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1. Wstęp

Fundusze venture capital (dalej: VC) są pośrednikami finansowymi, 
wyspecjalizowanymi w inwestowaniu w przedsiębiorstwa na różnym etapie 
ich rozwoju. Koncentrują się na prywatnej części rynku kapitałowego, a więc 
na ogół nie inwestują w spółki notowane na giełdzie. W Polsce pojawiły 
się szybko po rozpoczęciu transformacji ustrojowej. Choć na świecie zgro-
madzono już dużo wiedzy na temat istoty i uwarunkowań ich działalności, 
to ciągle istnieje potrzeba kolejnych badań, ponieważ problematyka ta jest 
silnie uwarunkowana wpływem kontekstu lokalnego. W jednej z nielicznych 
prac dotyczących Polski, D. Klonowski pokazuje jak rozwój instytucjonalny 
kształtował rozwój branży VC w Polsce. Badacz zwraca uwagę na zmiany 
w zakresie prawa, podatków, standardów rachunkowości i ładu korporacyj-
nego2. Ład korporacyjny w niniejszym opracowaniu traktowany jest bardzo 
szeroko i jego rozumienie bliskie jest temu, które zaproponowali A. Shleifer 
i R. Vishny, definiując go jako cały system kontroli, za pomocą którego daw-
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ca finansowania dla przedsiębiorstwa zwiększa swoje szanse na uzyskania 
pożądanej stopy zwrotu z inwestycji3. W pracy położono nacisk na analizę 
sytuacji firm przedsiębiorczych, to znaczy znajdujących się na stosunkowo 
wczesnym etapie rozwoju i nieprzechodzących wcześniej prywatyzacji. W ten 
sposób uwypuklono istotę relacji, jaka rozwija się między przedsiębiorcami 
a dawcami kapitału dla założonych przez nich firm. 

Po uzasadnieniu wyboru problemu badawczego i przedstawieniu celu, 
przeprowadzono dyskusję teoretyczną, a następnie zilustrowano omawiane 
zagadnienia na podstawie danych zebranych na próbie dwunastu spółek de-
biutujących na GPW w Warszawie, posiadających w akcjonariacie kapitał VC 
w momencie przeprowadzania pierwszej oferty publicznej.

2. Problem badawczy i cel badania

Problem badawczy związany jest ze specyfiką systemu ładu korporacyjnego 
wdrażanego w spółkach będących współwłasnością (w bardzo rzadkich przy-
padkach całkowitą własnością) funduszy wysokiego ryzyka – venture capital. 
Spółki kapitałowe są własnością więcej niż jednej osoby (fizycznej lub prawnej), 
co tworzy sytuację, w której interesy różnych stron mogą od siebie odbiegać, 
prowadząc do konfliktów i wynikających z tego kosztów. Szczególnym przypad-
kiem tego problemu jest relacja agencji między inwestorami a przedsiębiorcami 
(menedżerami). Rozdźwięk interesów dawców i biorców kapitału prowadzi 
do kosztów wynikających z możliwości wykorzystywania kapitału dla celów 
innych niż rozwój spółek, nazywanych kosztami agencji. Fundusze venture ca-
pital, inwestując w rozwijające się przedsiębiorstwa, narażają się więc na koszty 
agencji. Aby sobie z nimi radzić, wypracowały szereg sposobów zmniejszania 
ich. Choć problematyka ta jest dosyć intensywnie rozpoznana w literaturze 
światowej, to – jak się wydaje – w warunkach polskich istnieje w tym zakresie 
ciągle luka, stwarzająca okazję do badania. W badaniach zagadnień ładu korpo-
racyjnego kontekst lokalny zawsze tworzy nowe pole dla analiz, z uwagi na nie-
powtarzalną konfigurację czynników prawnych, ekonomicznych, społecznych, 
kulturalnych i historycznych (zależność od ścieżki). Zauważono na przykład, że 
czynnik kulturalny w postaci wysokiego kolektywizmu społeczeństw azjatyc-

3 A. Shleifer, R. Vishny, A survey of corporate governance, Journal of Finance 1997/52/2, 
s. 737–783.
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kich działa jako częściowy substytut dla braku dobrze rozwiniętych instytucji 
formalnych na tamtejszym rynku kapitałowym. Dostrzeżono też, że konkretne 
rozwiązania wypracowane przez samą branżę funduszy VC stają się z czasem 
quasi-instytucjami, powszechnie akceptowanymi w danym środowisku, co jest 
przykładem wpływu kontekstu historycznego. Ponieważ polski rynek kapitałowy 
również tworzy odrębny kontekst prawny, ekonomiczny, społeczny, kulturalny 
i historyczny, można się spodziewać, że odrębność ta implikuje specyficzny 
typ rozwiązań w zakresie ładu korporacyjnego stosowanych przez działające 
w Polsce fundusze venture capital. 

Celem pracy jest zbadanie specyfiki systemu ładu korporacyjnego w spół-
kach, w których akcjonariuszami są działające w Polsce fundusze venture ca-
pital. Analiza dotyczy struktury własności i głosów w spółkach, stosowanych 
mechanizmów nadzoru i motywacji. 

Badane zjawisko przedstawiane jest w formie opisowej, dlatego nie sta-
wia się żadnej hipotezy. Taki zabieg uzasadniony jest słabym rozpoznaniem 
problemu w warunkach polskich i małym zaawansowaniem zgromadzonej 
wiedzy. Dlatego na tym etapie badań – jak się wydaje – cenniejszy jest opis 
zjawiska, który może stać się dopiero podstawą weryfikacji szczegółowych 
hipotez wyłaniających się z zastanej sytuacji. 

