rysunek 8.2. Formy zaangażowania inwestorów instytucjonalnych (finansowych) 
w Polsce

Udział w Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy

Wnioski na Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy

Źródło: opracowanie własne.

8.4. Ład korporacyjny a zaangażowanie inwestorów

W  Polsce ład korporacyjny polega na stosowaniu dobrych praktyk opracowa
nych przez GPW w Warszawie. Dla inwestorów instytucjonalnych przestrzeganie 
dobrych praktyk ładu korporacyjnego nie jest obojętne -  zwracają oni szczególną 
uwagę na ten element na różnych etapach zainteresowania i obecności w spółce.

Wszyscy respondenci stwierdzili, że ład korporacyjny jest analizowany przy 
podejmowaniu decyzji inwestycyjnej. Szczególnie często zdarza się to wówczas, 
gdy pewne podejrzenia zarządzającego budzi niska wycena akcji (R1: „Analizujemy 
przestrzeganie dobrych praktyk ładu korporacyjnego, gdyż niskie ceny akcji mogą 
być spowodowane brakiem przestrzegania praw akcjonariuszy mniejszościowych 
i działaniem akcjonariusza większościowego na niekorzyść spółki”). Przyjęcie takiej 
postawy jest tym bardziej uzasadnione, że zarządzający portfelami szukają często
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okazji i możliwości zakupu papierów wartościowych, które są wyceniane poniżej 
ich wartości fundamentalnej. Poza ewidentnym naruszeniem dobrych praktyk 
zarządzający twierdzą, że stabilny ład korporacyjny zapewnia większą przewidy
walność (R4: „Dobry ład korporacyjny oznacza mniejsze ryzyko dla inwestora, 
większą przewidywalność i zazwyczaj lepsze zarządy”).

Analiza ładu korporacyjnego jest szczególnie ważna w przypadku małych 
spółek, których akcje charakteryzują się niską płynnością. Ewentualne problemy 
w spółce wynikające z nieprzestrzegania dobrych praktyk ładu korporacyjnego 
mogą powodować trudności w zbyciu tych papierów wartościowych i zaprzepa
ścić osiągnięcie zakładanego zysku z inwestycji.

Od przestrzegania dobrych praktyk ładu korporacyjnego uzależniony jest 
również horyzont czasowy inwestycji. Zastrzeżenia dotyczące ładu korporacyj
nego mogą wpłynąć na jego skrócenie i sprzedaż walorów (R1: „Jeżeli widzę, że 
w spółce dzieje się żle i podstawowe zasady nie są przestrzegane, to po prostu szu
kam okazji, żeby pozbyć się tych akcji z portfela”).

Jeden z respondentów wspomniał, że jakość ładu korporacyjnego decyduje 
o jego zaangażowaniu się w rozmowy z zarządem oraz aktywny udział w WZA.

Podsumowując, ład korporacyjny jest uwzględniany we wstępnej analizie spółki 
na etapie podejmowania decyzji inwestycyjnej. Jeżeli jego jakość budzi wątpliwość 
osoby zarządzającej określonymi papierami wartościowymi w portfelu, to skracany 
jest horyzont inwestycyjny, a akcje sprzedawane.

Podsumowanie

Podsumowując przeprowadzone badanie, można stwierdzić, że inwestorzy 
instytucjonalni (finansowi) działający w Polsce są świadomi praw wynikających 
z posiadania akcji. Jako akcjonariusze mniejszościowi, zagrożeni konfliktem agen
cji, interesują się ładem korporacyjnym panującym w spółkach.

Na etapie podejmowania decyzji inwestycyjnej najważniejsza dla wszystkich 
respondentów jest analiza fundamentalna. Pozostałe często wymieniane czynniki 
to uczciwość i kompetencje osób zasiadających w radzie nadzorczej (członkowie 
niezależni) oraz w zarządzie, a także przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego. 
Wśród innych obszarów analizy wymienia się również dywidendy, możliwość zgła
szania członków niezależnych do rady nadzorczej, brak akcji uprzywilejowanych, 
poczynania konkurencji oraz analizę techniczną (odpowiedź na P1).



Rozdział 8. Rola inwestorów instytucjonalnych w spółce giełdowej -  studium przypadku 161

Po nabyciu akcji zarządzający funduszami w Polsce korzystają z praw, jakie daje 
im ład korporacyjny i status akcjonariuszy mniejszościowych (odpowiedź na P2). 
Najpopularniejszą formą zaangażowania jest konstruktywny dialog z zarządem, 
prowadzony w formie regularnych spotkań z przedstawicielami zarządu (najczę
ściej z dyrektorem finansowym) lub z niezależnymi członkami rady nadzorczej. 
Zarządzający funduszami deklarują również udział oraz zgłaszanie wniosków 
podczas obrad WZA. Rzadką formą zaangażowania są listy otwarte i wypowiedzi 
w prasie, podczas gdy listy spółek obserwowanych oraz przemówienia na W ZA 
nie są praktykowane w ogóle (odpowiedź na P3).

Przestrzeganie dobrych praktyk ładu korporacyjnego jest istotne z perspek
tywy zarządzających funduszami. Początkowo umożliwia to podjęcie właściwej 
decyzji inwestycyjnej (wątpliwości związane z ładem korporacyjnym, zwłaszcza 
w przypadku małych, niepłynnych spółek, mogą skutecznie zniechęcić do prze
prowadzania inwestycji). W  dalszej kolejności czynnik ten decyduje o horyzoncie 
czasowym -  nieprawidłowości dotyczące przestrzegania ładu korporacyjnego wpro
wadzają niepewność i skutkują skróceniem horyzontu inwestycyjnego (sprzedaży 
akcji). Również rozmowy z zarządem i udział w W ZA stają się mniej efektywne, 
gdy dobre praktyki ładu korporacyjnego nie są przestrzegane (odpowiedź na P4).

Na podstawie przedstawionych wyników można więc stwierdzić, że cel bada
nia został osiągnięty. Udało się również otrzymać odpowiedzi na wszystkie posta
wione pytania badawcze.
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