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u.s.u.m.e.

u.w.m.p.
uzasadnienie
u.k.n.i.
u.z.w.u.SP
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Ministrów założenia projektu ustawy o nadzorze
i uprawnieniach Skarbu Państwa oraz wykonywaniu niektórych uprawnień w spółkach kapitałowych przez jednostki samorządu terytorialnego
(projekt nr ZD103)

Czasopisma i publikatory
BiK
DP
EPS
FK
K.Pr.Pub.
M.Prawn.
MSiG
OSNC
OSNKW
OSPiKA
PiP
PPE
PPH
PPW
Pr. Spółek
Prz. Leg.
Prz. Sejm.

Bank i Kredyt
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Uwagi wstępne

Niniejsza praca stanowi trzecią część cyklu poświęconego Skarbowi Państwa i spółkom z jego udziałem. Pierwsze opracowanie, z 2014 r., omawiało
problematykę samego Skarbu Państwa i jego roli w obrocie gospodarczym.
Druga część (2015 r.) dotyczyła już spółek z udziałem Skarbu Państwa,
a właściwie zestawienia ich ze Skarbem Państwa jako akcjonariuszem.
W dniu 6.10.2016 r., tym razem w Warszawie, a nie w Lublinie, odbyła się
konferencja związana ze spółkami z udziałem Skarbu Państwa, ale tymi,
które funkcjonują na rynku kapitałowym. Konferencja była zorganizowana
wspólnie przez Katedrę Prawa Gospodarczego i Handlowego UMCS w Lublinie i Katedrę Prawa Prywatnego Gospodarczego UKSW w Warszawie.
Wybór tematu był niejako konsekwencją wniosków płynących z wcześniejszych spotkań. Grupę spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych wyróżnia przede wszystkim to, że są one poddane szczególnym
regulacjom prawnym.
W czasie konferencji pojawiły się kluczowe pytania: czy w spółkach z udziałem Skarbu Państwa notowanych na giełdzie polityka wygrywa z ekonomią;
jak cykle wyborcze wpływają na takie spółki i na giełdę; jakie jest pozycjonowanie spółek z udziałem Skarbu Państwa; czy celem takich spółek jest
dywidenda czy misja; czy Skarb Państwa jest przewidywalny jako akcjonariusz; czy rynek giełdowy jest weryfikacją dla spółek Skarbu Państwa;
co jest przyczyną spadków wartości spółek z udziałem Skarbu Państwa na
giełdzie; czy zachodzi sprzeczność interesów akcjonariuszy i Skarbu Państwa; dlaczego mniejszość czasami oznacza większość i dlaczego tak jest,
gdy chodzi o spółki z udziałem Skarbu Państwa; czy powrót do resortowego zarządzania majątkiem Skarbu Państwa ma sens, czy jest powrotem
15
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do lat 80. XX wieku; czy giełda gwarantuje równe traktowanie wszystkich
akcjonariuszy spółek, w szczególności: czy status spółki z udziałem Skarbu
Państwa ułatwia, a może utrudnia ich funkcjonowanie?
Ważna jest również optyka innych niż Skarb Państwa akcjonariuszy i odpowiedź na pytanie o realizację ich praw. W końcu można postawić najważniejsze pytanie: czy w polskich uwarunkowaniach politycznych spółki
z udziałem Skarbu Państwa w ogóle powinny być notowane na giełdzie?
Mam nadzieję, że zarówno na te, jak i na wiele innych pytań znajdziecie
Państwo odpowiedź w tym opracowaniu.
Prof. zw. dr hab. Andrzej Kidyba
Prof. zw. dr hab. Marek Michalski
Lublin–Warszawa, 30 grudnia 2016 r.
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Relacje między własnością a kontrolą w spółkach z udziałem Skarbu Państwa…