3. Ryzyko agencji w relacji VC – spółka portfelowa

Dwoma podstawowymi typami ryzyk, którymi zarządzają VC w danej 
inwestycji, są: ryzyko rynkowe oraz ryzyko agencji. Fundusze VC używają 
w tym celu odrębnych instrumentów rozwiniętych w kilkudziesięcioletniej 
historii ich działalności na świecie. Ryzyko rynkowe wiąże się z istotą działania 
przedsiębiorstwa, posiadanym przez nie produktem, charakterystyką rynku 
docelowego (dynamika, struktura, uwarunkowania), stosowanym modelem 
biznesu. Ryzyko rynkowe dotyczy więc tego, czy i w jakim stopniu konkretny 
podmiot narażony jest na skutki walki konkurencyjnej, dysponując konkretną 
ofertą produktową, i czy jest w stanie w tych warunkach tworzyć wartość do-
daną. Ryzyko agencji w tym kontekście wynika z relacji, jaka istnieje między 
dawcą a biorcą kapitału, i polega na nieprzewidywalności zachowań tego 
drugiego, a w szczególności – możliwości wykorzystania środków w sposób 
niewłaściwy, w tym dla potrzeb osobistych, zamiast dla rozwoju firmy. VC jest 
w tej relacji pryncypałem – przekazuje zasoby (głównie kapitał finansowy) jako 
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wkład inwestycyjny i oczekuje odpowiedniej stopy zwrotu z ich ulokowania. 
Osoby zarządzające spółką albo jej dotychczasowi właściciele są w tej relacji 
agentami. Problem agencji ma w tym przypadku dwa oblicza – negatywnej 
selekcji (ang. negative selection) oraz pokusy nadużycia (ang. moral hazard). 
Zjawisko negatywnej selekcji polega na tym, że cechy spółki, przedstawiane 
przez jej decydentów w celu przyciągnięcia uwagi VC, mogą odbiegać od 
stanu faktycznego. Spółce szukającej kapitału może zależeć na przekona-
niu inwestora VC do inwestycji, ponieważ dotychczasowi właściciele albo 
inni potencjalni dawcy zasobów mogą nie być tym zainteresowani, znając 
prawdziwą wartość i perspektywy firmy. W inwestycjach VC szczególne-
go znaczenia nabiera też selekcja negatywna w odniesieniu do kwalifikacji 
menedżerów i właścicieli finansowanego przedsiębiorstwa. Kwalifikacje te 
mogą się okazać albo niezgodne z rzeczywistością, albo niewystarczające 
dla zapewnienia rozwoju spółki. Pokusa nadużycia sprawia, iż powierzone 
zasoby mogą nie zostać wykorzystane przez zarządzających spółką w celu 
zwiększania wartości inwestycji, a przede wszystkim, że zostaną użyte dla 
osiągnięcia korzyści osobistych, w najgorszym zaś razie – sprzeniewierzone. 
VC zarządza ryzykiem agencji w całym procesie inwestycyjnym. Na etapie 
decydowania o podjęciu inwestycji spółka przechodzi kilkufazową procedurę 
ewaluacji, której kluczowym elementem jest ocena istniejących ryzyk, w tym 
właśnie ryzyka agencji. Ocenia się również możliwość łagodzenia tych proble-
mów (typowe rozwiązania przedstawione zostały w dalszej części wywodu). 
J. Karsai i inni pokazują, że w krajach Europy Środkowo-Wschodniej (również 
w Polsce) ryzyko agencji może przeważać nad ryzykiem rynkowym, odwrotnie 
niż w krajach bardziej rozwiniętych (w ich badaniu – w Wielkiej Brytanii)4.

4. Wpływ otoczenia instytucjonalnego na działalność VC

Ważnym kontekstem działalności VC jest otoczenie instytucjonalne. 
Badania pokazują, że jego jakość ma wpływ na poziom rozwoju rynku ka-
pitałowego5. Prawo wpływa na to, w jaki sposób VC kształtują mechanizmy 

4 J. Karsai, M. Wright, Z. Dudziński, J. Morovic, Screening and valuing venture capital 
investments: evidence from Hungary, Poland and Slovakia, Entrepreneurship and Regional 
Development 1998/10, s. 203–224.

5 G. Brutton, V. Fried, S. Manigart, Institutional Influences on the Worldwide Expansion of 
Venture Capital, Entrepreneurship Theory and Practice 2005/29/6, s. 737–760.
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ładu korporacyjnego6. Wiele badań pokazuje wyższość prawa anglosaskiego 
nad kontynentalnym w zakresie ochrony interesów inwestorów mniejszościo-
wych. Tam gdzie VC mogą się spodziewać słabszej ochrony prawnej, chronią 
swoje interesy, chcąc uzyskać większy wpływ na spółkę poprzez posiadanie 
większego (często większościowego) pakietu głosów i dominację w organie 
nadzorczym7. Są też dowody na to, że rozwój i sposób działania VC w danym 
środowisku są silnie uwarunkowane czynnikami społecznymi i kulturalnymi, 
które są znacznie trwalsze niż instytucje formalne. Udowodniono na przykład, 
że takimi czynnikami są kolektywizm i unikanie niepewności8. 

5. Kontrakt jako podstawa relacji między VC a spółką portfelową

Na rynku prywatnym podstawą relacji między inwestorem a jej dotych-
czasowymi właścicielami, w tym szczególnie założycielami, jest kontrakt, 
przybierający najczęściej postać umowy inwestycyjnej oraz zapisów wprowa-
dzanych do statutów spółek. W przypadku inwestycji VC, do najważniejszych 
uregulowań zawieranych w tych kontraktach należą: udział w kapitale zakła-
dowym; podział głosów w najwyższym organie decyzyjnych (zgromadzeniu 
akcjonariuszy lub udziałowców); sposób powoływania organów spółki, w tym 
przede wszystkim rady dyrektorów (rady nadzorczej i zarządu w systemie 
dualistycznym); uwarunkowania ustroju kapitałowego (w tym finansowanie 
etapami w zależności od osiągania zakładanych wyników) i prawnego spół-
ki; uprzywilejowanie przy likwidacji majątku oraz kilka innych. Specjalnym 
rozwiązaniem, wpływającym na ład korporacyjny spółek portfelowych, jest 
tworzenie syndykatów inwestycyjnych (wspólne inwestowanie kilku VC w tę 
samą spółkę), których celem jest zwiększenie puli kapitału, dywersyfikacja 
ryzyka i jeszcze silniejsze wspieranie rozwoju firmy9. 

6 R. La Porta, R.F. Lopez-De-Silanes, A. Shleifer, R. Vishny, Legal determinants of external 
finance, Journal of Finance 1997/52, s. 1131–1150.

7 D. Cumming, D. Schmidt, U. Waltz, Legality and venture capital governance around the 
world, Journal of Business Venturing 2010/25, s. 54–72.

8 Li Yong, S. Zahra, Formal institutions, culture, and venture capital activity: A cross-country 
analysis, Journal of Business Venturing 2012/27, s. 95–111.

9 H. Bruining, M. Verwaal, A. Wright, A. Lockett, S. Manigart, Firm size effects on syndi-
cation participation in European venture capital syndicates, ERIM Report Series Research 
in Management 2005.
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W długiej dyskusji na temat sposobu kształtowania formalnej (kon-
traktualnej) relacji w inwestycjach VC pokazano, że w danym środowisku 
(kontekście prawnym, kulturalnym, gospodarczym i społecznym) zostają 
ukształtowane rozwiązania nabierające cech gotowych wzorców, quasi-insty-
tucji, powielanych w kolejnych inwestycjach10. O ile mechanizmy te są dosyć 
dobrze poznane np. w USA, to jednak nie do końca wiadomo, jak wygląda 
ich ewolucja w odmiennym kontekście, jakim jest w tym przypadku polski 
rynek kapitałowy. Jednym z niewielu opracowań na ten temat (choć nie jest 
ono dedykowane wyłącznie badaniu tego problemu w Polsce) jest artykuł 
A. Schwienbachera, U. Hege i F. Palomino, w którym wykazano, że w Europie 
Środkowo-Wschodniej VC mają tendencję do używania prostych instrumentów 
(nieuprzywilejowanego udziału w kapitale własnym) i bezpośredniej kontroli 
rady (dyrektorów lub nadzorczej)11. 

6. Relacje własności i władzy w spółce

Możliwość wpływania na spółkę zależy w znacznym stopniu od zapew-
nienia sobie przez VC odpowiednio mocnej pozycji w strukturze akcjonariatu. 
W  większości krajów świata, w tym również w USA i Polsce, pozycja ta zależy 
od wiązki praw wynikających z posiadania akcji (udziałów). Chodzi przede 
wszystkim o prawo własności – udział w kapitale zakładowym oraz, pośred-
nio, siłę prawa głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy (wspólników). 
W większości systemów prawnych, również w Polsce, te dwa prawa mogą od 
siebie znacznie odbiegać. Wynika to z możliwości zaimplementowania szere-
gu mechanizmów modyfikujących podstawową relację wynikającą z udziału 
w kapitale akcyjnym, np. uprzywilejowania akcji pod względem ilości praw 
głosu oraz innych zapisów statutowych.

Ustalenie praw własności i udziału w głosach na zgromadzeniu akcjo-
nariuszy (wspólników) jest podstawą dla późniejszych relacji między VC 
a przedsiębiorcą. Trzeba jednak zauważyć, że obok tych formalnych mechani-
zmów ładu korporacyjnego, VC od początku inwestycji przykładają wagę do 
relacji nieformalnych, osobowych. Dlatego charakterystyka przedsiębiorców 

10  S. Kaplan, P. Stromberg, Characteristics, Contracts, and Actions: Evidence from Venture 
Capitalist Analyses, The Journal of Finance 2004/59/5, s. 2177–2210.

11  A. Schwienbacher, U. Hege, F. Palomino, Venture Capital Performance: Disparity Between 
Europe and the United States, Revue Finance 2009/30/1, s. 7–50.
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ma znaczenie nie tylko jako kryterium wartości spółki, ale jest też istotna 
dla poprawnych relacji między dotychczasowymi właścicielami a nowymi 
inwestorami. Relacje te uważane są za specjalną odmianę mechanizmów ładu 
korporacyjnego, typową dla inwestycji w prywatnej części rynku kapitałowego. 
R. Bliss, autor jednego z pierwszych badań działalności VC w Polsce, podaje, 
że brak znajomości istoty funkcjonowania tego rynku powoduje powstawanie 
po stronie przedsiębiorców nierealistycznych oczekiwań, co później może 
rzutować na relacje między stronami kontraktu12. 

Problem agencji trzeba analizować nie tylko w odniesieniu do relacji między 
VC a przedsiębiorcą, ale również biorąc pod uwagę zupełnie inną motywację 
i zachęty menedżerów niebędących właścicielami. Zresztą, właśnie to oblicze 
kosztów agencji stało się pożywką dla rozwoju teorii agencji we wczesnych 
etapach badań. Zapewne problem ten jest obecny w większości spółek, zanim 
pojawiają się w nich VC, a fundusze radzą sobie z nim używając standardowych 
mechanizmów wypracowanych w branży. Obok wyrafinowanych metod kontro-
li, najważniejszym z tych mechanizmów jest zrównanie motywacji menedżerów 
poprzez dopuszczenie ich do akcjonariatu bezpośrednio – przyznając im akcje 
(udziały) albo pośrednio – przyznając opcje na akcje. Również wdrażanie in-
nych jeszcze mechanizmów motywacyjnych, adresowanych do osób na różnych 
szczeblach struktury, jest często stosowane przez VC jako jeden ze sposobów 
redukowania ryzyka agencji. Przesłanie teorii dobrego gospodarza osłabia ne-
gatywny wydźwięk teorii agencji i w znacznej mierze wynika to właśnie z roli 
własności w kształtowaniu motywacji i zachowań najpierw przedsiębiorców 
a następnie również menedżerów13. Wpływanie na system zarządzania kapi-
tałem ludzkim (czego elementem jest właśnie motywowanie menedżerów) 
należy do szerokiej grupy działań, z których znane są VC, a które zmierzają 
do tworzenia (dodawania) wartości w przedsiębiorstwie. Badania dowodzą, 
że w spółkach portfelowych należących do VC częściej dochodzi do rotacji 
na wyższych szczeblach zarządzania oraz tworzenia wyrafinowanych mecha-
nizmów motywacyjnych, w tym – w postaci przekazywania akcji oraz opcji 
na akcje nie tylko członkom zarządów (dyrektorom wykonawczym w radach 
dyrektorów), ale też osobom na niższych szczeblach zarządzania albo nawet 

12 R. Bliss, A venture capital model for transitioning economies: the case of Poland, Venture 
Capital 1999/1/3, s. 241–257.

13 J. Arthurs, L. Busenitz, The boundaries and limitations of agency theory and stewardship 
theory in the venture capitalist/entrepreneur relationship, Entrepreneurship Theory and 
Practice 2003/28/2, s. 145–163.



266 Rafał MORAWCZYŃSKI

zewnętrznym kluczowym interesariuszom14. Dzięki temu kluczowe osoby, 
stając się współwłaścicielami albo mając na to perspektywę (warranty, opcje), 
uzyskują bodziec motywacyjny łączący ich interes z celem VC. 

7. Rada nadzorcza jako główny mechanizm kontrolny VC

Badania dowodzą, że w monistycznym systemie ładu korporacyjnego VC 
przykładają dużą wagę do uzyskania wpływu na spółkę poprzez obecność w ra-
dzie dyrektorów. Znacznie mniej jest badań nad tym zagadnieniem w krajach, 
w których działa system dualistyczny. Jednak, podobnie jak w systemach moni-
stycznych, VC nie dążą tam do zajmowania pozycji menedżerskich w zarządach 
(w zespołach menedżerskich). Choć kompetencje rady nadzorczej (dalej: RN) 
dla potrzeb bieżącego zarządzania są znacznie mniejsze w porównaniu z radą 
dyrektorów, to jednak w obu systemach to właśnie poprzez zasiadanie w tych 
organach VC kontrolują spółkę w sposób ciągły i uczestniczą w formalnym 
podejmowaniu decyzji. Na podstawie badań można wnioskować, że w mniej 
rozwiniętych gospodarkach, z powodu słabszego rozwoju instytucji formalnych 
(w tym przede wszystkim jakości prawa i jego egzekucji), większe znaczenie 
w działalności VC mogą mieć sieci nieformalnych kontaktów. Pozwalają one 
na precyzyjniejszą ocenę spółek, później – na wpływanie na nie i na końcu – 
na wyjście z inwestycji. Reprezentanci VC, zasiadając w radach nadzorczych, 
mogą również poprzez ten kanał ułatwiać spółkom dostęp do zasobów innych 
niż jedynie kapitał finansowy15. 