Maciej Bałtowski
Relacje między własnością a kontrolą w spółkach
z udziałem Skarbu Państwa notowanych
na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
1. Wstęp
Problemy relacji między zakresem własności a zakresem władzy (kontroli)
akcjonariuszy spółek giełdowych i związane z nimi problemy relacji między
akcjonariuszami dominującymi a mniejszościowymi są ważnymi zagadnieniami teoretycznymi oraz praktycznymi w obszarze corporate governance1.
Kwestiom tym sporo miejsca poświęcają także nauka prawa oraz ekonomia
(polityka gospodarcza).
Problemy te stają się szczególnie wyraziste w przypadku spółek o kapitale mieszanym, państwowo-prywatnym, gdy owym akcjonariuszem dominującym
jest – w takiej czy innej formie – państwo, zaś akcjonariuszami mniejszościowymi inwestorzy prywatni – indywidualni bądź instytucjonalni. Wynika
to głównie z faktu, że państwo w sytuacjach, w których posiada dominującą
pozycję właścicielską w spółkach giełdowych, prawie zawsze (wyjątki od tej
reguły są w skali światowej zupełnie sporadyczne) podejmuje próby lewarowania kontroli, tzn. uzyskiwania uprawnień kontrolnych nad spółką znacząco
większych niż wynikałoby to z posiadanych udziałów własnościowych. Wydaje się też, choć trudno tę dość oczywistą intuicję potwierdzić empirycznymi
badaniami porównawczymi, że owa nieproporcjonalność zakresu własności
i kontroli w przypadku spółek o mieszanej własności nabiera szczególnego
1

R.A. Monks, N. Minow, Corporate governance, West Sussex 2008; A. Adamska, Własność
i kontrola. Perspektywa akcjonariuszy spółek publicznych, Warszawa 2013.
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znaczenia w krajach postsocjalistycznych, w których z jednej strony istnieją
długie i niedobre tradycje omnipotentnej roli państwa w gospodarce, a z drugiej – ład korporacyjny jest na tyle słabo wykształcony i ugruntowany, że nie
stanowi wystarczającej bariery chroniącej spółki o mieszanym kapitale przed
nadmiernymi zakusami państwowego akcjonariusza.
Głównym celem niniejszego artykułu jest empiryczna identyfikacja i analiza
zakresu lewarowania (wzmacniania) kontroli przez Skarb Państwa jako akcjonariusza dominującego w przypadku wybranej grupy największych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych (dalej GPW) w Warszawie. Opracowanie składa się z trzech części. W pierwszej przedstawiam
teoretyczno-metodyczne podstawy analizy. Część druga zawiera wyniki badań empirycznych dotyczących sześciu spółek giełdowych, w których Skarb
Państwa jest akcjonariuszem dominującym, choć nie większościowym.
W części trzeciej dokonuję podsumowania rozważań i formułuję wnioski.