8. Venture capital i pierwsza oferta publiczna

Pierwsza oferta publiczna (IPO) jest, obok sprzedaży udziałów dla in-
westora branżowego (rzadziej finansowego) oraz odsprzedaży dotychcza-
sowym właścicielom, najważniejszym sposobem wychodzenia z inwestycji 
przez VC. Dlatego rozwój giełdy papierów wartościowych jest uważany za 
jeden z kluczowych warunków sukcesu całej branży VC w danym kraju. Za-

14  D. Flynn, Life cycles of new ventures organizations: Different factors affecting performance, 
Journal of Developmental Entrepreneurship 2001/6/1, s. 41–58.

15  D. Ahlstrom, G.Bruton, Venture Capital in Emerging Economies: Network and Institutional 
Change, Entrepreneurship Theory & Practice 2006/30/2, s. 299–320.
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uważa się jednak, że – inaczej niż w USA – sprzedaż spółki na giełdzie może 
być nieco rzadziej stosowanym mechanizmem wyjścia z inwestycji w krajach 
mających słabiej rozwinięty rynek kapitałowy. IPO jest również wydarzeniem 
szczególnie silnie kształtującym relacje między VC a spółką portfelową i jej 
innymi właścicielami, ponieważ na ogół rola funduszu ulega wtedy znacznemu 
osłabieniu. Proces wchodzenia na giełdę zachodzi pod silnym wpływem tego 
inwestora, balansującego sprzeczne cele maksymalizowania przychodów z tej 
transakcji i dbałości o zachowanie kapitału reputacji niezbędnego dla później-
szego działania. Z punktu widzenia tematu tej pracy i z powodu oparcia części 
empirycznej na danych pochodzących z prospektów emisyjnych, ważne jest 
również podkreślenie, że wychodzenie VC z inwestycji przez giełdę jest w wa-
runkach polskich bardziej wyjątkiem niż regułą i stąd można mieć zastrzeżenia 
do reprezentatywności tak dobranej próby. Po drugie zaś, sam proces wchodzenia 
na giełdę jest rewolucją dla ustroju spółki, tym bardziej, gdy wychodzi z niej 
kluczowy inwestor. W efekcie, kształt ładu korporacyjnego obserwowany w tym 
szczególnym momencie może być przejściowy i wyjątkowy. Mimo to, w tradycji 
badań światowych, prospekty emisyjne i dane giełdowe są często używanym 
źródłem danych w badaniach VC, w tym także w kontekście relacji między 
inwestorami a przedsiębiorcami16. W Europie brak jest odpowiednich zbiorów 
danych i dlatego prospekty jako źródło danych wykorzystali np. L. Bottazzi 
i M. Da Rin17. Tego typu źródło danych jest cenione również ze względu na to, 
że reżim prawny, nakładany n`a spółki debiutujące na giełdzie, podnosi wiary-
godność prezentowanych informacji, a niektóre z nich, takie jak używane w tym 
artykule wielkości ujawniające mechanizmy kontroli – są prawie niedostępne 
dla badaczy korzystających ze źródeł pierwotnych. 

9. Metoda badania

Jako źródło danych do analizy empirycznej użyto prospektów emisyjnych 
spółek posiadających w akcjonariacie fundusze VC. Ponieważ, jak zaznaczono 
w uzasadnieniu badania, nie są tutaj testowane żadne hipotezy, ale dąży się 

16  J. Suchard, The impact of venture capital backing on the corporate governance of Australian 
initial public offerings, Journal of Banking & Finance 2009/33, s. 765–774.

17  L. Bottazzi, M. Da Rin, Venture Capital and the Growth of Innovative Firms in Europe, 
[w:] G. Corbetta, H. Morton, D. Ravasi (red), Crossroads of Entrepreneurship, Kluwer 
Academic Publishers, New York, 2004, s. 83–97.
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do eksploracji istniejącego stanu rzeczy, nie używa się specjalnych technik 
statystycznych. Zamiast tego zestawiono wyniki badania w tabelach i oceniono 
wyłaniający się z nich wspólny obraz. 

Do próby badawczej zakwalifikowano 12 przypadków spółek debiutują-
cych na rynku głównym GPW w latach 2005–2010. Wykluczono podmioty, 
które były wcześniej prywatyzowane albo w których inwestorem były Naro-
dowe Fundusze Inwestycyjne (NFI), kładąc w ten sposób nacisk na analizę 
zjawiska kształtowania ładu korporacyjnego w perspektywie przedsiębiorczo-
ści. Wykluczenie firm, które wcześniej były prywatyzowane, wynika z tego, 
że ich struktura majątkowa i własnościowa znacznie odbiega od klasycznych 
przypadków przedsiębiorczych firm. NFI zaś, mimo że zostały powołane jako 
surogat VC, to jednak – oceniając je z perspektywy historycznej – można 
uznać, że nie sprostały temu zadaniu. 

10. Wyniki badania

W tab. 1 zamieszczono charakterystykę badanych przypadków pod ką-
tem udziału VC w ich kapitale zakładowym (dalej: KZ) i głosach na walnym 
zgromadzeniu akcjonariuszy (dalej: WZA). Uwzględniono również przewi-
dywania dotyczące zmiany tej struktury po IPO, choć w tym przypadku dane 
mogły się różnić od stanu faktycznego po debiucie, ponieważ oferujący akcje 
często uzależniali wielkość przydziału (w sprzedaży lub nowej emisji) od 
wielu czynników albo (rzadziej) sami również zamierzali obejmować akcje 
nowej emisji. W niektórych przypadkach formalnie właścicielami była większa 
liczba funduszy, ale faktycznie były to podmioty jedynie zarejestrowane jako 
odrębne, a w rzeczywistości inwestujące kapitał z tego samego źródła. Nie 
traktowano ich wtedy jako syndykat, ale pojedynczy podmiot. Dla analizy 
struktury kapitałowej zamieszczono również informacje o pozostałych pod-
miotach, a jeśli były nimi osoby fizyczne – podawano też ich funkcję w spółce, 
jeśli dało się ją ustalić. 
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TABELA 1: Charakterystyka praw własności i siły głosów VC w spółkach portfelowych

Spółka Akcjonariusze

udział  
w KZ 
przed 
IPO  

(w %)

udział  
w głosach 

przed 
IPO  

(w %)

udział  
w KZ  

po IPO  
(w %)

udział  
w głosach 

po IPO  
(w %)

Jago
1) VC 81,5 81,5 24,8 24,8
2) założyciel (członek RN) 13,0 13,0 6,5 6,5
Razem 94,5 94,5 31,3 31,3

Polish 
Energy 
Partners 
(PEP)

1) VC (USA) 59,1 35,0 0,8 0,8
2) VC (Holandia) 34,3 34,4 0 0
Razem 93,4 93,4 0,8 0,8

Teta

1) VC (USA) 79,3 79,3 15,8 15,8
2) założyciel 
(przewodniczący RN) 12,7 12,7 12,7 12,7

3) członek zarządu 0,3 0,3 0,3 0,3
4) członek zarządu 0,1 0,1 0,1 0,1
Razem 92,0 92,0

Travel.pl

1) VC (Polska) 65,3 65,3 54,0 54,0
2) OFI 6,7 6,7 5,9 5,9
3) dom maklerski 5,1 5,1 4,2 4,2
4) osoba fizyczna 5,2 5,2 4,3 4,3
Razem 82,6 82,6
5) pozostali: 17,42%  
(w tym 1 członek zarządu, 
prokurent i 2 członków RN)

17,4 17,4 31,6 31,6

One-to-One

1) VC (Polska) 50,1 50,1 39,6 39,6
2) założyciel (prezes) 24,8 24,8 19,0 19,0
3) menedżer (prokura) 3,7 3,7 2,8 2,8
4) członek zarządu 
(dyrektor finansowy) 0,8 0,8 0,6 0,6

Razem 79,4 79,4 22,4 22,4

AB

1) VC (USA) 45,9 40,7 0 0
2) założyciel 41,0 36,3 30,3 33,7
3) założyciel 13,0 23,0 11,2 20,2
Razem 100 100 63,9 63,9
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Spółka Akcjonariusze

udział  
w KZ 
przed 
IPO  

(w %)

udział  
w głosach 

przed 
IPO  

(w %)

udział  
w KZ  

po IPO  
(w %)

udział  
w głosach 

po IPO  
(w %)

Bankier.pl

1) VC (Polska) 38,3 38,3  29,5 29,5
2) VC (Niemcy) 25,5 25,5 19,3 19,3
3) VC (Niemcy) 25,5 25,5 19,3 19,3
4) dom maklerski 9,9 9,9 7,9 7,9
Razem 99,4 99,4 76,0 76,0
5) wszyscy trzej 
członkowie zarządu <1,0 <1,0 <1,0 <1,0

LSI

1) założyciel (prezes) 52,3 73,6 35,2 72,6
2) członek zarządu 17,9 5,0 9,8 4,1
3) członek zarządu 6,3 1,7 3,4 1,4
4) VC (Polska) 20,4 18,7 8,5 3,6
5) osoba fizyczna 2,1 0,5 1,4 0,6
6) osoba fizyczna 0,8 0,2 0,3 0,1
Razem 100 100 58,6 82,4

Sfinks

1) założyciel 47,0 47,0 44,5 44,5
2) VC (USA) 31,6 31,6 0 0
3) OFE 8,6 8,6 8,1 8,1
Razem 87,3 87,3 52,6 52,6
4) pozostali (w tym 2/3 
członków zarządu, a każdy 
poniżej 1,0%)

12,6 12,6 49,6 49,6

Mercor

1) VC (międzynarodowy) 37,4 37,4 10 10
2) założyciel 31,3 31,3 16 16
3) VC (Polska) 22,0 22,0 9,6 9,6
Razem 100 100 35,6 35,6

K2

1) VC (Niemcy) 42,6 42,6 17,4 17,4
2) założyciel 
(przewodniczący RN) 29,0 29,0 22,7 22,7

3) założyciel (prezes) 12,1 12,1 9,2 9,2
4) osoba fizyczna (umowa 
powiernicza) 8,7 8,7 0 0

5) członek zarządu 4,7 4,7 3,5 3,5
6) członek zarządu 1,1 1,1 0,9 0,9
6) dom maklerski 1,0 1,0 0,8 0,8
7) członek RN 0,7 0,7 0,5 0,5
Razem 87,3 87,3 55,0 55,0
8) pozostali 12,6 12,6 53,2 53,2
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Spółka Akcjonariusze

udział  
w KZ 
przed 
IPO  

(w %)

udział  
w głosach 

przed 
IPO  

(w %)

udział  
w KZ  

po IPO  
(w %)

udział  
w głosach 

po IPO  
(w %)

Harper 
1) VC (USA) 74,5 74,5 59,9 59,9
2) OFE 5,0 5,0 4,0 4,0
Razem 79,5 79,5 63,9 63,9

Ź r ó d ł o: oprac. własne na podst. prospektów emisyjnych spółek.

Przepisy dotyczące prospektów emisyjnych wymagają raportowania o wła-
ścicielu akcji jedynie wówczas, jeśli posiada on co najmniej 5% KZ. W prospek-
tach zamieszczona jest również informacja na temat własności w rękach klu-
czowych osób (zarząd, RN, niektórzy menedżerowie). Pierwszym wnioskiem, 
wynikającym z tego zestawienia, jest to, że w większości przypadków VC 
zagwarantowały sobie dominującą pozycję w spółce. Na 12 przypadków tylko 
w 4 nie posiadały one ponad 50% ogólnej liczby głosów na WZA przed IPO. 
Obserwuje się również dużą koncentrację kapitału w rękach kilku właścicieli. 
Pomijając drobnych akcjonariuszy, których nie można było wskazać imiennie 
z braku obowiązku ujawniania ich tożsamości i uwzględniając jedynie próg 
5% KZ, w pięciu przypadkach głównych akcjonariuszy było dwóch, w trzech 
– było ich trzech i w czterech – czterech. Analiza z zastosowaniem niższych 
progów własnościowych daje obraz nieco bardziej rozwodnionej własności, 
choć wiele spółek nie raportowało pochodzenia znacznej części kapitału nale-
żącego do osób niemających obowiązku ujawniania swojej tożsamości. Typowa 
dla inwestycji VC konstelacja składająca się z VC i założycieli (rzadziej też 
menedżerów) występuje w spółkach: Jago (1 VC + 1 założyciel), Teta (1 + 1), 
One-2-One (1 + 1), AB (1 + 2), LSI (1 + 3), Sfinks (1 + 1), K2 (1 + 2), Mer-
cor (2 + 1), co daje łącznie siedem przypadków (więcej niż połowa spółek). 
W kilku przypadkach najsilniejszy akcjonariat (obok VC i założycieli czy 
menedżerów) zawiera też innego typu instytucje finansowe. Jest tak w Travel.pl 
(1 + 1 + 2), Sfinks (1 + 1 + 1). W niektórych przypadkach brakuje znaczniejsze-
go udziału osób fizycznych (nie są one wymienione w prospekcie), a dotyczy 
to: PEP (spółka była współzakładana przez VC), Bankier.pl (trzy VC i dom 
maklerski) i Harpera (VC i OFE). Stosunkowo częste okazały się syndykaty, 
czyli obecność co najmniej dwóch VC w spółce. Było tak w 3 przypadkach. 
W jednym z nich obecne były równocześnie trzy VC, z tego dwa zagraniczne 
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związane ze sobą (Bankier.pl). W ośmiu przypadkach VC posiadają pozycję 
dominującą, zarówno pod względem udziału w KZ, jak i WZA. W pozostałych 
przypadkach brak dominującej pozycji wynika z rozproszenia akcjonariatu lub 
szczególnego charakteru VC (publiczny o zasięgu regionalnym). Tylko w jednej 
spółce założycielom udało się zachować przewagę nad VC. Widać więc, że 
VC w warunkach polskich dążą na ogół do zapewnienia sobie dominującego 
wpływu na spółkę. We niemal wszystkich przypadkach – oprócz dwóch – 
IPO stanowi moment, w którym VC tracą kontrolę nad firmą. W większości 
obserwacji (9) brakuje uprzywilejowania akcji pod względem liczby głosów, 
co sprzyja przejrzystości ładu korporacyjnego i jest rozwiązaniem pożądanym 
z punktu widzenia zapewnienia ochrony interesów słabszych akcjonariuszy. 
Sfinks i Harper były już wcześniej notowane na CeTO.