2. Ramy teoretyczno-metodyczne
W artykule będę analizował największe spółki obecne na GPW w Warszawie, których akcjonariuszem dominującym, ale mniejszościowym, jest
Skarb Państwa (dalej SP). Poza obszarem szczegółowej analizy pozostawiam
spółki z większościowymi udziałami SP. W spółkach z większościowymi
udziałami SP władztwo państwa jest – można powiedzieć – naturalne, bo
wynikające z przewagi własnościowej. Inwestorzy prywatni w takich spółkach muszą ten fakt brać pod uwagę. Natomiast w spółkach z mniejszościowymi udziałami SP sytuacja jest zasadniczo inna. Spółki te, formalnie
rzecz biorąc, są prywatne, a władztwo państwa – jeżeli ma wykraczać poza
zakres określony udziałami własnościowymi – musi być niejako wymuszane różnymi narzędziami pozawłaścicielskimi.
Skoncentruję się na dwóch podstawowych, powiązanych ściśle zagadnieniach:
1) formalnych i faktycznych sposobach (narzędziach) lewarowania kontroli przez SP w tych spółkach,
2) relacjach między SP jako akcjonariuszem dominującym a akcjonariuszami mniejszościowymi w aspekcie przestrzegania zasady równoprawnego traktowania akcjonariuszy.
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Lewarowanie kontroli (control levarage, także voting power levarage), czyli
uzyskiwanie znacząco większego zakresu władzy korporacyjnej w stosunku
do posiadanych udziałów własnościowych, jest zjawiskiem występującym
powszechnie na rynkach kapitałowych i stosunkowo dobrze opisanym
w literaturze2. Samo w sobie zjawisko to nie ma wydźwięku negatywnego,
szczególnie w przypadku silnie rozproszonego akcjonariatu spółek. Z jednej
strony zupełny brak lewarowania kontroli, a więc trzymanie się w pełni
zasady proporcjonalności własności i władzy3, prowadziłby do sytuacji rozproszonej kontroli, w której faktyczną władzę nad spółką posiadaliby menedżerowie (rady dyrektorów w modelu anglosaskim), a nie akcjonariusze.
Z drugiej jednak strony nadmierne lewarowanie kontroli przez akcjonariuszy większościowych lub dominujących oznacza wprost zaprzeczenie
zasadzie równoprawnego traktowania akcjonariuszy, stanowiącej jeden
z fundamentów ładu korporacyjnego4 i zapisanej wyraźnie zarówno w prawie polskim (art. 20 k.s.h.), jak i prawie wielu innych krajów. Problem leży
więc nie tyle w samym zjawisku lewarowania, ile w jego zakresie i skali.
Relacje między akcjonariuszem dominującym, którym jest państwo, a akcjonariuszami mniejszościowymi w spółkach akcyjnych można analizować
z różnych punktów widzenia. W przypadku nauk prawnych celem badań
może być analiza różnych aspektów relacji między zasadą proporcjonalności a zasadą równoprawnego traktowania akcjonariuszy. Badany tu może
być także status prawny różnorodnych narzędzi lewarowania kontroli, takich jak stosowanie akcji uprzywilejowanych czy szczególne zapisy statutów
spółek.
W perspektywie badawczej teorii nadzoru korporacyjnego kluczowym
problemem jest określenie skutków – zarówno negatywnych, jak i pozy2

3

4

Np. A. Dyck, L. Zingales, Private benefits of control: An international comparison, „The Journal of Finance” 2004/59, nr 2. W polskiej literaturze zagadnienie to, ale nie w odniesieniu do
spółek z udziałem Skarbu Państwa, omawia A. Adamska, Własność i kontrola…, s. 160–167.
Pisał na ten temat J. Okolski: „W doktrynie wskazuje się jako jedną z podstawowych cech
spółki akcyjnej zasadę proporcjonalności, zgodnie z którą zakres uprawnień akcjonariusza pozostaje w proporcji do reprezentowanego kapitału zakładowego” (Prawo handlowe,
red. J. Okolski, M. Modrzejewska, Warszawa 2008, s. 551).
A. Kidyba pisze, że zasada ta ma „szczególne znaczenie w stosunkach spółek kapitałowych”
– A. Kidyba, Kodeks spółek handlowych. Objaśnienia, Kraków 2001, s. 47.
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Publikacja jest efektem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Spółki Skarbu Państwa na rynku kapitałowym”, zorganizowanej 6 października 2016 r. w Warszawie przez
Katedrę Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie oraz Katedrę Prawa Gospodarczego Prywatnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Stanowi zbiór artykułów przygotowanych przez uczestników konferencji, które ukazują − zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym
− złożoną problematykę relacji Skarbu Państwa z innymi uczestnikami obrotu gospodarczego. Opracowanie jest zarazem trzecią częścią cyklu poświęconego Skarbowi Państwa
i spółkom z jego udziałem.
Autorzy szeroko poruszają zagadnienia dotyczące specyfiki funkcjonowania spółek Skarbu Państwa na rynku kapitałowym, a także problematyki nadzoru nad tymi spółkami.
W publikacji Skarb Państwa jest prezentowany z perspektywy uczestnika rynku kapitałowego, jako inwestora, podmiotu emitującego papiery wartościowe i przez pryzmat jego
relacji z innymi uczestnikami.
Książka jest przeznaczona nie tylko dla przedstawicieli spółek Skarbu Państwa, ale również dla prawników praktyków − sędziów, radców prawnych i adwokatów. Będzie też użyteczna dla pracowników administracji państwowej i pracowników naukowych uczelni
wyższych zajmujących się omawianą tematyką.
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