W tab. 2 zawarto wnioski wynikające z analizy umowy inwestycyjnej, 
jeśli taka została ujawniona, albo częściej – z analizy statutu spółki. Wnioski 
dotyczące uprzywilejowania do powoływania organów zamieszczono w tab. 3.

TABELA 2: Wybrane elementy umowy inwestycyjnej lub innych uregulowań kontraktu między 
VC a założycielami 

Spółka Opis kontraktu 
Jago Umowa inwestycyjna rozwiązana tuż przed IPO, brak bliższych danych.

PEP Brak umowy, ale z uwagi na syndykat dwóch VC – w statucie ściśle uregu-
lowane stosunki między nimi, w tym dotyczące dysponowania własnością.

Teta

Umowa inwestycyjna: starania dla wprowadzania spółki na GPW, a jeśli brak 
powodzenia, to VC ma opcję sprzedaży po cenie ustalonej w umowie; jednak 
gdy nie zostanie wykorzystana, to VC ma opcję kupna ważną do późniejszej 
daty. 

Travel.pl List intencyjny między VC a spółką w sprawie opcji menedżerskich. 

One-2- One

Umowa inwestycyjna: 
1) ustalenie wspólnego celu: pozyskania inwestora strategicznego i zdobycie 
wiodącej pozycji rynkowej; 
2) zasady realizacji wspólnej inwestycji, zasady podwyższania kapitału za-
kładowego, uzgodnienie projektu nowej umowy spółki z o.o., projekt statutu 
spółki akcyjnej w przypadku przekształcenia, zasady realizacji opcji mene-
dżerskich;
3) zobowiązanie wszystkich akcjonariuszy do wspólnej z VC sprzedaży ak-
cji, jeśli VC otrzyma propozycję sprzedaży;
4) prawo pierwokupu dla dotychczasowych właścicieli, jeśli VC będzie 
sprzedawał akcje;
5) prawo VC do przyłączenia swoich akcji do oferty, jeśli inny akcjonariusz 
otrzyma ofertę sprzedaży akcji. 
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Spółka Opis kontraktu 

AB

Umowa inwestycyjna:
1) dołożenie starań dla wprowadzenia spółki do obrotu giełdowego, 
określenie daty i zasad wprowadzenia;
2) kolejna umowa (późniejsza) w celu przesunięcia terminu wprowadzenia 
spółki na giełdę i zobowiązanie założycieli do przyłączenia się do sprzedaży 
dla innego inwestora; założyciele złożyli też VC ofertę zakupu jego akcji.

Bankier.pl

Umowa udziałowa między trzema VC, w której strony zobowiązują się do 
realizowania wspólnej strategii rozwoju oraz biznes planu; dołożenie starań, 
aby spółkę można było wprowadzić na giełdę; wygasa wraz z wprowadze-
niem spółki na GPW.

LSI Software Brak danych.

Sfinks

Umowa inwestycyjna:
1) opcja zakupu akcji przez VC od przedsiębiorcy, chyba że przedsiębiorca 
zakupi akcje od VC (opcja łączna sprzedaży), w tym w odpowiedzi na we-
zwanie inwestora;
2) w okresie pozostawania VC w spółce przedsiębiorca nie może zbyć więcej 
niż 24,9% akcji;
3) wymagana zgoda VC w przypadku otrzymania przez przedsiębiorcę pro-
pozycji zbycia co najmniej 30% akcji;
4) ograniczenie zastawu akcji przedsiębiorcy – jedynie dla instytucji finanso-
wych i przy respektowaniu praw VC;
5) blokada akcji przedsiębiorcy – zastaw na rzecz VC.

Mercor

1) współdziałanie w celu wprowadzenia na giełdę; 
2) zakaz konkurencji w Polsce i Czechach (powołania konkurencyjnej spół-
ki) w ciągu 3 lat od zawarcia umowy;
3) powiadamianie o podjęciu konkurencyjnej działalności, dopóki mają akcje 
spółki;
4) w ciągu 3 lat niezachęcanie członków zarządu i kluczowych pracowników 
do zmiany zatrudnienia;
5) zakaz ujawniania informacji poufnych;
6) zakaz inwestowania przez VC w podmioty konkurencyjne w czasie posia-
dania akcji.

K2

A. Umowa udziałowa (akcyjna) ważna do IPO: 
1) VC jest podmiotem dominującym w spółce;
2) VC zatwierdza pisemnie umowy przekraczające ramy zwykłego zarządu; 
3) powstrzymanie się przez 3 założycieli od działalności konkurencyjnej 
i wspieranie IPO lub sprzedaży akcji VC innemu inwestorowi, ale z zacho-
waniem prawa pierwokupu.
B. Umowy powiernicze, dające koncentrację głosów wiodących akcjonariu-
szy, w tym dominującego VC.
C. Akcjonariusze mniejszościowi zobowiązali się do niesprzedawania akcji 
do 2 lat po IPO.

Harper Brak informacji; w spółce nie są obecni założyciele.

Źródło: oprac. własne na podst. prospektów emisyjnych spółek.
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Zebranie danych na temat kontraktu regulującego ustrój spółek było dosyć 
trudne, a wyniki należy traktować jedynie orientacyjnie. W wielu przypadkach 
zapisy umów inwestycyjnych były później wprowadzane do statutu spółek, 
doprecyzowując relację między inwestorami a dotychczasowymi właścicie-
lami. Dominującym tematem tych umów jest uzgodnienie współdziałania 
w celu doprowadzenia do debiutu giełdowego, umożliwiającego VC wyjście 
z inwestycji. W niektórych przypadkach VC gwarantowały sobie opcję wcze-
śniejszego wyjścia poprzez sprzedaż własności, a wtedy założyciele zobo-
wiązywali się na ogół do współdziałania, w tym również dołączenia swoich 
akcji do puli. Brak debiutu giełdowego w kilku przypadkach sankcjonowany 
był opcją sprzedaży akcji wystawioną na rzecz VC (Teta, One-2-One, Sfinks, 
AB). Stosunkowo rzadko wprowadzano zakaz konkurencji, a było tak raczej 
w przypadku spółek o ugruntowanej pozycji rynkowej i mocnym wpływie 
założycieli, co świadczy o tym, że VC doceniały kapitał ludzki zgromadzony 
przez te osoby. 

Uprawnienia związane z powoływaniem i odwoływaniem członków or-
ganów, które zostały zapisane w statucie, opisano w tab. 3. 

TABELA 3: Uprawnienia do powoływania członków RN w badanych spółkach

Spółka Uprawnienia 
Jago Brak danych.

PEP

1. Wynikające z syndykatu dwóch VC: nieco mocniejsza pozycja wiodącego 
VC (USA), w tym powoływanie 3 członków RN (przewodniczącego), a VC 
(Holandia) powołuje 3 członków RN.
2. Uregulowanie powoływania członków RN w przypadku sprzedaży akcji 
przez VC (Holandia) – 2 członków przez akcjonariusza mającego od 33% KZ, 
a reszta przez WZA.

Travel.pl Prawo VC do powoływania 1/5(7) członków RN (jeśli ma powyżej 5% 
głosów) oraz przewodniczącego (jeżeli ma ponad 20% głosów).

Teta
Do wejścia na giełdę VC ma prawo powoływać 3/5 (4/7) członków RN 
(w tym zastępcę przewodniczącego), a założyciele – 2/5 (3/7) (w tym prze-
wodniczącego). 

One-2-One dopóki VC ma co najmniej 25%, powołuje 2/5 członków RN, a przy 10%  
– 1/5 członka RN. W obu przypadkach wskazuje przewodniczącego RN.

AB

VC powołuje 3/6 członków RN (przy 10% głosów lub do wprowadzenia na 
giełdę). Założyciele mają symetryczne prawo. Po wejściu na giełdę zmniej-
szenie liczby powoływanych przez nich członków RN – po 1 dla VC i po 1 dla 
każdego z dwóch założycieli.
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Spółka Uprawnienia 

Bankier.pl

VC I i VC II wspólnie mają prawo do powoływania 2/5 członków RN mając 
40% liczby głosów i 1/5 mając 20%. VC III powołuje 2/5 przy 40% i 1/5 przy 
20%; zawsze ponad połowa członków RN musi spełniać kryteria niezależno-
ści określone w statucie.

LSI VC powołuje 2/5 członków RN; w przypadku zbycia 1/3 posiadanych akcji – 
traci prawo powoływania 1 członka, a po kolejnych 2/3 – drugiego. 

Sfinks
Założyciel ma prawo powoływania 3/5 członków RN, w tym przewodniczą-
cego, dopóki posiadał będzie co najmniej 50% akcji, a VC ma prawo powoła-
nia 2/5, jeśli ma ponad 20%.

Mercor
Każdy z dwóch założycieli i VC ma prawo powoływania po 1/5(7) członku 
RN; dodatkowo każdy z dwóch założycieli ma prawo do powoływania preze-
sa i wiceprezesa (wskazują łącznie przewodniczącemu RN): razem 2/3.

K2 VC powołuje 2/5 RN dopóki ma 30% głosów i 1/5 – jeśli ma co najmniej 
15% głosów.

Harper
Powoływanie 3/5 (4/6, 4/7) RN, w tym przewodniczącego, gdy posiada ponad 
50% głosów oraz 2/5 (3/6, 3/7), w tym przewodniczącego, gdy ma ponad 
20%.

Ź r ó d ł o: oprac. własne na podst. prospektów emisyjnych spółek

VC bardzo dbają o zagwarantowanie sobie maksymalnego wpływu na skład 
organu nadzorczego. Poza jednym przypadkiem, zawsze zapewniały sobie 
w statucie prawo powoływania członków RN, a w pięciu spółkach obsadzali 
większość miejsc. Bardzo często fundusze chcą też powoływać przewod-
niczącego organu nadzorczego. Siła praw związanych z mianowaniem RN 
jest w znacznym stopniu skorelowana z siłą praw własnościowych (por. tab. 
1) i przejawia się również w zapisach przewidujących spadek reprezentacji 
w RN w przypadku zmniejszenia siły głosów na WZA. W wielu przypadkach 
dotychczasowi właściciele również gwarantują sobie prawo wskazywania 
członków rady proporcjonalnie do swojej pozycji własnościowej. 

Ostania część analizy dotyczy wdrażania przez VC systemów motywacyj-
nych. Jak wspomniano we wprowadzeniu teoretycznym, dbanie o system mo-
tywacyjny jest także sposobem na zmniejszanie kosztów agencji, związanych 
głównie z obecnością profesjonalnych menedżerów. Wyniki zebrano w tab. 4.
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TABELA 4: Systemy motywacyjne stosowane w badanych spółkach

Spółka Programy motywacyjne
Jago Brak danych.

PEP

1. Rozbudowany system motywacyjny; premia na podstawie wyników całej 
grupy kapitałowej i pracy danego pracownika; zarząd wyznacza corocznie 
dwie grupy pracownicze, dla których określa maksymalną premię; pracow-
nicy przydzielani do grup ze względu na ich wpływ na wynik spółki; odrębny 
system dla działu rozwoju biznesu; odrębne programy do spółek z grupy.
2. W statucie kapitał docelowy dla imiennie wymienionych członków 
zarządu.

Teta

1. System motywacyjny zmieniony po wejściu VC, opisany w specjalnym 
dokumencie. Wynagrodzenie składa się z części miesięcznej (stałej) i kwar-
talnej, zależnej od wyniku, a dla najwyższych stanowisk ustalane indywidu-
alne wskaźniki premiowe.
2. Model kompetencyjny dla wszystkich stanowisk, udoskonalony proces 
rekrutacji, zmiana procesów zarządzania kapitałem ludzkim.

Travel.pl Program opcji w oparciu o list intencyjny z VC, dla: pracowników 
i współpracowników, członków zarządu, członków RN.

One-2-One
W latach 2002–2006 istniał program opcji menedżerskich dla dwóch 
członków zarządu, w tym dla jednego, który nie miał dotychczas udziałów, 
a dla drugiego – założyciela – zrealizowany w 2006 r.

AB
Program na okres po IPO: dla członków zarządu (poza założycielem), 
pracowników i współpracowników wskazanych przez RN – wynagrodzenie 
w postaci opcji na akcje.

Bankier.pl

1. Dla członków zarządu – opcje zakupu akcji od wszystkich trzech obecnych 
VC; każdy z 3 członków zarządu ma określoną pulę możliwych opcji od 3 VC; 
ruchoma cena wykonania: rośnie z czasem i maleje wraz ze wzrostem średniej 
ważonej cen sprzedaży akcji w transakcji powodującej możliwość wykonania 
opcji lub ceny emisyjnej w ofercie publicznej; brak możliwości swobodnego 
sprzedania akcji przez członków zarządu przez 1 rok od ich objęcia.
2. Program motywacyjny w dziale sprzedaży, regulowany przez zarząd.
3. Istnieje uprawnienie zarządu do podwyższania kapitału w ramach kapitału 
docelowego w formie programu motywacyjnego dla pracowników. 

LSI Software Istnieje program motywacyjny dla członków zarządu i pracowników. 
Sfinks Brak danych.
Mercor Brak danych.

K2
Program motywacyjny – akcje dla członków zarządu, pracowników i współ-
pracowników. Tuż przed IPO osoby zarządzające, inne niż członkowie zarzą-
du, objęły 4,23% KZ.

Harper

Program motywacyjny na 4 lata po IPO dla: członków zarządu spółki i zarzą-
dów spółek z grupy oraz dla menedżerów wysokiego szczebla (dyrektorów) 
w spółce i spółkach zależnych oraz innych członków kadry kierowniczej 
spółki i spółek zależnych – warranty; rozłożony na 4 lata po IPO.

Ź r ó d ł o: oprac. własne na podst. prospektów emisyjnych spółek.
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Nie wszystkie spółki podały informacje na temat programów motywa-
cyjnych, jednak jednoznacznie można stwierdzić, że rozwiązania te są po-
wszechnie stosowane. W PEP – spółce będącej w całości własnością dwóch 
VC – programy te mają bardzo rozbudowany charakter, także w jej spółkach 
córkach. Czy jest to sposób na kompensowanie braku tradycyjnej roli zało-
życielskiej granej przez tzw. dobrego gospodarza? W pięciu przypadkach 
programy motywacyjne używają opcji na akcje. Jak się wydaje, te szczególne 
przypadki częściej dotyczą spółek, które w badanych okresie były jeszcze 
na stosunkowo wczesnym etapie rozwoju (Travel.pl, One-2-One, Bankier.
pl). Poza AB, we wszystkich przypadkach spółek stosujących opcje na akcje 
zauważyć można stosunkowo niski udział założycieli w kapitale, a nawet jego 
brak. Można to znowu interpretować jako sposób na uzupełnienie brakującej 
tym firmom tradycyjnej funkcji przedsiębiorcy – dobrego gospodarza. 

11. Zakończenie

Sektor VC ciągle kształtuje w Polsce swoje procedury inwestycyjne, w tym 
też sposoby kształtowania ładu korporacyjnego w spółkach portfelowych. 
Zaprezentowane tutaj dane, zebrane z próbki spółek debiutujących na GPW, 
pokazują, że VC przywiązują dużą wagę do zarządzania ryzykiem agencji. Na 
ogół dążą one do posiadania dominującej pozycji właścicielskiej, a odchylenia 
od tej reguły są wyjątkami. Tworzone są również syndykaty VC, w których 
spotyka się nawet trzy fundusze równocześnie. VC unikają oddzielania udzia-
łu w kapitale zakładowym od praw głosu. Wejście na giełdę powoduje albo 
znaczną redukcję ich inwestycji, albo nawet całkowite opuszczenie spółki. 
Relacja między VC a dotychczasowymi właścicielami (założycielami) jest 
regulowana albo poprzez umowę inwestycyjną, albo przez statut. W ten sposób 
fundusze chronią się przede wszystkim przed niekontrolowanym wycofaniem 
się założycieli, zapewniając sobie też często możliwość odsprzedania im 
swoich udziałów, jeśli przewidywany sposób wyjścia z inwestycji nie uda 
się. Tą drogą gwarantują sobie również bieżącą kontrolę poprzez zajmowanie 
miejsca w radzie nadzorczej, a często posiadanie w niej przewagi głosowej 
i kontrolę funkcji przewodniczącego. Redukcja ryzyka agencji w stosunku do 
menedżerów odbywa się dzięki wprowadzaniu wyrafinowanych długoletnich 
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programów motywacyjnych, w tym również przydzielania akcji albo opcji 
na akcje. 

Zaprezentowane tutaj wyniki badania należy traktować z ostrożnością ze 
względu na niewielką próbę badawczą i dosyć szczególny moment w proce-
sie inwestycyjnym VC, jakim jest perspektywa wejścia na giełdę. Rezultaty 
analizy są jednak obiecujące i otwierają kolejne pytania badawcze, takie jak 
źródła różnic w sposobie wdrażania ładu korporacyjnego przez VC, w tym: 
pochodzenie kapitału, doświadczenie, rodzaj spółki portfelowej, kapitał ludzki 
założycieli. Podobnie, zauważyć można w polskiej literaturze lukę w analizie 
innej ważnej części prywatnego sektora rynku kapitałowego – aniołów biznesu. 
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Rafał MORAWCZYŃSKI

CORPORATE GOVERNENCE MECHANISMS USED BY VENTURE CAPITAL FUNDS  
IN THEIR INVESTMENTS IN POLAND

( S u m m a r y )

The paper deals with the problem of development of the corporate governance structures 
by venture capital funds in Polish entrepreneurial companies they invested in. In the theoretical 
part there is a discussion on sources and consequences of agency relationship that exists between 
funds on one hand and founders and managers of the portfolio companies on the other one. 
Mechanisms used by VCs are presented that aim at alleviating agency costs, including: ownership 
structure, voting rights, contract writing, supervising by supervisory board, implementation of 
motivational mechanisms, investment syndication. Selected factors are presented that may impact 
the analyzed problem in the Polish context. In the empirical part the theoretical discussion is 
illustrated with an analysis of twelve companies that underwent initial public offering on the 
Warsaw stock exchange. Ownership structure and voting rights structure before and after IPO 
are presented, characteristics of contracts regulating relationship between investors and founders, 
composition of supervisory boards, characteristics of motivational tools. It was shown that VCs 
in their portfolio companies aim at possessing dominant ownership position. Contracts between 
them and entrepreneurs strongly protect interests of investors. They want to safeguard seats 
in supervisory boards, including chairman position. Motivational mechanisms in companies 
across several levels of the organizational structure are prepared in order to align investors’ and 
managers’ goals, usually by issuing shares or options for shares.
Keywords: venture capital, corporate governance, investment, capital market, entrepreneurship
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